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Alternativt beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 170, stk. 4) i forbindelse med 

et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag A8-0373/2016 

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for kvindelige flygtninge og 

asylansøgere i EU  

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til artikel 2 og artikel 3, stk. 3, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske 

Union (TEU),  

– der henviser til artikel 8 og 78 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF), 

– der henviser til artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 

rettigheder, 

– der henviser til konventionen om flygtninges retsstilling fra 1951 og protokollen hertil 

fra1967, 

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948, 

– der henviser til FN's konvention fra 1979 om afskaffelse af alle former for 

diskrimination mod kvinder (CEDAW) og generel henstilling nr. 32 af 14. november 

2014 fra CEDAW-Komitéen om kønsrelaterede aspekter af kvinders flygtningestatus, 

asyl, statsborgerskab og statsløshed, 

– der henviser til Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 

kvinder og vold i hjemmet (Istanbul-konventionen), 

– der henviser til Beijing-erklæringen og den tilhørende handlingsplan, der blev vedtaget 

på den fjerde verdenskvindekonference den 15. september 1995, og til de efterfølgende 

slutdokumenter, der blev vedtaget på de ekstraordinære FN-samlinger Beijing +5, 

Beijing +10, Beijing +15 og Beijing +20, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. maj 2015 om en europæisk dagsorden 

for migration (COM(2015)0240), 
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– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. maj 2015 med titlen "EU-

handlingsplan for bekæmpelse af smugling af migranter (2015 - 2020)",   

– der henviser til Rådets konklusioner om migration af 12. oktober 2015, navnlig løftet 

om at respektere kvinders og pigers menneskerettigheder, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om 

forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor og om 

erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 

2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte 

og beskyttelse af ofre og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU af 26. juni 2013 

om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 

2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af 

tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 

om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse, 

– der henviser til forslaget til forordning om etablering af en fælles EU-liste over sikre 

oprindelseslande med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU 

om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse og om 

ændring af direktiv 2013/32/EU, 

– der henviser til forordning (EF) nr. 862/2007 af 11. juli 2007 om EF-statistikker over 

migration og international beskyttelse, 

– der henviser til Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 

om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er 

ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet 

af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne, 

– der henviser til Rådets konklusioner af 26. oktober 2015 med titlen "Handlingsplan om 

ligestilling 2016-2020",  

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. marts 2015 om gennemførelsen af 

den europæiske naboskabspolitik i 2014 (SWD(2015)0076),  

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

A. der henviser til, at et hidtil uset og stigende antal mænd, kvinder og børn søger 

international beskyttelse i EU som følge af igangværende konflikter, regional ustabilitet 

og krænkelser af menneskerettighederne, herunder kønsbestemt vold og voldtægt, der 

bruges som krigsvåben;  
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B. der henviser til, at kvinder i gennemsnit udgør en tredjedel af asylansøgerne; der 

henviser til, at omkring 900 000 mennesker fra begyndelsen af 2015 til november 

samme år krydsede Middelhavet for at nå til Europas kyster, og at kvinder og børn 

udgjorde omkring 38; der henviser til, at FN's flygtningehøjkommissær (UNHCR) har 

rapporteret, at kvinder og børn i januar 2016 udgjorde 55 % af dem, der ankom til 

Grækenland for at søge asyl i EU; 

C. der henviser til, at kvinder og piger, der søger asyl, har specifikke beskyttelsesbehov og 

andre bekymringer end mænd, hvorfor det er nødvendigt, at gennemførelsen af alle 

asylpolitikker og -procedurer er kønssensitiv; 

D.  der henviser til, at tusinder af mennesker allerede har mistet livet under deres rejse til 

Europa, og at mange var kvinder; 

E.  der henviser til, at håndteringen af denne massive krise kræver solidaritet mellem 

medlemsstaterne med hensyn til de finansielle og humanitære byrder, den indebærer; 

F.  der henviser til, at samarbejde med tredjelande er afgørende for at kunne nedbringe 

tilstrømningen af migranter, der risikerer livet for at opnå adgang til EU; 

G. der henviser til, at hurtigere procedurer for lovlig humanitær migration vil kunne hjælpe 

med at nedbringe denne tilstrømning; 

H. der henviser til, at der er rapporter om, at kvinder og børn bedriver overlevelsessex for 

at kunne betale smuglere og fortsætte deres rejse til EU;  

I. der henviser til, at det vil kunne redde liv og forbedre troværdigheden omkring lovlige 

ruter til EU, hvis EU's eksterne grænsekontrol styrkes og smuglernes aktiviteter 

bekæmpes; 

J.  der henviser til, at voldsbegrundede asylansøgninger bør behandles på en måde, som 

beskytter kvinderne mod sekundær viktimisering under asylproceduren;  

K. der henviser til, at UNHCR anslår, at 20 000 kvinder og piger fra oprindelseslande, der 

praktiserer kønslemlæstelse af piger/kvinder, søger asyl i EU’s medlemsstater hvert år; 

der henviser til, at et betydeligt antal af de kvinder, der søger om asyl, hævder at de gør 

det på grund af frygt for kønslemlæstelse; der henviser til, at UNHCR anslår, at 71 % af 

de kvindelige asylansøgere i EU, som stammer fra lande, der praktiserer 

kønslemlæstelse, er ofre herfor; der henviser til, at Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol har afsagt domme, der standser udvisningen af piger, der 

risikerer at blive tvunget til at underkaste sig kønslemlæstelse, på grund af den 

uoprettelige skade, dette vil medføre for deres fysiske og psykiske sundhed;  

L. der henviser til, at adskillelse fra slægtninge udsætter kvinder og børn for større risici; 

M. der henviser til, at kvinders behov hvad angår modtagelses- og tilbageholdelsesforhold 

er anderledes end mænds, navnlig fordi de har stor risiko for at blive udsat for 

kønsbestemt vold, hvis faciliteter og foranstaltninger ikke er tilpasset deres behov; 
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N. der henviser til, at kvinder behøver særlige områder, hvor de kan tage sig af deres børn 

og andre omsorgskrævende personer; 

O. der henviser til, at faciliteter til modtagelse eller frihedsberøvelse af kvinder og piger, 

der er flygtninge eller asylansøgere, bør være i stand til at tilbyde sundhedspleje, der 

varetages af kvalificeret personale;  

P. der henviser til, at piger, der flygter fra konflikter og forfølgelse, har forhøjet risiko for 

at blive genstand for menneskehandel, overgreb og seksuel udnyttelse, der bl.a. 

organiseres af kriminelle netværk, der udnytter asylsøgernes og flygtningenes situation 

og kvinder og pigers sårbarhed; 

Q. der henviser til, at der er en tydelig forbindelse mellem den nuværende migrationskrise 

og stigningen i menneskesmugling og -handel, som har en klar kønsdimension; 

R.  der henviser til, at social og kulturel integration af flygtningekvinder og -piger, der 

søger international beskyttelse, udgør et middel til at undgå menneskehandel og andre 

former for udnyttelse; 

S.  der henviser til, at der mangler statistikker, der kan gøre det muligt at måle virkningerne 

af de eksisterende redskaber i tilknytning til flygtningekvinders og -pigers situation;  

T. der henviser til, at det på dette følsomme område er nødvendigt, at medlemsstaternes 

kompetencer respekteres fuldt ud i overensstemmelse med nærhedsprincippet; 

1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i samarbejde med Parlamentet at 

forbedre situationen for kvinder og piger, der er flygtninge og asylansøgere, og til at 

tage hensyn til deres specifikke behov i overensstemmelse med følgende henstillinger: 

EN EU-MIGRATIONSPOLITIK, DER HJÆLPER KVINDER OG MÆND 

2. opfordrer til, at der tages skridt til at styrke EU's migrationspolitik, idet alle svar på 

migrationskrisen bør være globale, og enhver forbedring af forvaltningen af 

migranttilstrømningen i høj grad vil gavne kvinder og piger, der er flygtninge og 

asylansøgere, eftersom de er udsat for større risici under deres rejse, ved at: 

i) fortsætte bekæmpelsen af smuglere og menneskehandlere, som sætter tusinder af 

menneskers liv på spil, og i samarbejde med Parlamentet vedtage grænsepakken 

for at få intensiveret EU's eksterne grænsekontrol; 

ii) sikre, at der findes sikre og lovlige ruter til EU for flygtninge og asylansøgere, der 

ønsker at flygte fra konflikter og forfølgelse, inden for rammerne af en integreret 

tilgang til lovlig humanitær migration og inden for klart definerede kontingenter; 

iii) gennemføre genbosættelsesprogrammerne under UNHCR's auspicier, da der er 

tale om veletablerede humanitære programmer og et nyttigt redskab til en 

velordnet forvaltning af tilstrømningen af mennesker, der har behov for 

international beskyttelse i EU; 

iv) gennemføre Rådets afgørelser om en midlertidig og ekstraordinær 



 

AM\1088405DA.doc  PE579.744v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

flytningsordning for mennesker, herunder kvinder og piger, der har et klart behov 

for international beskyttelse; 

v) stramme op om bestemmelserne vedrørende listen over sikre oprindelseslande for 

at fremme en hurtig behandling af asylansøgninger fra personer fra lande, som er 

udpeget som sikre, og en hurtig hjemsendelse af ansøgere i sådanne tilfælde; 

KØNSSENSITIVE ASYLPROCEDURER 

3. opfordrer til, at asylprocedurerne styrkes, således at der tages behørigt hensyn til 

kvinder og pigers særlige behov, i overensstemmelse med EU-retten og internationale 

standarder, ved at: 

i) tillade og tilskynde, at kvinder og piger, der er flygtninge og asylansøgere, 

registreres individuelt, og sikre deres ret til at anmode om en kvindelig 

interviewer og tolk, til et personligt interview uden deltagelse af tredjeparter og til 

at få tilbudt pasning af omsorgskrævende personer og børn i det pågældende 

tidsrum; 

ii) sikre, at ansøgninger, der indgives af kønsspecifikke årsager, behandles af særligt 

uddannet personale for at sikre, at de vurderes korrekt; 

iii) udvise behørig opmærksomhed over for tilfælde, hvor ansøgeren har været udsat 

for kønsbestemt vold, herunder, men ikke kun kønslemlæstelse, ved vurderingen 

af ansøgninger;  

iv) sikre, at kvinder og piger, der er flygtninge og asylansøgere, rettidigt får alle 

relevante oplysninger om deres rettigheder under asylprocedurer og om alle 

specifikke tjenester for kvinder, der søger asyl; 

KØNSSENSITIVE FACILITETER 

4. opfordrer til, at modtagelses- og tilbageholdelsesfaciliteter, hvor der findes kvinder, 

tilpasses til deres basale behov ved at: 

i) sørge for faciliteter med separate badeværelser og soverum for kvinder og piger, 

men også for passende områder for mødre samt deres børn; 

ii) imødekomme kvinders særlige hygiejnemæssige behov under evt. 

frihedsberøvelse, ansætte flere kvindelige vagter og opsynsfolk og sørge for, at alt 

personale, der beskæftiger sig med kvinder, der er frihedsberøvet, uddannes i 

kvinders kønsspecifikke behov og menneskerettigheder; 

iii) sørge for passende sundhedspleje for gravide kvinder og børn; 

BEKÆMPELSE AF MENNESKEHANDEL 

5. fordømmer enhver form for menneskehandel, udnyttelse og seksuelle overgreb og 

opfordrer til, at bekæmpelsen af disse fænomener intensiveres ved at: 
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i) undertegne og ratificere Istanbul-konventionen og sikre, at direktiv 2011/36/EU 

om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene 

herfor og direktiv 2012/29/EU om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet 

med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse gennemføres fuldt ud; 

ii) sikre, at modtagelsen af nye migranter er kædet sammen med en solid 

integrationspolitik (obligatoriske sprogkurser, instruktion i EU-værdier og 

principper, som EU er tæt forbundet med, såsom individets værdighed og 

ligestilling mellem kvinder og mænd); 

iii) øge politik- og retssamarbejdet mellem medlemsstaterne, herunder med Europol, 

Frontex, Eurojust og Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO); 

iv) sørge for supplerende børnepasningsfaciliteter for at hjælpe kvindelige flygtninge 

og asylansøgere med at blive økonomisk uafhængige; 

v) bidrage til at fremme kvinders rettigheder i afrikanske og mellemøstlige lande og 

til at forbedre deres situation gennem humanitær bistand og udviklingspolitik; 

GENERELLE ANBEFALINGER 

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre disse henstillinger i 

overensstemmelse med deres respektive kompetenceområder og understreger 

vigtigheden af udveksling af bedste praksis, navnlig i tilfælde, hvor medlemsstaterne 

har enekompetence; 

7. opfordrer Kommissionen til at indsamle kønsopdelte statistikker i samarbejde med de 

relevante agenturer for retlige og indre anliggender med særligt fokus på aspekter, der 

kan gøre det muligt at måle virkningerne af asylprocedurer og asylpolitik i forhold til 

kvinder og piger;  

8. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.  

Or. en 

 

 

 


