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Έθζεζε A8-0024/2016 

Mary Honeyball 

Ζ θαηάζηαζε ησλ γπλαηθώλ πξνζθύγσλ θαη ησλ αηηνπζώλ άζπιν ζηελ ΔΔ 

2015/2325(INI) 

Πρόηαζε υεθίζκαηος (άρζρο 170 παράγραθος 4 ηοσ Καλοληζκού) γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηες κε λοκοζεηηθής πρόηαζες υεθίζκαηος A8-0024/2016 

Ψήθηζκα ηοσ Δσρφπαχθού Κοηλοβοσιίοσ ζτεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηφλ γσλαηθώλ 

προζθύγφλ θαη ηφλ αηηοσζώλ άζσιο ζηελ ΔΔ  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 2 θαη ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 3 δεύηεξν εδάθην ηεο Σπλζήθεο 

γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΣΔΔ),  

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 8 θαη ην άξζξν 78 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΣΛΔΔ), 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 23 ηνπ Φάξηε ησλ Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, 

– έρνληαο ππόςε ηε Σύκβαζε ηνπ 1951 θαη ην Πξσηόθνιιν ηνπ 1967 γηα ην θαζεζηώο 

ησλ πξνζθύγσλ, 

– έρνληαο ππόςε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ηνπ 

1948, 

– έρνληαο ππόςε ηε Σύκβαζε ηνπ ΟΖΔ ηνπ 1979 γηα ηελ εμάιεηςε όισλ ησλ κνξθώλ 

δηαθξίζεσλ θαηά ησλ γπλαηθώλ (CEDAW) θαη ηε Γεληθή ζύζηαζε αξηζ. 32 ηεο 

επηηξνπήο CEDAW ζρεηηθά κε ηηο έκθπιεο δηαζηάζεηο ηνπ θαζεζηώηνο πξόζθπγα, ηνπ 

αζύινπ, ηεο εζληθόηεηαο θαη ηεο αληζαγέλεηαο ησλ γπλαηθώλ, ε νπνία εθδόζεθε ζηηο 14 

Ννεκβξίνπ 2014, 

– έρνληαο ππόςε ηε Σύκβαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο (Σύκβαζε 

ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο), 

– έρνληαο ππόςε ηε Γηαθήξπμε ηνπ Πεθίλνπ θαη ηελ Πιαηθόξκα Γξάζεο πνπ εγθξίζεθαλ 

ζηηο 15 Σεπηεκβξίνπ 1995 από ηελ Τέηαξηε Παγθόζκηα Γηάζθεςε γηα ηηο Γπλαίθεο, θαη 

ηα ζπλαθόινπζα έγγξαθα απνηειεζκάησλ ησλ εηδηθώλ ζπλόδσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ 

Πεθίλν +5, Πεθίλν +10 θαη Πεθίλν +15, θαζώο θαη ηεο δηάζθεςεο αλαζεώξεζεο 
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Πεθίλν +20, 

– έρνληαο ππόςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 13εο Μαΐνπ 2015 κε ηίηιν 

«Δπξσπατθό πξόγξακκα δξάζεο γηα ηε κεηαλάζηεπζε» (COM(2015)0240), 

– έρνληαο ππόςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 27εο Μαΐνπ κε ηίηιν «Σρέδην 

δξάζεο ηεο ΔΔ δξάζεο ηεο ΔΔ θαηά ηεο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο κεηαλαζηώλ (2015 - 

2020)»,  

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηε κεηαλάζηεπζε ηεο 12εο 

Οθησβξίνπ 2015, θαη ηδίσο ηελ πξνζήισζε ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ 

θαη ησλ θνξηηζηώλ πνπ εθθξάδεηαη ζε απηά, 

– έρνληαο ππόςε ηελ νδεγία 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαηζίνπ 2002/629/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, 

– έρνληαο ππόςε ηελ νδεγία 2012/29/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2012, γηα ηε ζέζπηζε ειάρηζησλ πξνηύπσλ ζρεηηθά 

κε ηα δηθαηώκαηα, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ πξνζηαζία ζπκάησλ ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο 

θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαηζίνπ ηνπ Σπκβνπιίνπ 2001/220/ΓΔΥ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, 

– έρνληαο ππόςε ηελ νδεγία 2013/33/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ ππνδνρή ησλ 

αηηνύλησλ δηεζλή πξνζηαζία, 

– έρνληαο ππόςε ηελ νδεγία 2008/115/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008, ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνύο θαλόλεο θαη 

δηαδηθαζίεο ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ επηζηξνθή ησλ παξαλόκσο δηακελόλησλ ππεθόσλ 

ηξίησλ ρσξώλ, 

– έρνληαο ππόςε ηελ νδεγία 2013/32/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2013, ζρεηηθά κε θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη 

αλάθιεζε ηνπ θαζεζηώηνο δηεζλνύο πξνζηαζίαο, 

– έρνληαο ππόςε ηελ πξόηαζε θαλνληζκνύ γηα ηελ θαηάξηηζε από ηελ ΔΔ ελόο θνηλνύ 

θαηαιόγνπ ησλ αζθαιώλ ρσξώλ θαηαγσγήο γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο νδεγίαο 2013/32/ΔΔ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2013 ζρεηηθά κε 

θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ θαζεζηώηνο δηεζλνύο 

πξνζηαζίαο, θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2013/32/ΔΔ, 

– έρνληαο ππόςε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 862/2007 πεξί θνηλνηηθώλ ζηαηηζηηθώλ γηα ηε 

κεηαλάζηεπζε θαη ηε δηεζλή πξνζηαζία, 

– έρνληαο ππόςε ηνλ θαλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 604/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2013 γηα ηε ζέζπηζε ησλ θξηηεξίσλ θαη κεραληζκώλ 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ εμέηαζε αίηεζεο 
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δηεζλνύο πξνζηαζίαο πνπ ππνβάιιεηαη ζε θξάηνο κέινο από ππήθνν ηξίηεο ρώξαο ή 

από απάηξηδα, 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Σπκβνπιίνπ κε ηίηιν «Σρέδην δξάζεο γηα ηελ 

ηζόηεηα ησλ θύισλ 2016-2020» ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2015,  

– έρνληαο ππόςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 25εο Μαξηίνπ 2015 κε ηίηιν 

«Δθαξκνγή ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο ην 2014» (SWD(2015)0076),  

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

A. ιακβάλνληαο ππόςε όηη έλαο πξσηνθαλήο θαη απμαλόκελνο αξηζκόο αλδξώλ, γπλαηθώλ 

θαη παηδηώλ δεηνύλ δηεζλή πξνζηαζία ζηελ ΔΔ σο απνηέιεζκα ησλ παξαηεηλόκελσλ 

πνιεκηθώλ ζπγθξνύζεσλ, ηεο πεξηθεξεηαθήο αζηάζεηαο θαη ησλ παξαβηάζεσλ ησλ 

αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο βίαο ιόγσ θύινπ θαη ησλ 

βηαζκώλ σο πνιεκηθνύ όπινπ· 

B. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη γπλαίθεο αληηπξνζσπεύνπλ θαηά κέζν όξν ην έλα ηξίην ησλ 

αλζξώπσλ πνπ ππνβάιινπλ αηηήζεηο αζύινπ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη από ηηο αξρέο 

ηνπ 2015 έσο ηνλ Ννέκβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο ζρεδόλ 900 000 άλζξσπνη δηέζρηζαλ ηε 

Μεζόγεην γηα λα θηάζνπλ ζηα παξάιηα ηεο Δπξώπεο θαη όηη ην 38 % όισλ απηώλ ησλ 

αλζξώπσλ ήηαλ γπλαίθεο θαη παηδηά· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Ύπαηε Αξκνζηεία ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηνπο Πξόζθπγεο (UNHCR) αλέθεξε όηη, από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2016, νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά αληηπξνζσπεύνπλ ην 55 % ησλ αλζξώπσλ πνπ θηάλνπλ 

ζηελ Διιάδα κε ζθνπό λα δεηήζνπλ άζπιν ζηελ ΔΔ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα πνπ δεηνύλ άζπιν έρνπλ εηδηθέο 

αλάγθεο πξνζηαζίαο θαη δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα από ηνπο άλδξεο θαη όηη, θαηά 

ζπλέπεηα, ε εθαξκνγή ησλ πνιηηηθώλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ αθνξνύλ ην άζπιν πξέπεη λα 

είλαη επαηζζεηνπνηεκέλε σο πξνο ην θύιν· 

Γ.  ιακβάλνληαο ππόςε όηη ρηιηάδεο άλζξσπνη έρνπλ ήδε ράζεη ηε δσή ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηαμηδηώλ ηνπο ζηελ Δπξώπε θαη όηη πνιινί από απηνύο ήηαλ γπλαίθεο· 

E.  ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε αληηκεηώπηζε κηαο ηόζν ζνβαξήο θξίζεο απαηηεί αιιειεγγύε 

κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλζξσπηζηηθήο επηβάξπλζεο πνπ 

ζπλεπάγεηαη· 

ΣΤ.  ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ζπλεξγαζία κε ηξίηεο ρώξεο έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηε 

κείσζε ησλ ξνώλ κεηαλαζηώλ πνπ ξηςνθηλδπλεύνπλ ηε δσή ηνπο γηα λα θηάζνπλ ζηελ 

Δπξώπε· 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ζέζπηζε ηαρύηεξσλ δηαδηθαζηώλ γηα ηε λόκηκε κεηαλάζηεπζε 

γηα αλζξσπηζηηθνύο ιόγνπο ζα ζπλέβαιε ζηε κείσζε απηώλ ησλ ξνώλ· 

H. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ππάξρνπλ θαηαγγειίεο, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο γπλαίθεο θαη 

παηδηά αλαγθάδνληαη λα πξνζθέξνπλ ζεμνπαιηθέο ππεξεζίεο γηα ιόγνπο επηβίσζεο 

(survival sex) γηα λα πιεξώζνπλ ηνπο παξάλνκνπο δηαθηλεηέο θαη λα ζπλερίζνπλ ην 

ηαμίδη ηνπο πξνο ηελ ΔΔ· 
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Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη έιεγρνη ησλ εμσηεξηθώλ ζπλόξσλ ηεο ΔΔ θαη ε 

θαηαπνιέκεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ παξάλνκσλ δηαθηλεηώλ ζα έζσδαλ δσέο θαη 

ζα βειηίσλαλ ηελ αμηνπηζηία ησλ λόκηκσλ νδώλ πξνο ηελ ΔΔ· 

Η.  ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη αηηήζεηο αζύινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βία ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη κε ηξόπν ώζηε λα πξνζηαηεύνληαη νη γπλαίθεο από ηελ 

«δεπηεξεύνπζα ζπκαηνπνίεζε» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αζύινπ·  

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ηελ UNHCR, ππνινγίδεηαη όηη 20 000 γπλαίθεο 

θαη θνξίηζηα από ρώξεο θαηαγσγήο ζηηο νπνίεο εθαξκόδεηαη ε πξαθηηθή ηνπ 

αθξσηεξηαζκνύ ησλ γπλαηθείσλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ δεηνύλ θάζε ρξόλν άζπιν ζηα 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο γπλαηθώλ πνπ 

ππνβάιινπλ αίηεζε αζύινπ, δεηνύλ άζπιν επεηδή θνβνύληαη ηνλ αθξσηεξηαζκό ησλ 

γελλεηηθώλ νξγάλσλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε UNHCR εθηηκά όηη ην 71 % ησλ 

γπλαηθώλ πνπ δεηνύλ άζπιν ζηελ ΔΔ θαη πξνέξρνληαη από ρώξεο ζηηο νπνίεο 

εθαξκόδεηαη ε πξαθηηθή ηνπ αθξσηεξηαζκνύ ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ, έρνπλ επηδήζεη 

από ηελ πξαθηηθή απηή· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην Δπξσπατθό Γηθαζηήξην 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ έρεη εθδώζεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ απαγόξεπζε ηεο 

απέιαζεο θνξηηζηώλ πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν εμαλαγθαζκνύ ζε αθξσηεξηαζκό ησλ 

γελλεηηθώλ νξγάλσλ, ιόγσ ηεο αλεπαλόξζσηεο βιάβεο πνπ είλαη πηζαλό λα πξνθιεζεί 

ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή πγεία ηνπο·  

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν ρσξηζκόο από ηελ νηθνγέλεηά ηνπο εθζέηεη ηηο γπλαίθεο θαη ηα 

παηδηά ζε κεγαιύηεξνπο θηλδύλνπο· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη αλάγθεο ησλ γπλαηθώλ όζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο ππνδνρήο 

θαη θξάηεζεο είλαη δηαθνξεηηθέο από εθείλεο ησλ αλδξώλ, ζπγθεθξηκέλα επεηδή 

θηλδπλεύνπλ πεξηζζόηεξν λα αληηκεησπίζνπλ βία ιόγσ θύινπ όηαλ νη εγθαηαζηάζεηο 

θαη ηα κέηξα δελ είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηνπο· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη γπλαίθεο ρξεηάδνληαη εηδηθνύο ρώξνπο γηα λα θξνληίζνπλ ηα 

παηδηά ηνπο θαη άιια εμαξηώκελα άηνκα· 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο θαη θξάηεζεο γπλαηθώλ θαη 

θνξηηζηώλ πξνζθύγσλ θαη αηηνπζώλ άζπιν ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε πνπ ζα παξέρεηαη από θαηάιιεια εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό· 

ΗΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα θνξίηζηα πνπ πξνζπαζνύλ λα μεθύγνπλ από ζπγθξνύζεηο 

θαη δηώμεηο αληηκεησπίδνπλ απμεκέλν θίλδπλν εκπνξίαο αλζξώπσλ, θαθνπνίεζεο θαη 

ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο, θπξίσο από εγθιεκαηηθά δίθηπα πνπ επσθεινύληαη από 

ηελ θαηάζηαζε ησλ αηηνύλησλ άζπιν θαη ησλ πξνζθύγσλ θαη ηελ επάισηε θαηάζηαζε 

ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ· 

ΗΕ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ππάξρεη πξνθαλήο ζύλδεζκνο κεηαμύ ηεο ηξέρνπζαο 

κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο, θαη ηεο αύμεζεο ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο 

αλζξώπσλ, ζηελ νπνία ε δηάζηαζε ηνπ θύινπ είλαη αλακθηζβήηεηε· 

ΗΖ.  ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή ελζσκάησζε ησλ γπλαηθώλ θαη 

θνξηηζηώλ πξνζθύγσλ πνπ ρξήδνπλ δηεζλνύο πξνζηαζίαο απνηειεί κέζν γηα ηελ 
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απνθπγή ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη άιισλ κνξθώλ εθκεηάιιεπζεο· 

ΗΘ.  ιακβάλνληαο ππόςε όηη ππάξρεη έιιεηςε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ λα επηηξέπνπλ λα 

κεηξεζεί κε αθξίβεηα ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πθηζηάκελσλ εξγαιείσλ όζνλ αθνξά 

ηελ θαηάζηαζε ησλ γπλαηθώλ θαη θνξηηζηώλ πξνζθύγσλ· 

Κ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζε έλα ηόζν επαίζζεην ζέκα, νη αξκνδηόηεηεο ησλ θξαηώλ 

κειώλ πξέπεη λα γίλνληαη απόιπηα ζεβαζηέο, ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

επηθνπξηθόηεηαο· 

1. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Κνηλνβνύιην, λα 

βειηηώζνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ γπλαηθώλ θαη θνξηηζηώλ πξνζθύγσλ θαη αηηνπζώλ 

άζπιν θαη λα ιάβνπλ ππόςε ηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο αθόινπζεο 

ζπζηάζεηο· 

ΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΣΗ ΔΔ ΠΟΤ ΝΑ ΒΟΗΘΑ ΓΤΝΑΙΚΔ ΚΑΙ 

ΑΝΓΡΔ 

2. δεηεί λα ιεθζνύλ κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε κεηαλάζηεπζε, 

δεδνκέλνπ όηη όιεο νη απαληήζεηο ζηε κεηαλαζηεπηηθή θξίζε πξέπεη λα έρνπλ 

παγθόζκηα δηάζηαζε θαη νπνηαδήπνηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ 

ξνώλ ζα σθεινύζε ζε κεγάιν βαζκό ηηο γπλαίθεο θαη θνξίηζηα πξόζθπγεο θαη αηηνύζεο 

άζπιν, θαζώο αληηκεησπίδνπλ κεγαιύηεξνπο θηλδύλνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδίνπ 

ηνπο, θαη εηδηθόηεξα δεηεί: 

i) λα ζπλερηζηεί ε θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο 

αλζξώπσλ πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ρηιηάδεο δσέο θαη λα εγθξηζεί ηαρέσο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Κνηλνβνύιην, ε δέζκε κέηξσλ γηα ηα ζύλνξα κε ζηόρν ηελ 

ελίζρπζε ησλ ειέγρσλ ζηα εμσηεξηθά ζύλνξα ηεο ΔΔ· 

ii) λα εμαζθαιηζηεί όηη ζα ππάξρνπλ αζθαιείο θαη λόκηκεο νδνί πξνο ηελ ΔΔ γηα 

ηνπο πξόζθπγεο θαη ηνπο αηηνύληεο άζπιν πνπ πξνζπαζνύλ λα μεθύγνπλ από 

ζπγθξνύζεηο θαη δηώμεηο, ζην πιαίζην κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο γηα ηε 

λόκηκε κεηαλάζηεπζε γηα αλζξσπηζηηθνύο ιόγνπο κε βάζε ζαθώο θαζνξηζκέλεο 

πνζνζηώζεηο· 

iii) λα εθαξκνζηνύλ ηα πξνγξάκκαηα επαλεγθαηάζηαζεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ππό 

ηελ αηγίδα ηεο UNHCR, δεδνκέλνπ όηη ζπληζηνύλ εδξαησκέλα πξνγξάκκαηα 

αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ νκαιή δηαρείξηζε ησλ 

αθίμεσλ ζηελ ΔΔ αηόκσλ πνπ ρξεηάδνληαη δηεζλή πξνζηαζία· 

iv) λα εθαξκνζηνύλ νη απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε πξνζσξηλνύ θαη 

έθηαθηνπ κεραληζκνύ κεηεγθαηάζηαζεο γηα αλζξώπνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

γπλαηθώλ θαη θνξηηζηώλ, πνπ έρνπλ εκθαλή αλάγθε δηεζλνύο πξνζηαζίαο· 

v) λα εληζρπζνύλ νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ θαηάινγν ησλ αζθαιώλ ρσξώλ 

πξνέιεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε ηαρεία δηεθπεξαίσζε ησλ αηηήζεσλ 

αζύινπ από άηνκα πξνεξρόκελα από ρώξεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο 

αζθαιείο θαη ε ηαρεία επηζηξνθή ησλ αηηνύλησλ ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο· 
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ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΑΤΛΟΤ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΜΔΝΔ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΦΤΛΟ 

3. δεηεί ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηώλ αζύινπ ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ λα ιακβάλνληαη 

επαξθώο ππόςε νη εηδηθέο αλάγθεο ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ, ζύκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία ηεο ΔΔ θαη ηα δηεζλή πξόηππα, κέζσ: 

i) ηεο παξνρήο ζε γπλαίθεο θαη θνξίηζηα πξόζθπγεο θαη αηηνύζεο άζπιν ηεο 

δπλαηόηεηαο θαη ηεο ελζάξξπλζήο ηνπο λα θαηαγξάθνληαη ζε εμαηνκηθεπκέλε 

βάζε θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπο λα δεηνύλ γπλαίθεο γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεύμεσλ θαη ηε δηεξκελεία, λα έρνπλ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε 

ρσξηζηά από νπνηνπζδήπνηε ηξίηνπο θαη λα ιακβάλνπλ ζην κεηαμύ θαηάιιειε 

θξνληίδα γηα ηα εμαξηώκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη γηα ηα παηδηά ηνπο· 

ii) ηεο εμαζθάιηζεο ηεο εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη γηα ιόγνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην θύιν από εηδηθά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό, ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη όηη ζα αμηνινγνύληαη θαηάιιεια· 

iii) ηεο απόδνζεο θαηά ηελ αμηνιόγεζε ηεο αίηεζεο ηεο δένπζαο πξνζνρή ζηε βία 

ιόγσ θύινπ πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ππνζηεί ε αηηνύζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

κεηαμύ άιισλ ηνπ αθξσηεξηαζκνύ ησλ γπλαηθείσλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ· 

iv) ηεο εμαζθάιηζεο ηεο έγθαηξεο παξνρήο ζηηο γπλαίθεο θαη ζηα θνξίηζηα 

πξόζθπγεο θαη αηηνύζεο άζπιν όισλ ησλ ζπλαθώλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηώκαηά ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο αζύινπ θαη όισλ ησλ εηδηθώλ ππεξεζηώλ πνπ 

δηαηίζεληαη ζηηο γπλαίθεο πνπ δεηνύλ άζπιν· 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΔ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΦΤΛΩΝ 

4. δεηεί νη εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο θαη θξάηεζεο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ γπλαίθεο θαη 

θνξίηζηα λα πξνζαξκνζηνύλ ζηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπο κέζσ: 

i) ηεο δεκηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ κε ρσξηζηέο ηνπαιέηεο θαη ρώξνπο ύπλνπ γηα ηηο 

γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα, αιιά θαη κε θαηάιιεινπο ρώξνπο γηα ηηο κεηέξεο θαη ηα 

παηδηά ηνπο· 

ii) ηεο θάιπςεο ησλ εηδηθώλ πγεηνλνκηθώλ αλαγθώλ ησλ ππό θξάηεζε γπλαηθώλ, 

κέζσ ηεο αύμεζεο ηεο ρξήζεο γπλαηθώλ θξνπξώλ θαη θπιάθσλ θαη ηεο παξνρήο 

θαηάξηηζεο γηα όιν ην πξνζσπηθό πνπ εξγάδεηαη κε γπλαίθεο θξαηνύκελεο 

ζρεηηθά κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα πνπ έρνπλ ιόγσ ηνπ 

θύινπ ηνπο· 

iii) ηεο παξνρήο επαξθνύο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα ηηο εγθύνπο θαη ηα θνξίηζηα· 

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΔΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

5. θαηαδηθάδεη θάζε κνξθή εκπνξίαο αλζξώπσλ, εθκεηάιιεπζεο ή ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο θαη δεηεί λα επηζπεπζζεί ε θαηαπνιέκεζε απηώλ ησλ θαηλνκέλσλ κέζσ: 

i) ηεο ππνγξαθήο θαη ηεο θύξσζεο ηεο Σύκβαζεο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ηεο 

εμαζθάιηζεο ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ γηα ηελ πξόιεςε 
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θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ ηεο, θαη ηεο νδεγίαο 2012/29/ΔΔ γηα ηε ζέζπηζε ειάρηζησλ πξνηύπσλ 

ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ πξνζηαζία ζπκάησλ ηεο 

εγθιεκαηηθόηεηαο· 

ii) ηεο εμαζθάιηζεο κηαο ηζρπξήο πνιηηηθήο έληαμεο ρσξίο ηελ νπνία ε ππνδνρή 

λέσλ κεηαλαζηώλ είλαη αδηαλόεηε (ππνρξεσηηθά καζήκαηα γισζζώλ, εθπαίδεπζε 

ζρεηηθά κε ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο ηηο νπνίεο ε Δπξσπατθή Έλσζε αθνινπζεί 

πηζηά, όπσο ν ζεβαζκόο ηεο αμηνπξέπεηαο θάζε αλζξώπνπ θαη ε ηζόηεηα κεηαμύ 

γπλαηθώλ θαη αλδξώλ)· 

iii) ηεο αύμεζεο ηεο αζηπλνκηθήο θαη δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ηόζν κεηαμύ ησλ 

θξαηώλ κειώλ όζν θαη κε ηελ Δπξσπόι, ηνλ Frontex, ηελ Eurojust θαη ηελ 

Δπξσπατθή Υπεξεζία Υπνζηήξημεο γηα ην Άζπιν (ΔΥΥΑ)· 

iv) ηεο παξνρήο πξόζζεησλ ππεξεζηώλ θξνληίδαο παηδηώλ, ώζηε λα ππνβνεζεζεί ε 

νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία ησλ γπλαηθώλ πξνζθύγσλ θαη αηηνπζώλ άζπιν· 

v) ηεο πξνάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθώλ ζηηο ρώξεο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο ππνζηήξημήο ηνπο κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο 

θαηάζηαζήο ηνπο κέζσ αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο· 

ΓΔΝΙΚΔ ΤΣΑΔΙ 

6. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα πινπνηήζνπλ απηέο ηηο ζπζηάζεηο ζην 

πιαίζην ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο αληαιιαγήο 

βέιηηζησλ πξαθηηθώλ, ηδίσο ζηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ηα θξάηε κέιε έρνπλ 

απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα· 

7. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπγθεληξώζεη ρσξηζηά αλά θύιν ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο δηθαηνζύλεο θαη εζσηεξηθώλ ππνζέζεσλ 

(ΓΔΥ), απνδίδνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ζηνηρεία πνπ απνζθνπνύλ ζηε κέηξεζε ησλ 

επηπηώζεσλ ησλ δηαδηθαζηώλ θαη πνιηηηθώλ αζύινπ ζηηο γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα· 

8. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζην Σπκβνύιην θαη ζηελ 

Δπηηξνπή.  

Or. en 

 

 

 


