
 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

2.3.2016 A8-0024/3 

Muudatusettepanek  3 

Constance Le Grip, Barbara Matera, Monika Hohlmeier, Elissavet Vozemberg-

Vrionidi, Michaela Šojdrová 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0024/2016 

Mary Honeyball 

Naispagulaste ja -varjupaigataotlejate olukord ELis 

2015/2325(INI) 

Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 4), millega soovitakse asendada 

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A8-0024/2016 

Euroopa Parlamendi resolutsioon naispagulaste ja -varjupaigataotlejate olukorra kohta 

ELis 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 2 ja artikli 3 lõike 3 teist lõiku,  

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 8 ja 78, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 23, 

– võttes arvesse 1951. aasta pagulasseisundi konventsiooni ja 1967. aasta pagulasseisundi 

protokolli, 

– võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni, 

– võttes arvesse ÜRO 1979. aasta konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide 

likvideerimise kohta ning naiste diskrimineerimise kaotamise komitee 14. novembri 

2014. aasta üldsoovitust nr 32 pagulasseisundi, varjupaiga ja kodakondsuse soolise 

mõõtme ning naiste kodakondsusetuse teemal, 

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja 

tõkestamise konventsiooni (Istanbuli konventsioon), 

– võttes arvesse 15. septembril 1995. aastal neljandal naiste maailmakonverentsil vastu 

võetud Pekingi deklaratsiooni ja tegevusprogrammi ning nendest tulenevaid dokumente, 

mis võeti vastu ÜRO eriistungitel „Peking +5“, „Peking +10“, „Peking +15“ ja „Peking 

+20“, 

– võttes arvesse komisjoni 13. mai 2015. aasta teatist „Euroopa rände tegevuskava“ 

COM(2015)0240, 

– võttes arvesse komisjoni 27. mai 2015. aasta teatist „ELi tegevuskava rändajate 

ebaseadusliku üle piiri toimetamise tõkestamiseks (2015–2020)“,  
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– võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 2015. aasta järeldusi rände kohta ja eriti neis 

väljendatud valmisolekut kaitsta naiste ja tütarlaste inimõigusi, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta direktiivi 

2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning 

inimkaubanduse ohvrite kaitset ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 

2002/629/JSK, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta 

direktiivi 2012/29/EL, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava 

toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiivi 

2013/33/EL, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta 

direktiivi 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult 

viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiivi 

2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste 

nõuete kohta, 

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu määrus, millega kehtestatakse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/32/EL (rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja 

äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta) kohaldamise eesmärgil ELi ühine turvaliste 

päritoluriikide nimekiri ja muudetakse direktiivi 2013/32/EL, 

– võttes arvesse määrust (EÜ) nr 862/2007, mis käsitleb ühenduse rände- ja 

rahvusvahelise kaitse statistikat, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrust (EL) 

nr 604/2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi 

määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või 

kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest, 

– võttes arvesse nõukogu 26. oktoobri 2015. aasta järeldusi soolise võrdõiguslikkuse 

tegevuskava (2016–2020) kohta,  

– võttes arvesse komisjoni 25. märtsi 2015. aasta teatist „Euroopa naabruspoliitika 

rakendamine 2014. aastal” (SWD(2015)0076),  

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

A. arvestades, et seninägematu ja üha suurenev hulk mehi, naisi ja lapsi taotleb ELis 

rahvusvahelist kaitset käimasolevate konfliktide, piirkondliku ebastabiilsuse ja 

inimõiguste rikkumise, sealhulgas soolise vägivalla ja vägistamise sõjarelvana 

kasutamise tõttu;  

B. arvestades, et naised moodustavad varjupaika taotlevatest inimestest keskmiselt ühe 
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kolmandiku; arvestades, et 2015. aasta algusest kuni novembrini ületas umbes 900 000 

inimest Euroopa rannikutele jõudmiseks Vahemere ning naised ja lapsed moodustasid 

nende koguarvust ligikaudu 38 %; arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet 

(UNHCR) on teatanud, et 2016. aasta jaanuari seisuga on naiste ja laste osakaal 

Kreekasse saabuvate ja ELis varjupaika taotlevate inimeste seas 55 %; 

C. arvestades, et varjupaika taotlevatel naistel ja tütarlastel on erilised kaitsevajadused ja 

meestest erinevad vajadused, mistõttu peab varjupaigapoliitika meetmete ja 

varjupaigamenetluste rakendamine olema inimeste sugu arvestav; 

D. arvestades, et teel Euroopasse on elu kaotanud juba tuhandeid inimesi, nende hulgas 

palju naisi; 

E. arvestades, et sellise ulatusliku kriisiga toimetulek nõuab liikmesriikide solidaarsust 

kriisiga kaasneva finants- ja humanitaarkoormuse osas; 

F. arvestades, et koostöö kolmandate riikidega on määrava tähtsusega selleks, et 

vähendada rändajate sissevoolu, kes püüavad eluga riskides ELi pääseda; 

G. arvestades, et seadusliku humanitaarrände kiiremad menetlused aitaksid sissevoolu 

vähendada; 

H. arvestades teateid, mille kohaselt naised ja lapsed nõustuvad ellujäämise nimel 

seksuaalsuhetega, et maksta ebaseaduslikult üle piiri toimetajatele ja jätkata teekonda 

ELi;  

I. arvestades, et kontrolli tugevdamine ELi välispiiridel ja võitlus ebaseaduslikult üle piiri 

toimetajate tegevusega säästaks inimelusid ja suurendaks seaduslike ELi liikumise teede 

usaldusväärsust; 

J. arvestades, et vägivallaga seotud varjupaigataotlusi tuleks käsitleda nii, et naised ei 

langeks varjupaigaprotsessi käigus teist korda ohvriks;  

K. arvestades, et UNHCRi andmetel taotleb igal aastal ELi liikmesriikides varjupaika 

hinnanguliselt 20 000 naist ja tütarlast, kelle päritoluriigis on tavaks naiste suguelundite 

moonutamine; arvestades, et märkimisväärne osa varjupaigataotlusi esitavatest naistest 

teeb seda suguelundite moonutamise kartusest; arvestades, et UNHCRi hinnangul on 

naiste suguelundite moonutamise tavaga riikidest pärit ELi naisvarjupaigataotlejatest 71 

% suguelundite moonutamise läbi teinud; arvestades, et Euroopa Inimõiguste Kohus on 

teinud otsuseid, millega on peatatud sunniviisilise suguelundite moonutamise ohus 

tütarlaste väljasaatmine, kuna tõenäoliselt tekitaks see nende füüsilisele ja vaimsele 

tervisele pöördumatut kahju;  

L. arvestades, et pereliikmetest lahusolek seab naised ja lapsed suuremasse ohtu; 

M. arvestades, et naiste vajadused vastuvõtu- ja kinnipidamistingimuste osas erinevad 

meeste vajadustest, eelkõige seetõttu, et nad on suuremas soopõhise vägivalla ohus, kui 

tingimused ja meetmed ei vasta nende vajadustele; 
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N. arvestades, et naised vajavad laste ja teiste ülalpeetavate eest hoolitsemiseks selleks 

ettenähtud kohti; 

O. arvestades, et naistest ja tütarlastest pagulaste ja varjupaigataotlejate vastuvõtu- ja 

kinnipidamisasutused peaksid suutma osutada kvalifitseeritud töötajatega 

tervishoiuteenuseid; 

P. arvestades, et konfliktide ja tagakiusamise eest põgenevad tütarlapsed on 

inimkaubanduse, väärkohtlemise ja seksuaalse ärakasutamise kõrgendatud ohus, 

eelkõige kuritegelike võrgustike poolt, kes kasutavad ära varjupaigataotlejate ja 

pagulaste olukorda ning naiste ja tütarlaste haavatavust; 

Q. arvestades, et praeguse rändekriisi ning ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja 

inimkaubanduse kasvu vahel on ilmne seos, millel on ka selge soomõõde; 

R. arvestades, et rahvusvahelist kaitset vajavate naistest ja tütarlastest pagulaste sotsiaalne 

ja kultuuriline integratsioon on vahend, mille abil vältida inimkaubandust ja muid 

ärakasutamise vorme; 

S. arvestades, et puudub statistika, mis võimaldaks konkreetselt hinnata olemasolevate 

vahendite tulemuslikkust naistest ja tütarlastest pagulaste suhtes; 

T. arvestades, et sedavõrd tundlikus küsimuses tuleb kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega 

täielikult austada liikmesriikide pädevust; 

1. palub komisjonil ja liikmesriikidel koostöös Euroopa Parlamendiga parandada naistest 

ja tütarlastest pagulaste ja varjupaigataotlejate olukorda ning võtta arvesse nende 

erivajadusi kooskõlas alljärgnevate soovitustega; 

ELi RÄNDEPOLIITIKA NAISTE JA MEESTE TOETUSEKS 

2. kuivõrd igasugune tegevus rändekriisile reageerimisel peaks olema kõikehõlmav ning 

mis tahes edasiminek rändevoogude haldamisel parandaks suurel määral naistest ja 

tütarlastest pagulaste ja varjupaigataotlejate olukorda, kuna neid ohustavad teekonnal 

suuremad riskid, nõuab ELi rändepoliitika tugevdamist: 

i) jätkates võitlust ebaseaduslikult üle piiri toimetajate ja inimkaubitsejatega, kes 

seavad ohtu tuhandeid inimelusid, ning võtta koostöös Euroopa Parlamendiga 

kiiresti vastu piiripakett kontrolli tugevdamiseks ELi välispiiridel; 

ii) tagades, et konfliktide ja tagakiusamise eest põgenevatele pagulastele ja 

varjupaigataotlejatele on integreeritud lähenemisviisi raames seaduslikule 

humanitaarrändele ja selgelt piiritletud ulatuses kättesaavad ohutud ja seaduslikud 

liikumisteed ELi;  

iii) rakendades ümberasustamisprogramme ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 

egiidi all, kuna need on väljakujunenud humanitaarabiprogrammid ning kasulik 

vahend, mille abil hallata ELis rahvusvahelist kaitset vajavate inimeste 

nõuetekohast saabumist; 
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iv) rakendades nõukogu otsused, millega asutatakse ajutine ja erakorraline 

ümberpaigutamisemehhanism nendele inimestele, sealhulgas naistele ja 

tütarlastele, kes selgelt vajavad rahvusvahelist kaitset; 

v) tugevdades turvaliste päritoluriikide nimekirja käsitlevaid sätteid, et toetada 

turvaliseks peetavatest riikidest pärit isikute varjupaigataotluste kiiret menetlemist 

ja sellistel juhtudel taotlejate kiiret tagasipöördumist; 

SOOTUNDLIKUD VARJUPAIGAMENETLUSED 

3. nõuab selliste varjupaigamenetluse rakendamist, milles võetakse nõuetekohaselt arvesse 

naiste ja tütarlaste erivajadusi kooskõlas ELi õiguse ja rahvusvaheliste normidega: 

i) võimaldades naistest ja tütarlastest pagulastel ja varjupaigataotlejatel registreeruda 

individuaalselt ja ergutades neid seda tegema, tagades neile õiguse taotleda 

naissoost küsitlejat ja tõlki, samuti personaalse küsitluse ilma kolmandate isikute 

juuresviibimiseta ning selle toimumise ajal vajaliku hoolduse nende 

ülalpeetavatele ja lastele; 

ii) tagades, et soopõhistel alustel esitatud taotlusi käsitlevad nende korrektse 

hindamise huvides spetsiaalselt selleks välja õppinud töötajad; 

iii) pöörates taotluse hindamisel vajalikku tähelepanu soopõhisele vägivallale, mida 

taotleja võib olla kogenud, sealhulgas (kuid mitte ainult) naiste suguelundite 

moonutamine; 

iv) tagades, et naistest ja tütarlastest pagulastele ja varjupaigataotlejatele tehakse 

õigeaegselt kättesaadavaks kogu vajalik teave nende õiguste kohta 

varjupaigamenetluses ning kõik eriteenused, mida varjupaika taotlevad naised 

saavad kasutada; 

SOOTUNDLIKUD TINGIMUSED 

4. nõuab, et vastuvõtu- ja kinnipidamiskeskused, kus viibivad naised ja tütarlapsed, 

kohandataks nende põhilistele vajadustele; 

i) seades keskustes sisse eraldi pesuruumid ja magamisvõimalused naistele ja 

tütarlastele, aga ka sobilikud alad emadele ja nende lastele; 

ii) tagades kinnipeetavate naiste spetsiifiliste hügieenivajaduste rahuldamise, 

suurendades naisvalvurite kasutamist ning andes kõikidele naiskinnipeetavatega 

tegelevatele töötajatele naiste soopõhiseid vajadusi ja inimõigusi tutvustavat 

koolitust; 

iii) tagades rasedatele naistele ja tütarlastele vajalikud tervishoiuteenused; 

VÕITLUS INIMKAUBANDUSEGA 

5. mõistab hukka mis tahes vormis inimkaubanduse, ärakasutamise ja seksuaalse 

kuritarvitamise ning nõuab, et võitlust nende nähtustega tuleb tugevdada: 
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i) allkirjastades ja ratifitseerides Istanbuli konventsiooni ning tagades, et 

rakendatakse täielikult direktiivi 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse 

tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset, ning 

direktiivi 2012/29/EL, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile 

pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded; 

ii) tagades, et uute rändajate vastuvõtmine toimub käsikäes jõulise 

integratsioonipoliitikaga (kohustuslikud keelekursused, ELi väärtuste ja sügavate 

aluspõhimõtete, näiteks iga inimese väärikuse ning naiste ja meeste 

võrdõiguslikkuse selgitamine); 

iii) suurendades liikmesriikide politsei- ja õiguskoostööd, sealhulgas Europoli, 

Frontexi, Eurojusti ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametiga (EASO); 

iv) luues täiendavaid lastehoiuvõimalusi, et aidata naispagulastel ja -

varjupaigataotlejatel saavutada majanduslik sõltumatus; 

v) toetades naiste õigusi Aafrika ja Lähis-Ida riikides ning aidates parandada nende 

olukorda humanitaarabi ja arengupoliitika kaudu; 

ÜLDISED SOOVITUSED 

6. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles rakendama neid soovitusi vastavalt oma 

pädevusele ning rõhutab heade tavade vahetamise tähtsust, eelkõige küsimustes, milles 

liikmesriikidel on ainupädevus; 

7. palub komisjonil koostöös asjaomaste justiits- ja siseküsimuste asutustega koguda 

sooliselt eristatud statistikat, pöörates erilist tähelepanu andmetele, mille abil on 

võimalik mõõta varjupaigamenetluste ja -poliitika mõju naistele ja tütarlastele; 

8. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.  

Or. en 

 


