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 Az A8-0024/2016. számú nem jogalkotási állásfoglalásra irányuló indítvány helyébe 

lépő alternatív állásfoglalásra irányuló indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének 

(4) bekezdése) 

Az Európai Parlament állásfoglalása a női menekültek és menedékkérők helyzetéről az 

Unióban  

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkére és 3. cikke (3) 

bekezdésének második albekezdésére,  

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 8. és 78. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 23. cikkére, 

– tekintettel a menekültek jogállásáról szóló 1951. évi egyezményre és 1967. évi 

jegyzőkönyvre, 

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára (1948), 

– tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden 

formájának kiküszöböléséről szóló 1979. évi ENSZ-egyezményre (CEDAW) és a nők 

menekültstátusza, menedéke, nemzetisége és hontalansága nemi alapú vonatkozásai 

alapján történő nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés megszüntetésével 

foglalkozó bizottság 32. számú, 2014. november 14-i általános ajánlására, 

– tekintettel az Európa Tanácsnak a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről 

és felszámolásáról szóló egyezményére (Isztambuli Egyezmény), 

– tekintettel a Nők Negyedik Világkonferenciáján 1995. szeptember 15-én elfogadott 

Pekingi Nyilatkozatra és Cselekvési Platformra, továbbá az ENSZ ezt követő Peking+5, 

Peking+10, Peking+15 és Peking+20 különleges ülésein elfogadott 

záródokumentumokra, 

– tekintettel a Bizottság 2015. május 13-i, „Európai migrációs stratégia” című 

közleményére (COM(2015)0240), 
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– tekintettel „Az EU cselekvési terve a migránscsempészet ellen (2015–2020)” című, 

2015. május 27-i bizottsági közleményre,  

– tekintettel a Tanács migrációról szóló, 2015. október 12-i következtetéseire, és 

különösen az ezekben a nők és lányok emberi jogai iránti kötelezettségvállalására, 

– tekintettel az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az 

áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló 

2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre, 

– tekintettel a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére 

vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2011/220/IB tanácsi kerethatározat 

felváltásáról szóló 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelvre, 

– tekintettel a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok 

megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelvre, 

– tekintettel a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével 

kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. 

december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre, 

– tekintettel a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös 

eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelvre, 

– tekintettel a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös 

eljárásokról szóló 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása és a 

2013/32/EU irányelv módosítása céljából a biztonságos származási országok közös 

uniós jegyzékének létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslatra, 

– tekintettel a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról 

szóló 862/2007/EK rendeletre, 

– tekintettel az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a 

tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért 

felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok 

megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletre, 

– tekintettel a Tanács „A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó cselekvési terv (2016–

2020)” című 2015. október 26-i következtetéseire  

– tekintettel a Bizottságnak „Az európai szomszédságpolitika végrehajtása 2014-ben” 

című, 2015. március 25-i közleményére (SWD(2015)0076),  

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

A. mivel a jelenleg zajló konfliktusok, a regionális instabilitás és az emberi jogok 
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megsértése, többek között a nemi alapú és nemi erőszak háborús fegyverként történő 

felhasználása miatt példátlan és egyre növekvő számú férfi, nő és gyermek kér 

nemzetközi védelmet az Unióban;  

B. mivel a nők átlagosan a menedékkérők egyharmadát teszik ki; mivel 2015 elejétől 

november végéig közel 900 000 ember érkezett a Földközi-tengeren átkelve Európába, 

és mivel e személyek közel 38%-a nő és gyermek; mivel az ENSZ menekültügyi 

főbiztosa arról számolt be, hogy 2016 januárjában az EU-ban menedéket kérni kívánó, 

Görögországba eljutott emberek 55%-a nő és gyermek volt; 

C. mivel a menedéket kérő nőknek és lányoknak különleges védelmi szükségleteik és a 

férfiakéitól eltérő problémáik vannak, ami a menekültpolitikai intézkedéseknek és 

eljárásoknak a nemek közötti egyenlőség figyelembe vételével történő végrehajtását 

teszi szükségessé; 

D.  mivel már több ezer ember vesztette életét az Európába vezető útja során, és az 

áldozatok között sok a nő; 

E.  mivel egy ilyen komoly válság kezelése szükségessé teszi a tagállamok közötti 

szolidaritást a válság által jelentett humanitárius és pénzügyi terhek tekintetében; 

F.  mivel a harmadik országokkal való együttműködés kulcsfontosságú ahhoz, hogy 

csökkenjen a bevándorlók beáramlása, akik életüket kockáztatják azért, hogy az EU-ba 

jussanak; 

G. mivel a jogszerű humanitárius migrációra irányuló gyorsabb eljárások elősegítenék az 

ilyen beáramlás csökkentését; 

H. mivel egyes beszámolók szerint nők és gyermekek a túlélés érdekében szexuális 

szolgáltatások nyújtásával fizetnek az embercsempészeknek, hogy folytathassák az EU-

ba vezető útjukat;  

I. mivel az EU külső határai ellenőrzésének megerősítése és az embercsempészek 

tevékenysége elleni küzdelem életeket mentene meg és javítaná az EU-ba vezető legális 

útvonalak megbízhatóságát; 

J.  mivel az erőszak miatt benyújtott menedékjogi kérelmeket olyan módon kell kezelni, 

amely megvédi a nőket attól, hogy a menekültügyi eljárás során ismét áldozattá 

váljanak;  

K. mivel az az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint évente mintegy 20 000 olyan nő 

és lány keres menedéket uniós tagállamokban, akik származási országában gyakorlat a 

női nemi szervek megcsonkítása; mivel a menedékjogi kérelmet benyújtó nők jelentős 

számban a női nemi szervek megcsonkításától való félelem miatt teszik ezt; mivel az 

ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának becslése szerint a női nemi szervek 

megcsonkítását gyakorló országokból az Unióban menedéket kérő nők 71%-a női nemi 

szervek megcsonkításának túlélője; mivel az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteivel 

leállította azon lányok kiutasítását, akiket a női nemi szervek megcsonkításának 

veszélye fenyeget, tekintettel annak kockázatára, hogy fizikai és lelki egészségük 
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helyrehozhatatlan kárt szenvedne;  

L. mivel a családtagoktól történő elszakadás nagyobb kockázatoknak teszi ki a nőket és a 

gyermekeket; 

M. mivel a nők igényei a befogadás és az őrizet körülményei tekintetében eltérnek a 

férfiakétól, különösen mivel nagy mértékben ki vannak téve a nemi alapú erőszaknak, 

ha a létesítményeket és az intézkedéseket nem az igényeiknek megfelelően alakítják ki; 

N. mivel a nőknek külön helyiségekre van szükségük gyermekeik és más hozzátartozóik 

gondozására; 

O. mivel a menekült vagy menedékkérő nőket és lányokat fogadó vagy őrizetben tartó 

létesítményeknek abban a helyzetben kell lenniük, hogy megfelelően képzett 

személyzet által egészségügyi ellátást biztosítsanak; 

P. mivel a konfliktusok és az üldöztetés elől menekülő lányok fokozottan ki vannak téve 

az emberkereskedelem, a bántalmazás és a szexuális kizsákmányolás veszélyének, 

különösen az olyan bűnözői hálózatok által, amelyek kihasználják a menedékkérők és a 

menekültek helyzetét, valamint a nők és a lányok kiszolgáltatottságát; 

Q. mivel nyilvánvaló kapcsolat áll fenn a jelenlegi migrációs válság és az 

embercsempészet és az emberkereskedelem növekedése között, amely egyértelműen 

rendelkezik egy nemi dimenzióval; 

R.  mivel a nemzetközi védelemre szoruló menekült nők és lányok társadalmi és kulturális 

integrációja lehetőséget ad az embercsempészet és a kizsákmányolás egyéb formáinak 

elkerülésére; 

S.  mivel nem állnak rendelkezésre statisztikák, amelyek lehetővé tennék a menekült nők és 

lányok helyzetével kapcsolatos meglévő eszközök hatékonyságának konkrét mérését; 

T. mivel egy ilyen érzékeny kérdésben a tagállamok hatáskörét a szubszidiaritás elvével 

összhangban teljes mértékben tiszteletben kell tartani; 

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az Európai Parlamenttel 

együttműködésben javítsák a menekült és menedékkérő nők és lányok helyzetét, és 

vegyék figyelembe sajátos szükségleteiket, összhangban a következő ajánlásokkal; 

A NŐKET ÉS FÉRFIAKAT SEGÍTŐ UNIÓS MIGRÁCIÓS POLITIKA 

2. felszólít arra, hogy – mivel a migrációs válságra adott minden válasznak globálisnak 

kell lennie, valamint a migrációs áramlások kezelésének bármely javulása rendkívül 

kedvező lenne a menekült és menedékkérő nők és lányok számára, mert ők útjuk során 

jelentősebb kockázatokkal néznek szembe –, tegyenek lépéseket az EU migrációs 

politikájának megerősítésére a következők révén: 

i. az életek ezreit veszélyeztető embercsempészek és emberkereskedők elleni 

küzdelem folyatatása, és a Parlamenttel együttműködésben egy határellenőrzésről 

szóló csomag gyors elfogadása azzal a céllal, hogy megerősítse az EU külső 
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határainak ellenőrzését; 

ii. annak biztosítása, hogy álljanak rendelkezésre az EU-ba vezető biztonságos és 

jogszerű útvonalak a konfliktusok és üldöztetés elől menekülő menekültek és 

menedékkérők számára, a legális humanitárius migrációra vonatkozó integrált 

megközelítés keretében egyértelműen meghatározott kontingensek keretein belül; 

iii. az UNHCR égisze alatti áttelepítési programok végrehajtása, mivel ezek jól 

bejáratott humanitárius programok és hasznos eszközként szolgálnak a 

nemzetközi védelemre szoruló személyek EU-ba való szabályos érkezésének 

kezelésére; 

iv. az egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló emberekre – köztük nőkre és 

lányokra – vonatkozó szükséghelyzeti áthelyezési mechanizmus létrehozásáról 

szóló tanácsi határozatok végrehajtása; 

v. a biztonságos származási országok jegyzékére vonatkozó rendelkezések 

megerősítése a biztonságosnak nyilvánított országokból származó személyek 

menedékjog iránti kérelmei gyors feldolgozásának, és ilyen esetekben a 

kérelmezők gyors visszaküldésének elősegítése érdekében; 

NEMI SZEMPONTOK A MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁSOKBAN 

3. felszólít olyan menekültügyi eljárások lefolytatására amelyek az uniós jog és a 

nemzetközi előírások tiszteletben tartása mellett a következők révén figyelembe veszik 

a nők és a lányok sajátos szükségleteit: 

i. a menekült és menedékkérő nők és lányok számára annak lehetővé tétele és arra 

való ösztönzésük, hogy egyénileg kérelmezzék nyilvántartásba vételüket, 

garantálva ugyanakkor az azzal kapcsolatos jogukat, hogy női ügyintéző általi 

meghallgatást és női tolmácsot kérelmezzenek, bármely harmadik fél jelenléte 

nélkül lebonyolított személyes beszélgetést igényeljenek, illetve hogy ez idő alatt 

hozzátartozóik és gyermekeik megfelelő gondozásban részesüljenek; 

ii. annak biztosítása, hogy a nemekkel kapcsolatos okok miatt benyújtott 

kérelmekkel kifejezetten erre a feladatra kiképzett személyzet foglalkozzon annak 

biztosítása érdekében, hogy a kérelmeket megfelelően értékeljék; 

iii. a kérelem értékelése során kellő figyelem fordítása a kérelmező által esetlegesen 

elszenvedett nemi alapú erőszakra, többek között – de nem kizárólag – a női nemi 

szervek megcsonkítására; 

iv. annak biztosítása, hogy a menekült és menedékkérő nők és lányok kellő időben 

megkapjanak minden releváns információt a menekültügyi eljárással kapcsolatos 

jogaikról, illetve a menedéket kérő nőket megillető konkrét szolgáltatásokról; 

A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉGET SZEM ELŐTT TARTÓ 

LÉTESÍTMÉNYEK 
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4. kéri, hogy azokat a befogadó létesítményeket és idegenrendészeti fogdákat, ahol nők és 

lányok is jelen vannak, a következők révén igazítsák az ő alapvető szükségleteik 

kielégítéséhez: 

i. olyan külön fürdőszobákkal és alvóhelyekkel rendelkező létesítmények biztosítása 

nők és lányok számára, amelyek megfelelő terekkel rendelkeznek az anyák és 

gyermekeik számára is; 

ii. a nők sajátos higiéniai szükségleteinek kielégítése őrizetük idején, a női őrök és 

felügyelők számának növelése, továbbá az őrizetben tartott nőkkel dolgozó 

személyzetnek képzés nyújtása a nők nemükből fakadó sajátos szükségleteiről és 

emberi jogairól; 

iii. megfelelő egészségügyi ellátás biztosítása a várandós nők és lányok számára; 

AZ EMBERKERESKEDELEM ELLENI KÜZDELEM 

5. elítéli az emberkereskedelem, a kizsákmányolás és a szexuális zaklatás valamennyi 

formáját, és kéri, hogy az említett jelenségek elleni küzdelmet a következők révén 

fokozzák: 

i. az Isztambuli Egyezmény aláírása és ratifikálása, valamint annak biztosítása, hogy 

teljes körűen végrehajtsák az emberkereskedelem megelőzéséről, az ellene 

folytatott küzdelemről és az áldozatok védelméről szóló 2011/36/EU irányelvet, 

valamint a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére 

vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2012/29/EU irányelvet; 

ii. annak biztosítása, hogy az új migránsok fogadására megalapozott integrációs 

politika keretében kerüljön sor (kötelező nyelvtanfolyamok, oktatás az Unió 

értékeiről és elveiről, amelyhez az Európai Unió mélyen kötődik, úgy is mint 

minden emberi lény méltósága, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőség); 

iii. a tagállamok közötti rendőrségi és igazságügyi együttműködés fokozása, többek 

között az Europol, a Frontex, az Eurojust és az Európai Menekültügyi Támogatási 

Hivatal (EMTH) segítségével; 

iv. további gyermekgondozási létesítményekhez biztosítása annak érdekében, hogy 

segítsék a menekült és menedékkérő nők gazdasági függetlenedését; 

v. a nők jogai melletti kiállás az afrikai és közel-keleti országokban, továbbá 

helyzetüknek humanitárius segítségnyújtás és fejlesztési politikák révén való 

javítása; 

ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK 

6. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ezeket az ajánlásokat saját hatásköreiknek 

megfelelően hajtsák végre, és hangsúlyozza a legjobb gyakorlatok cseréjének 

fontosságát, különösen azokon a területeken, ahol a tagállamok kizárólagos hatáskörrel 

rendelkeznek; 
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7. felhívja a Bizottságot, hogy az illetékes bel- és igazságügyi együttműködési 

ügynökségekkel együttműködve gyűjtsön nemek szerint lebontott statisztikákat, 

különös figyelmet fordítva a menekültügyi eljárások és politikák nőkre és lányokra 

kifejtett hatásának mérését szolgáló elemekre; 

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.  

Or. en 

 

 


