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Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalis), keičiantis ne 

teisėkūros pasiūlymą dėl rezoliucijos A8-0024/2016 

Europos Parlamento rezoliucija dėl moterų pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų padėties 

ES 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 2 straipsnį ir 3 straipsnio 3 

dalies antrąją pastraipą, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8 ir 78 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 1951 m. Konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir į 1967 m. jos protokolą, 

– atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, 

– atsižvelgdamas į 1979 m. JT konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo 

moterims ir į 2014 m. lapkričio 14 d. Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto 

bendrąją rekomendaciją Nr. 32 dėl pabėgėlių statuso, prieglobsčio, pilietybės ir moterų 

be pilietybės su lytimi susijusių aspektų, 

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto 

šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija), 

– atsižvelgdamas į Pekino deklaraciją ir veiksmų platformą, priimtas per 1995 m. rugsėjo 

15 d. Ketvirtąją pasaulinę moterų konferenciją, ir į susijusius galutinius dokumentus, 

priimtus specialiuose Jungtinių Tautų posėdžiuose „Pekinas + 5“, „Pekinas + 10“, 

„Pekinas + 15“ ir „Pekinas + 20“, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 13 d. Komisijos komunikatą „Europos migracijos 

darbotvarkė“ (COM(2015) 0240), 

– atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 27 d. Komisijos komunikatą „ES kovos su neteisėtu 

migrantų gabenimu veiksmų planas (2015–2020 m.)“, 
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– atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 12 d. Tarybos išvadas dėl migracijos, ypač į jose 

išreikštą įsipareigojimą moterų ir mergaičių žmogaus teisių klausimu; 

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, 

pakeičiančią Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų 

apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo, 

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir 

tvarkos valstybėse narėse, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos, 

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo sudaromas ES bendras saugių kilmės 

šalių sąrašas, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/32/ES dėl 

tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos, ir kuriuo iš dalies 

keičiama Direktyva 2013/32/ES, 

– atsižvelgdamas į Reglamentą (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir 

tarptautinės apsaugos statistikos, 

– atsižvelgdamas 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 

Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio 

arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos 

prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 26 d. Tarybos išvadas „2016–2020 m. lyčių lygybės 

veiksmų planas“, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 25 d. Komisijos komunikatą „Europos kaimynystės 

politikos įgyvendinimas 2014 m.“ (SWD(2015)0076), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

A. kadangi dėl besitęsiančių konfliktų, regioninio nestabilumo ir žmogaus teisių 

pažeidimų, įskaitant smurto dėl lyties ir žaginimų, kaip karo ginklo, naudojimą, susidarė 

precedento neturintis vyrų, moterų ir vaikų, prašančių tarptautinės apsaugos Europos 

Sąjungoje, skaičius, kuris nuolat auga; 

B. kadangi moterys sudaro vidutiniškai trečdalį prašymus suteikti prieglobstį pateikiančių 

asmenų; kadangi nuo 2015 m. pradžios iki lapkričio mėn. Viduržemio jūra į Europos 

pakrantes atvyko apie 900 000 žmonių, o maždaug 38 proc. jų yra moterys ir vaikai; 
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kadangi Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras pranešė, kad, 2016 m. 

sausio mėn. duomenimis, moterys ir vaikai sudaro 55 proc. asmenų, atvykusių į Graikiją 

prašyti ES prieglobsčio; 

C. kadangi prieglobsčio prašančios moterys ir mergaitės turi ypatingų su apsauga susijusių 

poreikių ir kitokių rūpesčių nei vyrai, todėl visų krypčių prieglobsčio politiką ir 

procedūras įgyvendinti būtina atsižvelgiant į lyčių aspektą; 

D. kadangi per šias keliones į Europą žuvo tūkstančiai žmonių ir didelė jų dalis buvo 

moterys; 

E. kadangi siekiant spręsti tokios masinės krizės problemą reikalingas valstybių narių 

solidarumas jos sukeltos finansinės ir humanitarinės naštos atžvilgiu; 

F. kadangi bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis yra labai svarbus siekiant sumažinti 

migrantų, kurie rizikuoja savo gyvybėmis, kad patektų į ES, srautą; 

G. kadangi šį srautą sumažinti padėtų skubios teisėtos humanitarinės migracijos 

procedūros; 

H. kadangi esama pranešimų apie moteris ir vaikus, kurie priversti užsiimti seksu, 

norėdami išgyventi, t. y. sumokėti tarpininkams, kad galėtų tęsti savo keliones į ES; 

I. kadangi sustiprinus ES išorės sienų kontrolę ir sustabdžius neteisėto žmonių gabenimo 

tarpininkų veiklą, būtų išsaugotos gyvybės ir padidintas teisėtų maršrutų į ES 

patikimumas; 

J. kadangi prieglobsčio prašymai dėl smurto turėtų būti išnagrinėti taip, kad moterys būtų 

apsaugotos nuo antrinės viktimizacijos vykdant prieglobsčio procedūras; 

K. kadangi, UNHCR duomenimis, kasmet apie 20 000 moterų ir mergaičių iš šalių, kuriose 

žalojami moterų lyties organai, prašo prieglobsčio ES valstybėse narėse; kadangi 

daugybė moterų prieglobsčio prašymus teikia iš baimės dėl lyties organų žalojimo; 

kadangi, UNHCR nuomone, 71 proc. ES prieglobsčio prašytojų moterų iš šalių, kuriose 

praktikuojamas lyties organų žalojimas, yra patyrusios lyties organų žalojimą; kadangi 

Europos Žmogaus Teisių Teisme priimti sprendimai, kuriais sustabdytas mergaičių, 

kurioms gresia lyties organų žalojimas, keliantis pavojų patirti nepataisomą žalą fizinei 

ir psichologinei sveikatai, išsiuntimas iš šalies; 

L. kadangi atskyrus nuo šeimos narių moterims ir vaikams kyla didesnė rizika; 

M. kadangi moterų poreikiai, susiję su priėmimo ir sulaikymo sąlygomis, skiriasi nuo vyrų 

poreikių, visų pirma dėl to, kad joms gresia didesnis pavojus susidurti su smurtu dėl 

lyties tais atvejais, kai infrastruktūra ir priemonės yra nepritaikytos jų poreikiams; 

N. kadangi moterims reikalingos specialios patalpos, kuriose jos galėtų pasirūpinti savo 

vaikais ir kitais išlaikomais asmenimis; 

O. kadangi centruose, kuriuose priimamos ar sulaikomos moterys ir mergaitės pabėgėlės 

arba prieglobsčio prašytojos, turėtų būtų sveikatos priežiūros, kurią suteiktų tinkamos 
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kvalifikacijos darbuotojai, galimybės; 

P. kadangi mergaitėms, bėgančioms nuo konfliktų ir persekiojimo, kyla didesnis prekybos 

žmonėmis, prievartos ir seksualinio išnaudojimo pavojus, visų pirma dėl to, kad 

nusikaltėlių tinklai naudojasi prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių padėtimi ir moterų bei 

mergaičių pažeidžiamumu; 

Q. kadangi yra akivaizdus ryšys tarp dabartinės migracijos krizės ir išaugusio neteisėto 

žmonių gabenimo ir prekybos žmonėmis atvejų, kuriuose yra aiškus lyties aspektas, 

skaičiaus; 

R. kadangi socialinė ir kultūrinė moterų ir mergaičių pabėgėlių, kurioms reikalinga 

tarptautinė apsauga, integracija padėtų išvengti prekybos žmonėmis ir kitų išnaudojimo 

formų; 

S. kadangi trūksta statistikos, kuri padėtų tiksliau nustatyti esamų priemonių, susijusių su 

moterų ir mergaičių pabėgėlių padėtimi, veiksmingumą; 

T. kadangi tokiu aktualiu klausimu turi būti visapusiškai atsižvelgiama į valstybių narių 

kompetenciją laikantis subsidiarumo principo; 

1. ragina Komisiją ir valstybes narės bendradarbiaujant su Parlamentu pagerinti moterų ir 

mergaičių pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų padėtį ir atsižvelgti į jų ypatingus 

poreikius vadovaujantis toliau pateiktomis rekomendacijomis; 

ES MIGRACIJOS POLITIKA, KURIA PADEDAMA MOTERIMS IR VYRAMS 

2. ragina imtis veiksmų, kuriais būtų stiprinama ES migracijos politika, atsižvelgiant į tai, 

kad visos atsakomosios priemonės į migracijos krizę turėtų būti visuotinio masto ir kad 

bent kiek pagerinus migrantų srautų valdymą tai būtų labai naudinga moterims ir 

mergaitėms pabėgėlėms ir prieglobsčio prašytojoms, kadangi jos susiduria su didesniu 

pavojumi kelionėje; rekomenduojama: 

i) nuolatinė kova su neteisėto žmonių gabenimo tarpininkais ir prekiautojais 

žmonėmis, kurie sukelia pavojų tūkstančiams gyvybių, ir bendradarbiaujant su 

Parlamentu turėtų būti greitai priimtas sienų apsaugos dokumentų rinkinys 

siekiant sustiprinti ES išorės sienų kontrolę; 

ii) taikant integruotą požiūrį į teisėtą humanitarinę migraciją aiškiai nustatytose 

grupėse, reikia užtikrinti saugius ir teisėtus maršrutus į ES, kuriais galėtų 

pasinaudoti pabėgėliai ir prieglobsčio prašytojai, bėgantys nuo konfliktų ir 

persekiojimo; 

iii) įgyvendinti perkėlimo į ES programas prižiūrint UNHCR, kadangi jos yra 

nusistovėjusios humanitarinės programos ir yra naudinga priemonė tvarkingai 

valdyti atvykstančių asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos Europos 

Sąjungoje, srautus; 

iv) įgyvendinti Tarybos sprendimus, kuriais nustatomas laikinas ir išskirtinis 
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perkėlimo Europos Sąjungoje mechanizmas, skirtas asmenims, įskaitant moteris ir 

mergaites, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos; 

v) stiprinti nuostatas, susijusias su saugių kilmės šalių sąrašu, siekiant paskatinti 

greitą prieglobsčių prašymų, kuriuos pateikia iš saugiomis laikomų šalių kilę 

asmenys, nagrinėjimą ir tokiais atvejais greitą prieglobsčio prašytojų grąžinimą; 

PRIEGLOBSČIO SUTEIKIMO TVARKOS ASPEKTAI, SUSIJĘ SU LYTIMI 

3. ragina stiprinti prieglobsčio suteikimo tvarką, kuria tinkamai atsižvelgiama į moterų ir 

mergaičių ypatingus poreikius, vadovaujantis ES teise ir tarptautiniais standartais; 

rekomenduojama: 

i) sudaryti sąlygas moterims ir mergaitėms pabėgėlėms ir prieglobsčio prašytojoms 

užsiregistruoti individualiai ir skatinti jas tai daryti, taip pat užtikrinti jų teisę 

reikalauti, kad būtų skirta tyrėja ir vertėja žodžiu, ir teisę dalyvauti asmeniniame 

pokalbyje atskirai nuo trečiųjų asmenų, taip pat, kad tuo metų būtų tinkamai 

pasirūpinta jų išlaikomais asmenimis ir vaikais; 

ii) užtikrinti, kad dėl su lyčių aspektų susijusių priežasčių pateiktus prašymus 

nagrinėtų specialiai paruošti darbuotojai siekiant užtikrint, kad prašymai būtų 

tinkamai įvertinti; 

iii) vertinant prieglobsčio prašymus skirti pakankamai dėmesio smurtui dėl lyties, 

įskaitant (bet neapsiribojant) lyties organų žalojimą, kurį galėjo patirti 

prieglobsčio prašytoja; 

iv) užtikrinti, kad moterims ir mergaitėms pabėgėlėms ir prieglobsčio prašytojoms 

laiku būtų suteikta visa reikalinga informacija apie jų teises prieglobsčio 

suteikimo procedūros metu ir apie visas specialias paslaugas, kuriomis gali 

pasinaudoti prieglobsčio prašančios moterys; 

INFRASTRUKTŪRA, KURIOJE ATSIŢVELGIAMA Į LYTIES ASPEKTĄ 

4. ragina, kad priėmimo ir sulaikymo centrai, kuriuose yra moterų ir mergaičių, būtų 

pritaikyti jų pagrindiniams poreikiams; rekomenduojama: 

i) centruose įrengti atskirus vonios kambarius ir miegojimo vietas moterims, taip pat 

ir moterims ir jų vaikams tinkamas patalpas; 

ii) tenkinti konkrečius moterų higienos poreikius, kai jos yra sulaikytos, padidinti 

apsaugos pareigūnių ir prižiūrėtojų skaičių, visiems su sulaikytomis moterimis 

paskirtiems dirbti darbuotojams teikti mokymus, susijusius su konkrečiais lyčių 

poreikiais ir žmogaus teisėmis; 

iii) besilaukiančioms moterims ir mergaitėms teikti tinkamą sveikatos priežiūrą; 

KOVA SU PREKYBA ŢMONĖMIS 

5. smerkia visas prekybos žmonėmis, išnaudojimo ir seksualinės prievartos formas ir 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

ragina intensyvinti kovą su šiais reiškiniais; rekomenduojama: 

i) pasirašyti ir ratifikuoti Stambulo konvenciją ir užtikrinti, kad būtų visapusiškai 

įgyvendinta Direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su 

ja ir aukų apsaugos ir Direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi 

nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai; 

ii) užtikrinti, kad naujų migrantų priėmimas būtų suderintas su griežta integracijos 

politika (privalomi kalbų kursai, mokymai apie ES vertybes ir principus, kurių ES 

griežtai laikosi, kaip antai kiekvieno žmogaus orumas ir moterų bei vyrų lygybė); 

iii) stiprinti valstybių narių policijos ir teisminį bendradarbiavimą, taip pat su 

Europolu, FRONTEX, Eurojustu ir Europos prieglobsčio paramos biuru (EASO); 

iv) diegti papildomą vaikų priežiūros infrastruktūrą siekiant padėti moterims 

pabėgėlėms ir prieglobsčio prašytojoms būti ekonomiškai nepriklausomoms; 

v) propaguoti moterų teises Afrikos ir Artimųjų Rytų šalyse ir padėti gerinti jų padėtį 

teikiant humanitarinę pagalbą ir taikant vystymosi politiką; 

BENDROSIOS REKOMENDACIJOS 

6. ragina Komisiją ir valstybes nares šias rekomendacijas įgyvendinti atitinkamose jų 

kompetencijos srityse ir pabrėžia keitimosi gerosios praktikos pavyzdžiais svarbą, ypač 

tais atvejais, kai valstybės narės turi išimtinę kompetenciją; 

7. ragina Komisiją rinkti pagal lytį suskirstytus statistinius duomenis bendradarbiaujant su 

atitinkamomis teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) agentūromis ir ypatingą dėmesį skirti 

veiksniams, kuriais būtų galima įvertinti prieglobsčio tvarkos ir politikos poveikį 

moterims ir mergaitėms; 

8. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 

Or. en 

 

 


