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Pozmeňujúci návrh  3 
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v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0024/2016 

Mary Honeyball 

Situácia utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ 

2015/2325(INI) 

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 

nelegislatívneho uznesenia A8-0024/2016 

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii 

(ZEÚ),  

– so zreteľom na článok 8 a článok 78 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 

– so zreteľom na článok 23 Charty základných práv Európskej únie, 

– so zreteľom na Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 a na Protokol 

týkajúci sa právneho postavenia utečencov z roku 1967, 

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948, 

– so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien 

(CEDAW) z roku 1979 a na všeobecné odporúčanie č. 32 výboru CEDAW o rodových 

rozmeroch postavenia utečenca, azylu, štátnej príslušnosti a postavenia žien bez štátnej 

príslušnosti zo 14. novembra 2014, 

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu 

násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), 

– so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a akčnú platformu, ktoré boli prijaté na Štvrtej 

svetovej konferencii OSN o ženách 15. septembra 1995 a na následné záverečné 

dokumenty prijaté na mimoriadnych zasadnutiach OSN Peking +5, Peking +10, Peking 

+15 a Peking +20, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. mája 2015 s názvom Európska migračná 

agenda COM(2015)0240, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. mája 2015 s názvom „Akčný plán proti 

prevádzaniu migrantov (2015 – 2020)“,  
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– so zreteľom na závery Rady z 12. októbra 2015 o migrácii, a najmä v nich vyjadrený 

záväzok týkajúci sa ľudských práv žien a dievčat, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 

o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, 

ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 

25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a 

ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 

2001/220/SVV, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, 

ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 

2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych 

príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o 

spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany, 

– so zreteľom na návrh nariadenia, ktorým sa stanovuje spoločný zoznam EÚ týkajúci sa 

bezpečných krajín pôvodu na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2013/32/EÚ o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany 

a ktorým sa mení smernica 2013/32/EÚ, 

– so zreteľom na nariadenie (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a 

medzinárodnej ochrane, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 

2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu 

zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym 

príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských 

štátov, 

– so zreteľom na závery Rady z 26. októbra 2015 s názvom Akčný plán pre rodovú 

rovnosť na roky 2016 – 2020,  

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. marca 2015 s názvom Vykonávanie európskej 

susedskej politiky v roku 2014 (SWD(2015)0076),  

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

A. keďže v dôsledku pretrvávajúcich konfliktov, regionálnej nestability a porušovania 

ľudských práv vrátane rodového násilia a využívania znásilňovania ako vojnovej zbrane 

hľadá v EÚ medzinárodnú ochranu čoraz väčší počet mužov, žien a detí, čo nemá v 

histórii obdobu;  

B. keďže ženy tvoria v priemere jednu tretinu osôb, ktoré žiadajú o azyl; keďže od začiatku 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

roka 2015 do novembra toho istého roka priplávalo cez Stredozemné more k európskym 

brehom asi 900 000 ľudí, pričom približne 38 % z celkového počtu tvorili ženy a deti; 

keďže Vysoký komisár Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) 

informoval, že 55 % osôb, ktoré od januára 2016 prišli do Grécka s cieľom požiadať o 

azyl v EÚ, predstavujú ženy a deti; 

C. keďže ženy a dievčatá žiadajúce o azyl potrebujú osobitnú ochranu a majú odlišné 

potreby než muži, čo si vyžaduje, aby sa pri vykonávaní všetkých azylových politík a 

postupov zohľadňovala rodová otázka; 

D.  keďže tisíce ľudí prišlo o život už počas cesty do Európy a mnohé z nich boli ženy; 

E.   keďže riešenie takejto masívnej krízy si vyžaduje solidaritu medzi členskými štátmi, 

pokiaľ ide o finančnú a humanitárnu záťaž, ktorú táto kríza predstavuje; 

F.  keďže spolupráca s tretími krajinami je kľúčom k znižovaniu prílevu migrantov, ktorí 

riskujú svoje životy, aby sa dostali do EÚ; 

G. keďže rýchlejšie postupy legálnej humanitárnej migrácie by pomohli znížiť tento príliv; 

H. keďže existujú správy o tom, že ženy a deti sú v záujme prežitia nútené platiť 

prevádzačom sexom, aby mohli pokračovať vo svojej cesty do EÚ;  

I. keďže posilnenie kontroly na vonkajších hraniciach EÚ a marenie činnosti prevádzačov 

by zachránilo životy a zlepšilo kredibilitu legálnych ciest do EÚ; 

J.  keďže žiadosti o azyl, ktorých príčinou je násilie, by sa mali vybavovať spôsobom, 

ktorý ochráni ženy pred druhotnou viktimizáciou v priebehu azylového konania;  

K. keďže podľa odhadov UNHCR sa každoročne uchádza o azyl v členských štátoch EÚ 

20 000 žien a dievčat z krajín, v ktorých sa praktizuje mrzačenie ženských genitálií; 

keďže značný počet žien, ktoré podajú žiadosť o azyl, tak robí na základe strachu z 

mrzačenia ženských genitálií; keďže UNHCR odhaduje, že 71 % žiadateliek o azyl v 

EÚ z krajín, v ktorých sa praktizuje mrzačenie ženských genitálií, tvoria ženy, ktoré sa 

stali obeťami takéhoto mrzačenia; keďže Európsky súd pre ľudské práva svojimi 

rozsudkami zastavil vyhostenie dievčat, ktorým hrozilo nútené podstúpenie mrzačenia 

genitálií, a to so zreteľom na nenapraviteľné škody na ich fyzickom a psychickom 

zdraví, ku ktorým by pravdepodobne došlo;  

L. keďže odlúčenie od rodinných príslušníkov vystavuje ženy a deti väčším rizikám; 

M. keďže potreby žien, pokiaľ ide o prijímacie a ubytovacie podmienky, sa líšia od potrieb 

mužov najmä preto, že ženy sú značne ohrozené rodovo motivovaným násilím, ak 

zariadenia a opatrenia nie sú prispôsobené ich potrebám; 

N. keďže ženy potrebujú osobitné priestory, v ktorých sa môžu starať o svoje deti a iné 

závislé osoby; 

O. keďže zariadenia, ktoré prijímajú ženy a dievčatá utečenky alebo žiadateľky o azyl by 

mali byť schopné poskytovať zdravotnú starostlivosť prostredníctvom riadne 
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kvalifikovaných zamestnancov; 

P. keďže dievčatá na úteku pred konfliktom a prenasledovaním sú vystavené zvýšenému 

riziku obchodovania s ľuďmi, sexuálneho vykorisťovania alebo zneužívania, najmä zo 

strany zločineckých sietí, ktoré využívajú neutešenú situáciu žiadateľov o azyl a 

utečencov, ako aj na zraniteľnosť žien a dievčat; 

Q. keďže existuje zrejmá súvislosť medzi súčasnou migračnou krízou a nárastom prípadov 

prevádzania a nezákonného obchodovania s ľuďmi, ktorá majú jasný rodový rozmer; 

R.  keďže sociálna a kultúrna integrácia žien a dievčat utečeniek, ktoré potrebujú 

medzinárodnú ochranu, je prostriedkom na zabránenie nezákonnému obchodovaniu a 

iným formám zneužívania; 

S.  keďže chýbajú štatistické údaje umožňujúce merať konkrétnu účinnosť existujúcich 

nástrojov týkajúcich sa situácie žien a dievčat; 

T. keďže v tejto citlivej otázke sa musia v plnej miere rešpektovať právomoci členských 

štátov v súlade so zásadou subsidiarity; 

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v spolupráci s Parlamentom zlepšili situáciu žien a 

dievčat utečeniek a žiadateliek o azyl a zohľadnili ich osobitné potreby v súlade s 

týmito odporúčaniami; 

MIGRAČNÁ POLITIKA EÚ NA POMOC ŽENÁM A MUŽOM 

2. žiada, aby sa prijali opatrenia na posilnenie európskej migračnej politiky, keďže všetky 

riešenia migračnej krízy by mali byť globálne a každé zlepšenie zvládania prílevu 

migrantov by výrazne pomohlo ženám a dievčatám utečenkám a žiadateľkám o azyl, 

pretože sú vystavené väčšiemu riziku počas cesty. Tieto opatrenie by sa mali realizovať: 

(i) pokračovaním v boji proti prevádzačom a obchodníkom s ľuďmi, ktorí ohrozujú 

tisíce životov, a urýchleným prijatím, v spolupráci s Parlamentom, balíka o 

hraniciach s cieľom posilniť kontroly na vonkajších hraniciach EÚ; 

(ii) zaručením bezpečných a legálnych ciest do EÚ pre utečencov a žiadateľov o azyl, 

ktorí unikajú pred konfliktami a prenasledovaním, v rámci integrovaného prístupu 

k legálnej humanitárnej migrácii v rozsahu jasne určených kontingentov; 

(iii) vykonávaním programov presídľovania, ktoré sú pod záštitou UNHCR, pretože sú 

to dobre etablované humanitárne programy a užitočný nástroj riadenia 

kontrolovaného príchodu osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu v EÚ; 

(iv) prostredníctvom vykonávacích rozhodnutí Rady, ktorými sa zriaďujú dočasné a 

mimoriadne mechanizmy premiestnenia osôb vrátane žien a dievčat, ktoré jasne 

potrebujú medzinárodnú ochranu; 

(v) posilnením ustanovení týkajúcich sa zoznamu bezpečných krajín pôvodu s cieľom 

urýchliť spracovanie žiadostí o azyl v prípade osôb pochádzajúcich z krajín, ktoré 

sú označené ako bezpečné, a návrat žiadateľov v takýchto prípadoch; 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

ZOHĽADŇOVANIE RODOVEJ ROVNOSTI V AZYLOVÝCH KONANIACH 

3. požaduje presadzovanie azylových konaní, v ktorých sa zohľadňujú osobitné potreby 

žien a dievčat v súlade s právnymi predpismi EÚ a medzinárodnými normami, a to 

najmä prostredníctvom: 

(i) umožnenia ženám a dievčatám utečenkám a žiadateľkám o azyl registrovať sa na 

individuálnom základe a ich podpory, zaručenia ich práva žiadať, aby s nimi 

viedla pohovor žena a aby im žena tlmočila, osobného pohovoru bez prítomnosti 

tretích strán a poskytnutia primeranej starostlivosti o závislé osoby a deti na čas, 

kým sa podriaďujú týmto úkonom; 

(ii)  zabezpečenia, že žiadosti predložené z rodovo špecifických dôvodov bude 

vybavovať osobitne vyškolený personál s cieľom zabezpečiť ich primerané 

posúdenie; 

(iii) venovania náležitej pozornosti rodovo motivovanému násiliu, ktoré mohla 

žiadateľka utrpieť vrátane, ale nie výlučne, zmrzačovania ženských pohlavných 

orgánov; 

(iv) zabezpečenia toho, aby mali ženy a dievčatá utečenky a žiadateľky o azyl včas 

všetky relevantné informácie o svojich právach v konaní o azyle a všetkých 

špecifických službách dostupných pre ženy, ktoré žiadajú o azyl; 

RODOVO PRISPÔSOBENÉ ZARIADENIA 

4. žiada, aby boli všetky prijímacie alebo ubytovacie zariadenia, v ktorých sa ženy a 

dievčatá nachádzajú, prispôsobené ich základným potrebám prostredníctvom: 

(i) zabezpečenia zariadení so samostatnými kúpeľňami a nocľahárňami pre ženy a 

dievčatá, ale aj priestormi vhodnými pre matky a ich deti; 

(ii) zabezpečenia podmienok vyhovujúcich osobitným hygienickým potrebám žien 

počas ich pobytu v ubytovacom zariadení, väčšieho zapojenia strážkyň a 

dozorkýň a vyškolenia celého personálu, ktorý sa stará o ubytované ženy, s 

ohľadom na ich osobitné potreby a ľudské práva; 

(iii) poskytovania primeranej zdravotnej starostlivosti tehotným ženám a dievčatám; 

BOJ PROTI OBCHODOVANIU S ĽUĎMI 

5. odsudzuje všetky formy obchodovania s ľuďmi, sexuálneho vykorisťovania alebo 

sexuálneho zneužívania a žiada zintenzívnenie boja proti týmto javom prostredníctvom: 

(i) podpísania a ratifikácie Istanbulského dohovoru a zabezpečenia úplného 

vykonávania smernice 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti 

nemu a o ochrane obetí obchodovania a smernice 2012/29/EÚ, ktorou sa 

stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných 

činov; 
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(ii) zabezpečenia toho, aby prijímanie nových migrantov sprevádzala masívna 

integračná politika (povinné jazykové kurzy, náuka o hodnotách a zásadách EÚ, s 

ktorými je EÚ úzko spojená, ako sú rešpektovanie dôstojnosti každej ľudskej 

bytosti a rovnosť medzi mužmi a ženami); 

(iii) intenzívnejšej policajnej a justičnej spolupráce medzi členskými štátmi vrátane 

Europolu, Frontexu, Eurojustu a Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO); 

(iv) poskytnutia ďalších zariadení starostlivosti o deti s cieľom pomôcť ženám 

utečenkám a žiadateľkám o azyl byť ekonomicky nezávislé; 

(v) obhajoby práva žien v afrických krajinách a krajinách Blízkeho východu a pomoci 

zlepšiť ich situáciu formou humanitárnej pomoci a rozvojovej politiky; 

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA 

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vykonávali tieto odporúčania v súlade so svojimi 

príslušnými právomocami a zdôrazňuje dôležitosť výmeny najlepších postupov, a to 

najmä v prípadoch, v ktorých majú členské štáty výlučnú právomoc; 

7. vyzýva Komisiu, aby zhromažďovala rodovo rozčlenené štatistiky v spolupráci s 

príslušnými agentúrami v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí s osobitným dôrazom 

na kroky zamerané na meranie účinkov azylových postupov a politík na ženy a 

dievčatá; 

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 

Or. en 

 

 


