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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 

Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 

ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη μετανάστευση στις 12 

Οκτωβρίου 2015, και ιδίως τη δέσμευση που ανέλαβε σε σχέση με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κρίση είναι πρώτα και κύρια μια ανθρωπιστική κρίση 

και η απάντηση της ΕΕ θα πρέπει να βασίζεται στην αλληλεγγύη και τη δίκαιη κατανομή 

των ευθυνών· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας συντονισμένος και σε επίπεδο ΕΕ μηχανισμός 

μετεγκατάστασης είναι απαραίτητος για την επανεγκατάσταση των προσφύγων σε όλα τα 

κράτη μέλη· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μεγάλη ανισότητα μεταξύ των φύλων από το ένα κράτος 

μέλος στο άλλο ως προς τη μεταχείριση των γυναικών και των κοριτσιών που ζητούν 

άσυλο και ότι μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση πρέπει 

να εξασφαλίζει την πρόβλεψη συνεπών και ευαισθητοποιημένων ως προς τη διάσταση 

του φύλου διαδικασιών, κατευθυντηρίων γραμμών και υπηρεσιών στήριξης κατά την 

διαδικασία αίτησης και παροχής ασύλου· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια μετανάστριες, εφοδιασμένες ή όχι με 

επίσημα έγγραφα, και οι γυναίκες που ζητούν άσυλο είναι ευάλωτες σε όλες τις μορφές 

βίας, συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής, σε όλα τα στάδια του ταξιδιού τους· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που ζητούν άσυλο ταξιδεύουν συνήθως με γυναίκες και 

όχι άνδρες, και επίσης αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις που τα καθιστούν ιδιαίτερα 

ευάλωτα σε συγκρούσεις, στο ταξίδι τους προς την Ευρώπη, και κατά τη στιγμή της 

υποδοχής τους στα κράτη μέλη· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που ζητούν άσυλο έχουν συγκεκριμένες ανάγκες 

προστασίας και προβλήματα διαφορετικά από αυτά των ανδρών, και η εισαγωγή της 

διάστασης του φύλου στις διαδικασίες ασύλου επιτρέπει να ληφθούν υπόψη αυτές οι 

διαφορές· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο οι γυναίκες, όσο και τα άτομα ΛΟΑΔΜ υπόκεινται σε 

συγκεκριμένες μορφές δίωξης με βάση το φύλο, οι οποίες εξακολουθούν πολύ συχνά να 

μην αναγνωρίζονται στις διαδικασίες ασύλου· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα σωματικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής βίας είναι 

ήδη ευάλωτα και η κράτηση μπορεί να επιδεινώσει το τραύμα τους· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρυθμίσεις για την παροχή βοήθειας πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνουν ειδικές υπηρεσίες φροντίδας για έγκυες γυναίκες και γυναίκες με σοβαρά 

προβλήματα υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες, ακόμη και όπου είναι 
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διαθέσιμη η προγεννητική φροντίδα, οι γυναίκες μετανάστριες δεν έχουν πάντα 

πρόσβαση σε αυτή· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες επωφελούνται από την 

ρευστή κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Μεσόγειο και την περιοχή της Μέσης 

Ανατολής και της βόρειας Αφρικής (περιοχή ΜΕΝΑ), και την ευάλωτη κατάσταση των 

γυναικών και των κοριτσιών στην αναζήτησή τους για ασφάλεια, προκειμένου να τις 

εκμεταλλευτούν μέσω της παράνομης διακίνησης, της σεξουαλικής βίας και της εμπορίας 

ανθρώπων για εργασιακή εκμετάλλευση, πορνεία και σεξουαλική εκμετάλλευση· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ένταξης και τα δικαιώματα των μεταναστριών 

υπονομεύονται όταν το νομικό καθεστώς τους εξαρτάται από τον σύζυγό τους· 

1. πιστεύει ότι απαιτούνται ριζικές και μακροπρόθεσμες αλλαγές στην προσέγγιση της 

Ευρώπης όσον αφορά τη μετανάστευση· πιστεύει ότι οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη και 

βιώσιμη στρατηγική πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές της μετανάστευσης και του 

ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των διπλωματικών πτυχών και της εξωτερικής πολιτικής, 

της παγκόσμιας οικονομίας του εγκλήματος, της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και 

της βελτίωσης της στήριξης προς εκείνους που βρίσκονται ήδη στην Ευρώπη· πιστεύει 

επίσης ότι σε όλους τους τομείς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου· 

2. καλεί την ΕΕ να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την επίλυση της ανθρωπιστικής 

έκτακτης ανάγκης που επηρεάζει επίσης τις μετανάστριες γυναίκες και κορίτσια μέσω 

μιας ολιστικής προσέγγισης που θα περιλαμβάνει έναν δεσμευτικό μηχανισμό για την 

κατανομή των προσφύγων μεταξύ των κρατών μελών, με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες 

των εγκύων γυναικών, των γυναικών με αναπηρία, των θυμάτων βίας, 

συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων ακρωτηριασμού των εξωτερικών γυναικείων 

σεξουαλικών οργάνων, των ανύπαντρων μητέρων, των ηλικιωμένων γυναικών και των 

κοριτσιών· 

3. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικό και συντονισμένο μηχανισμό 

υποδοχής, διαχείρισης, μεταφοράς και μετεγκατάστασης των προσφύγων, λαμβάνοντας 

υπόψη τα θέματα φύλου· καλεί τις υπηρεσίες της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 

ότι το προσωπικό που απασχολείται στον δημόσιο τομέα και οι οργανώσεις της κοινωνίας 

των πολιτών θα λαμβάνουν κατάρτιση για μια προσέγγιση με βάση το φύλο, προκειμένου 

να συνεργαστούν με τους εισερχόμενους πρόσφυγες· 

4. επισημαίνει ότι μια συντονισμένη απάντηση της ΕΕ στην κρίση των προσφύγων πρέπει 

να περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ευάλωτης κατάστασης και των 

αναγκών των παιδιών και ειδικά των νεαρών κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένου του 

δικαιώματός τους στην εκπαίδευση· 

5. τονίζει και αναγνωρίζει , ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς, την σημασία της 

ανάπτυξης μιας ολιστικής προσέγγισης της μετανάστευσης από την άποψη της ισότητας 

των φύλων  θεωρεί ότι στις αποφάσεις σχετικά με την κράτηση πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη εάν οι γυναίκες έχουν υποστεί τραύματα ή μορφές βίας λόγω φύλου, 

συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού των εξωτερικών γυναικείων σεξουαλικών 

οργάνων, και οι ανάγκες των εγκύων γυναικών να αντιμετωπίζονται καταλληλότερα σε 

ειδικές για την περίπτωση εγκαταστάσεις όπου εξασφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικής 

ζωής και με εκπαιδευμένο για αυτές τις περιπτώσεις προσωπικό· τονίζει ότι τα κορίτσια 
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και τα αγόρια δεν πρέπει ποτέ να κρατούνται λόγω της ιδιότητάς τους ως μεταναστών· 

6. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες ασύλου (συμπεριλαμβανομένων 

και των συνόρων) τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές της Ύπατης Αρμοστείας των 

Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις διώξεις λόγω φύλου, στο πλαίσιο της Σύμβασης για τους 

Πρόσφυγες του 1951, ζητώντας μια ερμηνεία της σύμβασης που θα λαμβάνει υπόψη τη 

διάσταση του φύλου και τον προσδιορισμό των λόγων που επικαλούνται οι πρόσφυγες 

και οι αιτούντες άσυλο· 

7. επιμένει ότι το προσωπικό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και των κρατών μελών που 

συμμετέχουν στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να 

έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε γυναίκες 

και κορίτσια μετανάστριες που έχουν υποστεί είτε ψυχολογική είτε σωματική βία κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού τους· 

8. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό λαθραίας διακίνησης ανθρώπων, 

που επιδεινώνει την τρέχουσα κρίση και εξαναγκάζει ευάλωτα άτομα, μεταξύ αυτών 

γυναίκες, κορίτσια και παιδιά, να ταξιδεύουν σε απάνθρωπες και απειλητικές για τη ζωή 

συνθήκες· σημειώνει όμως ότι, στην πράξη, η διάκριση μεταξύ λαθραίας διακίνησης 

ανθρώπων και εμπορίας μπορεί να μην είναι σαφής, όταν οι άνθρωποι πέφτουν θύματα 

βίας και εκμετάλλευσης· ζητεί ως εκ τούτου από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την 

αστυνομική και δικαστική τους συνεργασία κατά των εγκληματικών οργανώσεων που 

ευρίσκονται πίσω από την παράνομη διακίνηση και εμπορία· 

9. αντιτίθεται στην κράτηση των εγκύων γυναικών, των παιδιών και των μητέρων που 

θηλάζουν· ζητεί να σταματήσει η κράτηση παιδιών στην ΕΕ, και οι γονείς να είναι σε 

θέση να ζουν με τα παιδιά τους σε κατάλληλα προσαρμοσμένες εγκαταστάσεις εν 

αναμονή αποφάσεων για την παροχή ασύλου· τονίζει την ανάγκη να διασφαλίζεται το 

απαραβίαστο των ανθρώπινων δικαιωμάτων· 

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν σπάνια και όχι συστηματικά το μέτρο της 

κράτησης, να εφαρμόζουν αποτελεσματικές διαδικασίες παρακολούθησης και να 

επιτρέπουν την πρόσβαση ΜΚΟ και άλλων αρμοδίων φορέων ώστε να μπορούν να 

επισκέπτονται και να επιθεωρούν τις συνθήκες υποδοχής και να ελέγχουν τις ελάχιστες 

προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα δικαιώματα των 

γυναικών στους χώρους κράτησης· 

11. τονίζει ότι είναι αναγκαίο η διαμόρφωση των εγκαταστάσεων πρώτης υποδοχής στα 

κράτη μέλη να είναι τέτοια ώστε να είναι φιλικές προς τις οικογένειες και ώστε να 

λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν οι μητέρες με παιδιά, καθώς και οι 

θηλάζουσες και οι έγκυες γυναίκες· 

12. τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να διευκολυνθεί η προστασία των μεταναστριών 

και εκείνων που ζητούν άσυλο, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής ξεχωριστών τόπων 

διαμονής και εγκαταστάσεων υγιεινής όταν πρόκειται για μη συγγενικά πρόσωπα· 

13. τονίζει ότι ευαίσθητες στη διάσταση του φύλου διαδικασίες, κατευθυντήριες γραμμές και 

υπηρεσίες υποστήριξης, θα πρέπει να ενσωματωθούν στις διαδικασίες ασύλου και 

υποδοχής προσφύγων, με ξεχωριστή συνέντευξη των ανδρών και γυναικών προσφύγων 

και των αιτούντων άσυλο, επιλογή εξεταστών του ιδίου φύλου, καθώς και παραπομπή σε 
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ψυχοκοινωνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε περιπτώσεις τραύματος· 

14. τονίζει την ανάγκη για τις γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες να έχουν πρόσβαση σε 

γυναικείο προσωπικό στήριξης ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να εκφράσουν τις 

ανησυχίες τους σε ένα ασφαλές και εμπιστευτικό περιβάλλον· πιστεύει ότι αυτό πρέπει να 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ανησυχίες για την υγεία, τα προβλήματα αναπαραγωγής, 

τις μητρικές ανησυχίες, ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας και θα πρέπει 

επίσης να ισχύει για διάφορα άλλα θέματα ή πληροφορίες· 

15. τονίζει ότι όλες οι πολιτικές και τα μέτρα μετανάστευσης και παροχής ασύλου της ΕΕ θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το φύλο και την καταγωγή, κατά τον σχεδιασμό, την 

υλοποίηση και την αξιολόγησή τους· 

16. τονίζει τη σημασία χάραξης ασφαλών και νομίμων διαδρομών εντός της ΕΕ· πιστεύει ότι 

αυτό θα συμβάλει ώστε οι μετανάστριες, οι πρόσφυγες και οι αιτούσες άσυλο να μην 

χρειάζεται να καταφεύγουν σε παράνομα δίκτυα διακίνησης και να έχουν πλήρη 

πρόσβαση στα βασικά θεμελιώδη τους δικαιώματα· 

17. υπογραμμίζει ότι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πρέπει να ενισχυθούν και να 

διατηρηθούν για να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των θανάτων στη θάλασσα· 

18. ζητεί την ενίσχυση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης σε όλη την ΕΕ, καθώς 

και τη βελτίωση της εφαρμογής του, με ταχύτερες και λιγότερο δαπανηρές διαδικασίες· 

19. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν συγκεκριμένα μέτρα για τη διευκόλυνση της 

συμμετοχής στην αγορά εργασίας των γυναικών προσφύγων και μεταναστριών, όπως 

μεταξύ άλλων η κατάρτιση, η αυτοαπασχόληση, τα μαθήματα γλώσσας, η διά βίου 

μάθηση και ο εθελοντισμός· πιστεύει ότι η εκπαίδευση, οι δεξιότητες και η κατάρτιση 

των γυναικών που ζητούν άσυλο, μεταναστριών και προσφύγων θα πρέπει να 

αναγνωρίζεται και να αξιολογείται, και ότι θα πρέπει να θεσπιστούν διαφανείς 

διαδικασίες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο 

εξωτερικό· 

20. υπογραμμίζει ιδιαίτερα τη σημασία της εξασφάλισης της πρόσβασης στην εκπαίδευση για 

τα κορίτσια μετανάστριες, ειδικά όταν είναι ασυνόδευτα· 

21. θεωρεί ότι η οικονομική ανεξαρτησία είναι το κλειδί για την ισότητα και την κοινωνική 

ενσωμάτωση· καλεί, προς τούτο, τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των 

μεταναστριών στην εργασία· 

22. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 12 της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών 

διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) ζητεί από τα συμβαλλόμενα κράτη να 

εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες για θέματα υγείας των γυναικών, 

που πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την προγεννητική και μεταγεννητική 

περίθαλψη καθώς και την εμμηνορροϊκή υγιεινή· 

23. ζητεί οι γυναίκες, ιδίως οι έγκυες, τα κορίτσια χωρίς επίσημα έγγραφα και τα ασυνόδευτα 

παιδιά να αντιμετωπίζονται κατάλληλα και με προτεραιότητα, και να προσδιορίζεται 

αμέσως η ταυτότητά τους έτσι ώστε να μπορούν οι αρχές να μπορούν να τους εντοπίζουν· 



 

AD\1075840EL.doc 7/10 PE560.730v03-00 

 EL 

24. τονίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται από τις χώρες υποδοχής η πλήρης πρόσβαση σε 

δικαιώματα δωρεάν ποιοτικής δημόσιας παιδείας, σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, 

ιδίως εκείνες που αφορούν την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, την απασχόληση 

και τη στέγαση, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μεταναστριών και των 

γυναικών και κοριτσιών προσφύγων· 

25. επιδοκιμάζει τις προσθήκες που έγιναν από την αναδιατύπωση της οδηγίας για τους όρους 

υποδοχής1, και συγκεκριμένα για το ότι συμπεριελήφθησαν τα θύματα εμπορίας 

ανθρώπων και ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων ως ξεχωριστών 

κατηγοριών ευάλωτων προσώπων· εκφράζει την βαθειά ανησυχία του για το ότι μόνο 12 

κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει το καθεστώς περί ευάλωτων ατόμων σε θύματα εμπορίας 

ανθρώπων· ζητά από τα υπόλοιπα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις διατάξεις της 

αναδιατύπωσης της οδηγίας για τους όρους υποδοχής, και καλεί την Επιτροπή να 

ενθαρρύνει τα εν λόγω κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα σχετικά μέτρα· 

26. πιστεύει ότι στα θύματα και στα άτομα που κινδυνεύουν να γίνουν θύματα παιδικών, 

πρόωρων ή καταναγκαστικών γάμων, ακόμη και στις χώρες άφιξης θα πρέπει να 

αναγνωρισθεί το καθεστώς περί ευάλωτων ατόμων· 

27. ζητεί να δοθεί επιπλέον προσοχή στις ανάγκες των μητέρων μεταναστριών και 

προσφύγων, που ταξιδεύουν με παιδιά, τόσο δικά τους όσο και ορφανά, διασφαλίζοντας 

την παροχή ασφαλούς πρόσβασης σε τροφή, νερό, στέγη, αποδυτήρια, κατάλληλη ιατρική 

φροντίδα, εγκαταστάσεις υγιεινής και άλλες ανάγκες σε όλα τα στάδια του ταξιδιού και 

μετά την άφιξή τους· καλεί τα κράτη μέλη να χορηγήσουν στις αιτούσες άσυλο και στις 

μετανάστριες που έχουν εισέλθει στην ΕΕ στο πλαίσιο της επανένωσης των οικογενειών 

ένα ανεξάρτητο νομικό καθεστώς, προκειμένου να αποφευχθεί η εκμετάλλευση, να 

μειωθεί ο ευάλωτος χαρακτήρας τους, και να υπάρξει μεγαλύτερη ισότητα· 

28. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τόσο την οδηγία 2011/36/ΕΕ για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της όσο και την οδηγία 2012/29/ΕΕ σχετικά με την θέσπιση ελάχιστων 

προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της 

εγκληματικότητας· 

29. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν διεθνή προστασία στις γυναίκες που πέφτουν 

θύματα διώξεων και να ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά 

με την εφαρμογή της οδηγίας 2003/86/ΕΚ για το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης· 

30. εκφράζει τη λύπη του για το ότι το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση της 

Επιτροπής, δεν περιλαμβάνει μεταξύ των στόχων του την άμβλυνση των περιορισμών για 

την οικογενειακή επανένωση· σημειώνει τη σημασία της επανένωσης των μελών της 

οικογενείας με τους συγγενείς τους στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων 

παιδιών· 

31. τονίζει ότι, παρά τις διακυμάνσεις στα προσφυγικά και μεταναστευτικά ρεύματα που 

μπορεί να ασκούν πίεση στις εγκαταστάσεις υποδοχής, πρέπει πάντα να δίδεται 

προτεραιότητα στις ανάγκες ευάλωτων ατόμων, όπως των γυναικών και κοριτσιών, ιδίως 

                                                 
1  Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με 

τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 96). 
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δε των ασυνόδευτων κοριτσιών, και εκφράζει την ανησυχία του για τον τρόπο με τον 

οποίο το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου έχει τεθεί σε εφαρμογή στην πράξη· 

32. επιθυμεί να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις ήδη ευάλωτες ομάδες εντός των 

μεταναστευτικών ροών, υπογραμμίζοντας παράγοντες που περιλαμβάνουν την ηλικία, το 

φύλο, την αναπηρία, την ταυτότητα φύλου και τις πεποιθήσεις· εκφράζει την ανησυχία 

του για το ενδεχόμενο να μην αντιμετωπίζονται επαρκώς οι ειδικές ανάγκες των ατόμων 

αυτών· 

33. καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών ως πολεμικής 

τακτικής· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις μετανάστριες γυναίκες και 

κορίτσια, που κακοποιούνται σε συγκρούσεις, με την εξασφάλιση της πρόσβασης σε 

ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη· 

34. συνιστά σε όλους τους νόμιμους και συναφείς οργανισμούς, όπως η UNHCR, ο 

FRONTEX, η ΕΥΥΑ (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο) και ο ΔΟΜ 

(Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης), καθώς επίσης ΜΚΟ και τα κράτη μέλη, να 

διασφαλίσουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα για την πρόσληψη γυναικών εργαζομένων 

για όλες τις υπηρεσίες, και να είναι υποχρεωτική η κατάρτιση με βάση το φύλο για όλο το 

προσωπικό προκειμένου να συνεκτιμούν τη διάσταση του φύλου σε όλες τις επιχειρήσεις 

και τα προγράμματά τους που επικεντρώνονται στις προσφυγικές ροές και σε διαδικασίες 

χορήγησης ασύλου· 

35. παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να προσυπογράψουν και να επικυρώσουν τη Σύμβαση του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των 

Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) 

προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία των μεταναστριών γυναικών και κοριτσιών 

από την βία, και να εφαρμόσουν το άρθρο 59 της Σύμβασης, το οποίο αναφέρει με 

σαφήνεια ότι τα μέρη πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να αναστείλουν τη 

διαδικασία απέλασης και/ή να χορηγήσουν αυτόνομη άδεια διαμονής σε περίπτωση λύσης 

του γάμου των μεταναστριών, των οποίων το καθεστώς διαμονής εξαρτάται από τον 

σύζυγό τους· 

36. ζητεί να επεκταθεί η συνεργασία με τις χώρες καταγωγής των μεταναστών και με τις 

ΜΚΟ που εργάζονται σε αυτές τις χώρες προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες 

διαβίωσης των γυναικών, οι οποίες είναι τα κύρια θύματα των συγκρούσεων· 

37. εφιστά την προσοχή στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2015 με τίτλο 

«Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση»1· σημειώνει την πρόθεση της 

Επιτροπής να ενισχύσει τις διατάξεις περί της «ασφαλούς χώρας καταγωγής» στην οδηγία 

σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου· πιστεύει ακράδαντα ότι οποιαδήποτε απόφαση για την 

εναρμόνιση διατάξεων περί της ασφαλούς χώρας καταγωγής, συμπεριλαμβανομένης της 

ενδεχόμενης δημιουργίας ενός κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής ΕΕ, πρέπει 

να συνυπολογίσει την διάσταση του φύλου· σημειώνει ωστόσο ότι καμία χώρα 

καταγωγής ή τρίτη χώρα δεν μπορεί πραγματικά να θεωρείται ασφαλής, εφόσον η βία με 

βάση το φύλο παρατηρείται σε όλες τις χώρες· πιστεύει ότι οι αιτήσεις που στηρίζονται 

στο φόβο της βίας ή διακρίσεων λόγω φύλου δεν πρέπει ποτέ να υπόκεινται σε ταχείες 

διαδικασίες ασύλου· 

                                                 
1  COM(2015)0240 
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38. αναγνωρίζει ότι οι γυναικείες οργανώσεις και οι γυναίκες πρόσφυγες πρέπει να 

συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που τις αφορούν, όπως τις προτεραιότητες στην 

κατανομή της βοήθειας, και σε πρωτοβουλίες για την οικοδόμηση της ειρήνης στις χώρες 

καταγωγής τους· 

39. τονίζει ότι πρέπει να προβλέπονται υπηρεσίες παιδικής μέριμνας κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης και των συνεντεύξεων για την παροχή ασύλου, ώστε να διασφαλίζονται δίκαιες 

ευκαιρίες για την υποβολή αίτησης ασύλου· σημειώνει ότι η έλλειψη παροχής υπηρεσιών 

παιδικής μέριμνας για τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες δημιουργεί σημαντικά 

εμπόδια για την ίση πρόσβαση στην παροχή υπηρεσιών και ότι αυτό έχει δυσανάλογες 

επιπτώσεις στις γυναίκες που φέρουν κατά κύριο λόγο την ευθύνη για τη φροντίδα των 

παιδιών· υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες πρώτης γραμμής πρέπει να εξετάζουν τις ανάγκες 

φροντίδας των παιδιών των οικογενειών· 

40. πιστεύει ότι οι μετανάστριες χωρίς επίσημα έγγραφα και τα εξαρτώμενα από αυτές άτομα 

είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στο να γίνουν θύματα βίας, εκμετάλλευσης και διαφόρων 

διακρίσεων λόγω φυλής και φύλου· σημειώνει ότι το νομικό καθεστώς των μεταναστριών 

χωρίς επίσημα έγγραφα μπορεί να περιορίσει την πρόσβασή τους σε κατάλληλες 

υπηρεσίες, όπως σε καταφύγια γυναικών· 

41. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την επικράτηση των αρνητικών στερεοτύπων για τις 

γυναίκες μετανάστριες, τις πρόσφυγες και τις αιτούσες άσυλο· καλεί τα κράτη μέλη να 

εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προστασία όλων των μεταναστών, των 

προσφύγων και των αιτούντων άσυλο από τον ακροδεξιό εξτρεμισμό και τη βία. 
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