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ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 

justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 

ettepanekud: 

– võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 2015. aasta järeldusi rände kohta ja eriti neis 

sisalduvat valmisolekut kaitsta naiste ja tütarlaste inimõigusi, 

A. arvestades, et praegune kriis on eelkõige humanitaarkriis ning et ELi reageering peab 

lähtuma solidaarsusest ja kohustuste õiglasest jagamisest; 

B. arvestades, et põgenike ümberasustamiseks kõigisse liikmesriikidesse vajatakse kogu ELi 

hõlmavat kooskõlastatud mehhanismi; 

C. arvestades, et varjupaika taotlevate naiste ja tütarlaste kohtlemine kajastab liikmesriikide 

lõikes suurt soolist ebavõrdsust ning et ELi terviklik varjupaiga- ja sisserändepoliitika 

peab tagama varjupaigamenetluse käigus järjekindlate ja soolisi erinevusi arvestavate 

menetluste, suuniste ja tugiteenuste kehtestamise; 

D. arvestades, et ümberasujatest naised ja tütarlapsed, olgu siis dokumentidega või ilma, ning 

naissoost varjupaigataotlejad on oma teekonna kõigil etappidel eriti kaitsetud igasuguse, 

sealhulgas seksuaalse vägivalla ees; 

E. arvestades, et varjupaika taotlevad lapsed reisivad pigem koos naistega kui meestega ning 

kogevad erilisi raskusi, mis muudavad nad eriti kaitsetuks konfliktiolukordades ning 

teekonnal Euroopasse ja vastuvõtmisel liikmesriikides; 

F. arvestades, et varjupaika taotlevatel naistel on erilised, meeste omadest erinevad hirmud ja 

mured, ning soolise perspektiivi lisamine varjupaigamenetlustesse võimaldab neid 

erinevusi arvesse võtta; 

G. arvestades, et naised, nagu ka lesbid, geid, biseksuaalid, trans- ja intersoolised inimesed, 

kogevad erilist soopõhist tagakiusamist, mida varjupaigamenetlustes pahatihti ikka veel 

arvesse ei võeta; 

H. arvestades, et füüsilise, psühholoogilise ja seksuaalse vägivalla ohvrid on juba niigi 

haavatavad ja kinnipidamine võib nende traumasid süvendada; 

I. arvestades, et abiandmise korraldus peab hõlmama ka rasedate ja raskete tervisehädadega 

naiste erihooldust; arvestades, et mõnedes riikides ei ole sünnituseelne hooldus naissoost 

migrantidele alati kättesaadav, isegi kui seda pakutakse; 

J. arvestades, et organiseeritud kuritegelikud ühendused lõikavad kasu Lähis-Idas ja Põhja-

Aafrikas praegu valitsevast ebakindlusest ja turvalisust otsivate naiste ja tütarlaste 

kaitsetusest ning ekspluateerivad neid ebaseadusliku üle piiri toimetamise, seksuaalse 

vägivalla ning inimkaubanduse kaudu, eesmärgiga neid ära kasutada tööjõu, prostituutide 

ja seksiobjektidena; 

K. arvestades, et naissoost migrantide õigusi ja integreerimist kahjustab nende õigusliku 
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seisundi sõltuvus oma abikaasadest; 

1. on veendunud, et Euroopa rändekäsitluses on vaja otsustavaid ja pikaajalisi muutusi; on 

veendunud, et igasugune pikaajaline ja jätkusuutlik strateegia peab hõlmama kõiki rände- 

ja varjupaigaprobleemistiku aspekte, sealhulgas diplomaatiat ja välispoliitikat, üleilmset 

kuritegelikku majandustegevust ning parema humanitaar- ja muu abi andmist neile, kes on 

juba Euroopasse jõudnud; ning lisaks on veendunud vajaduses integreerida sooline 

perspektiiv kõigisse valdkondadesse; 

2. kutsub ELi üles võtma endale suuremat vastutust käesoleva, ka migrantidest naisi ja 

tütarlapsi puudutava humanitaarkatastroofi lahendamisel tervikliku käsitluse kaudu, mis 

hõlmab põgenike liikmesriikide vahel kohustusliku ümberpaigutamise mehhanismi ja 

mille juures tuleb erilist tähelepanu pöörata rasedate ja puuetega naiste, vägivalla 

(sealhulgas naiste suguelundite moonutamise) ohvrite, üksikemade, vanemaealiste naiste 

ja tütarlaste vajadustele; 

3. kutsub liikmesriike üles looma mõjusat kooskõlastamismehhanismi saabuvate põgenike 

vastuvõtmiseks, nende taotluste käitlemiseks ja inimeste ümberpaigutamiseks, võttes 

arvesse sootundlikke küsimusi; kutsub ELi asutusi ja liikmesriike üles tagama, et avaliku 

sektori ja kodanikuühenduste töötajatele õpetataks saabuvate põgenikega töötamisel 

soopõhist lähenemisviisi; 

4. juhib tähelepanu sellele, et ELi kooskõlastatud vastus põgenikekriisile peab hõlmama 

erimeetmeid laste ja eeskätt noorte tütarlaste kaitsmiseks ja nende vajaduste, sealhulgas 

haridusvajaduse rahuldamiseks; 

5. rõhutab ja tunnistab, et sõltumata õiguslikust staatusest on tähtis välja töötada soolise 

võrdõiguslikkuse seisukohast terviklik rändekäsitlus; on seisukohal, et otsustades 

küsimusi isikute kinnipidamisest tuleks arvestada seda, kas naised on saanud traumasid 

või kogenud soolist vägivalda (sealhulgas suguelundite moonutamist), ning et rasedate 

naiste vajadusi saab paremini rahuldada spetsiaalsetes asutustes, kus on tagatud inimeste 

eraelu puutumatus ja tegutsevad selliste olukordade jaoks väljaõppe saanud 

kvalifitseeritud töötajad; rõhutab, et poiss- ja tütarlapsi ei tohiks kunagi kinni pidada selle 

pärast, et nad on migrandid; 

6. palub liikmesriikidel tagada, et (ka piiridel teostatavad) varjupaigamenetlused oleksid 

kooskõlas ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 1951. aasta pagulasseisundi 

konventsiooniga seotud suunistega soolise tagakiusamise kohta, milles nõutakse 

konventsiooni sootundlikku tõlgendamist ning põgenikustaatuse või varjupaiga taotlemise 

põhjenduste kindlaksmääramist; 

7. nõuab humanitaar-hädaolukordadega tegelevate ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti ja 

liikmesriikide töötajate nõuetekohast koolitamist, et nad oskaksid anda psühholoogilist 

tuge naistest ja tütarlastest migrantidele, kes talusid oma teekonnal psühholoogilist või 

füüsilist vägivalda; 

8. väljendab tõsist muret inimkaubanduse praeguse taseme pärast, mis süvendab käesolevat 

kriisi ning sunnib kaitsetuid inimesi, sealhulgas naisi, lapsi ja tütarlapsi, reisima 

eluohtlikes ja ebainimlikes tingimustes; märgib, et kui inimesed langevad vägivalla ja 

ärakasutamise ohvriks, võivad ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubanduse 
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eraldusjooned ähmastuda; palub seepärast liikmesriikidel tõhustada oma politsei- ja 

õigusalast koostööd võitluses ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubanduse taga 

seisvate kuritegelike organisatsioonidega; 

9. on vastu laste ning rasedate naiste ja imetavate emade kinnipidamise praktikale; nõuab, et 

ELis tuleb lõpetada igasugune laste kinnipidamine ning et vanemad peavad oma 

varjupaigataotlustele vastust oodates saama elada koos lastega selleks kohandatud 

hoonetes; rõhutab vajadust vältida inimõiguste rikkumist; 

10. soovitab liikmesriikidel rakendada kinnipidamist vähesel määral ja mitte süstemaatiliselt, 

kasutada usaldusväärseid jälgimismenetlusi ning anda vabaühendustele ja teistele 

pädevatele organitele juurdepääs, et nad saaksid kontrollida vastuvõtutingimusi ja 

miinimumnõuete järgimist, sealhulgas seoses naiste õigustega kinnipidamiskohtades; 

11. rõhutab vajadust korraldada liikmesriikide vastuvõtukeskused selliselt, et need oleksid 

peresõbralikud ning vastaksid lastega emade ja imetavate ja rasedate naiste erivajadustele; 

12. toonitab vajadust võtta meetmeid naissoost migrantide ja varjupaigataotlejate kaitse 

soodustamiseks, muu hulgas võimaldada meestele ja naistele, kes ei ole omavahel 

sugulased, eraldi peavarju ja sanitaarsüsteeme; 

13. rõhutab vajadust integreerida põgenikega seonduvatesse ja varjupaigaprotsessidesse 

sootundlikud menetlused, suunised ja tugiteenused, muu hulgas mees- ja naissoost 

põgenikke ja varjupaigataotlejaid eraldi küsitleda, võimaldada nendega samast soost 

küsitlejaid ning pakkuda neile psühhosotsiaalset ja traumajärgset nõustamist; 

14. juhib tähelepanu asjaolule, et naissoost põgenikel ja migrantidel peab olema võimalik igal 

ajal pääseda naisadvokaatide jutule, et rääkida oma muredest turvalises ja usalduslikus 

õhkkonnas; on veendunud, et see peab puudutama muu hulgas tervise- ja 

reproduktiivprobleeme, emadusküsimusi ning seksuaalset ahistamist ja vägivalda, samuti 

mis tahes muid küsimusi või teavet; 

15. rõhutab, et igasuguse ELi rände- ja varjupaigapoliitika ja vastavate meetmete 

kavandamisel, rakendamisel ja hindamisel tuleks võtta arvesse inimeste sugu ja päritolu; 

16. rõhutab, kui tähtis on rajada ohutuid ja seaduslikke teid ELi saabumiseks; on veendunud, 

et see aitab tagada, et naissoost migrandid, põgenikud ja varjupaigataotlejad ei pea 

pöörduma ebaseaduslike piiriületajate võrgustike poole ja saavad täielikult kasutada oma 

põhiõigusi; 

17. toonitab, et merel hukkunute arvu vähendamiseks tuleb otsimis- ja päästeoperatsioone 

jätkata ja intensiivistada; 

18. nõuab, et kogu ELis tugevdataks perede taasühinemise õigust ja selle paremat 

realiseerimist kiiremate ja odavamate menetluste abil; 

19. kutsub liikmesriike rakendama erimeetmeid, et soodustada naissoost põgenike ja 

migrantide osalemist tööturul, sealhulgas pakkuma koolitust, FIEna tegutsemise 

võimaldamist, keeleõpet, elukestvat õpet ja vabatahtlikku tööd; on veendunud, et naissoost 

migrantide, põgenike ja varjupaigataotlejate haridust, oskusi ja koolitust tuleks hinnata ja 
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tunnustada ning seada sisse läbipaistvad menetlused välismaal saadud 

kutsekvalifikatsioonide tunnustamiseks; 

20. toonitab eriliselt, kui tähtis on võimaldada haridust migrantidest tütarlastele, eriti neile, 

kes saabuvad saatjateta; 

21. on seisukohal, et võrdsuse ja integratsiooni võti peitub majanduslikus sõltumatuses; palub 

sellepärast liikmesriikidel soodustada naissoost migrantide töölepääsu; 

22. tuletab meelde, et ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide 

likvideerimise kohta artiklis 12 nõutakse, et osalisriigid tagaksid asjakohaste naiste 

tervishoiuteenuste kättesaadavuse, kusjuures need peaksid hõlmama muu hulgas 

sünnituseelset ja -järgset hooldust ja menstruaalhügieeni; 

23. nõuab, et naisi, eelkõige rasedaid, samuti dokumentideta tütarlapsi ja saatjateta lapsi 

käsitletaks nõuetekohaselt ja esmajärjekorras ning nad koheselt identifitseeritaks, et 

ametivõimud saaksid nende olukorda jälgida; 

24. rõhutab, et vastuvõtjamaad peaksid tagama täieliku õiguse tasuta riiklikule haridusele, 

tervishoiuteenustele, eriti selles, mis seondub seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -

õigustega, õiguse tööle ning põgenikest naiste ja tütarlaste võimetele ja vajadustele 

vastavale eluasemele; 

25. tunneb heameelt uuesti sõnastatud vastuvõtutingimuste direktiivi1 täienduste, eriti 

inimkaubanduse ja naiste suguelundite moonutamise ohvrite kui haavatavate isikute eraldi 

kategooriate lisamise üle; väljendab sügavat muret selle pärast, et ainult 12 liikmesriiki on 

andnud inimkaubanduse ohvritele haavatava isiku staatuse; kutsub ülejäänud liikmesriike 

üles uuesti sõnastatud direktiivi nõudeid rakendama ning palub, et komisjon mõjutaks 

neid liikmesriike asjaomaseid meetmeid rakendama; 

26. on veendunud, et laste, varajaste ja sundabielude ohvritele ning neile, keda selline abielu 

ähvardab, sealhulgas sihtriigis, tuleks anda haavatava isiku staatus; 

27. nõuab erilise tähelepanu pööramist kas oma laste või orbudega koos reisivate migrantidest 

ja põgenikest emade vajadustele, tehes neile kõigil reisietappidel ja pärast saabumist 

turvaliselt kättesaadavaks toidu, vee, eluaseme, ümberriietumisvõimalused, asjakohase 

arstiabi ning sanitaar- ja muud tingimused; palub liikmesriikidel anda eraldi õiguslik 

staatus perede taasühinemise eesmärgil ELi saabunud naissoost migrantidele ja 

varjupaigataotlejatele, et hoida ära nende ekspluateerimist, muuta nad vähem haavatavaks 

ja suurendada võrdsust; 

28. kutsub liikmesriike üles täielikult rakendama 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; 

29. palub liikmesriikidel tagada rahvusvaheline kaitse tagakiusamise ohvriks langenud 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/33/EL, 26. juuni 2013, millega sätestatakse rahvusvahelise 

kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (ELT L 180, 29.6.2013, lk 96). 
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naistele ning järgida komisjoni suuniseid seoses direktiivi 2003/86/EÜ (perekonna 

taasühinemise õiguse kohta) kohaldamisega; 

30. kahetseb, et Euroopa rände tegevuskava eesmärkide hulgas ei ole perekondade 

taasühinemisele seatud piirangute leevendamist; märgib, et on oluline lubada juba ELis 

viibivatel isikutel, sealhulgas saatjateta lastel, taasühineda oma perekonnaliikmetega; 

31. rõhutab, et hoolimata rändevoogude kõikumistest, mis võivad vastuvõtukeskustele raskusi 

põhjustada, tuleb alati lugeda esmatähtsaks haavatavate isikute, sealhulgas naiste ja 

tütarlaste ning eelkõige saatjateta tütarlaste vajadused, ning väljendab muret selle pärast, 

kuidas Euroopa ühtset varjupaigasüsteemi tegelikkuses ellu rakendatakse; 

32. paneb rändevoogudes erilist rõhku juba niigi haavatavate isikute rühmadele ning rõhutab 

selliseid tegureid nagu vanus, sugu, puue, sooline identiteet ja veendumused; on mures 

selle pärast, et inimeste spetsiifilised kaitsevajadused on rahuldamata; 

33. mõistab teravalt hukka naistevastase seksuaalse vägivalla kasutamise sõjarelvana; leiab, et 

konfliktides väärkohtlemist kogenud migrantidest naised ja tütarlapsed vajavad erilist 

tähelepanu ning neile tuleb tagada psühholoogilise ja arstiabi kättesaadavus; 

34. soovitab, et kõik sellised seaduslikud ja asjaomased organisatsioonid nagu näiteks ÜRO 

Pagulaste Ülemvoliniku Amet, FRONTEX, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet ja 

Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, samuti vabaühendused ja liikmesriigid 

peaksid tagama kõrgeimad nõuded vastuvõtukeskuste jaoks naistöötajate värbamisel, ning 

et soopõhine koolitus peaks olema kõigile töötajatele kohustuslik, et integreerida 

sooküsimused kõigisse põgenike liikumise või varjupaigamenetlustega seotud 

tegevustesse ja programmidesse; 

35. nõuab, et kõik liikmesriigid allkirjastaksid ja ratifitseeriksid Euroopa Nõukogu 

naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamise ja sellega võitlemise konventsiooni 

(Istanbuli konventsioon), et tagada migrantidest naiste ja tütarlaste kaitse vägivalla eest, 

ning kohaldaksid selle konventsiooni artiklit 59, milles selgelt deklareeritakse, et 

konventsiooniosalised peavad võtma vajalikke meetmeid väljasaatmismenetluste 

peatamiseks ja/või eraldi elamisloa andmiseks abielu lahutamise korral, kui tegemist on 

naissoost migrandiga, kelle riigis viibimise õigus sõltub tema abikaasast; 

36. nõuab ulatuslikumat koostööd migrantide päritoluriikide ja neis tegutsevate 

vabaühendustega, et parandada naiste kui konfliktide peamiste ohvrite olukorda; 

37. juhib tähelepanu komisjoni 13. mai 2015. aasta teatisele „Euroopa rände tegevuskava“1; 

võtab teadmiseks komisjoni kavatsuse täiendada varjupaigamenetluste direktiivi turvalist 

päritoluriiki käsitlevaid sätteid; on kindlalt veendunud vajaduses integreerida 

sooküsimused igasugusesse turvalist päritoluriiki puudutavasse otsusesse, kaasa arvatud 

võimalus koostada ELi ühine turvaliste päritoluriikide nimekiri; märgib siiski, et ühtegi 

päritoluriiki või kolmandat riiki ei saa lugeda tõeliselt turvaliseks, kuna soolist vägivalda 

esineb igas riigis; on veendunud, et varjupaigataotlusi, mille aluseks on hirm soolise 

vägivalla või diskrimineerimise ees, ei või mingil juhul menetleda kiirendatud korras; 

                                                 
1 COM(2015)0240. 
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38. tunnistab, et naisteorganisatsioonid ja naissoost põgenikud peavad osalema otsuste 

tegemisel nende kohtlemise, sealhulgas abi jaotamise prioriteetide ning nende 

päritoluriikidele suunatud rahutagamisalatuste kohta; 

39. rõhutab, et varjupaigamenetlustega seotud kohtumiste ja küsitlemiste ajaks tuleb 

korraldada laste hoidmine, et oleks tagatud õiglane võimalus varjupaiga taotlemiseks; 

märgib, et varjupaigataotlejate ja põgenike lastehoiuvõimaluste puudumine on 

integreeritud teenuste pakkumise peamine takistus, ning et see mõjutab 

ebaproportsionaalselt suurel määral naisi, kuna peamiselt neil lasub laste eest hoolitsemise 

kohustus; toonitab, et esmatähtsate teenuste hulgas tuleb käsitleda perede 

lastehoiuvajadusi; 

40. on veendunud, et dokumentideta naissoost migrandid ja neist sõltuvad isikud võivad eriti 

kergesti langeda vägivalla, ekspluateerimise ning soolise ja rassilise valdkonnaülese 

diskrimineerimise ohvriks; märgib, et dokumentideta naismigrantide õiguslik seisund võib 

takistada nende juurdepääsu sellistele asjakohastele teenustele nagu naiste varjupaigad; 

41. on sügavalt mures naissoost migrantide, põgenike ja varjupaigataotlejate suhtes 

kinnistunud negatiivsete stereotüüpide pärast; nõuab, et liikmesriigid kahekordistaksid 

pingutusi kõigi migrantide, põgenike ja varjupaigataotlejate kaitsmiseks paremäärmusluse 

ja vägivalla eest. 
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