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JAVASLATOK 

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 

a következő javaslatokat: 

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

az ezekben a nők és lányok emberi jogai melletti kötelezettségvállalására, 

A. mivel a jelenlegi válság elsősorban humanitárius válság, és az Unió válaszlépéseinek a 

szolidaritáson és a felelősség méltányos megosztásán kell alapulnia; 

B. mivel összehangolt és az egész Unióra kiterjedő áthelyezési mechanizmus szükséges a 

menekültek valamennyi tagállamban történő elhelyezéséhez; 

C. mivel a menedéket kérő nők és lányok kezelése a tagállamokban a nemek szempontjából 

egyenlőtlen, és mivel a menedékkérőkkel és a bevándorlással kapcsolatos átfogó uniós 

megközelítésnek biztosítania kell a következetes és a nemek sajátos igényeit figyelembe 

vevő eljárásokat, továbbá útmutatásokat és támogató szolgáltatásokat kell nyújtaniuk a 

menedékkérés folyamata során; 

D. mivel a női, okmányokkal rendelkező vagy nem rendelkező migránsok és női 

menedékkérők utazásuk valamennyi szakaszában különösen ki vannak szolgáltatva az 

erőszak valamennyi formájának, többek között a nemi erőszaknak; 

E. mivel a gyermek menedékkérők gyakrabban utaznak nőkkel, mint a férfiakkal, és olyan 

egyedi kihívásokkal szembesülnek, amelyek különösen kiszolgáltatottá teszik őket a 

konfliktusokban Európába tartó útjuk során és amikor fogadják őket a tagállamokban; 

F. mivel a női menedékkérők esetén sajátos, a férfiakétól eltérő gondok és aggodalmak 

merülnek fel, és a nemi dimenzió beiktatásával e különbségeket figyelembe lehet venni a 

menekültügyi eljárások során; 

G. mivel a nők, valamint az LMBT-személyek a nemi alapú üldöztetés speciális formáinak 

áldozatai, amelyeket sokszor még mindig nem vesznek figyelembe a menekültügyi 

eljárások során; 

H. mivel a fizikai, lelki vagy nemi erőszak áldozatai már egyébként is sérülékenyek, és a 

fogva tartás csak súlyosbíthatja traumájukat; 

I. mivel a segítségnyújtási eljárásnak különleges gondozási szolgáltatással kell segítenie a 

terhes és súlyos egészségügyi problémákkal küzdő nőket; mivel egyes országokban a 

migráns nők nem mindig részesülnek terhesgondozásban, még akkor sem, ha az elérhető; 

J. mivel szervezett bűnözői csoportok kihasználják a földközi-tengeri térség és a közel-keleti 

és észak-afrikai régió jelenlegi labilis helyzetét, és a biztonságot kereső nők és lányok 

kiszolgáltatottságát, hogy csempészet, szexuális erőszak és munka célú 

emberkereskedelem, prostitúció és szexuális kizsákmányolás útján kihasználják őket; 

K. mivel a migráns nők integrációs folyamatát és jogait aláássa, ha jogállásuk a 
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házastársuktól függ; 

1. úgy véli, hogy radikális és hosszú távú változások szükségesek a migrációhoz való 

európai hozzáállás terén; úgy véli továbbá, hogy bármilyen hosszú távú és fenntartható 

stratégiának ki kell terjednie a migráció és a menedékügy minden vetületére, beleértve a 

diplomáciát és a külpolitikát, a globális fekete gazdaságot, a humanitárius segélyezést, és 

a már Európába érkezettek hatékonyabb segítését; úgy véli továbbá, hogy a nemek közti 

egyenlőség szempontját minden területen érvényesíteni kell; 

2. felhívja az Uniót, hogy holisztikus megközelítés révén, amely magában foglalja a 

menekültek tagállamok közötti kötelező áthelyezési mechanizmusát is, vállaljon nagyobb 

felelősséget a migráns nőket és lányokat is érintő humanitárius vészhelyzet megoldásában, 

különös figyelmet fordítva a várandós nők, a fogyatékossággal élő nők, az erőszak és a 

női nemi szervek megcsonkításának áldozatai, az egyedülálló anyák, az idős nők és a 

lányok szükségleteire; 

3. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak létre az érkező menekültek fogadására, adataik 

feldolgozására, áthelyezésükre és áttelepítésükre irányuló hatékony, összehangolt 

mechanizmust, a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos szempontok figyelembevétele 

mellett; felhívja az uniós ügynökségeket és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a 

közszféra és a civil társadalmi szervezetek alkalmazottai képzésben részesüljenek a nemek 

közötti egyenlőségen alapuló megközelítéséről az érkező menekültekkel való munka 

kapcsán; 

4. hangsúlyozza, hogy a menekültválságra adott összehangolt uniós válasznak a gyermekek 

– és különösen a fiatal lányok – kiszolgáltatottságának megszüntetésére és szükségleteik 

ellátására, többek között az oktatáshoz való joguk biztosítására irányuló konkrét 

intézkedéseket kell magában foglalnia; 

5. hangsúlyozza és elismeri –a migránsok jogi helyzetétől függetlenül – a migrációra 

vonatkozó holisztikus, a nemek közti egyenlőség szempontját figyelembe vevő 

megközelítés kialakításának fontosságát; úgy véli, hogy a fogva tartásra irányuló 

határozatok meghozatalakor figyelembe kell venni, hogy a nők korábban elszenvedtek-e 

nemi alapú erőszak okozta traumákat, például a női nemi szervek megcsonkítását és azt, 

hogy a várandós nők igényeit a rájuk szabott intézményekben, ahol tiszteletben tartják az 

egyének magánélethez való jogát és amelyek az ilyen helyzetekre felkészített, szakképzett 

munkatársakkal rendelkeznek, jobban ki lehet elégíteni; hangsúlyozza, hogy a lányokat és 

a fiúkat semmiképp nem volna szabad fogva tartani migráns jogállásuk miatt; 

6. felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy (többek között a határoknál zajló) 

menekültügyi eljárások megfeleljenek az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának a nemi 

alapú üldöztetésről szóló, a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi egyezmény 

összefüggésében kiadott iránymutatására, amely felhív a nemi szempont figyelembe 

vételére az egyezmény értelmezése és a menedékkérelmek indokainak meghatározása 

során; 

7. sürgeti, hogy az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa Hivatalának és a tagállamoknak a 

humanitárius válság kezelésében részt vevő tisztviselői megfelelő képzésben 

részesüljenek a pszichológiai segítségnyújtás terén olyan női és lány migránsok számára, 

akik lelki vagy testi erőszak áldozatai voltak útjuk során; 
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8. mélyen aggasztja az embercsempészet mértéke, amely súlyosbítja a jelenlegi válságot, és 

a kiszolgáltatott személyeket, köztük nőket, lányokat és gyermekeket embertelen és 

életveszélyes utazási körülmények közé kényszeríti; megjegyzi, hogy a gyakorlatban a 

csempészet és a kereskedelem közti határ elmosódhat, mivel előfordulhat, hogy a 

csempészett személyek egyúttal erőszak és kizsákmányolás áldozataivá válnak; felszólítja 

ezért a tagállamokat, hogy erősítsék meg a kereskedelem és a csempészet mögött álló 

bűnszervezetek elleni rendőrségi és igazságügyi együttműködésüket; 

9. ellenzi a várandós nők, gyermekek és szoptató anyák fogva tartásának gyakorlatát; sürgeti, 

hogy az Unióban vessenek véget a gyermekek bárminemű fogva tartásának, valamint, 

hogy a szülők megfelelően kialakított létesítményekben együtt élhessenek gyermekeikkel, 

míg elbírálják menedékkérelmüket; hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az emberi jogok 

tiszteletben tartását; 

10. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy csak korlátozott mértékben, ne rendszeresen 

alkalmazzák a fogva tartást, továbbá vezessenek be hathatós felügyeleti folyamatokat, és 

tegyék lehetővé, hogy a nem kormányzati szervezetek és egyéb illetékes testületek 

megtekinthessék és ellenőrizhessék a migránsok fogadásának körülményeit és a 

minimumkövetelményeket, a nők jogait beleértve, a fogva tartó intézményekben; 

11. hangsúlyozza olyan befogadóállomások kialakításának szükségességét a tagállamokban, 

amelyek családbarátok, továbbá megfelelnek a gyermekes, szoptató és várandós anyák 

egyedi szükségleteinek; 

12. hangsúlyozza, hogy intézkedéseket kell hozni a női migránsok és menedékkérők 

védelmének megkönnyítése érdekében, többek között azáltal, hogy külön menedékhelyet 

és higiénés létesítményeket biztosítanak az egyedülálló férfiak és nők számára; 

13. hangsúlyozza, hogy a nemek sajátos igényeit figyelembe vevő eljárásokat, útmutatásokat 

és kiegészítő szolgáltatásokat be kell építeni a menekültügyi és menedékkérelmi 

eljárásokba, beleértve a női és férfi menedékkérők és menekültek külön történő 

kihallgatását, az ugyanolyan nemű kérdezők lehetőségét, valamint pszichológiai és 

traumával kapcsolatos tanácsadást a rászorulók számára; 

14. hangsúlyozza, hogy a női menekültek és migránsok számára állandó hozzáférést kell 

biztosítani női ügyvédekhez, hogy aggodalmaikat biztonságos és bizalmas környezetben 

fejezhessék ki; ez nem kizárólagosan magában foglalja az egészséggel, a reproduktív 

egészséggel, az anyasággal, a szexuális zaklatással és erőszakkal vagy bármely egyéb 

kérdéssel vagy információval kapcsolatos aggodalmakat; 

15. hangsúlyozza, hogy az Unió migrációs és menekültügyi politikáinak és rendelkezéseinek 

kidolgozása, végrehajtása és értékelése során figyelembe kell venni a nemek egyedi 

jellemzőit és a származást; 

16. hangsúlyozza az Unióba vezető biztonságos és legális útvonalak létrehozásának 

fontosságát; úgy véli, hogy ez segít annak biztosításában, hogy a női migránsok, 

menekültek és menedékkérők ne kényszerüljenek a csempészhálózatokhoz fordulni és 

maradéktalanul élvezhessék alapvető jogaikat; 

17. hangsúlyozza, hogy a tengeri halálesetek számának minimalizálása érdekében fokozni kell 

és fenn kell tartani a felkutatásra és mentésre irányuló műveleteket; 
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18. kéri a családegyesítés jogának Unió-szerte történő megerősítését, továbbá végrehajtásának 

hatékonyabbá tételét gyorsabb és kevésbé költséges eljárások révén; 

19. kéri a tagállamokat, hogy léptessenek életbe a női menekültek és migránsok munkaerő-

piaci részvételének megkönnyítését célzó intézkedéseket, például képzéseket, 

önfoglalkoztatást, nyelvtanfolyamokat, egész életen át tartó tanulást és önkéntes munka 

biztosítását; úgy véli, hogy el kellene ismerni és értékelni kellene a női menedékkérők, 

migránsok és menekültek iskolai végzettségét, készségeit és képzettségét, és átlátható 

eljárásokat kellene létrehozni a külföldön szerzett végzettségek elismerésére; 

20. hangsúlyozza, hogy – különösen a kísérő nélküli – migráns lányok számára biztosítani 

kell az oktatáshoz való hozzáférést; 

21. úgy véli, hogy a gazdasági függetlenség kulcsfontosságú az egyenlőség és az integráció 

szempontjából; felhívja ezért a tagállamokat, hogy könnyítsék meg a migráns nők 

munkához jutását; 

22. emlékeztet arra, hogy a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések 

(diszkrimináció) minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény (CEDAW) 12. 

cikke előírja a részes államok számára, hogy a nők egészségével, többek között a szülés 

előtti és azt követő ellátással, illetve a menstruáció higiéniájával kapcsolatban biztosítsák 

a megfelelő szolgáltatásokhoz való hozzáférést; 

23. felhív arra, hogy a nőket, főleg a várandós nőket és az okmánnyal nem rendelkező 

lányokat, illetve a kísérő nélküli gyermekeket megfelelő és kiemelt eljárásban kell 

részesíteni, illetve késlekedés nélkül azonosítani kell, hogy a hatóságok nyomon 

követhessék őket; 

24. hangsúlyozza, hogy a befogadó országoknak garantálniuk kell a menekült nők és lányok 

szükségleteinek és képességeinek megfelelő ingyenes, minőségi közoktatást, egészségügyi 

ellátást – különösen a szexuális és reproduktív egészséget és jogokat illetően –, 

foglalkoztatást és lakhatást; 

25. üdvözli a befogadási feltételekről szóló átdolgozott irányelvben1 szereplő kiegészítéseket, 

nevezetesen az emberkereskedelem és a női nemi szervek megcsonkítása áldozatainak a 

kiszolgáltatott személyek külön kategóriáiként történő elismerését; mélységes 

aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az emberkereskedelem áldozatainak csak 12 

tagállam biztosít kiszolgáltatott személy státuszt; felszólítja a többi tagállamot, hogy 

hajtsák végre az átdolgozott irányelv rendelkezéseit, továbbá felszólítja a Bizottságot, 

hogy ösztönözze ezeket a tagállamokat a megfelelő intézkedések végrehajtására; 

26. úgy véli, hogy a gyermekházasság, a korai vagy kényszerházasság veszélyének kitett 

személyeknek az érkezési országokban is meg kell adni a kiszolgáltatott személy státuszt; 

27. felhív az – akár saját, akár árván maradt – gyermekkel utazó migráns és menekült nőkkel 

szembeni különleges bánásmódra, utazásuk minden szakaszában és megérkezésüket 

követően is biztosítva számukra az élelemhez, ivóvízhez, szálláshoz, átöltözési 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/33/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelmet kérelmezők 
befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 180., 2013.6.29., 96. o.). 
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lehetőséghez, megfelelő orvosságokhoz, tisztálkodáshoz és egyéb létfeltételekhez való 

biztonságos hozzáférést; felszólítja a tagállamokat, hogy a kizsákmányolás 

megakadályozása, a kiszolgáltatottság csökkentése és a nagyobb fokú egyenlőség elérése 

érdekében biztosítsanak független jogállást a családegyesítés keretében az EU területére 

lépő női menedékkérőknek és migránsoknak; 

28. felhívja a tagállamokat, hogy teljes körűen hajtsák végre az emberkereskedelem 

megelőzéséről, és 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; 

29. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak nemzetközi védelmet az üldöztetés áldozataivá 

vált nők számára, és a családegyesítési jogról szóló 2003/86/EK irányelv alkalmazása 

tekintetében kövessék a Bizottság iránymutatásait; 

30. sajnálja, hogy a Bizottság európai migrációs stratégiájának nem célja, hogy enyhítse a 

családegyesítésre vonatkozó korlátozásokat; megjegyzi annak fontosságát, hogy a már az 

Unióban tartózkodó személyek – többek között a kísérő nélküli gyermekek – számára 

lehetővé tegyék, hogy csatlakozzanak a családtagjaikhoz; 

31. hangsúlyozza, hogy bár a menekült- és migrációs hullámok fluktuációja nyomást 

gyakorolhat a fogadó létesítményekre, a kiszolgáltatott személyek, köztük a nők és lányok 

– és különösen a kísérő nélkül utazó lányok – szükségleteit mindenkor prioritásként kell 

kezelni, valamint aggodalmát fejezi ki a közös európai menekültügyi rendszer 

gyakorlatban való végrehajtásának módja miatt; 

32. különös hangsúlyt helyez a migrációs áramlásokon belüli eleve kiszolgáltatott 

csoportokra, és hangsúlyozza az olyan tényezőket, mint egy személy kora, neme, 

fogyatékossága, nemi identitása és meggyőződései; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az 

emberek védelem iránti egyedi szükségletei nincsenek kielégítve; 

33. határozottan elítéli a nők ellen elkövetett nemi erőszak háborús fegyverként történő 

alkalmazását; úgy véli, hogy különös figyelmet kell fordítani a konfliktusok során 

bántalmazott migráns nőkre és lányokra, azáltal, hogy orvosi és pszichológiai támogatást 

nyújtanak számukra; 

34. javasolja, hogy minden érintett szervezet, például az UNHCR, a FRONTEX, az EASO és 

az IOM, valamint a nem kormányzati szervezetek és a tagállamok is a lehető legmagasabb 

szintű személyzet-felvételi követelményeket érvényesítsék, amikor létesítményeikbe női 

személyzetet vesznek fel, és hogy a nemek közötti egyenlőség a menekültek mozgására és 

a menedékkérelmi eljárásokra vonatkozó valamennyi művelet és program során történő 

érvényesítése érdekében a személyzet minden tagja számára legyen kötelező egy nemi 

szempontokkal foglalkozó képzésen való részvétel; 

35. sürgeti valamennyi tagállamot, hogy írják alá és ratifikálják az Európa Tanácsnak a nők 

elleni erőszak és a családon belüli erőszak megelőzéséről és üldözéséről szóló 

egyezményét (Isztambuli Egyezmény) a migráns nők és lányok erőszakkal szembeni 

védelmének biztosítása érdekében, és alkalmazzák annak 59. cikkét, amely egyértelműen 

kimondja, hogy a részes feleknek házasság felbontása esetén meg kell hozniuk a 
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szükséges intézkedéseket a kitoloncolási eljárások felfüggesztése érdekében és/vagy 

önálló tartózkodási engedélyt kell adniuk azon migráns nők számára, akiknek tartózkodási 

jogállása a házastársuktól függ; 

36. kéri, hogy folytassanak szélesebb körű együttműködést a migránsok származási 

országaival és az ezekben az országokban működő nem kormányzati szervezetekkel, a 

nők – akik a konfliktusok elsődleges áldozatai – életfeltételeinek javítása érdekében; 

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

közleményére1; megjegyzi, hogy a Bizottság szigorítani kívánja azokat a rendelkezéseket, 

amelyek a menekültügyi eljárásokról szóló irányelvben a biztonságos származási országgá 

nyilvánítás feltételeit megállapítják; határozottan úgy véli, hogy a biztonságos származási 

országgá nyilvánítás feltételeire vonatkozó rendelkezések harmonizálására, többek között 

a biztonságos származási országok közös uniós listájának elkészítésére irányuló bármely 

határozatnak figyelembe kell vennie a nemek közötti egyenlőség szempontjait; megjegyzi 

ugyanakkor, hogy egyetlen származási országot vagy harmadik országot sem lehet 

valóban biztonságosnak nyilvánítani, amíg valamennyi országban előfordul nemi alapú 

erőszak; úgy véli, hogy a nemi alapú erőszaktól vagy megkülönböztetéstől való félelem 

miatt benyújtott kérelmeket soha nem szabad gyorsított menekültügyi eljárás keretében 

kezelni; 

38. elismeri, hogy a női szervezeteknek és a menekült nőknek részt kell venniük a velük való 

bánásmóddal kapcsolatos döntéshozatalban, többek között a segélyek elosztásának 

prioritásaival kapcsolatban, illetve a béketeremtési kezdeményezésekben a származási 

országukban; 

39. hangsúlyozza, hogy gyermekgondozást kell biztosítani a menekültügyi találkozók és 

interjúk alatt, hogy tisztességes lehetőséget biztosítsanak a menedékjog iránti kérelem 

benyújtására; megjegyzi, hogy a menedékkérők és menekültek számára biztosított 

gyermekgondozás hiánya jelentősen akadályozza az általános szolgáltatásnyújtáshoz való 

hozzáférést, és hogy ez aránytalan mértékben érinti a nőket, mivel túlnyomórészt ők 

felelősek a gyermekgondozásért; hangsúlyozza, hogy az ügyfélszolgálatoknak figyelembe 

kell venniük a családok gyermekgondozási szükségleteit; 

40. úgy véli, hogy az iratokkal nem rendelkező női migránsok és hozzátartozóik különösen 

kiszolgáltatottak abból a szempontból, hogy erőszak, kizsákmányolás, valamint faji és 

nemi alapú interszekcionális megkülönböztetés áldozataivá válhatnak; megjegyzi, hogy az 

iratokkal nem rendelkező női migránsok jogállása korlátozhatja a megfelelő 

szolgáltatásokhoz – például a női menedékhelyekhez – való hozzáférésüket; 

41. mélységes aggodalmát fejezi ki a női migránsokkal, a menekültekkel és a 

menedékkérőkkel kapcsolatos negatív sztereotípiák gyakorisága miatt; felhívja a 

tagállamokat, hogy fokozzák a valamennyi migráns, menekült és menedékkérő jobboldali 

szélsőségességtől és erőszaktól való megvédésére irányuló erőfeszítéseiket. 

                                                 
1 COM(2015)0240 
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