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IEROSINĀJUMI 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 

brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

– ņemot vērā Padomes 2015. gada 12. oktobra secinājumus par migrāciju un jo īpaši tajos 

paustās saistības attiecībā uz sieviešu un meiteņu cilvēktiesībām, 

A. tā kā pašreizējā krīze pirmkārt un galvenokārt ir humānā krīze un ES reakcija ir jābalsta uz 

solidaritāti un taisnīgu atbildības sadali; 

B. tā kā ir vajadzīgs koordinēts un ES mēroga pārmitināšanas mehānisms, lai  pārmitinātu 

bēgļus visās dalībvalstīs; 

C. tā kā dalībvalstīs dzimumu nevienlīdzības līmenis attieksmē pret sievietēm un meitenēm, 

kas meklē patvērumu, ievērojami atšķiras un, izmantojot holistisku ES pieeju patvēruma 

un imigrācijas jautājumiem, patvēruma piešķiršanas procesā ir jānodrošina konsekventas 

un uz dzimumu līdztiesību balstītas procedūras, pamatnostādnes un atbalsta pakalpojumi; 

D. tā kā sievietes un meitenes, kas ir migrantes ar un bez dokumentiem, un patvēruma 

meklētājas visos ceļojuma posmos ir īpaši neaizsargātas pret dažādām vardarbības 

izpausmēm, tostarp seksuālu vardarbību; 

E. tā kā bērni, kas meklē patvērumu, biežāk ceļo vairāk kopā ar sievietēm nekā vīriešiem un 

tā kā šie bērni arī saskaras ar īpašām problēmām, kas viņus padara īpaši neaizsargātus 

konfliktu gadījumos ceļojuma laikā uz Eiropu un tad, kad viņi ir uzņemti dalībvalstīs; 

F. tā kā sievietēm, kas meklē patvērumu, ir no vīriešiem atšķirīgas un īpašas vajadzības un 

problēmas aizsardzības ziņā, un dzimumu līdztiesības aspekta ietveršana patvēruma 

procedūrās ļauj šīs atšķirības ņemt vērā; 

G. tā kā sievietes, kā arī LGBTI personas saskaras ar īpašiem uz dzimumu balstītiem 

vajāšanas veidiem, kas joprojām pārāk bieži netiek atzīti patvēruma procedūrā; 

H. tā kā no fiziskās, psiholoģiskās un seksuālās vardarbības cietušās sievietes jau ir 

neaizsargātas, un viņu aizturēšana var saasināt traumu; 

I. tā kā palīdzības noteikumos jāparedz arī īpaši aprūpes pakalpojumi grūtniecēm un 

sievietēm ar smagām veselības problēmām; tā kā dažās valstīs, kur tie tomēr ir pieejami, 

migrantēm ne vienmēr ir nodrošināta piekļuve pirmsdzemdību aprūpei; 

J. tā kā organizētās noziedzīgās grupas izmanto pašreizējo nestabilo situāciju Vidusjūras, 

Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas (MENA) reģionā un sieviešu un meiteņu, kuras meklē 

drošību, neaizsargātību, lai viņas izmantotu kontrabandas, seksuālas vardarbības, cilvēku 

tirdzniecības darba ekspluatācijas jomā, prostitūcijas un seksuālās ekspluatācijas ceļā; 

K. tā kā migranšu integrācijas process un tiesības ir apdraudētas gadījumos, kad viņu 

juridiskais statuss ir atkarīgs no viņu dzīvesbiedra, 

1. uzskata, ka Eiropas pieejā migrācijai ir vajadzīgas radikālas un ilgtermiņa pārmaiņas; 
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uzskata, ka ilgtermiņa un ilgtspējīgai stratēģijai ir jāaptver visi migrācijas un patvēruma 

jautājumi, piemēram, diplomātija un ārpolitika, globālā kriminālā ekonomika, humānās 

palīdzības sniegšana un labāka palīdzība tiem, kas jau ir Eiropā; turklāt uzskata, ka 

dzimumu perspektīva ir jāintegrē visās jomās; 

2. aicina ES uzņemties lielāku atbildību, lai risinātu humāno ārkārtas situāciju, kas ietekmē 

arī migrējošās sievietes un meitenes, izmantojot holistisku pieeju, tostarp saistošu 

mehānismu attiecībā uz bēgļu pārcelšanu starp dalībvalstīm, īpašu uzmanību pievēršot 

grūtnieču, sieviešu ar invaliditāti, sieviešu, kas cietušas no vardarbības, tostarp sieviešu 

dzimumorgānu kropļošanas, vientuļo māšu, vecāka gadagājuma sieviešu un meiteņu 

vajadzībām; 

3. aicina dalībvalstis izveidot efektīvu mehānismu, lai koordinētu ieradušos bēgļu 

uzņemšanu, viņu lietu izskatīšanu un viņu pārcelšanu un iekārtošanu citā dzīvesvietā, 

ņemot vērā dzimumu līdztiesības jautājumus; aicina ES iestādes un dalībvalstis 

nodrošināt, lai personālam, kas strādā publiskajā sektorā un pilsoniskās sabiedrības 

organizācijās, tiktu nodrošināta apmācība par uz dzimumu balstītu pieeju darbam ar 

bēgļiem, kas ierodas; 

4. uzsver, ka koordinētā ES reakcijā uz bēgļu krīzi ir jāietver noteikti pasākumi, lai risinātu 

ar bērnu un jo īpaši meiteņu neaizsargātību, tostarp viņu tiesībām uz izglītību, saistītus 

jautājumus; 

5. uzsver un neatkarīgi no juridiskā statusa atzīst, ka ir svarīgi izstrādāt holistisku pieeju 

migrācijai no dzimumu līdztiesības viedokļa; uzskata, ka lēmumos par aizturēšanu būtu 

jāņem vērā tas, vai sievietes ir guvušas traumas vai piedzīvojušas ar dzimumu saistītās 

vardarbības izpausmes, tostarp sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, un ka grūtnieču 

vajadzības ir atbilstīgi jānodrošina piemērotās vietas, kur ir garantēts personu privātums 

un kvalificēts personāls, kas ir apmācīts rīkoties šādās situācijās; uzsver, ka meitenes un 

zēnus nekādā gadījumā nevajadzētu aizturēt viņu migrantu statusa dēļ; 

6. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka patvēruma piešķiršanas procedūras (tostarp uz robežām) 

atbilst UNHCR pamatnostādnēm par ar dzimumu saistītu vajāšanu saistībā ar 1951. gada 

Konvenciju par bēgļu statusu, prasot šo konvenciju interpretēt un noteikt pamatojumu 

bēgļa vai patvēruma statusa piešķiršanai no dzimumu līdztiesības viedokļa; 

7. uzsver, ka UNHCR un dalībvalstu personālam, risinot ar humanitāro ārkārtas situāciju 

saistītus jautājumus, vajadzētu saņemt pienācīgu apmācību, lai nodrošinātu psiholoģisku 

atbalstu sievietēm un meitenēm migrantēm, kuras ceļojuma laikā ir saskārušās ar 

psiholoģisku vai fizisku vardarbību; 

8. pauž dziļas bažas par pašlaik notiekošās cilvēku kontrabandas mērogu, kura saasina 

pašreizējo krīzi un liek neaizsargātiem cilvēkiem, tostarp sievietēm, meitenēm un 

bērniem, ceļot necilvēcīgos un dzīvībai bīstamos apstākļos; norāda, ka nošķīrums starp 

cilvēku kontrabandu un tirdzniecību realitātē ir izplūdis, cilvēkiem kļūstot par vardarbības 

un ļaunprātīgas izmantošanas upuriem; tādēļ prasa dalībvalstīm pastiprināt policijas un 

tiesu iestāžu sadarbību cīņā pret kriminālajām organizācijām, kas ir atbildīgas par cilvēku 

tirdzniecību un kontrabandu; 

9. iebilst pret grūtnieču, bērnu un ar krūti barojošu sieviešu aizturēšanu; prasa Eiropas 
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Savienībā pārtraukt jebkādu bērnu aizturēšanu un nodrošināt iespēju vecākiem dzīvot 

kopā ar saviem bērniem attiecīgi pielāgotās telpās, gaidot lēmumu par savu patvēruma 

pieteikumu; uzsver nepieciešamību nodrošināt, lai netiktu pārkāptas cilvēktiesības;  

10. mudina dalībvalstis izmantot aizturēšanu ierobežoti un neregulāri, piemērot stingras 

uzraudzības procedūras un nodrošināt NVO un citām kompetentām struktūrām piekļuvi, 

lai tās varētu ierasties vizītēs un pārbaudīt uzņemšanas apstākļus un to, vai tiek ievēroti 

minimuma standarti, tostarp attiecībā uz sieviešu tiesībām ieslodzījuma vietās; 

11. uzsver nepieciešamību izveidot uzņemšanas centrus dalībvalstīs tā, lai tie būtu ģimenēm 

draudzīgi un atbilstu māšu ar bērniem, kā arī ar krūti barojošu sieviešu un grūtnieču 

īpašajām vajadzībām; 

12. uzsver nepieciešamību pēc pasākumiem, lai veicinātu migranšu un sieviešu — patvēruma 

meklētāju aizsardzību, tostarp nodrošinot atsevišķu pajumti un sanitāro infrastruktūru 

savstarpēji nepazīstamiem vīriešiem un sievietēm; 

13. uzsver, ka uz dzimumu līdztiesību balstītas procedūras, pamatnostādnes un atbalsta 

pakalpojumi būtu jāietver patvēruma un bēgļa statusa piešķiršanas procedūrās, tostarp 

atsevišķi jāintervē sievietes un vīrieši, kas ir bēgļi un patvēruma meklētāji, jānodrošina tā 

paša dzimuma intervētāju pieejamība, psihosociālā palīdzība un konsultācijas traumu 

gadījumā; 

14. uzsver, ka bēglēm un migrantēm ir vienmēr jābūt pieejamiem advokāšu pakalpojumiem, 

lai viņas varētu paust savas bažas drošā un konfidenciālā vidē; uzskata, ka tam būtu 

jāaptver veselības, reproduktīvās un ar mātes statusu saistītas problēmas, seksuāla 

uzmākšanās un vardarbība, taču nebūtu jāaprobežojas ar šiem jautājumiem, un jāattiecas 

arī uz jebkuriem citiem jautājumiem vai informāciju; 

15. uzsver, ka ES migrācijas un patvēruma politikas virzienu un pasākumu izstrādē, 

īstenošanā un novērtēšanā būtu jāņem vērā dzimums un izcelsme; 

16. uzsver, ka ir svarīgi izveidot drošus un likumīgus pārvietošanās maršrutus ES; uzskata, ka 

tas ļaus migrantēm, bēglēm un patvēruma meklētājām neizmantot kontrabandas tīklus un 

pilnībā baudīt pamattiesības; 

17. uzsver, ka ir jāpastiprina un jāturpina veikt meklēšanas un glābšanas operācijas, lai pēc 

iespējas ierobežotu jūrā bojā gājušo skaitu; 

18. prasa visā ES stiprināt tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos un to labāku īstenošanu līdz 

ar ātrākām un lētākām procedūrām; 

19. aicina dalībvalstis īstenot īpašus pasākumus, lai atvieglotu sieviešu — bēgļu un migranšu 

līdzdalību darba tirgū, tostarp ar apmācību, pašnodarbinātību, valodu kursiem, 

mūžizglītību un brīvprātīgo darbu; uzskata, ka sieviešu — patvēruma meklētāju, bēgļu un 

migranšu izglītība, prasmes un apmācība būtu jāatzīst un jānovērtē un ka būtu jāizstrādā 

pārredzamas procedūras ārvalstīs iegūtu kvalifikāciju atzīšanai; 

20. jo īpaši uzsver to, ka ir būtiski nodrošināt izglītības pieejamību meitenēm — migrantēm, 

jo īpaši tad, ja viņas netek pavadītas; 
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21. uzskata, ka ekonomiskā neatkarība ir īpaši būtiska vienlīdzības un integrācijas ziņā; tādēļ 

aicina dalībvalstis atvieglot darba pieejamību migrantēm;  

22. atgādina, ka Konvencijas par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW) 

12. pantā ir prasīts līgumslēdzējām pusēm garantēt pienācīgu piekļuvi ar sieviešu veselību 

saistītiem pakalpojumiem, kuriem būtu jāietver pirmsdzemdību un pēcdzemdību aprūpe 

un menstruālā higiēna, taču nebūtu jāaprobežojas ar šiem pakalpojumiem; 

23. prasa pienācīgi un prioritāri izskatīt grūtnieču, meiteņu bez dokumentiem un nepavadītu 

bērnu lietas un nekavējoties viņus identificēt, lai iestādes būtu par viņiem informētas; 

24. uzsver, ka uzņēmējām valstīm būtu jānodrošina sievietēm un meitenēm — bēglēm 

bezmaksas kvalitatīva valsts izglītība, veselības pakalpojumi, jo īpaši attiecībā uz seksuālo 

un reproduktīvo veselību, nodarbinātības iespējas un mājoklis, kas ir piemērots viņu 

vajadzībām un spējām; 

25. atzinīgi vērtē papildu elementus, kas ir ieviesti ar pārstrādāto Uzņemšanas nosacījumu 

direktīvu1, jo īpaši cilvēku tirdzniecības un sieviešu dzimumorgānu kropļošanas upuru 

iekļaušanu atsevišķās neaizsargātu personu kategorijās; pauž dziļas bažas par to, ka tikai 

12 dalībvalstis ir piemērojušas cilvēku tirdzniecības upuriem neaizsargātas personas 

statusu; aicina dalībvalstis, kuras to vēl nav izdarījušas, īstenot pārstrādātās direktīvas 

noteikumus un aicina Komisiju mudināt minētās dalībvalstis īstenot attiecīgos pasākumus; 

26. uzskata, ka bērnu, priekšlaicīgu un piespiedu laulību upuriem un tiem, kurus šādas 

laulības apdraud, arī galamērķa valstīs vajadzētu saņemt neaizsargātas personas statusu; 

27. prasa piešķirt papildu vērību migrantu un bēgļu, kas ir mātes un ceļo kopā ar pašu bērniem 

vai bāreņiem, vajadzībām, garantējot drošu piekļuvi pārtikai, ūdenim, patvērumam, 

ģērbtuvēm, pienācīgiem medicīnas pakalpojumiem, sanitārijai un citām vajadzībām visos 

ceļojuma posmos un pēc ierašanās; aicina dalībvalstis piešķirt neatkarīgu juridisko statusu 

patvēruma meklētājām un migrantēm, kas ir ieradušās ES saistībā ar ģimenes 

atkalapvienošanos, lai nepieļautu ļaunprātīgu izmantošanu, samazinātu neaizsargātību un 

panāktu plašāku vienlīdzību; 

28. aicina dalībvalstis pilnībā īstenot gan Direktīvu 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības 

novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, gan Direktīvu 2012/29/ES, ar ko nosaka 

noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus; 

29. aicina dalībvalstis nodrošināt starptautisku aizsardzību sievietēm, kas ir cietušas no 

vajāšanas, un īstenot Komisijas pamatnostādnes par Direktīvas 2003/86/EK par tiesībām 

uz ģimenes atkalapvienošanos piemērošanu; 

30. pauž nožēlu par to, ka Komisijas Eiropas darba kārtībā migrācijas jomā cita starpā nav 

ietverti mērķi mazināt ģimenes atkalapvienošanās ierobežojumus; uzsver, ka ir svarīgi ļaut 

tiem, kas jau atrodas ES, atkalapvienoties ar savas ģimenes locekļiem, tostarp 

nepavadītiem bērniem; 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/33/ES, ar ko nosaka standartus 

starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai, OV L 180, 29.6.2013., 96. lpp. 
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31. uzsver, ka neatkarīgi no migrācijas plūsmu svārstībām, kas var radīt grūtības uzņemšanas 

vietām, neaizsargāto personu, tostarp sieviešu, meiteņu un jo īpaši nepavadītu meiteņu, 

vajadzības vienmēr ir jānosaka par prioritāru jautājumu, un pauž bažas par veidu, kādā 

praksē tiek īstenota kopējā Eiropas patvēruma sistēma; 

32. liek īpašu uzsvaru uz jau neaizsargātām grupām migrācijas plūsmās, sevišķi vēršot 

uzmanību uz tādiem faktoriem kā vecums, dzimums, invaliditāte, dzimumidentitāte un 

ticība; pauž bažas par to, ka nav apmierinātas cilvēku īpašās vajadzības pēc aizsardzības; 

33. stingri nosoda pret sievietēm vērstas seksuālās vardarbības izmantošanu kā kara ieroci; 

uzskata, ka būtu jāpievērš īpaša uzmanība migrantēm sievietēm un meitenēm, kas ir 

saskārušās ar ļaunprātīgu izmantošanu konfliktu laikā, nodrošinot viņām piekļuvi 

medicīniskam un psiholoģiskam atbalstam; 

34. ierosina visām likumīgajām un attiecīgajām organizācijām, piemēram, UNHCR, 

FRONTEX, EASO un SMO, kā arī NVO un dalībvalstīm nodrošināt visaugstākos 

iespējamos sieviešu personāla pieņemšanas standartus visās struktūrās un padarīt 

apmācību par dzimumu lomu obligātu visam personālam, lai nodrošinātu integrētu pieeju 

dzimumu līdztiesībai visās darbībās un programmās, kuru uzmanības centrā ir bēgļu 

pārvietošana vai patvēruma procedūras; 

35. prasa visām dalībvalstīm parakstīt un ratificēt Eiropas Padomes Konvenciju par 

vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas 

konvencija), lai nodrošinātu aizsardzību migrantēm sievietēm un meitenēm, un piemērot 

minētās konvencijas 59. pantu, kurā ir skaidri noteikts, ka puses veic nepieciešamos 

pasākumus, lai laulības šķiršanas gadījumā pārtrauktu izraidīšanas procedūru un/vai 

piešķirtu autonomu uzturēšanās atļauju tām ieceļojušajām sievietēm, kuru uzturēšanās 

statuss bijis atkarīgs no laulātā; 

36. prasa īstenot plašāku sadarbību ar migrantu izcelsmes valstīm un NVO, kas darbojas šajās 

valstīs, lai uzlabotu to sieviešu apstākļus, kuras ir visvairāk cietušas konfliktu laikā; 

37. vērš uzmanību uz Komisijas 2015. gada 13. maija paziņojumu „Eiropas programma 

migrācijas jomā”1, ņem vērā Komisijas ieceri stiprināt Patvēruma procedūras direktīvas 

noteikumus par drošu izcelsmes valsti; stingri uzskata, ka, pieņemot jebkuru lēmumu 

attiecībā uz noteikumu par drošu izcelsmes valsti saskaņošanu, tostarp, iespējams, 

izstrādājot kopēju ES sarakstu ar drošām izcelsmes valstīm, ir jāīsteno integrēta pieeja 

dzimumu līdztiesībai; tomēr norāda, ka neviena izcelsmes valsts vai trešā valsts nevar tikt 

uzskatīta par patiesi drošu tik ilgi, kamēr visās valstīs ir sastopama uz dzimumu balstīta 

vardarbība; uzskata, ka pieteikumus, kuru pamatā ir bailes no uz dzimumu balstītas 

vardarbības vai diskriminācijas, nekad nebūtu jāizskata paātrinātu patvēruma piešķiršanas 

procedūru ietvaros; 

38. atzīst, ka sieviešu organizācijām un bēglēm ir jāpiedalās lēmumu pieņemšanā par viņu 

lietu izskatīšanu, tostarp prioritātēm palīdzības sadalījumā, kā arī miera veidošanas 

iniciatīvās viņu izcelsmes valstīs; 

39. uzsver, ka patvēruma procedūras un interviju laikā ir jānodrošina bērnu aprūpe, lai 
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garantētu taisnīgas iespējas iesniegt patvēruma pieprasījumu; norāda, ka bērnu aprūpes 

nepieejamība patvēruma meklētājiem un bēgļiem ir būtisks piekļuves šķērslis attiecībā uz 

pakalpojumu sniegšanas integrēšanu un ka tai ir nesamērīga ietekme uz sievietēm, jo viņas 

pamatā ir atbildīgas par bērnu aprūpi; uzsver, ka, sniedzot pakalpojumus uz vietas, ir 

jāņem vērā ģimeņu vajadzības;  

40. uzskata, ka migrantes un viņu apgādībā esošās personas ir īpaši neaizsargātas pret 

vardarbību, ļaunprātīgu izmantošanu un krustenisko diskrimināciju, kuru pamatā ir rase un 

dzimums; norāda, ka migranšu bez dokumentiem juridiskais statuss var ierobežot viņu 

piekļuvi nepieciešamiem pakalpojumiem, piemēram, sieviešu patversmēm; 

41. pauž dziļas bažas par valdošajiem negatīvajiem stereotipiem par migrantēm, bēglēm un 

patvēruma meklētājām; prasa dalībvalstīm divkāršot pūliņus, lai aizsargātu visus 

migrantus, bēgļus un patvēruma meklētājus no labējā ekstrēmisma un vardarbības. 
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