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SUGGIESTIES 

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in 

haar ontwerpresolutie op te nemen: 

– gezien de conclusies van de Raad van 12 oktober 2015 over migratie, en met name de 

sterke betrokkenheid bij de mensenrechten van vrouwen en meisjes die daarin tot uiting 

wordt gebracht, 

A. overwegende dat de huidige crisis in de eerste plaats een humanitaire crisis is en dat de 

EU-respons gebaseerd moet zijn op solidariteit en een eerlijke verdeling van de 

verantwoordelijkheid; 

B. overwegende dat een gecoördineerd, EU-breed hervestigingsmechanisme vereist is om 

vluchtelingen te hervestigen in de lidstaten; 

C. overwegende dat vrouwen en meisjes die asiel zoeken in de lidstaten op een wijze worden 

bejegend die van een grote mate van genderongelijkheid getuigt; voorts overwegende dat 

een holistische EU-aanpak van asiel en migratie voor rechtlijnige en genderbewuste 

procedures, richtsnoeren en ondersteunende diensten tijdens de asielprocedure moet 

zorgen; 

D. overwegende dat migrantenvrouwen en -meisjes met of zonder papieren en vrouwelijke 

asielzoekers tijdens alle etappes van hun reis buitengewoon kwetsbaar zijn voor de diverse 

vormen van geweld, met inbegrip van seksueel geweld; 

E. overwegende dat minderjarige asielzoekers vaker met vrouwen dan met mannen 

onderweg zijn en tegen specifieke problemen aanlopen, waardoor ze buitengewoon 

kwetsbaar zijn tijdens conflicten, tijdens hun reis naar Europa en bij de opvang in de 

lidstaten; 

F. overwegende dat vrouwelijke asielzoekers specifieke beschermingsbehoeften hebben die 

verschillen van die van mannen, en dat het integreren van een genderperspectief in 

asielprocedures het mogelijk maakt om rekening te houden met deze verschillen; 

G. overwegende dat vrouwen en LGBTI-personen te maken hebben met specifieke vormen 

van op gender gebaseerde vervolging, die nog al te vaak niet worden erkend in de 

asielprocedures; 

H. overwegende dat slachtoffers van fysiek, psychisch en seksueel geweld al kwetsbaar zijn 

en dat opsluiting hun trauma's alleen maar kan verergeren; 

I. overwegende dat het noodzakelijk is de opvangvoorzieningen uit te breiden met 

bijzondere diensten die zwangere vrouwen en vrouwen met ernstige 

gezondheidsproblemen moeten ondersteunen; overwegende dat migrantenvrouwen in 

sommige landen niet altijd toegang hebben tot prenatale zorg, zelfs wanneer die 

voorhanden is; 

J. overwegende dat georganiseerde criminele groeperingen misbruik maken van de huidige 
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onevenwichtige situatie in het Middellandse Zeegebied en de MENA-regio en van de 

kwetsbaarheid van vrouwen en meisjes die zichzelf in veiligheid proberen te brengen, en 

deze kans aangrijpen om door middel van mensensmokkel, seksueel geweld, 

mensenhandel met het oog op arbeidsuitbuiting, prostitutie en seksuele uitbuiting van hen 

te profiteren; 

K. overwegende dat het integratieproces en de rechten van migrantenvrouwen worden 

ondermijnd wanneer hun rechtspositie afhankelijk is van hun echtgenoot; 

1. is van mening dat de Europese migratie-aanpak radicale langetermijnveranderingen 

behoeft; is van mening dat elke duurzame langetermijnstrategie betrekking moet hebben 

op alle aspecten van migratie en asiel, met inbegrip van het diplomatieke en het 

buitenlands beleid, de mondiale criminele economie, de verstrekking van humanitaire 

hulp en betere ondersteuning van degenen die zich al in Europa bevinden; is voorts van 

mening dat de genderdimensie moet worden geïntegreerd in alle beleidsterreinen; 

2. verzoekt de EU meer verantwoordelijkheid te nemen bij het oplossen van de humanitaire 

noodsituatie die ook zijn weerslag heeft op vrouwen en meisjes, en deze 

verantwoordelijkheid gestalte te geven in de vorm van een holistische aanpak, met 

inbegrip van een bindend mechanisme voor de herplaatsing van vluchtelingen binnen de 

lidstaten en met bijzondere aandacht voor de behoeften van zwangere vrouwen, vrouwen 

met een beperking, slachtoffers van geweld (waaronder VGV), alleenstaande moeders, 

oudere vrouwen en meisjes; 

3. roept de lidstaten op om een doeltreffend, gecoördineerd mechanisme voor de opvang, 

behandeling, herplaatsing en hervestiging van nieuwe binnengekomen vluchtelingen vast 

te stellen waarin rekening wordt gehouden met genderkwesties; roept de EU-

agentschappen en de lidstaten op ervoor te zorgen dat het overheidspersoneel en het 

personeel van organisaties uit het maatschappelijk middenveld worden opgeleid om een 

op gender gebaseerde aanpak toe te passen bij het werken met nieuw binnengekomen 

vluchtelingen; 

4. wijst erop dat een gecoördineerde EU-respons op de vluchtelingencrisis specifieke 

maatregelen moet omvatten met betrekking tot de kwetsbaarheid en behoeften van 

kinderen en met name jonge meisjes, met inbegrip van hun recht op onderwijs; 

5. benadrukt en erkent het belang om, ongeacht de rechtspositie, een holistische aanpak van 

migratie te ontwikkelen vanuit het oogpunt van gendergelijkheid; is van mening dat bij 

beslissingen om vrouwen al dan niet op te sluiten in aanmerking moet worden genomen of 

er sprake is van een traumatisch verleden of een verleden dat getekend is 

gendergerelateerd geweld (zoals VGV), en benadrukt dat door middel van aangepaste 

voorzieningen, waar de privacy wordt gewaarborgd en gekwalificeerd personeel aanwezig 

is dat is opgeleid om met dergelijke situaties om te gaan, beter tegemoet moet worden 

gekomen aan de behoeften van zwangere vrouwen; benadrukt dat kinderen nooit mogen 

worden opgesloten vanwege hun migrantenstatus; 

6. verzoekt de lidstaten te waarborgen dat de asielprocedures (waaronder de asielprocedures 

aan de grens) in overeenstemming zijn met de UNHCR-richtsnoeren inzake 

gendergerelateerde vervolging in het kader van het Vluchtelingenverdrag van 1951, 

waarin wordt opgeroepen tot een genderbewuste interpretatie van het Verdrag en tot de 
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vaststelling van gronden voor het aanvragen van de vluchtelingen- of asielstatus; 

7. eist dat het personeel van de UNHCR en van de lidstaten dat in humanitaire noodsituaties 

wordt ingezet, specifiek is opgeleid voor de psychologische ondersteuning van 

migrantenvrouwen en -meisjes die gedurende hun reis het slachtoffer zijn geworden van 

geestelijk of lichamelijk geweld; 

8. maakt zich ernstige zorgen over de omvang van de mensensmokkel, die de huidige crisis 

verergert en kwetsbare mensen, onder wie vrouwen en kinderen, dwingt om onder 

onmenselijke en levensgevaarlijke omstandigheden te reizen; wijst erop dat het 

onderscheid tussen mensensmokkel en mensenhandel in de praktijk kan vervagen wanneer 

mensen het slachtoffer worden van geweld en uitbuiting; roept de lidstaten derhalve op tot 

nauwere politiële en justitiële samenwerking op het gebied van de strijd tegen criminele 

netwerken voor mensenhandel en mensensmokkel; 

9. spreekt zich uit tegen de opsluiting van kinderen, zwangere vrouwen en moeders die 

borstvoeding geven; roept ertoe op een einde te maken aan de opsluiting van kinderen in 

de EU en te zorgen voor huisvesting op maat waar ouders in afwachting van hun 

asielbesluit samen met hun kinderen kunnen wonen; benadrukt dat ervoor moet worden 

gezorgd dat de mensenrechten niet worden geschonden; 

10. spoort de lidstaten aan slechts incidenteel en niet stelselmatig over te gaan tot opsluiting, 

strenge toezichtsprocedures toe te passen en ngo's en andere bevoegde instanties 

toestemming te geven opvangvoorzieningen te bezoeken en te inspecteren, dit met het oog 

op de naleving van minimumnormen, zoals normen met betrekking tot de rechten van 

vrouwen in detentiecentra; 

11. beklemtoont dat het noodzakelijk is om centra voor eerste opvang in de lidstaten zo in te 

richten dat ze gezinsvriendelijk zijn en tegemoetkomen aan de bijzondere behoeften van 

moeders met kinderen, moeders die borstvoeding geven en zwangere vrouwen; 

12. onderstreept dat er maatregelen moeten worden genomen om de bescherming van 

vrouwelijke migranten en asielzoekers te bevorderen, onder meer door te zorgen voor 

gescheiden opvang- en sanitaire voorzieningen voor niet-verwante mannen en vrouwen; 

13. benadrukt dat er genderbewuste procedures, richtsnoeren en ondersteuningsdiensten 

moeten worden opgenomen in de asiel- en vluchtelingenprocedures, met inbegrip van 

gescheiden onderhouden voor mannelijke en vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers, 

de optie om het onderhoud te laten afnemen door iemand van hetzelfde geslacht en 

doorverwijzing naar hulp bij psychosociale problemen en trauma's; 

14. wijst erop dat vrouwelijke vluchtelingen en migranten te allen tijde toegang moeten 

hebben tot vrouwelijke advocaten, zodat zij in een veilige en vertrouwelijke omgeving 

hun zorgen kunnen uiten over onder meer, maar niet beperkt tot, gezondheid, 

voortplanting, moederschap, seksuele intimidatie en geweld, en dat dit ook moet gelden 

voor andere aangelegenheden of informatie; 

15. benadrukt dat bij de ontwikkeling, de tenuitvoerlegging en de evaluatie van EU-

beleidslijnen en -maatregelen op het gebied van migratie en asiel altijd rekening moet 

worden gehouden met gender en herkomst; 
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16. benadrukt hoe belangrijk het is om veilige en legale routes naar de EU te creëren; is van 

mening dat dit ertoe zal bijdragen dat vrouwelijke migranten, vluchtelingen en 

asielzoekers geen gebruik hoeven te maken van netwerken voor mensensmokkel en hun 

fundamentele grondrechten volledig kunnen uitoefenen; 

17. onderstreept dat de zoek- en reddingsoperaties in stand moeten worden gehouden en 

moeten worden geïntensiveerd om het aantal doden op zee tot een minimum te beperken; 

18. roept op tot versterking van het recht op gezinshereniging in de EU en tot een betere 

tenuitvoerlegging ervan, aan de hand van snellere en minder kostbare procedures; 

19. verzoekt de lidstaten om specifieke maatregelen te nemen ter bevordering van de 

arbeidsmarktparticipatie van vrouwelijke vluchtelingen en migranten, bijvoorbeeld op het 

gebied van opleiding, zelfstandige arbeid, taalcursussen, een leven lang leren en 

vrijwilligerswerk; is van mening dat het onderwijs aan en de vaardigheden en de opleiding 

van vrouwelijke asielzoekers, migranten en vluchtelingen moeten worden erkend en op 

waarde geschat en dat er transparante procedures voor de erkenning van in het buitenland 

behaalde kwalificaties moeten worden opgezet; 

20. onderstreept met name hoe belangrijk het is om migrantenmeisjes, vooral wanneer ze niet-

begeleid zijn, toegang te bieden tot onderwijs; 

21. is van mening dat economische onafhankelijkheid cruciaal is voor gelijkheid en integratie; 

roept de lidstaten derhalve op om de toegang van migrantenvrouwen tot werk te 

bevorderen; 

22. herinnert eraan dat de staten die partij zijn bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle 

vormen van discriminatie van vrouwen (IVDV), krachtens artikel 12 van het Verdrag 

moeten waarborgen dat vrouwen gebruik kunnen maken van medische zorg, met inbegrip 

van, maar niet beperkt tot, prenatale en postnatale zorg en menstruele hygiëne; 

23. eist dat vrouwen, en dan met name zwangere vrouwen, meisjes zonder papieren en niet-

begeleide kinderen, passend en met voorrang worden opgevangen en onmiddellijk worden 

geïdentificeerd zodat de autoriteiten hen in het oog kunnen houden; 

24. benadrukt dat de gastlanden moeten zorgen voor volledige toegang tot het recht op gratis 

openbaar onderwijs van hoge kwaliteit, tot gezondheidsdiensten, met name op het gebied 

van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, tot werkgelegenheid en tot 

huisvesting, waarbij tegemoet wordt gekomen aan de behoeften en capaciteiten van 

gevluchte vrouwen en meisjes; 

25. is ingenomen met de aanvullingen die in de herschikking van de richtlijn 

opvangvoorzieningen1 zijn opgenomen en juicht het met name toe dat slachtoffers van 

mensenhandel en vrouwelijke genitale verminking (VGV) als afzonderlijke categorieën 

kwetsbare personen aan de herschikte richtlijn zijn toegevoegd; maakt zich ernstige 

zorgen over het feit dat slechts 12 lidstaten slachtoffers van mensenhandel als kwetsbare 

personen aanmerken; verzoekt de overige lidstaten om de bepalingen van de herschikte 

                                                 
1 Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen 

voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PB L 180 van 29.6.2013, blz. 96). 



 

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

 NL 

richtlijn ten uitvoer te leggen en roept de Commissie op hen daartoe aan te sporen; 

26. is van mening dat personen die het slachtoffer zijn of dreigen te worden van 

kindhuwelijken en gedwongen huwelijken, de status van kwetsbaar persoon moeten 

krijgen; 

27. roept ertoe op extra aandacht te besteden aan de behoeften van vrouwelijke migranten en 

vluchtelingen die met hun eigen kinderen of weeskinderen reizen, door hun tijdens alle 

etappes van de reis en na aankomst veilige toegang te bieden tot voedsel, water, onderdak, 

verschoningsfaciliteiten, passende medicijnen, sanitaire voorzieningen en andere noden; 

roept de lidstaten ertoe op om vrouwelijke asielzoekers en migranten die in het kader van 

een gezinshereniging naar de EU zijn gekomen, een rechtspositie te verlenen die niet 

afhangt van die van hun echtgenoot teneinde uitbuiting te vermijden, hun kwetsbaarheid te 

verminderen en te zorgen voor meer gelijkheid; 

28. dringt bij de lidstaten aan op de volledige tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/36/EU 

inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van 

slachtoffers daarvan en Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor 

de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten; 

29. verzoekt de lidstaten vervolgde vrouwen te verzekeren van internationale bescherming, en 

de richtsnoeren van de Commissie voor de toepassing van Richtlijn 2003/86/EG inzake 

het recht op gezinshereniging te volgen; 

30. betreurt dat de Europese migratieagenda van de Commissie niet ook een versoepeling van 

de beperkingen op het gebied van gezinshereniging beoogt; merkt op hoe belangrijk het is 

dat personen die zich reeds in de EU bevinden, met inbegrip van niet-begeleide 

minderjarigen, de mogelijkheid krijgen tot hereniging met hun gezinsleden; 

31. beklemtoont dat te allen tijde en ongeacht schommelingen in de vluchtelingen- en 

migratiestromen waardoor de opvangvoorzieningen onder druk kunnen komen te staan, 

prioriteit moet worden gegeven aan de behoeften van de kwetsbaren, met inbegrip van 

vrouwen en meisjes, en in het bijzonder niet-begeleide meisjes, en is bezorgd over de 

wijze waarop het gemeenschappelijk Europees asielstelsel in de praktijk wordt gebracht; 

32. benadrukt dat bijzondere aandacht moet worden geschonken aan kwetsbare groepen 

binnen de migratiestromen en onderstreept in dit verband factoren zoals leeftijd, geslacht, 

beperking, genderidentiteit en geloofsovertuiging. acht het zorgwekkend dat niet wordt 

voorzien in de specifieke beschermingsbehoeften van mensen; 

33. veroordeelt ten stelligste het gebruik van seksueel geweld tegen vrouwen als 

oorlogswapen; is van mening dat, door toegang te bieden tot medische en psychische 

ondersteuning, bijzondere aandacht moet worden geschonken aan migrantenvrouwen en -

meisjes die tijdens conflicten zijn misbruikt; 

34. adviseert alle erkende en betrokken organisaties, zoals UNHCR, Frontex, EASO en IOM, 

evenals de ngo's en de lidstaten, de hoogst mogelijke normen te hanteren voor de werving 

van vrouwelijk personeel voor alle mogelijke functies en genderbewust onderwijs voor al 

het personeel verplicht te stellen, dit met het oog op het integreren van het 

genderperspectief in alle operaties en programma's die gericht zijn op 
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vluchtelingenstromen en asielprocedures; 

35. verzoekt alle lidstaten om, met het oog op de bescherming van migrantenvrouwen en -

meisjes tegen geweld, het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en 

bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) te 

ondertekenen en te ratificeren, en uitvoering te geven aan artikel 59 van het Verdrag, 

waarin duidelijk is bepaald dat de partijen de maatregelen moeten nemen die nodig zijn 

om te waarborgen dat de uitzettingsprocedure van vrouwelijke migranten wier 

verblijfstitel afhangt van die van hun echtgenoot bij beëindiging van het huwelijk wordt 

opgeschort en/of dat deze vrouwen een eigen verblijfsvergunning krijgen; 

36. verzoekt om uitbreiding van de samenwerking met zowel de landen van herkomst van de 

migranten als de ngo's die daar actief zijn, om zo de leefomstandigheden van vrouwen, die 

het meest door conflicten worden getroffen, te verbeteren; 

37. vestigt de aandacht op de mededeling van de Commissie van 13 mei 2015, getiteld "Een 

Europese migratieagenda" (COM(2015)0240)1; wijst op het voornemen van de 

Commissie om de bepalingen inzake "veilig land van herkomst" van de richtlijn 

asielprocedures te versterken; is er stellig van overtuigd dat het genderaspect in 

aanmerking moet worden genomen bij elk besluit tot harmonisering van de bepalingen 

inzake veilige landen van herkomst, zo ook bij de mogelijke vaststelling van een 

gemeenschappelijke EU-lijst van veilige landen van herkomst; merkt evenwel op dat geen 

enkel land van herkomst en geen enkel derde land echt als veilig kan worden beschouwd, 

aangezien op gender gebaseerd geweld in alle landen voorkomt; is van mening dat 

asielaanvragen die uit vrees voor op gender gebaseerd geweld of discriminatie zijn 

ingediend, nooit mogen worden behandeld aan de hand van een versnelde asielprocedure; 

38. erkent dat vrouwenorganisaties en vrouwelijke vluchtelingen moeten deelnemen aan de 

besluitvorming over hun behandeling, met inbegrip van de besluitvorming over 

prioriteiten voor de distributie van hulp, en aan initiatieven op het gebied van 

vredesopbouw in hun land van herkomst; 

39. benadrukt dat er, tijdens afspraken en gesprekken in het kader van asielprocedures, 

kinderopvang beschikbaar moet zijn om iedereen een eerlijke kans te bieden een 

asielverzoek in te dienen; merkt op dat het gebrek aan opvang voor de kinderen van 

asielzoekers en vluchtelingen hen de toegang tot de reguliere dienstverlening ernstig 

belemmert en dat dit onevenredig grote gevolgen heeft voor vrouwen, die voor het 

overgrote deel de verantwoordelijkheid dragen voor de zorg voor de kinderen; 

onderstreept dat bij de verlening van essentiële diensten rekening moet worden gehouden 

met de behoeften van gezinnen inzake kinderopvang; 

40. is van mening dat vrouwelijke migranten zonder papieren, evenals personen te hunnen 

laste, een groot risico lopen om het slachtoffer te worden van geweld, uitbuiting en 

intersectionele discriminatie op basis van ras en geslacht; merkt op dat de rechtspositie 

van vrouwelijke migranten zonder papieren hun toegang tot passende dienstverlening, 

zoals opvanghuizen voor vrouwen, mogelijk beperkt; 

41. is uiterst bezorgd over de negatieve stereotypen ten aanzien van vrouwelijke migranten, 

                                                 
1 COM(2015)0240 
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vluchtelingen en asielzoekers; dringt bij de lidstaten aan op een verdubbeling van de 

inspanningen om migranten, vluchtelingen en asielzoekers te beschermen tegen rechts-

extremisme en geweld; 
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