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WSKAZÓWKI 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie migracji z dnia 12 października 2015 r., a 

zwłaszcza zawarte w nich zobowiązanie na rzecz praw człowieka w odniesieniu do kobiet 

i dziewcząt, 

A. mając na uwadze, że obecny kryzys jest przede wszystkim kryzysem humanitarnym, a 

reakcja UE musi być oparta na solidarności i sprawiedliwym podziale odpowiedzialności; 

B. mając na uwadze, że rozmieszczenie uchodźców we wszystkich państwach 

członkowskich wymaga skoordynowanego i obejmującego całą UE mechanizmu 

przesiedlania; 

C. mając na uwadze, że między państwami członkowskimi występują znaczne różnice w 

traktowaniu kobiet i dziewcząt ubiegających się o azyl, a w całościowym podejściu UE do 

problematyki azylu i imigracji należy koniecznie zapewnić stosowanie spójnych i 

uwzględniających problematykę płci procedur, wytycznych i usług wsparcia w procesie 

azylowym; 

D. mając na uwadze, że migrujące kobiety i dziewczęta, zarówno te posiadające dokumenty, 

jak i te nieposiadające dokumentów, oraz kobiety ubiegające się o azyl są szczególnie 

narażone na przemoc wszelkiego rodzaju, w tym przemoc seksualną, na wszystkich 

etapach ich podróży; 

E. mając na uwadze, że dzieci ubiegające się o azyl znacznie częściej podróżują z kobietami 

niż z mężczyznami oraz że muszą stawiać czoła wyjątkowym wyzwaniom, przez co 

wymagają szczególnego traktowania podczas konfliktu, podróży do Europy oraz w trakcie 

przyjmowania ich przez państwa członkowskie; 

F. mając na uwadze, że kobiety ubiegające się o azyl mają szczególne – odmienne od 

mężczyzn – obawy i zmartwienia związane z ochroną, a propagowanie aspektu płci w 

procedurach azylowych umożliwia uwzględnianie tych różnic; 

G. mając na uwadze, że kobiety oraz osoby LGBTI poddawane są szczególnym formom 

prześladowań ze względu na płeć, co wciąż zbyt często nie jest uwzględniane w 

procedurach azylowych; 

H. mając na uwadze, że ofiary przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej wymagają 

szczególnej troski, a ich zatrzymanie może tylko nasilić traumę; 

I. mając na uwadze, że udzielanie pomocy musi także obejmować zapewnianie szczególnej 

opieki kobietom w ciąży oraz kobietom z poważnymi problemami zdrowotnymi; mając na 

uwadze, że w niektórych krajach migrantki nie zawsze są obejmowane opieką prenatalną, 

nawet gdy jest ona dostępna; 

J. mając na uwadze, że zorganizowane grupy przestępcze korzystają z obecnej niestabilnej 
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sytuacji w basenie Morza Śródziemnego oraz w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki 

Północnej, a także trudnej sytuacji kobiet i dziewcząt poszukujących bezpieczeństwa, 

wykorzystując je w celach przemytu, przemocy seksualnej, handlu ludźmi, wyzysku w 

pracy, prostytucji i eksploatacji seksualnej; 

K. mając na uwadze, że proces integracji oraz prawa kobiet migrujących są osłabiane, kiedy 

ich status prawny jest uzależniony od małżonka; 

1. uważa, że konieczne są radykalne i długoterminowe zmiany w podejściu Europy do 

migracji; jest zdania, że długoterminowa i zrównoważona strategia musi obejmować 

wszystkie aspekty migracji i azylu, w tym politykę dyplomatyczną i zagraniczną, globalną 

gospodarkę kryminalną, zapewnianie pomocy humanitarnej oraz lepszą pomoc dla osób, 

które już znajdują się w Europie; uważa również, że kwestia równouprawnienia płci musi 

zostać włączona do wszystkich obszarów; 

2. apeluje do UE, by podjęła większą odpowiedzialność za zażegnanie nadzwyczajnej 

sytuacji humanitarnej, która ma także wpływ na migrujące kobiety i dziewczęta, poprzez 

całościowe podejście, w tym wiążący mechanizm relokacji uchodźców wśród państw 

członkowskich, zwracając szczególną uwagę na potrzeby kobiet w ciąży, kobiet 

niepełnosprawnych, ofiar przemocy, w tym ofiar okaleczania żeńskich narządów 

płciowych, samotnych matek oraz starszych kobiet i dziewcząt; 

3. wzywa państwa członkowskie do ustanowienia skutecznego skoordynowanego 

mechanizmu przyjmowania, rozpatrywania wniosków, relokacji i przesiedlania 

napływających uchodźców z uwzględnieniem kwestii dotyczących równości płci; wzywa 

agencje UE i państwa członkowskie do zapewnienia pracownikom sektora publicznego i 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego szkoleń na temat opartego na problematyce 

płci podejścia do pracy z przybywającymi uchodźcami; 

4. podkreśla, że skoordynowana reakcja UE na kryzys uchodźczy musi obejmować specjalne 

środki mające na celu wspieranie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji i zaspokajanie 

ich potrzeb, w szczególności w przypadku młodych dziewcząt, a zwłaszcza ich prawa do 

kształcenia; 

5. podkreśla i przyznaje, że niezależnie od statusu prawnego należy opracować całościowe 

podejście do migracji z punktu widzenia równości płci; uważa, że podejmując decyzje o 

zatrzymaniu, należy wziąć pod uwagę, czy kobiety doświadczyły traumatycznych przeżyć 

lub form przemocy uwarunkowanej płcią, w tym okaleczania żeńskich narządów 

płciowych, oraz że potrzeby kobiet w ciąży są lepiej zaspokajane w przystosowanych do 

tego placówkach, w których zagwarantowana jest prywatność poszczególnych osób i 

które dysponują wykwalifikowanym personelem, uprzednio przeszkolonym w zakresie 

zarządzania takimi sytuacjami; podkreśla, że dziewczęta i chłopcy nie powinni być nigdy 

zatrzymywani ze względu na ich status migrantów; 

6. apeluje do państw członkowskich o dopilnowanie, by procedury azylowe (w tym na 

granicach) były zgodne z wytycznymi UNHCR w zakresie prześladowań ze względu na 

płeć w kontekście Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r., wzywając do 

interpretacji jej zapisów z uwzględnieniem problematyki płci oraz do określenia podstaw 

wniosków o przyznanie statusu uchodźcy lub udzielenie azylu; 



 

AD\1075840PL.doc 5/10 PE560.730v03-00 

 PL 

7. apeluje, aby personel UNHCR oraz państw członkowskich zarządzający kryzysem 

humanitarnym posiadał odpowiednie przeszkolenie w zakresie udzielania wsparcia 

psychologicznego migrującym kobietom i dziewczętom, które podczas podróży padły 

ofiarami przemocy psychicznej lub fizycznej; 

8. wyraża głębokie ubolewanie w związku z obecną skalą zjawiska przemytu ludzi, która 

zaostrza bieżący kryzys i zmusza osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, w tym kobiety, 

dziewczęta i dzieci, do podróżowania w niehumanitarnych i zagrażających życiu 

warunkach; zauważa, że w praktyce różnica między przemytem ludzi a handlem nimi 

może się zacierać, gdy ludzie padają ofiarami przemocy i wyzysku; w związku z tym 

apeluje do państw członkowskich o wzmocnienie współpracy policyjnej i sądowej w 

walce z organizacjami przestępczymi stojącymi za przemytem ludzi i handlem nimi; 

9. sprzeciwia się zatrzymywaniu kobiet ciężarnych, dzieci i matek karmiących piersią; 

wzywa do całkowitego zaprzestania zatrzymywania dzieci na terenie UE oraz do 

umożliwienia rodzicom przebywania wraz z dziećmi w odpowiednich, dostosowanych do 

ich potrzeb placówkach w oczekiwaniu na decyzję w sprawie udzielenia azylu; podkreśla 

potrzebę dopilnowania, by prawa człowieka nie były łamane; 

10. zachęca państwa członkowskie do sporadycznego, a nie systematycznego stosowania 

zatrzymań, do wykorzystywania solidnych procesów monitorowania oraz do zapewnienia 

dostępu organizacjom pozarządowym i innym właściwym organom umożliwiającego im 

przeprowadzanie wizyt w ośrodkach zatrzymań i kontrolę warunków przyjmowania oraz 

minimalnych standardów w tych placówkach, w tym standardów w zakresie praw kobiet; 

11. podkreśla konieczność takiego ukształtowania ośrodków przyjmowania w państwach 

członkowskich, aby były one przyjazne rodzinie i uwzględniały szczególne potrzeby 

matek z dziećmi, kobiet karmiących i ciężarnych; 

12. podkreśla, że należy podjąć działania w celu ułatwienia ochrony migrantek i kobiet 

ubiegających się o azyl między innymi przez zapewnianie oddzielnego schronienia i 

obiektów sanitarnych dla niespokrewnionych kobiet i mężczyzn; 

13. podkreśla, że procedury, wytyczne i usługi wsparcia uwzględniające problematykę płci 

powinny być włączone do procesów dotyczących azylu i uchodźców, obejmujących 

oddzielne przeprowadzanie wywiadów z uchodźcami i osobami ubiegającymi się o azyl 

płci męskiej i żeńskiej, możliwość wyboru osoby tej samej płci przeprowadzającej 

wywiad oraz skierowania do poradni psychospołecznej i pourazowej; 

14. podkreśla potrzebę zapewnienia kobietom-uchodźcom i migrantkom stałego dostępu do 

prawników płci żeńskiej, aby mogły wyrażać swoje troski w atmosferze bezpieczeństwa i 

poufności; uważa, że powinno to dotyczyć między innymi problemów zdrowotnych, 

problemów reprodukcyjnych, problemów związanych z macierzyństwem, molestowania 

seksualnego i przemocy oraz wszelkich innych kwestii lub informacji; 

15. podkreśla, że wszystkie unijne strategie polityczne i środki w zakresie migracji i azylu 

powinny uwzględniać kwestie płci i pochodzenia na etapie ich opracowywania, wdrażania 

i oceny; 

16. podkreśla znaczenie stworzenia bezpiecznych i legalnych dróg wjazdu do UE; uważa, że 
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dzięki temu migrantki, kobiety-uchodźcy i kobiety ubiegające się o azyl nie będą musiały 

zwracać się do sieci przestępczych i będą miały pełny dostęp do swoich zasadniczych 

praw podstawowych; 

17. podkreśla, że konieczne jest zintensyfikowanie i utrzymanie operacji poszukiwawczo-

ratunkowych, aby zminimalizować liczbę ofiar śmiertelnych na morzu; 

18. wzywa do wzmocnienia prawa do łączenia rodzin w całej UE oraz do jego 

skuteczniejszego wdrażania dzięki szybszym i mniej kosztownym procedurom; 

19. wzywa państwa członkowskie do wdrożenia specjalnych środków ułatwiających 

uczestnictwo w rynku pracy kobietom-uchodźcom i migrantkom, takich jak szkolenie, 

samozatrudnienie, kursy językowe, uczenie się przez całe życie i wolontariat; uważa, że 

należy uznawać i doceniać kształcenie, umiejętności i szkolenie kobiet ubiegających się o 

azyl, migrantek i kobiet-uchodźców oraz ustanowić przejrzyste procedury uznawania 

kwalifikacji uzyskanych za granicą; 

20. podkreśla w szczególności znaczenie zapewnienia dostępu do kształcenia dziewczętom-

migrantkom, zwłaszcza tym pozostającym bez opieki; 

21. uważa, że niezależność ekonomiczna ma kluczowe znaczenie dla równości i integracji; 

wzywa zatem państwa członkowskie do ułatwienia migrantkom dostępu do zatrudnienia; 

22. przypomina, że art. 12 Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 

kobiet zobowiązuje państwa będące stronami tej konwencji do zapewnienia kobietom 

dostępu do właściwych usług w zakresie opieki zdrowotnej, która powinna obejmować 

między innymi opiekę pre- i postnatalną oraz środki higieniczne niezbędne w czasie 

menstruacji; 

23. apeluje, aby kobietom, zwłaszcza kobietom w ciąży, pozbawionym dokumentów 

dziewczętom, a także dzieciom bez opieki zapewniać odpowiednie priorytetowe przyjęcie 

i natychmiastową identyfikację, tak aby władze mogły monitorować ich dalsze losy; 

24. podkreśla, że państwa przyjmujące powinny zagwarantować pełny dostęp do prawa do 

bezpłatnej edukacji publicznej o wysokiej jakości, opieki zdrowotnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz związanych z nim praw, a 

także do zatrudnienia i mieszkań, które spełniają potrzeby i odpowiadają możliwościom 

kobiet i dziewcząt będących uchodźcami; 

25. z zadowoleniem przyjmuje dodatkowe postanowienia wprowadzone do przekształconej 

dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania1, a zwłaszcza uwzględnienie w 

dyrektywie, jako odrębnych kategorii osób wymagających szczególnego traktowania, 

ofiar handlu ludźmi i ofiar okaleczania żeńskich narządów płciowych; wyraża głębokie 

zaniepokojenie, że jedynie 12 państw członkowskich wprowadziło status osób 

wymagających szczególnego traktowania w odniesieniu do ofiar handlu ludźmi; apeluje 

do pozostałych państw członkowskich o wdrożenie przepisów przekształconej dyrektywy, 

                                                 
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia 

norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (Dz.U. L 180 

z 29.6.2013, s. 96). 
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a do Komisji o zachęcanie tych państw członkowskich do podjęcia odnośnych środków; 

26. uważa, że ofiarom małżeństw dzieci, a także ofiarom małżeństw przedwczesnych lub 

przymusowych oraz osobom zagrożonych tymi zjawiskami, także w krajach 

przyjmujących, należy przyznawać status osób wymagających szczególnego traktowania; 

27. wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby matek będących migrantkami lub 

uchodźcami, które podróżują z dziećmi – własnymi bądź osieroconymi – poprzez 

zapewnienie bezpiecznego dostępu do żywności, wody, schronienia, miejsc do 

przewijania dzieci, odpowiednich leków i urządzeń sanitarnych oraz zaspokojenie innych 

potrzeb na wszystkich etapach podróży, a także po przybyciu do miejsca docelowego; 

apeluje do państw członkowskich o przyznanie niezależnego statusu prawnego kobietom 

ubiegającym się o azyl i migrantkom, które dostały się na terytorium UE w celu 

dołączenia do rodziny, aby przeciwdziałać wykorzystywaniu, ograniczyć podatność na 

zagrożenia i osiągnąć większą równość; 

28. wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia dyrektywy 2011/36/UE w sprawie 

zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, a także 

dyrektywy 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i 

ochrony ofiar przestępstw; 

29. apeluje, aby państwa członkowskie zapewniły międzynarodową ochronę kobietom 

będącym ofiarami prześladowań oraz aby przestrzegały wytycznych Komisji w zakresie 

stosowania dyrektywy 2003/86/WE w sprawie prawa do łączenia rodzin; 

30. ubolewa, że Europejski program w zakresie migracji opracowany przez Komisję nie ma 

na celu złagodzenia ograniczeń dotyczących łączenia rodzin; zwraca uwagę na znaczenie 

umożliwienia osobom już przebywającym w UE łączenia się z członkami ich rodziny, w 

tym z dziećmi pozostawionymi bez opieki; 

31. podkreśla, że pomimo fluktuacji przepływów migracyjnych i uchodźców, która może 

wywierać presję na ośrodki przyjmowania, potrzeby osób wymagających szczególnego 

traktowania, w tym kobiet i dziewcząt, a zwłaszcza dziewcząt pozostających bez opieki, 

muszą być zawsze traktowane priorytetowo; wyraża zaniepokojenie w związku ze 

sposobem wdrażania w praktyce wspólnego europejskiego systemu azylowego; 

32. zwraca szczególną uwagę na grupy w obrębie przepływów migracyjnych, które już 

znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji, podkreślając takie czynniki jak wiek, płeć, 

niepełnosprawność, tożsamość płciowa i wyznanie; wyraża zaniepokojenie w związku z 

faktem, że szczególne potrzeby osób związane z ochroną nie są zaspokajane; 

33. stanowczo potępia stosowanie przemocy seksualnej wobec kobiet jako narzędzia walki; 

uważa, że szczególną uwagę należy zwrócić na migrujące kobiety i dziewczęta, które 

doświadczyły przemocy w czasie konfliktów, poprzez zapewnienie dostępu do pomocy 

medycznej i psychologicznej; 

34. zaleca, aby wszelkie uprawnione i odnośne organizacje, takie jak UNHCR, FRONTEX, 

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) oraz Międzynarodowa 

Organizacja ds. Migracji (IOM), a także organizacje pozarządowe i państwa 

członkowskie, zapewniły możliwie najwyższe standardy rekrutacji kobiecego personelu 
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we wszystkich ośrodkach oraz by szkolenie uwzględniające aspekt płci było 

obowiązkowe dla całego personelu w celu włączenia aspektu płci do wszystkich działań i 

programów, które skupiają się na przepływie uchodźców lub procedurach azylowych; 

35. apeluje do wszystkich państw członkowskich o podpisanie i ratyfikowanie Konwencji  

Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy 

domowej (konwencja stambulska) w celu zapewnienia ochrony przed przemocą 

migrującym kobietom i dziewczętom oraz o stosowanie art. 59 tej konwencji, który jasno 

stanowi, że strony stosują konieczne środki, aby umożliwić zawieszenie procedury 

wydalenia z kraju lub wydanie niezależnego pozwolenia na pobyt w przypadku 

rozwiązania małżeństwa migrantkom, których status rezydenta jest zależny od małżonka; 

36. wzywa do zacieśnienia współpracy z państwami, z których pochodzą migranci, a także z 

działającymi w nich organizacjami pozarządowymi w celu poprawy statusu kobiet, które 

są głównymi ofiarami konfliktów; 

37. zwraca uwagę na komunikat Komisji z dnia 13 maja 2015 r. pt. „Europejski program w 

zakresie migracji”1; zauważa, że Komisja zamierza zaostrzyć przepisy dotyczące 

bezpiecznego kraju pochodzenia w dyrektywie w sprawie procedur azylowych; 

zdecydowanie uważa, że wszelkie decyzje dotyczące harmonizacji przepisów dotyczących 

bezpiecznego kraju pochodzenia, z uwzględnieniem możliwości ustanowienia wspólnego 

unijnego wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia, muszą uwzględniać problematykę 

płci; zauważa jednak, że żaden kraj pochodzenia ani państwo trzecie nie mogą zostać 

uznane za rzeczywiście bezpieczne, gdy we wszystkich tych krajach stosowana jest 

przemoc ze względu na płeć; uważa, że wnioski oparte na obawie przed przemocą ze 

względu na płeć lub dyskryminacją nigdy nie powinny podlegać przyspieszonym 

procedurom przyznawania azylu; 

38. uznaje, że organizacje kobiet i kobiety-uchodźcy muszą uczestniczyć w podejmowaniu 

decyzji dotyczących ich traktowania, w tym priorytetów w zakresie rozdzielania pomocy, 

oraz w inicjatywach na rzecz budowania pokoju w krajach pochodzenia; 

39. podkreśla, że podczas spotkań i wywiadów z osobami ubiegającymi się o azyl konieczne 

jest zapewnienie opieki nad dziećmi, aby sprawiedliwie zagwarantować możliwość 

złożenia wniosku azylowego; zauważa, że brak opieki nad dziećmi osób ubiegających się 

o azyl i uchodźców stanowi główną przeszkodę w usprawnianiu świadczenia usług oraz 

że ma to niewspółmierny wpływ na kobiety, ponieważ w przeważającym stopniu to na 

nich spoczywa odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi; podkreśla, że podstawowe usługi 

muszą uwzględniać potrzeby rodzin w zakresie opieki nad dziećmi; 

40. uważa, że migrantki nieposiadające dokumentów oraz osoby pozostające na ich 

utrzymaniu są szczególnie narażone na to, że staną się ofiarami przemocy, 

wykorzystywania i dyskryminacji krzyżowej ze względu na rasę i płeć; zauważa, że status 

prawny migrantek nieposiadających dokumentów może ograniczać ich dostęp do 

odpowiednich usług, takich jak schroniska dla kobiet; 

41. wyraża głębokie zaniepokojenie rozpowszechnionymi negatywnymi stereotypami 

dotyczącymi migrantek, kobiet-uchodźców i kobiet ubiegających się o azyl; apeluje do 
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państw członkowskich o podwojenie wysiłków w celu ochrony wszystkich migrantów, 

uchodźców i osób ubiegających się o azyl przed prawicowym ekstremizmem i przemocą. 
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