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NÁVRHY 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 

vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 

návrhy: 

– so zreteľom na závery Rady z 12. októbra 2015 o migrácii, a najmä v nich vyjadrený 

záväzok týkajúci sa ľudských práv žien a dievčat, 

A. keďže súčasná kríza je predovšetkým humanitárnou krízou a reakcia EÚ musí byť 

založená na solidarite a spravodlivom rozdelení zodpovednosti; 

B. keďže na presídlenie utečencov je vo všetkých členských štátoch potrebný koordinovaný 

mechanizmus presídlenia na úrovni celej EÚ; 

C. keďže medzi členskými štátmi možno konštatovať výrazný rodový rozdiel pri 

zaobchádzaní so žiadateľkami o azyl a keďže holistický prístup EÚ k azylu a 

prisťahovalectvu musí zabezpečiť zavedenie jednotných a rodovo citlivých postupov, 

usmernení a podporných služieb v rámci azylového procesu; 

D. keďže migrujúce ženy a dievčatá, s dokladmi alebo bez nich, a žiadateľky o azyl sú počas 

celej svojej cesty osobitne zraniteľné voči všetkým formám násilia vrátane sexuálneho 

násilia; 

E. keďže detskí žiadatelia o azyl cestujú častejšie so ženami ako s mužmi a sú vystavení 

špecifickým problémom, v dôsledku ktorých sú obzvlášť zraniteľní pri konflikte, na ceste 

do Európy a pri prijímaní členskými štátmi; 

F. keďže ženy žiadajúce o azyl majú osobitné obavy o ochranu, ktoré sa líšia od tých 

mužských, a keďže zavedenie rodového hľadiska do konaní o azyle umožňuje zohľadniť 

tieto rozdiely; 

G. keďže ženy, ako aj osoby LGBTI podliehajú osobitným formám prenasledovania na 

základe pohlavia, ktoré sa v konaniach o azyle naďalej až príliš často nezohľadňujú; 

H. keďže obete fyzického, psychologického a sexuálneho násilia sú už aj tak zraniteľné a 

zadržanie môže ich traumu ešte zhoršiť; 

I. keďže opatrenia pomoci musia zahŕňať aj osobitné služby starostlivosti o tehotné ženy a 

ženy s vážnymi zdravotnými problémami; keďže v niektorých krajinách migrantky 

nemajú vždy prístup k prenatálnej starostlivosti, ani ak tam takáto starostlivosť existuje; 

J. keďže organizované zločinecké skupiny využívajú súčasnú nestabilnú situáciu v oblasti 

Stredozemia a Blízkeho východu a severnej Afriky (MENA) a zraniteľnosť žien a dievčat, 

ktoré hľadajú  bezpečnosť, aby ich zneužili pri prevádzačstve, sexuálnom násilí a 

obchodovaní na účely pracovného vykorisťovania, prostitúcie a sexuálneho 

vykorisťovania; 

K. keďže integračný proces a práva migrantiek sú oslabené, keď ich právne postavenie závisí 

od ich manžela; 
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1. vyjadruje presvedčenie, že sú potrebné radikálne a dlhodobé zmeny v prístupe Európy k 

migrácii; ďalej sa domnieva, že akákoľvek dlhodobá a udržateľná stratégia musí zahŕňať 

všetky aspekty migrácie a azylu vrátane diplomatickej a zahraničnej politiky, globálnej 

kriminálnej ekonomiky, poskytovania humanitárnej pomoci a lepšej pomoci tým, ktorí už 

sú v Európe; ďalej sa nazdáva, že hľadisko rodovej rovnosti sa musí uplatňovať vo 

všetkých oblastiach; 

2. vyzýva EÚ, aby prevzala väčšiu zodpovednosť za riešenie núdzových humanitárnych 

situácií, ktoré postihujú aj migrujúce ženy a dievčatá, a to prostredníctvom holistického 

prístupu vrátane záväzného mechanizmu na premiestňovanie utečencov medzi členskými 

štátmi, a aby osobitnú pozornosť venovala potrebám tehotných žien, žien so zdravotným 

postihnutím, obetiam násilia vrátane mrzačenia ženských pohlavných orgánov, osamelým 

matkám, starším ženám a dievčatám; 

3. vyzýva členské štáty, aby zriadili účinný koordinovaný mechanizmus na prijímanie, 

vybavovanie, premiestňovanie a presídľovanie prichádzajúcich utečencov so zreteľom na 

rodovo citlivé otázky; vyzýva agentúry a členské štáty EÚ, aby zabezpečili, aby sa 

pracovníkom vo verejnom sektore a v organizáciách občianskej spoločnosti poskytla 

odborná príprava v oblasti rodového prístupu k práci s prichádzajúcimi utečencami; 

4. zdôrazňuje, že koordinovaná reakcia EÚ na utečeneckú krízu musí zahŕňať konkrétne 

opatrenia na riešenie zraniteľnosti a potrieb detí, predovšetkým mladých dievčat, vrátane 

práva na vzdelanie. 

5. bez ohľadu na právne postavenie zdôrazňuje a uznáva, že je dôležité vypracovať 

holistický prístup k migrácii z hľadiska rodovej rovnosti; domnieva sa, že pri rozhodovaní 

o zadržaní treba zohľadňovať, či ženy utrpeli traumatický zážitok alebo boli podrobené 

rôznym formám rodovo motivovaného násilia vrátane mrzačenia ženských pohlavných 

orgánov, a nazdáva sa, že tehotným ženám sa vyhovie lepšie v zariadeniach 

prispôsobených ich potrebám, kde je zaručené súkromie jednotlivcov a kde pracuje 

kvalifikovaný personál vyškolený na zvládanie takýchto situácií; zdôrazňuje, že dievčatá a 

chlapci by nikdy nemali byť zadržaní pre svoje postavenie migranta; 

6. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby konania o azyle (aj tie na hraniciach) boli v 

súlade s usmerneniami UNHCR o prenasledovaní na základe pohlavia v kontexte 

Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951, pričom požaduje rodovo citlivý 

výklad dohovoru a stanovenie dôvodov žiadostí o priznanie postavenia utečenca alebo 

žiadostí o udelenie azylu; 

7. naliehavo vyzýva, aby pracovníci UNHCR a členských štátov zapojení do riešenia 

núdzovej humanitárnej situácie mali primeranú odbornú prípravu v oblasti poskytovania 

psychologickej pomoci migrujúcim ženám a dievčatám, ktoré sa počas cesty stali obeťou 

psychického alebo fyzického násilia; 

8. vyjadruje hlboké znepokojenie nad súčasnou mierou prevádzania ľudí, ktorá terajšiu krízu 

zhoršuje a v rámci ktorej sú zraniteľné osoby vrátane žien, dievčat a detí nútené 

podstupovať neľudské podmienky cestovania, ktoré ich ohrozujú na živote; konštatuje, že 

v praxi sa môže rozdiel medzi prevádzačstvom a obchodovaním stratiť, ak sa dotknuté 

osoby stanú obeťami násilia a vykorisťovania; vyzýva preto členské štáty, aby posilnili 

svoju policajnú a justičnú spoluprácu proti zločineckým skupinám, ktoré stoja za 
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obchodovaním a prevádzaním; 

9. namieta proti využívaniu zadržiavania tehotných žien, detí a dojčiacich matiek; žiada, aby 

prestalo akékoľvek zadržiavanie detí v EÚ a aby rodičia mohli žiť so svojimi deťmi vo 

vhodných zariadeniach prispôsobených ich potrebám, kým čakajú na rozhodnutie o azyle; 

zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby sa neporušovali ľudské práva; 

10. nabáda členské štáty, aby zadržiavanie používali striedmo, a nie systematicky, uplatňovali 

dôkladné postupy monitorovania a povoľovali prístup mimovládnym organizáciám a iným 

príslušným orgánom s cieľom umožniť im návštevy a kontroly podmienok prijímania a 

kontrolu minimálnych noriem vrátane noriem v oblasti práv žien na miestach 

zadržiavania; 

11. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa azylové zariadenia v členských štátoch vytvárali tak, 

aby boli vhodné pre rodiny a aby vyhovovali osobitným potrebám matiek s deťmi, 

dojčiacich a tehotných žien; 

12. upozorňuje, že by sa mali prijať opatrenia, ktorými sa uľahčí ochrana migrantiek a 

žiadateliek o azyl, a to aj poskytovaním oddelených prístreškov a hygienických zariadení 

pre mužov a ženy, ktorí nie sú v príbuzenskom vzťahu; 

13. zdôrazňuje, že do konaní o azyle a postupov udeľovania postavenia utečenca by mali byť 

začlenené postupy, usmernenia a podporné služby zohľadňujúce rodový aspekt vrátane 

oddelených rozhovorov s utečencami a žiadateľmi o azyl mužského a ženského pohlavia, 

možnosti, aby osoby vedúce rozhovory boli rovnakého pohlavia, a odporúčaní na 

psychosociálne poradenstvo a poradenstvo pre obete traumy; 

14. zdôrazňuje, že je potrebné, aby utečenky a migrantky mali neustály prístup k právnym 

zástupkyniam, aby mohli svoje obavy vyjadriť v bezpečnom a dôvernom prostredí; 

vyjadruje presvedčenie, že to okrem iného zahŕňa obavy o zdravie, obavy súvisiace 

s reprodukčným zdravím a materstvom, sexuálne obťažovanie a násilie, ako aj iné 

problémy alebo informácie; 

15. zdôrazňuje, že v prípade všetkých migračných a azylových politík a opatrení EÚ by sa 

mal pri ich návrhu, vykonávaní a hodnotení brať do úvahy rod a pôvod; 

16. zdôrazňuje význam vytvorenia bezpečných a legálnych ciest do EÚ; vyjadruje 

presvedčenie, že to prispeje k zabezpečeniu toho, aby migrantky, utečenky a žiadateľky o 

azyl nemuseli využívať prevádzačské siete a mali plný prístup k základným právam; 

17. zdôrazňuje, že je potrebné zintenzívniť pátracie a záchranné akcie a pokračovať v nich, 

aby sa minimalizoval počet úmrtí na mori; 

18. žiada posilnenie práva na zlúčenie rodiny v celej EÚ, ako aj o jeho lepšie vykonávanie 

prostredníctvom rýchlejších a menej nákladných postupov; 

19. vyzýva členské štáty, aby realizovali konkrétne opatrenia na uľahčenie účasti utečeniek a 

migrantiek na trhu práce vrátane odbornej prípravy, samostatnej zárobkovej činnosti, 

jazykových kurzov, celoživotného vzdelávania a dobrovoľníctva; vyjadruje presvedčenie, 

že vzdelanie, zručnosti a odborná príprava žiadateliek o azyl, migrantiek a utečeniek by sa 
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mali uznávať a oceňovať a že by sa mali vypracovať transparentné postupy uznávania 

kvalifikácií získaných v zahraničí; 

20. zdôrazňuje predovšetkým význam zabezpečenia prístupu migrujúcich dievčat k vzdelaniu, 

a to najmä ak sú bez sprievodu; 

21. domnieva sa, že ekonomická nezávislosť je kľúčom k rovnosti a integrácii; vyzýva preto 

členské štáty, aby migrantkám uľahčili prístup k práci; 

22. pripomína, že v článku 12 Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien 

(CEDAW) sa vyžaduje, aby štáty, ktoré sú jeho zmluvnými stranami, zaručili prístup k 

príslušným službám súvisiacim so zdravím žien, ktoré by mali okrem iného zahŕňať 

starostlivosť pred pôrodom i po pôrode a hygienu pri menštruácii; 

23. vyzýva, aby boli ženy, najmä tehotné ženy, dievčatá bez dokladov a maloleté osoby bez 

sprievodu riadne a prioritne zaevidované a ihneď identifikované, aby o nich úrady mali 

prehľad; 

24. zdôrazňuje, že hostiteľské krajiny by mali zaručiť plný prístup k právu na bezplatné 

kvalitné verejné vzdelávanie, služby zdravotnej starostlivosti, a najmä služby sexuálneho 

a reprodukčného zdravia, a právam, zamestnaniu a bývaniu, ktoré zodpovedá potrebám a 

schopnostiam utekajúcich žien a dievčat; 

25. víta doplnenia zavedené do smernice o podmienkach prijímania v jej prepracovanom 

znení1, najmä zahrnutie obetí obchodovania s ľuďmi a mrzačenia ženských pohlavných 

orgánov ako osobitných kategórií zraniteľných osôb; vyjadruje hlboké znepokojenie nad 

tým, že len 12 členských štátov uplatňuje na obete obchodovania s ľuďmi postavenie 

zraniteľnej osoby; vyzýva zostávajúce členské štáty, aby vykonávali ustanovenia 

prepracovanej smernice, a žiada Komisiu, aby nabádala tieto členské štáty k vykonávaniu 

príslušných opatrení; 

26. vyjadruje presvedčenie, že obetiam detských a skorých manželstiev a manželstiev 

vynútených násilím a osobám, ktorým hrozia takéto manželstvá, a to aj v hostiteľských 

krajinách, by sa malo priznať postavenie zraniteľných osôb; 

27. vyzýva, aby sa mimoriadna pozornosť venovala  potrebám migrantiek a utečeniek, ktoré 

sú matkami a cestujú spolu s deťmi, či už vlastnými alebo osirelými, a to tým, že sa im 

poskytne bezpečný prístup k potravinám, vode, prístrešiu, priestorom na prebaľovanie, 

vhodným liekom, hygienickým zariadeniam a ďalším potrebám vo všetkých fázach cesty 

a po príchode; vyzýva členské štáty, aby udelili nezávislé právne postavenie žiadateľkám 

o azyl a migrantkám, ktoré vstúpili do EÚ v rámci zlúčenia rodiny, aby sa tak predišlo 

zneužívaniu, znížila sa zraniteľnosť a dosiahla sa väčšia rovnosť; 

28. vyzýva členské štáty, aby plne vykonávali smernicu 2011/36/EÚ o prevencii 

obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania a smernicu 

2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany 

obetí trestných činov; 

                                                 
1  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre 

prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 96). 
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29. vyzýva členské štáty, aby zaručili ženám, ktoré sú obeťami prenasledovania, 

medzinárodnú ochranu a aby dodržiavali usmernenia Komisie v súvislosti s uplatňovaním 

smernice 2003/86/ES o práve na zlúčenie rodiny; 

30. vyjadruje poľutovanie nad tým, že medzi cieľmi európskej migračnej agendy Komisie nie 

je uľahčenie obmedzení v oblasti zlúčenia rodiny; konštatuje, že je dôležité umožniť 

osobám, ktoré sa už nachádzajú v EÚ, aby sa spojili s rodinnými príslušníkmi vrátane 

neplnoletých bez sprievodu; 

31. zdôrazňuje, že bez ohľadu na nestálosť utečeneckých a migračných tokov, ktoré môžu 

zaťažovať azylové zariadenia, majú potreby zraniteľných osôb vrátane žien a dievčat a 

najmä dievčat bez sprievodu vždy prioritné postavenie, a vyjadruje znepokojenie nad 

spôsobom, akým sa v praxi realizuje spoločný európsky azylový systém; 

32. kladie osobitný dôraz na skupiny v rámci migračných tokov, ktoré už sú zraniteľné, a 

zdôrazňuje faktory, ako sú vek, pohlavie, zdravotné postihnutie, rodová identita a viera; 

vyjadruje znepokojenie nad tým, že sa neplnia osobitné potreby ľudí v oblasti ochrany; 

33. dôrazne odsudzuje používanie sexuálneho násilia na ženách ako vojnovej zbrane; 

domnieva sa, že migrujúcim ženám a dievčatám, ktoré boli v konfliktoch zneužité, treba 

venovať osobitnú pozornosť zabezpečením prístupu k lekárskej a psychologickej pomoci; 

34. odporúča, aby všetky legitímne a príslušné organizácie, napríklad s UNHCR, FRONTEX, 

EASO a IOM, ako aj mimovládne organizácie a členské štáty zabezpečili čo najprísnejšie 

normy pre prijímanie ženského personálu vo všetkých zariadeniach, a aby bola odborná 

príprava na základe rodovej príslušnosti povinná pre všetok personál v záujme 

uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti pri všetkých operáciách a programoch, ktoré sa 

zameriavajú na premiestňovanie utečencov alebo na azylové konania; 

35. nalieha na všetky členské štáty, aby podpísali a ratifikovali Dohovor Rady Európy o 

predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu s cieľom 

zabezpečiť ochranu migrujúcich žien a dievčat pred násilím a aby uplatňovali článok 59 

tohto dohovoru, v ktorom sa jasne stanovuje, že zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia 

na zastavenie konaní o vyhostení a/alebo na udelenie samostatného povolenia na pobyt v 

prípade zániku manželstva tým migrantkám, ktorých postavenie z hľadiska pobytu závisí 

od ich manžela; 

36. vyzýva na širšiu spoluprácu s krajinami pôvodu migrantov a mimovládnymi 

organizáciami v týchto krajinách s cieľom zlepšiť podmienky žien, ktoré sú primárnymi 

obeťami konfliktov; 

37. upozorňuje na oznámenie Komisie z 13. mája 2015 s názvom Európska migračná agenda1; 

berie na vedomie zámer Komisie posilniť ustanovenia smernice o konaní o azyle týkajúce 

sa bezpečnej krajiny pôvodu; vyjadruje pevné presvedčenie, že pri akomkoľvek 

rozhodnutí zosúladiť ustanovenia týkajúce sa bezpečnej krajiny pôvodu vrátane možného 

vypracovania spoločného zoznamu EÚ s bezpečnými krajinami pôvodu sa musí 

uplatňovať hľadisko rodovej rovnosti; konštatuje však, že za skutočne bezpečnú nemožno 

považovať žiadnu krajinu pôvodu alebo tretiu krajinu, keďže k rodovo motivovanému 

                                                 
1  COM(2015)0240. 
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násiliu dochádza vo všetkých krajinách; domnieva sa, že žiadosti založené na strachu 

z rodovo motivovaného násilia alebo diskriminácie by nikdy nemali podliehať 

zrýchleným konaniam o azyle. 

38. uznáva, že ženské organizácie a utečenky sa musia podieľať na rozhodovaní o tom, ako sa 

s nimi bude zaobchádzať, vrátane prednosti pri rozdeľovaní pomoci, ako aj v rámci 

mierových iniciatív v krajinách ich pôvodu; 

39. zdôrazňuje, že počas schôdzok a pohovorov týkajúcich sa azylu je potrebné poskytovať 

starostlivosť o dieťa s cieľom zabezpečiť spravodlivú príležitosť na podanie žiadosti o 

azyl; konštatuje, že nedostatočné poskytovanie starostlivosti o dieťa žiadateľom o azyl 

a utečencom predstavuje hlavnú prekážku poskytovania bežných služieb a že to má 

neprimeraný vplyv na ženy, ktoré sú v drvivej väčšine zodpovedné za starostlivosť 

o dieťa; zdôrazňuje, že v rámci hlavných služieb sa musia zohľadňovať potreby rodín 

týkajúce sa starostlivosti o dieťa; 

40. domnieva sa, že migrantky bez dokladov a od nich závislé osoby sú obzvlášť zraniteľné 

stať sa obeťami násilia, vykorisťovania a prierezovej diskriminácie na základe rasy a 

pohlavia; konštatuje, že právne postavenie migrantiek bez dokladov môže obmedziť ich 

prístup k vhodným službám, napríklad k útulkom pre ženy; 

41. vyjadruje hlboké znepokojenie nad prevahou negatívnych stereotypov o migrantkách, 

utečenkách a žiadateľkách o azyl; nalieha na členské štáty, aby zdvojnásobili svoje úsilie 

o ochranu všetkých migrantov, utečencov a žiadateľov o azyl pred pravicovým 

extrémizmom a násilím. 
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