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NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost 

a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto 

návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že je všeobecně přijímaným faktem, že pohlaví spadá do příslušnosti 

k určité společenské vrstvě, která je jedním důvodů pro ochranu podle Úmluvy OSN 

z roku 1951 týkající se postavení uprchlíků a jejího protokolu z roku 1967 (Úmluva 

o právním postavení uprchlíků) a že pronásledování na základě pohlaví člověka 

představuje důvod pro požádání o mezinárodní ochranu podle různých mezinárodních i 

evropských právních rámců, včetně Istanbulské úmluvy, a její přiznání a že sexuální a 

genderové násilí neúměrně více postihuje ženy po celém světě a specificky pak v době 

ozbrojeného konfliktu nebo války; 

B. vzhledem k tomu, že za současné uprchlické krize patří mezi ty, které jsou na 

migračních cestách do Evropy obzvláště zranitelné a čelí výrazně většímu riziku násilí 

založeného na pohlaví, svobodné ženy cestující samy nebo s dětmi, ženy vedoucí 

domácnosti, těhotné a kojící ženy, osoby se zdravotním postižením, dospívající dívky a 

starší ženy; 

C. vzhledem k tomu, že podle pokynů UNHCR týkajících se pronásledování na základě 

pohlaví (2002) by měla definice uprchlíka zahrnovat nároky související s problematikou 

pohlaví a naléhavě vyzývá poskytovatele azylu, aby přijali „výklad zohledňující 

hledisko pohlaví“ z důvodů ochrany a zajistili nediskriminační postup; 

D. vzhledem k tomu, že podle statistik Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) od roku 

2014 ve Středozemním moři na cestě do Evropy zemřelo nebo se ztratilo více než 15 

tisíc migrantů; a vzhledem k tomu, že Středozemní moře zůstává nejnebezpečnější 

cestou s téměř dvěma úmrtími na každých 100 cestujících v roce 2015, což je 

nepřijatelné; 

E. vzhledem k tomu, že Istanbulská úmluva, zejména její článek 60, vyžaduje, aby strany 

přijaly nezbytná legislativní nebo jiná opatření, aby zajistily, aby bylo násilí páchané na 

ženách na základě pohlaví uznáno jako forma pronásledování, a aby zajistily, že důvody 

pro azyl vyjmenované v Úmluvě o právním postavení uprchlíků z roku 1951 budou 

vykládány způsobem zohledňujícím hledisko pohlaví;  

F. vzhledem k tomu, že potřeba bezpečných a legálních způsobů pro vstup do Unie je 

naléhavá, a to i v souvislosti s otázkou rovnosti žen a mužů, a vzhledem k tomu, že 

humanitární víza mohou doplňovat, nikoli však nahrazovat ostatní bezpečné způsoby, 

jako je např. znovuusídlování a přijímání osob z humanitárních důvodů;   

G. vzhledem k tomu, že jelikož v současné době není možné požádat o ochranu z 

humanitárních důvodů mimo Unii, jsou osoby hledající azyl nuceny vstoupit do Evropy 

protiprávním způsobem, čímž riskují své životy a zdraví, což se může zejména 

genderově dotýkat žen, dívek a osob LGBTI, například tak, že se stanou obětí 

znásilnění nebo násilí a jsou terčem pašeráků a obchodníků s lidmi proto, aby byly 

sexuálně a ekonomicky zneužívány; 
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H. vzhledem k tomu, že vytvoření humanitárních víz zajistí zranitelným osobám a osobám, 

které se potýkají s konkrétními výzvami, jako jsou nemocní lidé, osoby se zdravotním 

postižením, rodiny, ženy, těhotné ženy, děti, starší lidé a osoby LGBTI, přístup k 

azylovým řízením a humanitární ochraně k bezpečné cestě do Evropy, kde by byly 

jejich azylové nebo humanitární nároky vyřizovány;  

I. vzhledem k tomu, že ženy a dívky mohou v zemích původu čelit specifickým formám 

pronásledování a diskriminace na základě pohlaví, včetně mrzačení ženských 

pohlavních orgánů, nuceného sňatku, domácího násilí, znásilnění, sexuálního násilí a 

„zločinů ze cti“; 

J. vzhledem k tomu, že podle UNHCR v roce 2017 tvořily ženy 9–22 % uprchlíků, kteří se 

do Itálie, Řecka a Španělska dostali po moři1, přičemž velký rozdíl v podílu pohlaví 

souvisí se specifickou zranitelností žen, včetně ekonomické a jiné nesamostatnosti; 

K.  vzhledem k tomu, že ženy a dívky čelí na migračních trasách do EU vysokému riziku 

sexuálního a fyzického zneužívání a násilí včetně znásilnění a jsou obvykle zranitelnější 

vůči všem formám vykořisťování, včetně pracovního vykořisťování a nucené prostituce; 

a pro přežití jsou často nuceny k sexuálním službám výměnou za pokračování v cestě; 

vzhledem k tomu, že zločinecké skupiny a někteří pašeráci a obchodníci s lidmi 

využívají nedostatku bezpečných způsobů, jak se dostat do Evropské unie; 

L. vzhledem k tomu, že dívky a ženy, které jsou oběťmi násilí založeného na pohlaví a 

které potřebují mezinárodní ochranu, se mohou zdráhat identifikovat skutečnou míru 

pronásledování, jemuž čelí nebo se ho obávají, a proto potřebují podporující prostředí, 

ve kterém jsou ujištěny o důvěrnosti; 

1. zdůrazňuje naléhavou potřebu bezpečných a právních způsobů vstupu do Evropské 

unie, z nichž jedním by mohla být humanitární víza; to je důležité z hlediska pohlaví, 

neboť ženy a osoby LGBTI jsou obzvláště zranitelné, a proto jsou více vystaveny 

sexuálnímu a genderově motivovanému násilí na trasách a v přijímacích centrech; 

2. lituje toho, že je značná míra nerovnosti mezi ženami a muži, kteří jsou nuceni opustit 

své země původu, aby získali mezinárodní ochranu;  zdůrazňuje, že častá hospodářská 

závislost a další druhy nesamostatnosti vystavují ženy a dívky ve třetích zemích 

situacím, kdy je pro ně mnohem obtížnější získat azyl než pro muže;  

3. odsuzuje současnou situaci, kdy ve snaze požádat o azyl v EU se ženy, dívky a osoby 

LGBTI na cestách a v přijímacích centrech vystavují vážnému riziku sexuálního 

a genderového násilí; 

4. zdůrazňuje, že násilí na základě pohlaví, včetně sexuálního násilí, má vážné důsledky 

pro život a zdraví žen a dívek, které by mohly ovlivnit duševní zdraví žen a vést k 

posttraumatické stresové poruše, úzkosti a depresi; 

5. zdůrazňuje, že ženy, dívky a osoby LGBTI , které mají opodstatněné obavy z 

pronásledování na základě pohlaví, musí mít možnost bezpečně žádat o víza z 

humanitárních důvodů; 

                                                 
1  https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63039 
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6. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni Unie vytvořen samostatný nástroj pro humanitární 

víza, nad rámec a jako doplněk programu Unie pro znovuusídlování a přijímání osob 

z humanitárních důvodů, s cílem zajistit bezpečný a legální přístup na území EU 

osobám, které potřebují mezinárodní ochranu, a současné zajištění přístupu 

zohledňujícího rovnost žen a mužů a účinnou ochranu osob, které jsou pronásledovány 

na základě příslušnosti k pohlaví, přičemž je nanejvýš důležité, aby tento proces 

probíhal citlivě a ohleduplně, s plným pochopením složitosti a zranitelnosti všech 

žadatelů, zvláště žen, dětí a osob LGBTI; 

7. poukazuje na to, že nástroj pro humanitární víza by měl rovněž obsahovat nároky na 

humanitární ochranu založené na zdravotních podmínkách, přesvědčivých rodinných 

důvodech, pokud nepředstavují důvody pro sloučení rodiny, důvody týkající se změny 

klimatu a jiné přesvědčivé případy humanitární ochrany. 

8. zdůrazňuje, že různé podoby násilí na základě pohlaví, mimo jiné znásilnění a sexuální 

násilí, mrzačení ženských pohlavních orgánů, nucené sňatky, domácí násilí, tzv. zločiny 

ze cti a státem tolerovaná diskriminace na základě pohlaví, představují pronásledování a 

měly by být považovány za legitimní důvod žádosti o azyl, což by mělo být v tomto 

novém nástroji vzato v potaz; vyzývá proto Komisi, aby uznala pronásledování na 

základě pohlaví jako platný důvod pro získání mezinárodní ochrany a aby bylo zajištěno 

začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do všech fází azylového řízení, a to v souladu s 

pokyny UNHCR pro mezinárodní ochranu: pronásledování na základě pohlaví;  

9. upozorňuje, že nový nástroj pro humanitární víza nemůže sloužit jako způsob, jak 

přesunout odpovědnost za posuzování žádostí uprchlíků do zemí mimo Evropu, ale jako 

způsob, jak zajistit, aby žadatelé o azyl a osoby potřebující humanitární ochranu 

cestovaly bezpečně do Evropy, kde by pak byla jejich žádost vyřizována; vzhledem k 

tomu, že návrhy, jako jsou platformy pro vylodění, zásadně narušují základní zásady 

mezinárodní a evropské ochrany uprchlíků;  

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby během současné uprchlické krize zlepšily 

shromažďování údajů rozčleněných podle pohlaví a aby zajistily začlenění hlediska 

rovnosti žen a mužů do příslušných azylových politik; 

11. připomíná, že právní předpisy a politiky pro boj proti převaděčství osob by nikdy 

neměly bránit přístupu k azylovým procedurám EU a měly by se snažit pomáhat 

migrantům a uprchlíkům vyhnout se vykořisťujícím škodlivým situacím; 

12. kritizuje označování třetích zemí za bezpečné země původu, bezpečné třetí země a první 

země azylu a zdůrazňuje, že dokonce i v zemích, které jsou považovány za bezpečné, 

mohou ženy trpět pronásledováním na základě pohlaví, a stejně tak osoby LGBTI 

mohou rovněž čelit zneužívání, a proto mohou legitimně žádat o ochranu; 

13. vyzývá k okamžitému upuštění od zadržování dětí, těhotných a kojících žen a obětí 

znásilnění, sexuálního násilí a obchodování s lidmi a k tomu, aby byla poskytována 

náležitá psychologická podpora; 

14. zdůrazňuje, že je třeba vynaložit finanční prostředky na podporu zejména 

nejzranitelnějších žen a dívek v naší společnosti, zvláště žen se zdravotním postižením, 

uprchlic a obětí obchodování s lidmi a zneužívání; 
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15. vyzývá členské státy, aby poskytly nezbytnou a dostatečnou odbornou přípravu 

pracovníkům a zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují s dětmi, dívkami a ženami, 

které jsou oběťmi násilí založeného na pohlaví při jejich příjezdu do EU, s cílem 

poskytovat specializované asistenční a pečovatelské služby, včetně péče v oblasti 

sexuálního a reprodukčního zdraví a psychologické podpory; 

16. vyjadřuje politování nad tím, že některé členské státy neratifikovaly Istanbulskou 

úmluvu, a znovu vyzývá všechny členské státy, aby ji bezodkladně ratifikovaly a plně ji 

prováděly; 

17. požaduje sdílenou odpovědnost a úzkou spolupráci mezi evropskými zeměmi, 

mezinárodními organizacemi, příslušnými zúčastněnými stranami a odvětvími na 

různých úrovních; připomíná Komisi a členským státům, že ochrana osob, které 

potřebují mezinárodní ochranu, je otázkou, která se týká všech, a že je třeba poskytnout 

společnou odpověď založenou na zásadě solidarity. 
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