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Ontwerpresolutie Amendement 

16. roept de lidstaten op ervoor te zorgen 

dat asielprocedures aan de grens voldoen 

aan de UNHCR-richtsnoeren inzake 

internationale bescherming, in het 

bijzonder met betrekking tot 

gendergerelateerde vervolging; 

16. roept de lidstaten op ervoor te zorgen 

dat asielprocedures aan de grens voldoen 

aan de UNHCR-richtsnoeren inzake 

internationale bescherming, in het 

bijzonder met betrekking tot 

gendergerelateerde vervolging, alsook aan 

de UNHCR-richtsnoeren inzake 

verzoeken tot toekenning van de status 

van vluchteling op grond van seksuele 

gerichtheid en/of genderidentiteit, waarin 

duidelijk wordt uiteengezet aan welke 

verplichtingen de lidstaten moeten 

voldoen; 

Or. en 



 

AM\1088387NL.doc  PE579.744v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

2.3.2016 A8-0024/2 

Amendement  2 

Mary Honeyball e.a. 

 

Verslag A8-0024/2016 

Mary Honeyball 

De situatie van vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de EU 

2015/2325(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. dringt er bij de lidstaten op aan 

vrouwen die asiel aanvragen naar behoren 

te informeren over hun rechten en met 

name het recht om te verzoeken om een 

vrouwelijke gehoormedewerker en tolk, en 

het recht op een persoonlijk gehoor, 

gescheiden van derde partijen; dringt er bij 

de lidstaten op aan gehoormedewerkers en 

tolken uitgebreid en verplicht te scholen 

over seksueel geweld, trauma en geheugen; 

dringt er bij de lidstaten op aan te 

waarborgen dat deze rechten worden 

nageleefd; 

26. dringt er bij de lidstaten op aan 

vrouwen die asiel aanvragen naar behoren 

te informeren over hun rechten en met 

name het recht om te verzoeken om een 

vrouwelijke gehoormedewerker en tolk, en 

het recht op een persoonlijk gehoor, 

gescheiden van derde partijen; dringt er bij 

de lidstaten op aan gehoormedewerkers en 

tolken uitgebreid en verplicht te scholen 

over seksueel geweld, trauma en geheugen; 

dringt er bij de lidstaten op aan te 

waarborgen dat deze rechten worden 

nageleefd; dringt er bij de lidstaten op aan 

dat artikel 15, lid 3, van de richtlijn 

asielprocedures wordt nageleefd; 

Or. en 

 

 


