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Ziņojums A8-0024/2016 

Mary Honeyball 

Par situāciju saistībā ar sievietēm bēglēm un patvēruma meklētājām ES 

2015/2325(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 4. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0024/2016 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par situāciju saistībā ar sievietēm bēglēm un patvēruma 

meklētājām ES 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantu un 3. panta 3. punkta otro 

daļu,  

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 8. un 78. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 23. pantu, 

– ņemot vērā 1951. gada Konvenciju un 1967. gada Protokolu par bēgļa statusu, 

– ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, 

– ņemot vērā ANO 1979. gada Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas 

izskaušanu (CEDAW) un CEDAW komitejas 2014. gada 14. novembra Vispārējo 

ieteikumu Nr. 32 par dzimuma aspektiem, kas saistīti ar sieviešu bēgļa statusu, 

patvērumu, valstspiederību un bezvalstniecību, 

– ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības 

ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencija); 

– ņemot vērā Pekinas deklarāciju un rīcības platformu, ko 1995. gada 15. septembrī 

pieņēma Ceturtajā Pasaules sieviešu konferencē, un attiecīgos noslēguma dokumentus, 

ko pieņēma ANO īpašajās sesijās “Pekina+5”, “Pekina+10”, “Pekina+15” un 

“Pekina+20”, 

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 13. maija paziņojumu “Eiropas programma migrācijas 

jomā” (COM(2015)0240), 

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 27. maija paziņojumu “ES Rīcības plāns cīņai pret 

migrantu kontrabandu (2015.–2020. gads)”,  
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– ņemot vērā Padomes 2015. gada 12. oktobra secinājumus par migrāciju un jo īpaši tajos 

paustās saistības attiecībā uz sieviešu un meiteņu cilvēktiesībām, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 5. aprīļa Direktīvu 2011/36/ES 

par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru 

aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvu 

2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības 

minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvu 

2013/33/ES, ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju 

uzņemšanai, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīvu 

2008/115/EK par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo 

valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvu 

2013/32/ES, ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju 

uzņemšanai, 

– ņemot vērā priekšlikumu regulai, ar ko izveido ES kopējo drošu izcelsmes valstu 

sarakstu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/32/ES par kopējām 

procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai nolūkā un ar 

ko groza Direktīvu 2013/32/ES, 

– ņemot vērā Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un 

starptautisko aizsardzību, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 

604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir 

atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības 

pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, 

– ņemot vērā Padomes 2015. gada 26. oktobra secinājumus “Dzimumu līdztiesības rīcības 

plāns 2016.–2020. gadam”,  

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 25. marta paziņojumu “Eiropas kaimiņattiecību 

politikas īstenošana 2014. gadā” (SWD(2015)0076),  

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

A. tā kā pašreizējo konfliktu, reģionālās nestabilitātes un cilvēktiesību pārkāpumu dēļ, 

tostarp dzimuma vardarbības un izvarošanas kā kara ieroča izmantošanas dēļ, vēl 

nepieredzēti liels vīriešu, sieviešu un bērnu skaits meklē starptautisko aizsardzību ES;  

B. tā kā vidēji vienu trešdaļu no visiem patvēruma pieteikumiem ir iesniegušas sievietes; tā 

kā laikposmā no 2015. gada sākuma un līdz tā paša gada novembrim apmēram 900 000 
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cilvēku šķērsoja Vidusjūru, lai sasniegtu Eiropas krastus, un no kopējā cilvēku skaita 

sieviešu un bērnu īpatsvars bija apmēram 38 %; tā kā ANO augstais komisārs bēgļu 

jautājumos (UNHCR) ir ziņojis, ka kopš 2016. gada janvāra no kopējā cilvēku skaita, 

kas sasniedz Grieķiju, lai meklētu patvērumu ES, sievietes un bērni ir 55 %; 

C. tā kā sievietēm un meitenēm, kas meklē patvērumu, ir īpašas aizsardzības vajadzības un 

no vīriešiem atšķirīgas problēmas, un līdz ar to, īstenojot patvēruma politikas nostādnes 

un procedūras, ir jāņem vērā dzimumu līdztiesības aspekts; 

D.  tā kā tūkstošiem cilvēku jau ir zaudējuši dzīvību, cenšoties nokļūt Eiropā, un daudzi no 

tiem ir bijušas sievietes; 

E.  tā kā, risinot šādu samilzušu krīzi, ir nepieciešama dalībvalstu solidaritāte attiecībā uz 

krīzes radīto finansiālo un humanitāro slogu; 

F.  tā kā sadarbība ar trešām valstīm ir priekšnoteikums tam, lai samazinātu migrantu 

pieplūdumu, kas, cenšoties nokļūt ES, riskē ar dzīvību; 

G. tā kā straujākas legālās humanitārās migrācijas procedūras palīdzētu samazināt šo 

migrantu pieplūdumu; 

H. tā kā ir saņemtas ziņas, ka kontrabandisti kā samaksu pieprasot sievietēm un bērniem 

stāties dzimumattiecībās, lai viņi varētu turpināt ceļu uz ES;  

I. tā kā ES ārējo robežu kontroles nostiprināšana un kontrabandistu darbību apkarošana 

izglābtu dzīvības un uzlabotu paļāvību uz legāliem maršrutiem, pa kuriem nokļūt ES; 

J.  tā kā ar vardarbību saistītie patvēruma pieteikumi ir jāizskata tā, lai patvēruma procesa 

laikā aizsargātu sievietes no sekundāras viktimizācijas;  

K. tā kā saskaņā ar UNHCR datiem ir aplēsts, ka ik gadu ES dalībvalstīs patvērumu meklē 

20 000 sieviešu un meiteņu no valstīm, kurās piekopj sieviešu dzimumorgānu 

kropļošanu; tā kā ievērojams daudzums sieviešu patvēruma pieteikumu iesniedz dēļ 

bailēm no dzimumorgānu kropļošanas; tā kā UNHCR ir aplēsusi, ka 71 % no sievietēm, 

kuras nāk no dzimumorgānu kropļošanu praktizējošām valstīm un ES iesniedz 

patvēruma pieteikumu, ir pārcietušas dzimumorgānu kropļošanu; tā kā Eiropas 

Cilvēktiesību tiesa ir izdevusi nolēmumus, ar ko liedz izraidīt meitenes, kurām draud 

dzimumorgānu piespiedu kropļošana, ņemot vērā, ka šādas darbības var nodarīt 

neatgriezenisku kaitējumu viņu psihiskajai un psiholoģiskajai veselībai;  

L. tā kā atšķiršana no ģimenes locekļiem sievietes un bērnus pakļauj lielākiem riskiem; 

M. tā kā sieviešu vajadzības saistībā ar uzņemšanas un aizturēšanas apstākļiem ir atšķirīgas 

no vajadzībām, kādas ir vīriešiem, jo īpaši ņemot vērā, ka sievietes ir pakļautas lielākam 

dzimuma vardarbības riskam, ja telpas un pasākumi nav pielāgoti sieviešu prasībām; 

N. tā kā sievietēm ir vajadzīgas īpašas telpas, kurās aprūpēt bērnus un citus apgādājamos; 

O. tā kā telpās, kurās uzņem vai aiztur sievietes un meitenes bēgles un patvēruma 

meklētājas, vajadzētu būt iespējai saņemt veselības aprūpi, ko sniedz pienācīgi 
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kvalificēts personāls; 

P. tā kā meitenes, kas bēg no konfliktiem un vajāšanas, ir pakļautas lielākam kontrabandas, 

aizskaršanas un seksuālās izmantošanas riskam, jo īpaši ņemot vērā noziedzīgo tīklu 

darbību, kas izmanto patvēruma meklētāju un bēgļu situāciju un sieviešu un meiteņu 

neaizsargātību; 

Q. tā kā acīmredzami ir saikne starp pašreizējo migrācijas krīzi un cilvēku kontrabandas un 

tirdzniecības pieaugumu, kam ir skaidra dzimuma dimensija; 

R.  tā kā starptautisko aizsardzību meklējošo sieviešu un meiteņu bēgļu un patvēruma 

meklētāju sociālā un kultūras integrācija ir veids, kā novērst cilvēku kontrabandu un 

citus ekspluatācijas veidus; 

S.  tā kā trūkst statistikas, lai saistībā ar sieviešu un meiteņu bēgļu situāciju varētu precīzi 

izmērīt pašreizējo instrumentu efektivitāti; 

T. tā kā šādā sensitīvā jautājumā pilnībā ir jāievēro dalībvalstu kompetence atbilstīgi 

subsidiaritātes principam, 

1. aicina Komisiju un dalībvalstis sadarbībā ar Parlamentu uzlabot sieviešu un meiteņu 

bēgļu un patvēruma meklētāju situāciju un ņemt vērā viņu īpašās vajadzības saskaņā ar 

turpmāk izklāstītajiem ieteikumiem; 

ES MIGRĀCIJAS POLITIKA SIEVIEŠU UN VĪRIEŠU ATBALSTĪŠANAI 

2. lai nostiprinātu ES migrācijas politiku, ņemot vērā, ka ikvienam pasākumam, ar ko 

reaģē uz migrācijas krīzi, vajadzētu būt globālam un ikviens migrantu pieplūduma 

pārvaldības uzlabojums būtiski nāktu par labu sievietēm un meitenēm bēglēm, jo tieši 

viņas pārbraucienu laikā saskaras ar lielākajiem riskiem, prasa veikt šādus pasākumus: 

(i) turpināt cīņu pret cilvēku kontrabandistiem un cilvēktirdzniecībā iesaistītajām 

personām, kas riskē ar tūkstošiem cilvēka dzīvību, un aicina sadarbībā ar 

Parlamentu strauji pieņemt Robežu tiesību aktu kopumu, lai pastiprinātu ES ārējās 

robežas kontroli; 

(ii) nodrošināt, ka bēgļiem un patvēruma meklētājiem, kas bēg no konfliktiem un 

vajāšanas, ir pieejami droši un legāli maršruti nokļūšanai ES, ko panāktu, īstenojot 

integrētu pieeju legālai humanitārai migrācijai ar skaidri noteiktu iespējamo 

apmēru; 

(iii) īstenot UNHCR pārziņā esošās pārmitināšanas programmas, jo tās ir labi 

iestrādātas humanitārās programmas un noderīgs mehānisms, ar ko pārvaldīt to 

personu legālu ierašanos, kurām ir nepieciešama starptautiska aizsardzība ES 

teritorijā; 

(iv) īstenot Padomes lēmumus, ar ko izveido mehānismu cilvēku, tostarp sieviešu un 

meiteņu, kam nepārprotami ir nepieciešama starptautiska aizsardzība, pagaidu un 

ārkārtas pārvietošanai; 
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(v) nostiprināt noteikumus par drošo izcelsmes valstu sarakstu, lai strauji varētu 

apstrādāt patvēruma pieteikumus no personām, kas nāk no valstīm, kuras tiek 

uzskatītas par drošām, un līdz ar to šādos gadījumos strauji varētu īstenot attiecīgo 

pieteikuma iesniedzēju atpakaļnosūtīšanu; 

DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS ASPEKTA ŅEMŠANA VĒRĀ PATVĒRUMA 

PROCEDŪRĀS 

3. prasa īstenot patvēruma procedūras, kurās pienācīgi ņemtu vērā sieviešu un meiteņu 

īpašās vajadzības saskaņā ar ES tiesībām un starptautiskajiem standartiem, veicot šādus 

pasākumus: 

(i) ļaut un ieteikt sievietēm un meitenēm bēglēm un patvēruma meklētājām 

reģistrēties individuālā kārtā un garantēt viņu tiesības pieprasīt, lai viņas intervētu 

un tulka pienākumus veiktu sieviete, lai viņām būtu personīgs intervētājs atsevišķi 

no kādām trešām personām un lai intervēšanas laikā tiktu nodrošināta pienācīga 

viņu apgādībā esošo personu un bērnu aprūpe; 

(ii) nodrošināt, ka ar dzimumu saistītu iemeslu dēļ iesniegtos pieteikumus apstrādā 

īpaši apmācīts personāls, lai šos pieteikumus pienācīgi izvērtētu; 

(iii) izskatot sieviešu iesniegtos pieteikumus, īpašu uzmanību pievērst dzimuma 

vardarbībai, no kā viņas varētu būt cietušas, tostarp (bet ne tikai) no sieviešu 

dzimumorgānu kropļošanas; 

(iv) nodrošināt, ka sievietēm un meitenēm patvēruma meklētājām laikus tiek sniegta 

visa attiecīgā informācija par viņu tiesībām patvēruma procedūru laikā un ka 

sievietēm, kas iesniedz patvēruma pieteikumu, ir pieejami visi specifiskie 

pakalpojumi; 

DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS ASPEKTA ŅEMŠANA VĒRĀ TELPU APRĪKOJUMĀ 

4. prasa uzņemšanas un aizturēšanas telpas, kurās uzturas sievietes un meitenes, pielāgot 

viņu pamatvajadzībām, veicot šādus pasākumus: 

(i) paredzēt telpas ar atsevišķām vannasistabām un gultasvietām sievietēm un 

meitenēm, kā arī piemērotas telpas mātēm un bērniem; 

(ii) ievērot aizturēto sieviešu īpašās higiēnas vajadzības, palielināt sieviešu apsardžu 

un uzraudžu nodarbināšanu un visus darbiniekus, kuri strādā ar aizturētajām 

sievietēm, apmācīt jautājumos, kas saistīti ar dzimuma noteiktām vajadzībām un 

sieviešu cilvēktiesībām; 

(iii) sniegt pienācīgu veselības aprūpi grūtniecēm un meitenēm; 

CILVĒKU TIRDZNIECĪBAS APKAROŠANA 

5. nosoda ikvienu cilvēku tirdzniecības, ekspluatācijas vai seksuālas izmantošanas veidu 

un prasa pastiprināt cīņu pret šo praksi, veicot šādus pasākumus: 



 

AM\1088405LV.doc  PE579.744v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

(i) parakstīt un ratificēt Stambulas konvenciju un nodrošināt, ka pilnībā tiek īstenota 

Direktīva 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un 

cietušo aizsardzību un Direktīva 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo 

tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus; 

(ii) nodrošināt, ka jaunu migrantu sagaidīšana iet roku rokā ar stingru integrācijas 

politiku (obligāti valodas kursi, norādījumi par ES vērtībām, pie kurām ES stingri 

turas, tādām kā ikviena indivīda cieņa un sieviešu un vīriešu līdztiesība); 

(iii) nostiprināt policijas un tiesu iestāžu sadarbību starp dalībvalstīm, tostarp ar 

Eiropolu, Frontex, Eirojustu un Eiropas Patvēruma atbalsta biroju (EASO); 

(iv) paredzēt papildu telpas bērnu aprūpei, lai palīdzētu sievietēm bēglēm un 

patvēruma meklētājām būt ekonomiski neatkarīgām; 

(v) aizstāvēt sieviešu tiesības Āfrikas un Tuvo Austrumu valstīs un sniegt atbalstu, lai 

uzlabotu viņu situāciju ar humanitārā atbalsta un attīstības politikas pasākumiem; 

VISPĀRĪGI IETEIKUMI 

6. aicina Komisiju un dalībvalstis īstenot šos ieteikumus saskaņā ar to attiecīgajām 

kompetencēm un uzsver, cik būtiski ir apmainīties ar labāko praksi, jo īpaši gadījumos, 

kad dalībvalstīm ir ekskluzīva kompetence; 

7. aicina Komisiju sadarbībā ar attiecīgajām tieslietu un iekšlietu (TI) aģentūrām vākt 

dzimumdalītus datus, īpašu uzmanību pievēršot elementiem, kuru mērķis ir izmērīt 

patvēruma procedūru un politikas ietekmi uz sievietēm un meitenēm; 

8. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.  

 

Or. en 

 

 


