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Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A70024/2016 

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie van vrouwelijke vluchtelingen en 

asielzoekers in de EU  

Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 2 en artikel 3, lid 3, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie (VEU),  

– gezien de artikelen 8 en 78 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU), 

– gezien artikel 23 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

– gezien het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het Protocol 

daarbij van 1967, 

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948, 

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties van 1979 inzake de uitbanning van alle 

vormen van discriminatie van vrouwen (IVDV) en algemene aanbeveling nr. 32 van 

14 november 2014 van de IVDV-commissie inzake de gendergerelateerde aspecten van 

de vluchtelingenstatus, asiel, nationaliteit en de staatloosheid van vrouwen, 

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van 

geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Overeenkomst van Istanbul), 

– gezien de verklaring en het actieprogramma van Peking, die op 15 september 1995 zijn 

goedgekeurd op de vierde Wereldvrouwenconferentie, en de latere slotdocumenten die 

zijn aangenomen tijdens de speciale zittingen van de Verenigde Naties "Peking+5", 

"Peking+10", en "Peking+15", en "Peking+20", 

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 mei 2015 getiteld "Een Europese 

migratieagenda" (COM(2015)0240), 
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– gezien de mededeling van de Commissie van 27 mei 2015 getiteld "EU-actieplan tegen 

migrantensmokkel (2015 - 2020)",  

– gezien de conclusies van de Raad van 12 oktober 2015 over migratie, en met name de 

sterke betrokkenheid bij de mensenrechten van vrouwen en meisjes die daarin tot uiting 

wordt gebracht, 

– gezien Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 5 april 

2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van 

slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad, 

– gezien Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 

2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de 

bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 

van de Raad 2001/220/JBZ, 

– gezien Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 

tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale 

bescherming, 

– gezien Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 

2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer 

van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven, 

– gezien Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 

betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de 

internationale bescherming, 

– gezien het voorstel voor een verordening tot vaststelling van een gemeenschappelijke 

EU-lijst van veilige landen van herkomst voor de toepassing van Richtlijn 2013/32/EU 

van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke procedures 

voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming, en tot wijziging 

van Richtlijn 2013/32/EU, 

– gezien Verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over 

migratie en internationale bescherming, 

– gezien Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke 

lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale 

bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de 

lidstaten wordt ingediend, 

– gezien de conclusies van de Raad van 26 oktober 2015 getiteld "Genderactieplan 2016-

2020",  

– gezien de mededeling van de Commissie van 25 maart 2015 getiteld "Implementation of 

the European Neighbourhood Policy in 2014" (Tenuitvoerlegging van het Europees 

nabuurschapsbeleid in 2014) (SWD(2015)0076),  
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– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

A. overwegende dat ten gevolge van aanhoudende conflicten, regionale instabiliteit en 

schendingen van de mensenrechten, waaronder op gender gebaseerd geweld en 

verkrachting als oorlogswapen, ongekende en toenemende aantallen mannen, vrouwen 

en kinderen internationale bescherming zoeken in de EU;  

B. overwegende dat vrouwen gemiddeld een derde van de asielaanvragers uitmaken; 

overwegende dat tussen januari en november 2015 ongeveer 900 000 mensen de 

Middellandse Zee zijn overgestoken om de Europese kust te bereiken en dat ongeveer 

38 % hiervan uit vrouwen en kinderen bestond; overwegende dat de Hoge Commissaris 

van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen (UNHCR) melding heeft gemaakt dat 

sinds januari 2016, 55 % van degenen die Griekenland bereikt hebben om asiel aan te 

vragen, uit vrouwen en kinderen bestond; 

C. overwegende dat vrouwen en meisjes die asiel aanvragen specifieke 

beschermingsbehoeften en andere zorgen dan mannen hebben, hetgeen vereist dat de 

uitvoering van asielbeleidsmaatregelen en -procedures gendergevoelig is; 

D.  overwegende dat reeds duizenden mensen op weg naar Europa om het leven zijn 

gekomen en dat velen van hen vrouwen waren; 

E.  overwegende dat het bij zo'n grote humanitaire crisis noodzakelijk is dat de lidstaten 

solidariteit tonen als het gaat om het opvangen van de humanitaire druk en de financiële 

lasten die eruit voortvloeien; 

F.  overwegende dat samenwerking met derde landen van vitaal belang is voor het 

terugdringen van de toestroom van migranten die hun leven op het spel zetten om de EU 

binnen te komen; 

G. overwegende dat versnelde procedures voor reguliere migratie om humanitaire redenen 

deze migrantenstroom zouden helpen terugdringen; 

H. overwegende dat er naar verluidt vrouwen en kinderen zijn die smokkelaars met seks 

betalen (dit wordt ook wel "overlevingsseks" genoemd), zodat ze hun reis naar de EU 

kunnen voortzetten;  

I. overwegende dat de aanscherping van de controles aan de buitengrenzen van de EU en 

de bestrijding van smokkelaarsactiviteiten ervoor zouden zorgen dat er mensenlevens 

gespaard blijven en dat reguliere routes naar de EU aan geloofwaardigheid winnen; 

J.  overwegende dat geweldgerelateerde asielaanvragen moeten worden behandeld op een 

manier die vrouwen beschermt tegen secundaire victimisatie tijdens de asielprocedure;  

K. overwegende dat volgens de UNHCR jaarlijks naar schatting 20 000 vrouwen en 

meisjes uit landen waar vrouwelijke genitale verminking (VGV) voorkomt, asiel 

aanvragen in de EU-lidstaten; overwegende dat een groot aantal vrouwen een 

asielaanvraag indient vanwege angst voor vrouwelijke genitale verminking (VGV); 

overwegende dat volgens de UNHCR naar schatting 71 % van de vrouwen die asiel 
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aanvragen in de EU en afkomstig zijn uit landen waar VGV voorkomt, VGV heeft 

ondergaan; overwegende dat op grond van rechtspraak van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens de uitzetting is stopgezet van meisjes die gevaar lopen het 

slachtoffer van genitale verminking te worden en daarmee het risico lopen dat hun 

lichamelijke en geestelijke gezondheid onherstelbaar wordt beschadigd;  

L. overwegende dat vrouwen en kinderen grotere risico's lopen wanneer zij van hun 

familieleden worden gescheiden; 

M. overwegende dat vrouwen, als het gaat om de opvang- en detentievoorzieningen, andere 

behoeften hebben dan mannen, met name omdat de kans groot is dat vrouwen te maken 

krijgen met gendergerelateerd geweld wanneer voorzieningen en maatregelen niet aan 

hun behoeften zijn aangepast; 

N. overwegende dat vrouwen speciale ruimten nodig hebben waar ze hun kinderen en 

andere van hen afhankelijke personen kunnen verzorgen; 

O. overwegende dat in centra waar vrouwen en meisjes worden opgevangen of 

gedetineerd, de verlening van gezondheidszorg door bevoegd personeel tot de 

mogelijkheden moet behoren; 

P. overwegende dat meisjes die op de vlucht zijn voor conflicten en vervolging, een 

verhoogd risico lopen om ten prooi te vallen aan mensenhandel, seksueel misbruik en 

seksuele uitbuiting, voornamelijk doordat criminele netwerken misbruik maken van de 

situatie van asielzoekers en vluchtelingen en van de kwetsbaarheid van vrouwen en 

meisjes; 

Q. overwegende dat er een duidelijk verband bestaat tussen de huidige migratiecrisis en de 

toename van mensensmokkel en mensenhandel, waarbij sprake is van een duidelijke 

genderdimensie; 

R.  overwegende dat de sociale en culturele integratie van gevluchte vrouwen en meisjes 

die internationale bescherming behoeven, een middel is om mensenhandel en andere 

vormen van uitbuiting te voorkomen; 

S.  overwegende dat het gebrek aan statistieken het onmogelijk maakt om een concrete 

inschatting te maken van de doeltreffendheid van bestaande instrumenten in relatie tot 

de situatie van gevluchte vrouwen en meisjes; 

T. overwegende dat de bevoegdheden van de lidstaten, aangezien het om zo'n beladen 

onderwerp gaat, volledig moeten worden geëerbiedigd, overeenkomstig het 

subsidiariteitsbeginsel; 

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten om, in samenwerking met het Parlement en 

conform de volgende aanbevelingen, verbetering te brengen in de situatie van 

vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers en rekening te houden met hun specifieke 

behoeften; 

EEN EU-MIGRATIEBELEID TER ONDERSTEUNING VAN VROUWEN EN 
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MANNEN 

2. roept op tot de volgende maatregelen om het migratiebeleid van de EU te versterken, 

aangezien eenduidig op de migratiecrisis moet worden gereageerd en vrouwelijke 

vluchtelingen en asielzoekers zeer gebaat zouden zijn bij elke verbetering in het beheer 

van de migrantenstromen, omdat zij tijdens hun reis meer gevaar lopen dan mannen: 

(i) te blijven strijden tegen mensensmokkelaars en mensenhandelaren die duizenden 

levens op het spel zetten, en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat, in samenwerking 

met het Parlement en met het oog op de aanscherping van de controles aan de 

buitengrenzen van de EU, het grenzenpakket zo spoedig mogelijk wordt 

goedgekeurd; 

(ii) ervoor te zorgen dat vluchtelingen en asielzoekers die op de vlucht zijn voor 

conflicten en vervolging de EU via veilige en reguliere routes kunnen bereiken, 

dit in het kader van een geïntegreerde aanpak, met duidelijk omschreven 

contingenten, van reguliere migratie om humanitaire redenen; 

(iii) de hervestigingsprogramma's uit te voeren die onder toezicht van de UNHCR 

komen te staan, aangezien het niet alleen beproefde humanitaire programma's zijn, 

maar ook nuttige instrumenten om de binnenkomst in de EU van personen die 

internationale bescherming behoeven, in goede banen te leiden; 

(iv) de besluiten van de Raad tot instelling van een mechanisme voor de tijdelijke en 

uitzonderlijke herplaatsing van personen die duidelijk internationale bescherming 

nodig hebben, met inbegrip van vrouwen en meisjes, ten uitvoer te leggen; 

(v) de bepalingen inzake de lijst van veilige landen van herkomst aan te scherpen, 

teneinde ertoe bij te dragen dat asielaanvragen van personen die uit een als veilig 

aangemerkt land afkomstig zijn, snel kunnen worden afgehandeld en dat deze 

personen snel kunnen terugkeren naar hun land van herkomst; 

GENDERBEWUSTE ASIELPROCEDURES 

3. roept ertoe op asielprocedures te hanteren die terdege rekening houden met de 

specifieke behoeften van vrouwen en meisjes en die de EU-wetgeving en de 

internationale normen in acht nemen door: 

(i) vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers de mogelijkheid te bieden zich 

individueel te registreren en hen aan te sporen dit ook daadwerkelijk te doen, het 

recht op een vrouwelijke gehoormedewerker en tolk te waarborgen, evenals het 

recht op een persoonlijk gehoor, zonder derde partijen, en ervoor te zorgen dat 

tijdens het gehoor goed voor hun kinderen en de andere van hen afhankelijke 

personen wordt gezorgd; 

(ii) te waarborgen dat asielaanvragen die om genderspecifieke redenen worden 

ingediend, door speciaal daarvoor opgeleid personeel worden behandeld, teneinde 

te garanderen dat dergelijke aanvragen adequaat worden beoordeeld; 
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(iii) bij de behandeling van aanvragen de nodige aandacht te schenken aan eventueel 

gendergerelateerd geweld (met inbegrip van, maar niet beperkt tot VGV) waaraan 

aanvragers zijn blootgesteld; 

(iv) ervoor te zorgen dat vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers tijdig worden 

geïnformeerd over hun rechten tijdens de asielprocedure en over de specifieke 

voorzieningen voor vrouwen die asiel aanvragen; 

GENDERSPECIFIEKE VOORZIENINGEN 

4. dringt erop aan dat opvang- en detentievoorzieningen die (onder meer) door vrouwen en 

meisjes worden benut, worden aangepast aan hun fundamentele behoeften door: 

(i) voorzieningen aan te bieden met gescheiden badkamers, slaapruimten die alleen 

voor vrouwen en meisjes bestemd zijn en ruimten die geschikt zijn voor moeders 

en hun kinderen; 

(ii) in het geval van detentie rekening te houden met de specifieke hygiënische 

behoeften van vrouwen, meer vrouwelijke bewakers en cipiers in te zetten en al 

het personeel dat met vrouwelijke gedetineerden werkt onderricht te geven over 

vrouwenrechten en de genderspecifieke behoeften van vrouwen; 

(iii) te voorzien in adequate gezondheidszorg voor zwangere vrouwen en meisjes; 

DE STRIJD TEGEN MENSENHANDEL 

5. veroordeelt elke vorm van mensenhandel, uitbuiting en seksueel misbruik, en verzoekt 

om de strijd tegen deze praktijken op te voeren door: 

(i) de Overeenkomst van Istanbul te ondertekenen en te ratificeren en ervoor te 

zorgen dat Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van 

mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan en Richtlijn 

2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de 

ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten volledig ten 

uitvoer worden gelegd; 

(ii) ervoor te zorgen dat de opname van nieuwe migranten gepaard gaat met een 

degelijk inburgeringsbeleid (verplichte taalcursussen, onderricht over de waarden 

van de Unie en over de beginselen waaraan zij veel waarde hecht, zoals de 

waardigheid van ieder mens en gendergelijkheid); 

(iii) de politiële en justitiële samenwerking tussen de lidstaten en onder meer met 

Europol, Frontex, Eurojust en het Europees Ondersteuningsbureau voor 

asielzaken (EASO) te versterken; 

(iv) meer kinderopvangvoorzieningen aan te bieden, teneinde vrouwelijke 

vluchtelingen en asielzoekers te helpen economisch onafhankelijk te worden;  

(v) in Afrikaanse landen en landen in het Midden-Oosten op te komen voor 

vrouwenrechten, en de situatie in die landen te helpen verbeteren door middel van 
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humanitaire hulp en ontwikkelingsbeleid; 

ALGEMENE AANBEVELINGEN 

6. roept de Commissie en de lidstaten op deze aanbevelingen conform hun respectieve 

bevoegdheden ten uitvoer te leggen en onderstreept het belang van de uitwisseling van 

best practices, met name als het gaat om aangelegenheden die onder de exclusieve 

bevoegdheid van de lidstaten vallen; 

7. verzoekt de Commissie om, in samenwerking met de relevante agentschappen voor 

Justitie en Binnenlandse Zaken, naar sekse uitgesplitste gegevens te verzamelen en zich 

daarbij in het bijzonder te richten op statistieken aan de hand waarvan kan worden 

gemeten welk effect asielprocedures en asielbeleid hebben op vrouwen en meisjes; 

8. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.  

Or. en 

 

 

 


