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Situația refugiatelor și a solicitantelor de azil în UE 

2015/2325(INI) 

Propunere de rezoluție [articolul 170 alineatul (4) din Regulamentul de procedură] de 

înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8–0024/2016 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația refugiatelor și a solicitantelor 

de azil în UE  

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul 

privind Uniunea Europeană (TUE),  

– având în vedere articolele 8 și 78 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE), 

– având în vedere articolul 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

– având în vedere Convenția din 1951 și Protocolul din 1967 privind statutul refugiaților, 

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948, 

– având în vedere Convenția ONU din 1979 privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare față de femei (CEDAW) și Recomandarea generală nr. 32 din 14 

noiembrie 2014 a Comitetului CEDAW referitoare la dimensiunea de gen în legătură cu 

statutul de refugiat, azilul, cetățenia și apatridia în cazul femeilor, 

– având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea 

violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul), 

– având în vedere Declarația de la Beijing și Platforma de acțiune adoptată în cadrul celei 

de a patra Conferințe mondiale a ONU privind femeile, la 15 septembrie 1995, precum 

și documentele finale rezultate, adoptate cu ocazia sesiunilor speciale ale Organizației 

Națiunilor Unite, Beijing +5, Beijing +10, Beijing +15 și Beijing +20, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 mai 2015 intitulată „O Agendă 

europeană privind migrația” (COM(2015)0240), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 mai 2015 intitulată „Planul de acțiune al 
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UE împotriva introducerii ilegale de migranți (2015 – 2020)”,  

– având în vedere concluziile Consiliului din 12 octombrie 2015 privind migrația, în 

special angajamentul exprimat față de respectarea drepturilor omului în cazul femeilor 

și fetelor, 

– având în vedere Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 

aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea 

victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului, 

– având în vedere Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 

25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și 

protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a 

Consiliului, 

– având în vedere Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 

iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție 

internațională, 

– având în vedere Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele 

membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală, 

– având în vedere Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 

iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției 

internaționale, 

– având în vedere propunerea de regulament de constituire a unei liste comune la nivelul 

UE a țărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a 

protecției internaționale, precum și de modificare a Directivei 2013/32/UE, 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 862/2007 privind statisticile comunitare din 

domeniul migrației și protecției internaționale, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a 

statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională 

prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de 

către un apatrid, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 26 octombrie 2015 intitulate „Planul de 

acțiune pentru egalitatea de gen 2016-2020”,  

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 martie 2015 intitulată „Punerea în 

aplicare a politicii europene de vecinătate în 2014” (SWD(2015)0076),  

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât un număr fără precedent și în creștere de bărbați, femei și copii caută protecție 
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internațională în UE, ca urmare a conflictelor în curs, a instabilității regionale și a 

încălcărilor drepturilor omului, inclusiv a violenței de gen și a violurilor utilizate ca 

arme de război;  

B. întrucât femeile reprezintă în medie o treime dintre persoanele care solicită azil; 

întrucât, de la începutul anului 2015 până la sfârșitul lunii noiembrie, aproximativ 

900 000 de persoane au sosit prin Marea Mediterană pe coastele europene și întrucât 

femeile și copiii reprezintă aproximativ 38 % din totalul acestora; întrucât Înaltul 

Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) a raportat că, din ianuarie 

2016, 55 % dintre persoanele care ajung în Grecia pentru a solicita azil în UE sunt femei 

și copii; 

C. întrucât femeile și fetele care solicită azil au nevoi specifice de protecție și preocupări 

diferite de bărbați, ceea ce înseamnă că implementarea politicilor și procedurilor de azil 

trebuie să țină seama de dimensiunea de gen; 

D.  întrucât mii de persoane și-au pierdut viața deja călătorind spre Europa și întrucât multe 

dintre acestea erau femei; 

E.  întrucât abordarea unei crize de o asemenea amploare implică solidaritate între statele 

membre în ceea ce privește sarcina financiară și umanitară pe care o reprezintă; 

F.  întrucât cooperarea cu țările terțe este esențială pentru a reduce afluxul de migranți care 

își riscă viața pentru a intra în UE; 

G. întrucât adoptarea unor proceduri mai rapide pentru migrația umanitară legală ar 

contribui la reducerea acestui aflux; 

H. întrucât, potrivit unor relatări, există femei și copii care practică sexul pentru 

supraviețuire, pentru a plăti călăuzele ca să-și continue călătoria spre UE;  

I. întrucât consolidarea controalelor la frontierele externe ale UE și combaterea 

activităților călăuzelor ar salva vieți și ar îmbunătăți credibilitatea căilor legale de acces 

în UE; 

J.  întrucât cererile de azil motivate de acte de violență ar trebui examinate într-un mod 

care să protejeze femeile de o victimizare suplimentară în cursul procedurilor de azil;  

K. întrucât UNHCR estimează că 20 000 de femei și fete provenind din țări de origine unde 

se practică mutilarea genitală a femeilor (MGF) solicită azil în statele membre UE în 

fiecare an; întrucât un număr mare de femei care depun o cerere de azil fac acest lucru 

pentru că se tem de MGF; întrucât UNHCR a estimat că 71 % dintre femeile care 

solicită azil în UE și care provin din țări unde se practică MGF au suferit de pe urma 

acestor practici; întrucât Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri de 

oprire a expulzării fetelor aflate în pericol de a fi forțate să sufere mutilări genitale, pe 

motivul prejudiciilor ireparabile pentru sănătatea lor fizică și psihologică pe care le-ar 

provoca această practică;  

L. întrucât separarea de membrii familiei expune femeile și copiii unor riscuri mai mari; 
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M. întrucât nevoile femeilor în ceea ce privește condițiile de primire și de detenție diferă 

față de cele ale bărbaților, în special deoarece sunt expuse unui risc crescut de a se 

confrunta cu violența de gen atunci când structurile și măsurile nu sunt adaptate 

cerințelor lor; 

N. întrucât femeile au nevoie de spații specifice pentru a avea grijă de copiii lor sau de alte 

persoane dependente; 

O. întrucât structurile de primire sau de detenție a femeilor și fetelor refugiate sau 

solicitante de azil ar trebui să poată asigura acordarea de îngrijiri medicale de către un 

personal calificat în mod adecvat; 

P. întrucât fetele care se refugiază din cauza conflictelor și a persecuțiilor se confruntă cu 

un risc crescut de a cădea victime traficului de persoane, abuzurilor și exploatării 

sexuale, în special având în vedere rețelele infracționale care profită de situația 

solicitanților de azil și a refugiaților, precum și de vulnerabilitatea femeilor și a fetelor; 

Q. întrucât există o legătură evidentă între actuala criză a migrației și intensificarea 

introducerii ilegale de migranți și a traficului de persoane, care prezintă o dimensiune de 

gen clară; 

R.  întrucât integrarea socială și culturală a femeilor și a fetelor refugiate care au nevoie de 

protecție internațională oferă un mijloc de evitare a traficului de persoane și a altor 

forme de exploatare; 

S.  întrucât nu există statistici care să permită măsurarea concretă a eficacității 

instrumentelor existente referitoare la situația femeilor și fetelor refugiate; 

T. întrucât, într-o chestiune atât de delicată, competențele statelor membre trebuie să fie 

respectate pe deplin, în conformitate cu principiul subsidiarității, 

1. invită Comisia și statele membre, în cooperare cu Parlamentul, să îmbunătățească 

situația femeilor și a fetelor refugiate și solicitante de azil și să ia în considerare nevoile 

lor specifice, în conformitate cu următoarele recomandări: 

O POLITICĂ A UE ÎN DOMENIUL MIGRAȚIEI CARE SĂ AJUTE FEMEILE ȘI 

BĂRBAȚII 

2. solicită să se adopte măsuri pentru a consolida politica UE în domeniul migrației, având 

în vedere că toate răspunsurile la criza migrației ar trebui să fie globale și orice 

îmbunătățire a gestionării afluxurilor de migranți ar aduce beneficii majore femeilor și 

fetelor refugiate și solicitante de azil deoarece acestea sunt expuse unor riscuri mai 

ridicate pe parcursul călătoriei lor, prin: 

(i) continuarea luptei împotriva călăuzelor și a traficanților care pun în pericol mii de 

vieți omenești și adoptarea rapidă, în cooperare cu Parlamentul, a pachetului 

privind frontierele cu scopul de a intensifica controalele la frontierele externe ale 

UE; 
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(ii) asigurarea disponibilității unor căi sigure și legale de acces în UE pentru refugiații 

și solicitanții de azil care fug de conflicte și persecuții, în cadrul unei abordări 

integrate a migrației umanitare legale, cu contingente clar definite; 

(iii) punerea în aplicare a programelor de relocare aflate sub egida UNHCR, deoarece 

acestea sunt programe umanitare consacrate și un instrument util pentru a gestiona 

sosirea ordonată a persoanelor care au nevoie de protecție internațională în cadrul 

UE; 

(iv) punerea în aplicare a deciziilor Consiliului de instituire a unui mecanism de 

transfer temporar și excepțional pentru persoane, inclusiv femei și fete, care au 

nevoie în mod clar de protecție internațională; 

(v) consolidarea dispozițiilor referitoare la lista țărilor de origine sigure pentru a 

sprijini prelucrarea rapidă a cererilor de azil ale persoanelor care provin din țări 

desemnate ca țări sigure și returnarea rapidă a solicitanților în astfel de cazuri; 

PROCEDURI DE AZIL CARE IAU ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNEA DE GEN 

3. solicită aplicarea unor proceduri de azil care să țină seama în mod corespunzător de 

drepturile specifice ale femeilor și fetelor, în conformitate cu legislația UE și cu 

standardele internaționale, prin: 

(i) oferirea posibilității ca femeile și fetele refugiate și solicitante de azil să se 

înregistreze în mod individual și încurajarea acestui lucru, precum și garantarea 

dreptului lor de a solicita ca persoanele care efectuează interviurile și interpretarea 

să fie femei, de a avea un interviu personal separat de orice persoană terță și de a 

li se oferi îngrijire adecvată pentru copiii lor și persoanele dependente în acest 

timp; 

(ii) asigurarea faptului că cererile depuse din motive legate de gen sunt tratate de către 

un personal pregătit special în acest scop, pentru a se asigura evaluarea lor 

adecvată; 

(iii) acordarea unei atenții deosebite actelor de violență bazată pe gen la care se poate 

să fi fost expusă solicitanta, inclusiv cazurilor de MGF, dar fără a se limita la 

acestea, atunci când se evaluează cererea sa; 

(iv) asigurarea faptului că femeilor și fetelor refugiate și solicitante de azil li se 

furnizează în timp util toate informațiile relevante cu privire la drepturile lor în 

cadrul procedurilor de azil și toate serviciile specifice care stau la dispoziția 

solicitantelor de azil; 

STRUCTURI CARE IAU ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNEA DE GEN 

4. solicită ca centrele de primire și de detenție în care sunt prezente femei și fete să fie 

adaptate nevoilor lor de bază prin: 

(i) furnizarea unor structuri cu băi și dormitoare separate pentru femei și fete, dar și a 
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unor spații adecvate pentru mame și copiii lor; 

(ii) respectarea nevoilor specifice de igienă ale femeilor aflate în detenție, utilizarea 

mai frecventă a agenților de pază și a gardienilor femei și oferirea de cursuri de 

formare pentru întregul personal care trebuie să lucreze cu deținutele cu privire la 

nevoile specifice de gen și la drepturile omului; 

(iii) asigurarea de asistență medicală adecvată pentru femeile și fetele însărcinate; 

COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE 

5. condamnă orice formă de trafic de persoane, de exploatare sau de abuz sexual și solicită 

intensificarea luptei împotriva acestor fenomene prin: 

(i) semnarea și ratificarea Convenției de la Istanbul, precum și prin asigurarea 

deplinei puneri în aplicare atât a Directivei 2011/36/UE privind prevenirea și 

combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, cât și a 

Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, 

sprijinirea și protecția victimelor criminalității; 

(ii) asigurarea faptului că primirea noilor migranți este însoțită de o politică de 

integrare solidă (cursuri de limbă obligatorii, predarea valorilor și principiilor UE 

față de care UE este profund atașată, cum ar fi demnitatea fiecărei ființe umane și 

egalitatea dintre femei și bărbați); 

(iii) intensificarea cooperării polițienești și judiciare între statele membre, inclusiv cu 

Europol, Frontex, Eurojust și Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO); 

(iv) furnizarea de structuri suplimentare de îngrijire a copiilor, pentru a ajuta 

refugiatele și solicitantele de azil să fie independente din punct de vedere 

economic; 

(v) promovarea drepturilor femeii în țările din Africa și Orientul Mijlociu și 

îmbunătățirea situației lor prin intermediul ajutorului umanitar și al politicii de 

dezvoltare; 

RECOMANDĂRI GENERALE 

6. invită Comisia și statele membre să pună în aplicare aceste recomandări în conformitate 

cu competențele lor respective și subliniază importanța schimbului de bune practici, în 

special în cazurile în care statele membre dispun de competențe exclusive; 

7. invită Comisia să colecteze statistici defalcate pe sexe, în cooperare cu agențiile 

relevante din domeniul justiției și afacerilor interne (JAI), punând un accent deosebit pe 

elementele care vizează măsurarea efectelor procedurilor și politicii de azil privind 

femeile și fetele; 

8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei.  
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Or. en 

 

 

 


