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Predlog spremembe  3 

Constance Le Grip, Barbara Matera, Monika Hohlmeier, Elisavet Vozemberg-Vrionidi 

(Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Michaela Šojdrová 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0024/2016 

Mary Honeyball 

Položaj begunk in prosilk za azil v EU 

2015/2325(INI) 

Predlog resolucije po členu 170(4) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 

resolucije A8-0024/2016 

Resolucija Evropskega parlamenta o položaju begunk in prosilk za azil v EU 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 2 in drugega pododstavka člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji 

(PEU),  

– ob upoštevanju člena 8 in člena 78 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), 

– ob upoštevanju člena 23 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, 

– ob upoštevanju konvencije iz leta 1951 in protokola iz leta 1967 o statusu beguncev, 

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948, 

– ob upoštevanju Konvencije OZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk iz leta 1979 

in splošnega priporočila št. 32 Odbora za odpravo diskriminacije žensk z dne 14. 

novembra 2014 o razsežnosti, vezani na spol, kar zadeva status begunca, azil, 

državljanstvo in apatridnost žensk, 

– ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in 

nasilja v družini in boju proti njima (Carigrajska konvencija), 

– ob upoštevanju Pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje, sprejetih 15. septembra 

1995 na četrti svetovni konferenci o ženskah, ter poznejših končnih dokumentov, 

sprejetih na posebnih zasedanjih OZN Peking +5, Peking +10, Peking +15 in Peking 

+20, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. maja 2015 z naslovom Evropska agenda o 

migracijah (COM(2015)0240), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. maja 2015 z naslovom Akcijski načrt EU 

za boj proti tihotapljenju migrantov (2015–2020),  
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– ob upoštevanju sklepov o migracijah, ki jih je Svet sprejel 12. oktobra 2015, zlasti v 

njih izražene zavezanosti človekovim pravicam žensk in deklic, 

– ob upoštevanju Direktive 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 

2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o 

nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/629/PNZ, 

– ob upoštevanju Direktive 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 

oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite 

žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ, 

– ob upoštevanju Direktive 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 

2013 o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito, 

– ob upoštevanju Direktive 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 

decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje 

nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, 

– ob upoštevanju Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 

2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite, 

– ob upoštevanju predloga uredbe o vzpostavitvi skupnega evropskega seznama varnih 

izvornih držav za namene Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta o 

skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite in o spremembi 

Direktive 2013/32/EU, 

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 862/2007 o statistikah Skupnosti o selitvah in 

mednarodni zaščiti, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. 

junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne 

za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži 

državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z naslovom Akcijski načrt na področju spolov za obdobje 

2016–2020 z dne 26. oktobra 2015,  

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 25. marca 2015 o izvajanju evropske sosedske 

politike v letu 2014 (SWD(2015)0076),  

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

A. ker zaradi sedanjih konfliktov, regionalne nestabilnosti in kršenja človekovih pravic, 

tudi nasilja na podlagi spola in posilstev kot vojnega orožja, vse več moških, žensk in 

otrok, toliko kot še nikoli doslej, išče mednarodno zaščito v EU;  

B. ker ženske povprečno predstavljajo tretjino prosilcev za azil; ker je od začetka leta 2015 

do novembra istega leta po Sredozemskem morju na evropsko obalo prispelo približno 

900.000 ljudi, med katerimi je bilo približno 38 % žensk in otrok; ker naj bi bilo po 

podatkih Visokega komisarja OZN za begunce za januar 2016 med prosilci za azil, ki so 
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prispeli v Grčijo, 55 % žensk in otrok; 

C. ker imajo ženske in dekleta, ki prosijo za azil, posebne potrebe po zaščiti in se soočajo z 

drugačnimi težavami kot moški, zato je treba vse azilne politike in postopke izvajati ob 

upoštevanju različnosti spolov; 

D.  ker je na poti v Evropo že na tisoče ljudi izgubilo življenje, med njimi je bilo tudi veliko 

žensk; 

E.  ker je za reševanje tako obsežne krize potrebna solidarnost med državami članicami pri 

finančnem in humanitarnem bremenu, ki ga kriza prinaša; 

F.  ker je sodelovanje s tretjimi državami bistveno za zmanjšanje pritoka migrantov, ki za 

vstop v EU tvegajo svoje življenje; 

G. ker bi s hitrejšimi postopki za zakonito humanitarno migracijo zmanjšali ta pritok; 

H. ker poročila navajajo, da se ženske in otroci prostituirajo za preživetje, da lahko plačajo 

tihotapcem in nadaljujejo pot v EU;  

I. ker bi z okrepitvijo nadzora na zunanjih mejah EU in bojem proti dejavnostim 

tihotapcev reševali življenja in povečali verodostojnost legalnih zakonitih poti v EU; 

J.  ker bi bilo treba prošnje za azil, ki so povezane z nasiljem, obravnavati tako, da bi bile 

ženske v azilnem postopku zaščitene pred sekundarno viktimizacijo;  

K. ker po podatkih Urada Visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR) 

vsako leto približno 20.000 žensk in deklic iz držav, kjer se izvaja pohabljanje ženskih 

spolovil, zaprosi za azil v državah članicah EU; ker zelo veliko žensk za azil zaprosi 

zaradi strahu pred pohabljanjem spolovil; ker naj bi po ocenah UNHCR 71 % prosilk za 

azil v EU iz držav, kjer se izvaja pohabljanje ženskih spolovil, prestalo tovrstno 

pohabljanje; ker je Sodišče za človekove pravice izreklo sodbe, s katerimi je zaustavilo 

izgon deklet, ki jim je grozilo prisilno pohabljanje spolovil, saj bi to povzročilo 

nepopravljivo škodo za njihovo telesno in duševno zdravje;  

L. ker so ženske in otroci zaradi ločitve od družinskih članov izpostavljeni večjemu 

tveganju; 

M. ker se potrebe žensk pri pogojih sprejema in pridržanja razlikujejo od moških, zlasti ker 

jih bolj ogroža nasilje na podlagi spola, kadar zmogljivosti in ukrepi niso prilagojeni 

njihovim potrebam; 

N. ker ženske potrebujejo posebne prostore, kjer lahko oskrbijo svoje otroke in druge 

vzdrževane člane; 

O. ker bi morale zmogljivosti za sprejem ali pridržanje žensk in deklic begunk in prosilk za 

azil omogočati, da jim ustrezno usposobljeno osebje nudi zdravstveno oskrbo; 

P. ker deklice, ki bežijo pred konflikti in preganjanjem, močno ogrožajo trgovina z ljudmi, 

zloraba in spolno izkoriščanje, predvsem v kriminalnih omrežjih, ki izkoriščajo položaj 
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prosilcev za azil in beguncev ter ranljivost žensk in deklic; 

Q. ker obstaja jasna povezava med sedanjo migracijsko krizo in povečanjem tihotapljenja 

in trgovine z ljudmi, kar ima jasno razsežnost spola; 

R.  ker družbeno in kulturno vključevanje žensk in deklic begunk, ki iščejo mednarodno 

zaščito, ponuja sredstvo, s katerim bi lahko preprečili trgovino z ljudmi in druge oblike 

izkoriščanja; 

S.  ker ni statističnih podatkov, s pomočjo katerih bi lahko konkretno ocenili učinkovitost 

obstoječih orodij pri položaju žensk in deklic begunk; 

T. ker je pri tako občutljivem vprašanju treba v celoti spoštovati pristojnosti držav članic v 

skladu z načelom subsidiarnosti; 

1. poziva Komisijo in države članice, naj v sodelovanju s Parlamentom izboljšajo položaj 

žensk in deklic begunk in prosilk za azil ter naj upoštevajo njihove posebne potrebe v 

skladu s temi priporočili; 

MIGRACIJSKA POLITIKA EU ZA POMOČ ŽENSKAM IN MOŠKIM 

2. poziva k sprejetju ukrepov, s katerimi bi okrepili migracijsko politiko EU, glede na to, 

da bi morali biti vsi odzivi na migracijsko krizo na globalni ravni, vsakršno izboljšanje 

pri upravljanju pritokov migrantov pa bi močno koristilo ženskam in deklicam 

begunkam in prosilkam za azil, saj se med potovanjem soočajo z večjim tveganjem, 

tako da: 

(i) se nadaljuje boj proti tihotapcem in trgovcem z ljudmi, ki ogrožajo življenja 

tisočev ljudi, tako da se v sodelovanju s Parlamentom hitro sprejme sveženj o 

mejah, da bi s tem okrepili nadzor na zunanjih mejah EU; 

(ii) se zagotovi, da imajo begunci in prosilci za azil, ki bežijo pred konflikti in 

preganjanjem, na voljo varne in zakonite poti v EU v okviru celostnega pristopa k 

zakoniti humanitarni migraciji z jasno opredeljenimi kvotami; 

(iii) se izvajajo programi preselitve, ki so pod okriljem UNHCR, saj so to dobro 

uveljavljeni humanitarni programi in uporabno orodje za upravljanje urejenega 

prihoda oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito v EU; 

(iv) se izvajajo sklepi Sveta o vzpostavitvi začasnega in izrednega mehanizma 

premestitev za osebe, tudi ženske in deklice, ki nedvomno potrebujejo 

mednarodno zaščito; 

(v) se okrepijo določbe glede seznama varnih izvornih držav, s čimer bi podprli hitro 

obravnavo prošenj za azil, ki jih vložijo ljudje, ki izvirajo iz držav, označenih za 

varne, ter hitro vrnitev prosilcev v takih primerih; 

AZILNI POSTOPKI, KJER SE UPOŠTEVA SPOL 

3. poziva k okrepitvi azilnih postopkov, kjer se upoštevajo posebne potrebe žensk in deklic 
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v skladu s pravom EU in mednarodnimi standardi, tako da: 

(i) se ženskam in deklicam begunkam in prosilkam za azil dovoli posamična 

registracija ter se jih k temu spodbuja, se jim zagotovi njihova pravica zahtevati, 

da razgovor vodi in tolmači ženska, da imajo osebni razgovor ločeno od 

morebitnih tretjih oseb ter da se jim za ta čas zagotovi ustrezno varstvo za njihove 

vzdrževane družinske člane in otroke; 

(ii) se zagotovi, da prošnje, predložene zaradi vzrokov, povezanih s spolom, 

obravnava posebej usposobljeno osebje, s čimer bi zagotovili, da so ustrezno 

ocenjene; 

(iii) se pri ocenjevanju prošnje ustrezna pozornost nameni nasilju na podlagi spola, 

katerega žrtev je morda bila prosilka, tudi pohabljanja spolovil; 

(iv) se ženskam in deklicam begunkam in prosilkam za azil pravočasno zagotovijo vse 

ustrezne informacije o njihovih pravicah v azilnih postopkih ter o vseh posebnih 

storitvah, ki so na voljo prosilkam za azil; 

ZMOGLJIVOSTI, KJER SE UPOŠTEVA SPOL 

4. poziva, naj se zmogljivosti za sprejem in pridržanje, kjer so ženske in deklice, 

prilagodijo njihovim osnovnim potrebam, tako da: 

(i) se zagotovijo prostori z ločenimi kopalnicami in spalnicami za ženske in deklice, 

pa tudi primerni prostori za matere in njihove otroke; 

(ii) se med pridržanjem zadosti posebnim higienskim potrebam žensk, se v večjem 

obsegu namestijo varnostnice in paznice ter se osebju, ki dela s pridržanimi 

ženskami, zagotovi usposabljanje o posebnih potrebah, povezanih s spolom, in 

človekovih pravicah; 

(iii) se zagotovi ustrezna zdravstvena oskrba nosečih žensk in deklic; 

PREPREČEVANJE TRGOVINE Z LJUDMI 

5. obsoja vse oblike trgovine z ljudmi, izkoriščanja ali spolne zlorabe ter poziva k 

okrepitvi boja proti tem pojavom, tako da: 

(i) se podpiše in ratificira Carigrajska konvencija in zagotovi, da se Direktiva 

2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih 

žrtev in Direktiva 2012/29/EU o določitvi minimalnih standardov na področju 

pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj izvršujeta v celoti; 

(ii) se zagotovi, da sprejemanje novih migrantov poteka z roko v roki s trdno politiko 

vključevanja (obvezni jezikovni tečaji, poučevanje o vrednotah EU, ter načelih, ki 

jim je EU globoko zavezana, kot sta dostojanstvo vsakega človeka ter enakost 

žensk in moških); 

(iii) se okrepi policijsko in pravosodno sodelovanje med državami članicami, skupaj z 
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Europolom, agencijo Frontex, Eurojustom ter Evropskim azilnim podpornim 

uradom; 

(iv) se zagotovijo dodatne zmogljivosti za otroško varstvo, da bi begunkam in 

prosilkam za azil pomagali k ekonomski neodvisnosti; 

(v) se zagovarjajo pravice žensk v afriških in bližnjevzhodnih državah ter se 

pripomore k izboljšanju njihovega položaja s humanitarno pomočjo in razvojno 

politiko; 

SPLOŠNA PRIPOROČILA 

6. poziva Komisijo in države članice, naj izvajajo ta priporočila v skladu s svojimi 

pristojnostmi, ter poudarja pomen izmenjave najboljše prakse, zlasti kjer imajo države 

članice izključno pristojnost; 

7. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z ustreznimi agencijami s področja pravosodja in 

notranjih zadev zbira podatke, ločene po spolu, ter se pri tem posebej osredotoči na 

elemente za merjenje učinkov azilnih postopkov in politike na ženske in deklice; 

8. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 

Or. en 

 

 


