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SUGESTII 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru libertăți 

civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, includerea următoarelor 

sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât este larg acceptat faptul că genul se referă la apartenența la un anumit grup 

social, acesta constituind unul dintre motivele de protecție prevăzute de Convenția ONU 

din 1951 privind statutul refugiaților și de Protocolul său din 1967 („Convenția privind 

statutul refugiaților”) și întrucât persecuția din motive de gen constituie un motiv pentru 

solicitarea și acordarea de protecție în conformitate cu cadrul juridic internațional și cel 

al UE, inclusiv cu Convenția de la Istanbul, și întrucât femeile din întreaga lume sunt 

afectate în mod disproporționat de violența sexuală și de alte forme de violență bazată 

pe gen și în moduri specifice în timpul conflictelor armate și al războiului; 

B. întrucât, în cadrul crizei actuale a refugiaților, femeile care călătoresc singure sau 

împreună cu copii, femeile care sunt capi de familie, femeile însărcinate și cele care 

alăptează, persoanele cu dizabilități, adolescentele și femeile în vârstă se numără printre 

persoanele care sunt deosebit de vulnerabile de-a lungul rutelor de migrație către 

Europa și care se confruntă cu riscuri mult mai grave de violență de gen; 

C. întrucât Orientările UNHCR privind persecuția pe criterii de gen (2002) prevăd că 

definiția termenului de „refugiat” ar trebui să acopere plângerile legate de gen și îi 

îndeamnă pe cei care acordă azil să adopte o „interpretare sensibilă la dimensiunea de 

gen” a motivelor de protecție și să asigure un proces nediscriminatoriu; 

D. întrucât, în conformitate cu statisticile Organizației Internaționale pentru Migrație 

(OIM), începând cu 2014, peste 15 000 de migranți și-au pierdut viața sau au dispărut în 

Marea Mediterană, în drum spre Europa; întrucât ruta central-mediteraneeană a rămas 

ruta cu cel mai mare număr de morți, înregistrându-se aproape doi morți la fiecare 100 

de călători în 2015, fapt care este inacceptabil; 

E. întrucât Convenția de la Istanbul, în special articolul 60, impune părților să ia măsurile 

legislative necesare sau alte măsuri pentru a se asigura că violența de gen împotriva 

femeilor poate fi recunoscută ca formă de persecuție și pentru a se asigura că motivele 

de azil enumerate în Convenția din 1951 privind refugiații sunt interpretate dintr-o 

perspectivă care ia în considerare dimensiunea de gen;  

F. întrucât este necesar să se creeze căi de acces sigure și legale către Uniune, inclusiv 

dintr-o perspectivă de gen, și întrucât vizele umanitare pot completa alte căi sigure, deși 

nu se pot substitui acestora, cum ar fi relocarea și admisia umanitară;  

G. întrucât, în prezent, nu există posibilitatea de a solicita protecție din motive umanitare în 

afara Uniunii, iar acest lucru înseamnă că persoanele care solicită azil sunt obligate să 

intre în Europa în mod ilegal, punându-și astfel în pericol viața și sănătatea, cu 

consecințe specifice și genderizate pentru femei, fete și persoanele LGBTI, precum 

violul, violența și faptul că sunt vizate de persoanele care introduc ilegal migranți și de 

traficanți pentru a fi exploatate din punct de vedere sexual și economic; 
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H. întrucât crearea vizelor umanitare va acorda persoanelor vulnerabile și celor care se 

confruntă cu provocări specifice, cum ar fi persoanele bolnave, persoanele cu 

dizabilități, familiile, femeile, femeile însărcinate, copiii, persoanele în vârstă și 

persoanele LGTBI, accesul la procedurile de azil și la protecție umanitară, permițându-

le să călătorească în siguranță spre Europa, unde cererea de azil sau cererea umanitară a 

acestora va fi prelucrată;  

I. întrucât femeile și fetele pot fi supuse unor forme specifice de persecuție și de 

discriminare pe criterii de gen în țările de origine, printre care mutilarea genitală a 

femeilor, căsătoria forțată, violența domestică, violul, violența sexuală și „crimele de 

onoare”, dar fără a se limita la acestea; 

J. întrucât, potrivit UNHCR, în 2017, femeile au reprezentat între 9 și 22 % dintre 

persoanele care au sosit pe mare în Italia, Grecia și Spania1, discrepanța mare de gen 

fiind legată de vulnerabilitatea specifică a femeilor, inclusiv de vulnerabilitatea 

economică și de alte tipuri de dependențe; 

K.  întrucât femeile și fetele se confruntă cu riscuri ridicate de abuz și violență fizice și 

sexuale, inclusiv de viol, și par să fie mai vulnerabile la toate formele de exploatare, 

inclusiv la exploatarea prin muncă și sexuală, de-a lungul rutelor către UE; întrucât, de 

mult ori, ele sunt forțate să întrețină raporturi sexuale pentru a supraviețui, în schimbul 

posibilității de a-și continua călătoria; întrucât organizațiile criminale, unele persoane 

care introduc ilegal migranți și unii traficanți profită de absența unor modalități sigure 

de a intra în Uniunea Europeană; 

L. întrucât fetele și femeile care sunt victime ale violenței de gen și care au nevoie de 

protecție internațională ar putea fi reticente în a dezvălui adevărata amploare a 

persecuțiilor suferite sau a celor pe care se tem că le vor suferi și, prin urmare, au nevoie 

de un mediu propice care să le ofere siguranța că beneficiază de confidențialitate, 

1. subliniază necesitatea urgentă de a dispune de căi de acces sigure și legale către 

Uniunea Europeană, prin care ar trebui să se numere și vizele umanitare; menționează 

că acest aspect este important dintr-o perspectivă de gen, întrucât femeile și persoanele 

LGBTI sunt deosebit de vulnerabile și, prin urmare, sunt expuse într-o mai mare măsură 

violenței sexuale și violenței de gen de-a lungul rutelor și în centrele de primire; 

2. regretă faptul că există un nivel ridicat de inegalitate între femeile și bărbații care sunt 

forțați să își părăsească țările de origine pentru a solicita protecție internațională; 

subliniază faptul că femeile și fetele din țările terțe sunt deseori vulnerabile, aflându-se 

în situații de dependență economică sau de altă natură; menționează că, din acest motiv, 

le este și mai dificil să solicite azil în condiții de siguranță decât bărbaților;  

3. condamnă situația actuală, în care, pentru a solicita azil în UE, femeile, fetele și 

persoanele LGBTI se expun unor riscuri majore de violență sexuală și bazată pe gen, 

atât de-a lungul rutelor, cât și în centrele de primire; 

4. subliniază că violența de gen, inclusiv violența sexuală, are consecințe grave asupra 

vieții și sănătății femeilor și fetelor, lucru care ar putea afecta sănătatea mintală a 

                                                 
1  https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63039 
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femeilor și ar putea conduce la stres posttraumatic, la anxietate și la depresie; 

5. subliniază că femeile, fetele și persoanele LGBTI care exprimă temeri întemeiate de 

persecuție bazată pe gen trebuie să poată solicita vize din motive umanitare în condiții 

de siguranță; 

6. solicită crearea unui instrument separat pentru vizele umanitare, în plus față de un 

program al Uniunii în materie de relocare și de admisie umanitară și complementar 

acestuia, pentru a le oferi persoanelor care au nevoie de protecție internațională accesul 

sigur și legal pe teritoriul UE, asigurând, în același timp, o abordare care să țină seama 

de gen, precum și protecția efectivă a persoanelor persecutate din motive de gen, în 

cadrul căreia este deosebit de important ca procesul să fie gestionat dintr-o perspectivă 

sensibilă și respectuoasă, cu o înțelegere deplină a complexității și vulnerabilităților 

tuturor persoanelor, în special a femeilor, copiilor și persoanelor LGBTI; 

7. atrage atenția că instrumentul pentru vize umanitare ar trebui să includă și solicitările de 

protecție umanitară bazate pe condiții sanitare, pe motive familiale imperioase, atunci 

când acestea nu constituie motive care autorizează reîntregirea familiei, pe motive de 

strămutare din cauza schimbărilor climatice și alte situații imperioase care necesită 

protecție umanitară; 

8. subliniază faptul că formele de violență și de discriminare genderizate, printre care 

violul și violența sexuală, MGF, căsătoriile forțate, violența domestică, așa-numitele 

„crime de onoare” și discriminările de gen tolerate de stat, dar fără a se limita la acestea, 

reprezintă acte de persecuție și ar trebui să constituie motive valide pentru a solicita azil 

sau protecție umanitară și, prin urmare, ar trebui să se reflecte în noul instrument; invită, 

prin urmare, Comisia să recunoască persecuția din motive de gen ca un motiv valabil 

pentru solicitarea de protecție internațională și să asigure integrarea perspectivei de gen 

în toate etapele procedurii de azil, prin respectarea Orientărilor UNHCR din 2002 

privind protecția internațională: persecuția din motive de gen; 

9. avertizează că noul instrument pentru vize umanitare nu poate constitui o modalitate de 

a transfera responsabilitatea privind analizarea solicitărilor refugiaților către țări din 

afara Europei, ci o modalitate de a se asigura că solicitanții de azil și persoanele care au 

nevoie de protecție umanitară vor călători în siguranță către Europa, unde solicitarea lor 

va fi apoi tratată; întrucât propunerile precum cea referitoare la platformele de debarcare 

aduc atingere în mod fundamental principiilor de bază ale protecției refugiaților la nivel 

internațional și european;  

10. invită Comisia și statele membre să îmbunătățească colectarea de date defalcate în 

funcție de gen în cadrul crizei actuale a refugiaților și să se asigure că perspectiva bazată 

pe egalitatea de gen este inclusă în politicile relevante din domeniul azilului; 

11. reamintește că legislația și politicile de combatere a introducerii ilegale de persoane nu 

ar trebui să împiedice accesul la procedurile de azil ale UE și ar trebui să urmărească să 

ajute migranții și refugiații să evite situațiile dăunătoare de exploatare; 

12. critică desemnarea țărilor terțe ca țări de origine sigure, țări terțe sigure și prime țări de 

azil și subliniază că, chiar și în țări considerate sigure, femeile ar putea fi persecutate din 

motive de gen, în timp ce persoanele LGBTI ar putea suferi, de asemenea, abuzuri, 
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justificându-se astfel cererea de protecție; 

13. solicită încetarea imediată a plasării în detenție a copiilor, femeilor însărcinate sau care 

alăptează și a victimelor violurilor, violențelor sexuale și traficului de persoane, precum 

și oferirea unei asistențe psihologice adecvate; 

14. subliniază necesitatea unei finanțări pentru a sprijini, în special, cele mai vulnerabile 

femei și fete din societatea noastră, și anume femeile cu dizabilități, femeile refugiate și 

cele care sunt victime ale traficului și abuzului; 

15. invită statele membre să asigure formările necesare și suficiente pentru personalul și 

profesioniștii din domeniul sănătății care intră în contact cu copiii, fetele și femeile care 

au fost victime ale violenței de gen atunci când ajung în UE, pentru a le oferi asistență 

specializată și servicii de îngrijire, inclusiv servicii de sănătate sexuală și reproductivă și 

asistență psihologică; 

16. regretă că unele state membre nu au ratificat Convenția de la Istanbul și reiterează 

apelul către toate statele membre de a ratifica această convenție și de a o pune în 

aplicare pe deplin fără întârziere; 

17. invită țările europene, organizațiile internaționale, părțile interesate relevante și 

sectoarele de la diferite niveluri să își exercite în comun responsabilitatea și să 

coopereze strâns; reamintește Comisiei și statelor membre faptul că protecția 

persoanelor care au nevoie de protecție internațională reprezintă un aspect de interes 

general și că trebuie să se dea un răspuns comun, bazat pe principiul solidarității; 
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