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17. 7. 2020

Pan Juan Fernando López Aguilar
předseda
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
BRUSEL

Věc: Stanovisko k provádění nařízení Dublin III (2019/2206(INI))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví byl v rámci daného postupu pověřen, aby Vašemu 
výboru předložil stanovisko. Výbor se na své schůzi dne 4. prosince 2019 rozhodl předat toto 
stanovisko ve formě dopisu.

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví projednal tuto záležitost na své schůzi dne 
16. července 2020. Na této schůzi1 se výbor rozhodl vyzvat Výbor pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci, jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, 
začlenil níže uvedené návrhy.

S pozdravem

Evelyn Regner

1 Konečného hlasování se zúčastnili: Evelyn Regner (předsedkyně), Robert Biedroń (místopředseda), 
Gwendoline Delbos-Corfield (místopředsedkyně), Evelyn Regner (zpravodajka pro stanovisko), Elena 
Kountoura, Eugenia Rodríguez Palop (za GUE/NGL), Isabella Adinolfi (za NI), Rosa Estaràs Ferragut, Frances 
Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, 
Elissavet Vozemberg Vrionidi (za PPE), Karen Melchior, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou (RE), Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina 
Gálvez Muñoz, Maria Noichl, Pina Picierno, Evelyn Regner (za S&D), Gwendoline Delbos Corfield, Pierrette 
Herzberger Fofana, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun (za Verts/ALE), Derk Jan Eppink, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Jessica Stegrud (za ECR), Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika 
Bruna (za ID) podle čl. 209 odst. 7 jednacího řádu. 
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NÁVRHY

A. vzhledem k tomu, že ženy a dívky představují vysoký podíl zranitelných žadatelů 
o azyl, neboť často čelí různým formám diskriminace a všem formám násilí na základě 
pohlaví, obchodování s lidmi a vykořisťování ve svých zemích původu, tranzitu 
a v cílových zemích, a to zejména před získáním legálního postavení;

1. zdůrazňuje, že je důležité určit a zohlednit potřeby žen a dívek v průběhu celého 
azylového řízení; požaduje zvláštní psychologickou pomoc a přístup k sexuálním 
a reprodukčním právům pro ženy, které utrpěly trauma a zažily zejména násilí na 
základě pohlaví (včetně nouzové antikoncepce, bezpečných interrupčních služeb 
a postexpoziční profylaxe HIV), a také potřebu školení zohledňující genderové aspekty 
pro všechny účastníky azylového řízení, včetně pracovníků v oblasti vymáhání práva 
a přistěhovalectví vyřizujících jednotlivé případy;

2. je mimořádně znepokojen přetrvávajícím násilím páchaným na základě pohlaví, které je 
zaměřeno zejména proti ženám, transgender osobám a všech osobám zažívajícím násilí 
kvůli své genderové identitě nebo sexuální orientaci a které je třeba řešit v zájmu 
ochrany základních práv; odsuzuje použití donucovacích opatření ze strany úředníků 
donucovacích orgánů při provádění přemisťování podle dublinského nařízení, které bylo 
nahlášeno v několika členských státech, kdy byli žadatelé o azyl spoutání, dáni pod 
sedativa a vystaveni policejnímu násilí; zdůrazňuje, že ženy, zejména těhotné ženy, ženy 
s novorozenci, ženy se zdravotním postižením a starší ženy a osoby z řad LGBTI+ 
žádající o azyl jsou obzvláště zranitelné a potýkají se s dlouhodobými důsledky;

3. odsuzuje zadržování žadatelů o azyl a považuje za paradoxní uplatňovat zadržovací 
opatření u obětí násilí, které žádají o azyl, a domnívá se, že je nezbytné vyvarovat se 
zadržování těhotných žen a žen s novorozenci v nejlepším zájmu fyzického a duševního 
zdraví matky i dítěte; zdůrazňuje, že by měly být aktivně hledány alternativy k zadržení 
a že by žádosti o azyl z důvodu násilí měly být vyřizovány způsobem, který chrání ženy 
a dívky před sekundární viktimizací;

4. připomíná, že právo na rodinný život je zásadní, zejména s ohledem na jejich budoucí 
životní vyhlídky, včetně integrace, a že pro určení členského státu odpovědného za 
posouzení žádosti o azyl je proto rozhodující přiměřené dohledání rodinných 
příslušníků v členských státech EU kvůli důležitým informacím o rodinných 
příslušnících s cílem sloučení rodiny v rámci postupu Dublin III.
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