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Kære formand

I forbindelse med ovennævnte procedure har Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling fået til opgave at afgive en udtalelse til Deres udvalg. På sit møde den 4. 
december 2019 vedtog udvalget at sende sin udtalelse i form af en skrivelse.

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling behandlede spørgsmålet på sit møde den 
16. juli 2020. På dette møde1 vedtog det at opfordre Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag 
i det beslutningsforslag, det vedtager:

Med venlig hilsen

Evelyn Regner

1 Følgende var til stede ved den endelige afstemning: Evelyn Regner (formand), Robert Biedroń (næstformand), 
Gwendoline Delbos-Corfield (næstformand), Evelyn Regner (ordfører for udtalelse), Elena Kountoura, Eugenia 
Rodríguez Palop (for GUE/NGL), Isabella Adinolfi (for NI), Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy 
Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Elissavet 
Vozemberg Vrionidi (for PPE), Karen Melchior, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde 
Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou (for RE), Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina 
Gálvez Muñoz, Maria Noichl, Pina Picierno, Evelyn Regner (for S&D), Gwendoline Delbos Corfield, Pierrette 
Herzberger Fofana, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun (for Verts/ALE), Derk Jan Eppink, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Jessica Stegrud (for ECR), Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, 
Annika Bruna (for ID) i henhold til forretningsordenens artikel 209, stk. 7.
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FORSLAG

A. der henviser til, at kvinder og piger udgør en stor andel af sårbare asylansøgere, da de 
ofte udsættes for flere forskellige former for forskelsbehandling og alle former for 
kønsbaseret vold, menneskehandel og udnyttelse i deres oprindelses-, transit- og 
bestemmelseslande, dvs. før de får en dokumenteret status;

1. understreger vigtigheden af at afdække og tage hensyn til kvinders og pigers behov 
under hele asylproceduren; efterlyser særlig psykologisk hjælp og adgang til seksuelle 
og reproduktive rettigheder for kvinder, der har været udsat for traumer og navnlig 
kønsbaseret vold (herunder nødprævention, sikker abort og profylaktisk hiv-behandling 
efter udsættelse for smitte), og påpeger behovet for kønssensitiv uddannelse for alle 
aktører i hele asylprocessen, herunder sagsbehandlere inden for retshåndhævelse og 
indvandring;

2. er særdeles bekymret over den vedvarende kønsbaserede vold, som især begås mod 
kvinder, transseksuelle og alle, der udsættes for vold på grund af deres kønsidentitet 
og/eller seksuelle orientering, og som man er nødt til at gøre noget ved for at beskytte 
de grundlæggende rettigheder; fordømmer retshåndhævende embedsmænds anvendelse 
af tvangsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelse af Dublinoverførsler, der er 
berettet om i flere medlemsstater, hvorved asylansøgere blev lagt i håndjern, 
medicineret ufrivilligt og udsat for politivold; understreger, at kvinder, navnlig gravide 
kvinder, kvinder med nyfødte, kvinder med handicap og ældre kvinder samt 
LGBTI+-asylansøgere er særligt sårbare og oplever langsigtede konsekvenser;

3. fordømmer tilbageholdelse af asylansøgere og mener, at det er paradoksalt at anvende 
tilbageholdelsesforanstaltninger over for ofre for vold, der søger asyl, og mener, at det 
er af væsentlig betydning at undgå tilbageholdelse af gravide kvinder og kvinder med 
nyfødte af hensyn til både moderens og barnets fysiske og psykiske sundhed; 
understreger, at man aktivt bør undersøge alternativer til tilbageholdelse, og at 
voldsrelaterede asylansøgninger bør behandles på en måde, der beskytter kvinder og 
piger mod sekundær viktimisering;

4. minder om, at retten til familieliv er afgørende, navnlig med henblik på deres fremtidige 
livsudsigter, herunder integration, og at det dermed er af afgørende betydning, at der 
sker tilstrækkelig opsporing af familiemedlemmer i EU's medlemsstater det formål at få 
relevante oplysninger om familiemedlemmer med henblik på familiesammenføring 
inden for rammerne af Dublin III-proceduren, hvorved det afgøres, hvilken medlemsstat 
der er ansvarlig for behandlingen af asylansøgningen.
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