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Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων αποφάσισε να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Κατά τη 
συνεδρίασή της στις 4 Δεκεμβρίου 2019, η επιτροπή αποφάσισε να διαβιβάσει την παρούσα 
γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων εξέτασε το ζήτημα στη 
συνεδρίασή της στις 16 Ιουλίου 2020. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση1, αποφάσισε να καλέσει 
την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Evelyn Regner

1 Ήταν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Evelyn Regner (πρόεδρος), Robert Biedroń 
(αντιπρόεδρος), Gwendoline Delbos-Corfield (αντιπρόεδρος), Evelyn Regner (συντάκτρια γνωμμοδότησης), 
Έλενα Κουντουρά, Eugenia Rodríguez Palop (για την Ομάδα GUE/NGL), Isabella Adinolfi (για NI), Rosa 
Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Christine Schneider, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη (για την Ομάδα 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 
(για την Ομάδα S&D), Gwendoline Delbos Corfield, Pierrette Herzberger Fofana, Diana Riba i Giner, Ernest 
Urtasun (για την ΟμάδαVerts/ALE), Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica Stegrud (για την 
Ομάδα ECR), Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna (για την Ομάδα ID) 
σύμφωνα με το άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν μεγάλο ποσοστό μεταξύ 
των ευάλωτων αιτούντων άσυλο, καθώς συχνά υφίστανται πολλαπλές μορφές 
διακρίσεων και κάθε μορφή έμφυλης βίας, εμπορία και εκμετάλλευση στις χώρες 
καταγωγής, διέλευσης και προορισμού τους, δηλαδή προτού αποκτήσουν τεκμηριωμένο 
καθεστώς·

1. τονίζει ότι είναι σημαντικό να εντοπίζονται και να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των 
γυναικών και των κοριτσιών σε όλο το φάσμα της διαδικασίας ασύλου· ζητεί την 
παροχή ειδικής ψυχολογικής βοήθειας και πρόσβασης στα δικαιώματα σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας για τις γυναίκες που έχουν υποστεί τραύμα και συγκεκριμένα 
έμφυλη βία (μεταξύ άλλων επείγουσα αντισύλληψη, υπηρεσίες ασφαλούς άμβλωσης και 
προφύλαξη μετά την έκθεση στον ιό HIV), και επισημαίνει την ανάγκη να προβλέπεται 
κατάρτιση που να λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου για όλους όσοι 
παρεμβαίνουν σε όλο το φάσμα της διαδικασίας ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των 
υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι για την επιβολή του νόμου και για υποθέσεις 
μετανάστευσης·

2. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη έμφυλη βία που ασκείται κυρίως 
στις γυναίκες, τα διεμφυλικά άτομα και σε όλα τα άτομα που υφίστανται βία λόγω 
ταυτότητας φύλου και/ή σεξουαλικού προσανατολισμού, η οποία πρέπει να 
αντιμετωπίζεται χάριν της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων· καταδικάζει τη 
χρήση μέτρων εξαναγκασμού από υπαλλήλους των αρχών επιβολής του νόμου στο 
πλαίσιο των μεταφορών που γίνονται βάσει της διαδικασίας του Δουβλίνου, που έχει 
καταγγελθεί σε διάφορα κράτη μέλη, καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες οι αιτούντες 
άσυλο φορούσαν χειροπέδες, ήταν υπό την επήρεια ηρεμιστικών και υφίσταντο 
αστυνομική βία· τονίζει ότι οι γυναίκες, ιδίως οι έγκυοι, οι γυναίκες με νεογνά, οι 
γυναίκες με αναπηρία και οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και οι ΛΟΑΤΜ+ που 
ζητούν άσυλο είναι σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση και αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες 
συνέπειες·

3. καταδικάζει την κράτηση αιτούντων άσυλο και θεωρεί παράδοξη την εφαρμογή μέτρων 
κράτησης σε θύματα βίας που ζητούν άσυλο ενώ κρίνει αναγκαίο να αποφεύγεται η 
κράτηση εγκύων και γυναικών με νεογνά, με γνώμονα το συμφέρον για τη σωματική 
και ψυχική υγεία τόσο της μητέρας όσο και του παιδιού· τονίζει ότι θα πρέπει να 
διερευνηθούν με ενεργό τρόπο εναλλακτικές λύσεις αντί της κράτησης και ότι οι 
αιτήσεις ασύλου που σχετίζονται με βία θα πρέπει να εξετάζονται με τρόπο που να 
προστατεύει τις γυναίκες και τα κορίτσια από δευτερογενή θυματοποίηση·

4. υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή είναι ουσιώδες, ιδίως όσον αφορά 
τις προοπτικές για τη μελλοντική τους ζωή, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης, και, 
κατά συνέπεια, ότι έχει καίρια σημασία ο κατάλληλος εντοπισμός μελών της 
οικογένειας στα κράτη μέλη της ΕΕ για συναφείς πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της 
οικογένειας με σκοπό την οικογενειακή επανένωση στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
Δουβλίνου ΙΙΙ, για τον καθορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για το 
άσυλο.
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