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Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta on päättänyt antaa edellä mainitussa 
menettelyssä lausunnon valiokunnallenne. Valiokunta päätti kokouksessaan 
4. joulukuuta 2019 antaa kyseisen lausunnon kirjeen muodossa.

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa 
kokouksessaan 16. heinäkuuta 2020. Viimeksi mainitussa kokouksessa1 se päätti pyytää 
asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään 
jäljempänä esitetyt ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

Kunnioittavasti

1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Evelyn Regner (puheenjohtaja), Robert Biedroń 
(varapuheenjohtaja), Gwendoline Delbos-Corfield (varapuheenjohtaja), Evelyn Regner (valmistelija), Elena 
Kountoura, Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL-ryhmän puolesta), Isabella Adinolfi (sitoutumattomien 
puolesta), Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Elissavet Vozemberg Vrionidi (PPE-ryhmän puolesta), Karen 
Melchior, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou (Renew-
ryhmän puolesta), Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria Noichl, Pina 
Picierno, Evelyn Regner (S&D-ryhmän puolesta), Gwendoline Delbos Corfield, Pierrette Herzberger Fofana, 
Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun (Verts/ALE-ryhmän puolesta), Derk Jan Eppink, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Jessica Stegrud (ECR-ryhmän puolesta), Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine 
Anderson, Annika Bruna (ID-ryhmän puolesta) työjärjestyksen 209 artiklan 7 kohdan mukaisesti.
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EHDOTUKSET

A. ottaa huomioon, että suuri osa haavoittuvassa asemassa olevista turvapaikanhakijoista on 
naisia ja tyttöjä, sillä he joutuvat usein monenlaisen syrjinnän ja kaikenlaisen 
sukupuoleen perustuvan väkivallan, ihmiskaupan ja hyväksikäytön kohteeksi lähtö-, 
kauttakulku- ja kohdemaissaan eli ennen kuin he saavat asemastaan viralliset asiakirjat;

1. korostaa, että on tärkeää havaita naisten ja tyttöjen tarpeet ja ottaa ne huomioon koko 
turvapaikkamenettelyn ajan; vaatii tarjoamaan erityistä psykologista apua naisille, joilla 
on traumoja ja jotka ovat kokeneet erityisesti sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, ja 
varmistamaan, että he voivat käyttää seksuaali- ja lisääntymisoikeuksiaan (mukaan 
lukien jälkiehkäisy, turvalliset aborttipalvelut ja HIV-altistuksen jälkeinen estolääkitys), 
sekä järjestämään sukupuolinäkökohdat huomioon ottavaa koulutusta kaikille 
turvapaikkaprosessin toimijoille, myös lainvalvontaviranomaisille ja 
maahanmuuttovirkailijoille;

2. on erityisen huolissaan jatkuvasta sukupuoleen perustuvasta väkivallasta, joka kohdistuu 
erityisesti naisiin, transihmisiin ja kaikkiin ihmisiin, jotka kokevat väkivaltaa sukupuoli-
identiteettinsä ja/tai seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi, ja johon on puututtava 
perusoikeuksien suojelemiseksi; tuomitsee sen, että useissa jäsenvaltioissa 
lainvalvontaviranomaiset ovat käyttäneet pakkokeinoja toteuttaessaan Dublin-asetuksen 
mukaisia siirtoja, joiden yhteydessä turvapaikanhakijoita on kahlittu käsiraudoilla ja 
huumattu ja he ovat joutuneet poliisin harjoittaman väkivallan kohteeksi; painottaa, että 
naiset, erityisesti raskaana olevat naiset, vastasyntyneiden lasten kanssa saapuvat naiset, 
vammaiset naiset ja ikääntyneet naiset, sekä hlbti+-henkilöt ovat turvapaikanhakijoina 
erityisen haavoittuvassa asemassa ja kärsivät pitkän aikavälin seurauksista;

3. tuomitsee turvapaikanhakijoiden säilöönoton sekä pitää paradoksaalisena turvapaikkaa 
hakevien väkivallan uhrien säilöönottoa ja katsoo, ettei raskaana olevia ja 
vastasyntyneiden lasten kanssa saapuvia naisia tule ottaa säilöön sekä äidin että lapsen 
fyysisen ja psyykkisen terveyden edun nimissä; korostaa, että säilöönoton vaihtoehtoja 
olisi tutkittava aktiivisesti ja että väkivaltaan liittyviä turvapaikkahakemuksia olisi 
käsiteltävä tavalla, joka suojelee naisia ja tyttöjä lisäkärsimyksiltä;

4. muistuttaa, että oikeus perhe-elämään on olennaisen tärkeä erityisesti 
turvapaikanhakijoiden tulevaisuudennäkymien ja integraation kannalta, ja siksi on 
ratkaisevan tärkeää kyetä jäljittämään riittävällä tavalla EU:n jäsenvaltiossa olevat 
perheenjäsenet heidän asiaankuuluvien tietojensa saamiseksi ja perheiden 
yhdistämiseksi Dublin III -asetuksen mukaisessa menettelyssä, jossa määritetään 
turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio.
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