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Gerb. Pirmininke,

vykdant nurodytą procedūrą Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetui buvo pavesta pateikti 
nuomonę Jūsų komitetui. 2019 m. gruodžio 4 d. posėdyje komitetas nusprendė pateikti šią 
nuomonę laiško forma.

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas apsvarstė šį klausimą 2020 m. liepos 16 d. posėdyje. 
Per šį posėdį1 komitetas nusprendė paraginti atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus.

Pagarbiai

(parašas) Evelyn Regner

1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Evelyn Regner (pirmininkė), Robert Biedroń (pirmininko pavaduotojas), 
Gwendoline Delbos-Corfield (pirmininko pavaduotoja), Evelyn Regner (nuomonės referentė), Elena Kountoura, 
Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Isabella Adinolfi (NI), Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy 
Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Elissavet 
Vozemberg Vrionidi (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 (S&D), Gwendoline Delbos Corfield, Pierrette Herzberger Fofana, 
Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun (Verts/ALE), Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica 
Stegrud (ECR), Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna (ID, pavadavo pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 209 straipsnio 7 dalį).
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PASIŪLYMAI

A. kadangi moterys ir mergaitės sudaro didelę pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų dalį, nes 
jos dažnai patiria įvairių formų diskriminaciją ir visų formų smurtą dėl lyties, jomis 
prekiaujama ir jos yra išnaudojamos savo kilmės, tranzito ir kelionės tikslo šalyse, t. y. 
prieš įgydamos dokumentais pagrįstą statusą;

1. pabrėžia, kad svarbu nustatyti moterų ir mergaičių poreikius ir į juos atsižvelgti per visą 
prieglobsčio procedūrą; ragina moterims, patyrusioms traumas, t. y. smurtą dėl lyties, 
suteikti konkrečią psichologinę pagalbą ir sudaryti galimybes naudotis lytinėmis ir 
reprodukcinėmis teisėmis (įskaitant skubios kontracepcijos priemones,  saugias nėštumo 
nutraukimo paslaugas ir poekspozicinės ŽIV profilaktikos priemones), taip pat ragina 
užtikrinti, kad visiems prieglobsčio proceso dalyviams, įskaitant teisėsaugos ir 
imigracijos institucijų darbuotojus, būtų surengti į lyčių aspektą orientuoti mokymai;

2. yra labai susirūpinęs dėl nuolatinio smurto dėl lyties, ypač prieš moteris, translyčius 
asmenis ir visus asmenis, patiriančius smurtą dėl savo lytinės tapatybės ir (arba) 
seksualinės orientacijos, – šį klausimą būtina spręsti siekiant apsaugoti pagrindines 
teises; smerkia tai, kad, kaip pranešta, kai kuriose valstybėse narėse teisėsaugos 
pareigūnai, pagal Dublino reglamentą vykdydami perdavimus, naudojo prievartos 
priemones: prieglobsčio prašytojai buvo rakinami antrankiais, jiems suleisdavo 
raminamųjų ir jie patyrė policijos smurtą; pabrėžia, kad moterys, ypač nėščios, 
naujagimius turinčios, neįgalios ir vyresnio amžiaus moterys, taip pat LGBTI+ 
prieglobsčio prašytojai yra ypač pažeidžiami ir susiduria su ilgalaikėmis pasekmėmis;

3. smerkia tai, kad prieglobsčio prašytojai sulaikomi, ir mano, kad paradoksalu taikyti 
sulaikymo priemones prieglobsčio prašantiems asmenims, nukentėjusiems nuo smurto, 
taip pat mano, kad labai svarbu stengtis nesulaikyti nėščių ir naujagimių turinčių 
moterų, siekiant užtikrinti ir motinos, ir vaiko fizinę ir psichikos sveikatą; pabrėžia, kad 
turėtų būti aktyviai apsvarstytos sulaikymui alternatyvios priemonės ir kad prieglobsčio 
prašymai dėl smurto turėtų būti nagrinėjami taip, kad moterys ir mergaitės būtų 
apsaugotos nuo antrinės viktimizacijos;

4. primena, kad teisė į šeimos gyvenimą yra labai svarbi, visų pirma atsižvelgiant į 
būsimas gyvenimo perspektyvas, įskaitant integraciją, ir todėl itin svarbu tinkamai 
atsekti šeimos narius ES valstybėse narėse, kad būtų gauta reikiama informacija apie 
šeimos narius siekiant šeimos susijungimo pagal reglamente „Dublinas III“ įtvirtintą 
procedūrą, pagal kurią nustatoma valstybė narė, atsakinga už prieglobsčio prašymo 
nagrinėjimą.
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