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Godātais priekšsēdētāj!

Saistībā ar iepriekš minēto procedūru Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja ir 
nolēmusi iesniegt atzinumu Jūsu vadītajai komitejai. Komiteja 2019. gada 4. decembra 
sanāksmē nolēma atzinumu nosūtīt vēstules veidā.

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja iepriekš minēto jautājumu izskatīja 
2020. gada 16. jūlija sanāksmē. Minētajā sanāksmē1 komiteja nolēma aicināt par jautājumu 
atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut 
turpmāk izklāstītos ierosinājumus.

Ar cieņu,

Evelyn Regner

1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Evelyn Regner (priekšsēdētāja), Robert Biedroń (priekšsēdētājas vietnieks), 
Gwendoline Delbos-Corfield (priekšsēdētājas vietniece), Evelyn Regner (atzinuma sagatavotāja), Elena 
Kountoura, Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Isabella Adinolfi (pie politiskajām grupām nepiederoša 
deputāte), 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) saskaņā ar Reglamenta 209. panta 7. punktu.
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IEROSINĀJUMI

A. tā kā liela daļa neaizsargāto patvēruma meklētāju ir sievietes un meitenes, jo viņas 
izcelsmes, tranzīta un galamērķa valstīs, īpaši pirms dokumentēta statusa iegūšanas, 
bieži vien ir pakļautas dažādu veidu diskriminācijai un visu veidu dzimumbalstītajai 
vardarbībai, cilvēku tirdzniecībai un izmantošanai,

1. uzsver, ka ir svarīgi visā patvēruma procedūras gaitā apzināt un ņemt vērā sieviešu un 
meiteņu vajadzības; aicina sievietēm, kas piedzīvojušas traumu un īpaši dzimumbalstītu 
vardarbību, nodrošināt īpašu psiholoģisko palīdzību un iespējas izmantot savas seksuālās 
un reproduktīvās tiesības (piemēram, avārijas kontracepciju, drošu abortu un HIV 
pēckontakta profilaksi), kā arī visiem patvēruma procesā iesaistītajiem dalībniekiem, 
tostarp tiesībaizsardzības un imigrācijas iestāžu lietu izskatītājiem, sniegt 
dzimumsensitīvu apmācību;

2. ir ārkārtīgi nobažījies par pastāvīgo dzimumbalstīto vardarbību, kas ir īpaši vērsta pret 
sievietēm, transpersonām un visiem cilvēkiem, kuri sakaras ar vardarbību savas 
dzimtiskās identitātes un/vai seksuālās orientācijas dēļ, un pret ko ir jācīnās, lai 
aizsargātu pamattiesības; nosoda to, ka vairākās dalībvalstīs tiesībaizsardzības 
amatpersonas, īstenodamas Dublinas pārsūtīšanas procedūras, ir piemērojušas 
koercitīvus pasākumus, proti, patvēruma meklētājiem uzlikti roku dzelži, izmantota 
sedācija, pret viņiem vērsta policijas vardarbība; uzsver, ka sievietes, it sevišķi 
grūtnieces, sievietes ar jaundzimušajiem, sievietes ar invaliditāti un vecāka gadagājuma 
sievietes, kā arī LGBTI+ patvēruma meklētājas, ir īpaši neaizsargātas un pakļautas 
ilgtermiņa sekām;

3. nosoda patvēruma meklētāju aizturēšanu un uzskata, ka ir paradoksāli vardarbības 
upuriem, kas meklē patvērumu, piemērot aizturēšanas pasākumus, un ka ir būtiski 
neaizturēt grūtnieces un sievietes ar jaundzimušajiem, ievērojot gan mātes, gan bērna 
fiziskās un garīgās veselības intereses; uzsver, ka būtu aktīvi jāizsver aizturēšanas 
alternatīvas un ka ar vardarbību saistīti patvēruma pieteikumi būtu jāizskata tā, lai 
sievietes un meitenes būtu pasargātas no sekundārās viktimizācijas;

4. atgādina, ka būtiskas ir tiesības uz ģimenes dzīvi, it sevišķi viņu turpmāko dzīves 
izredžu, tostarp integrācijas, ziņā, un tāpēc ir izšķirīgi svarīgi Dublinas III sistēmas 
procedūrā par patvēruma pieteikumu atbildīgās dalībvalsts noteikšanai meklēt ģimenes 
locekļus ES dalībvalstīs, lai iegūtu attiecīgo ģimenes locekļu informāciju, kas vajadzīga 
ģimenes atkalapvienošanās nolūkā.
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