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Betreft: Advies inzake de tenuitvoerlegging van de Dublin III-verordening 
(2019/2206(INI))

Geachte heer López Aguilar,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie vrouwenrechten en 
gendergelijkheid ermee belast een advies uit te brengen aan uw commissie. Tijdens haar 
vergadering van 4 december 2019 heeft zij besloten dat advies in briefvorm uit te brengen.

De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid heeft de kwestie tijdens haar vergadering 
van 16 juli 2020 onderzocht. Tijdens die vergadering1 heeft zij besloten de bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken te verzoeken onderstaande 
suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen.

Hoogachtend,

1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Evelyn Regner (voorzitter), Robert Biedroń (ondervoorzitter), 
Gwendoline Delbos-Corfield (ondervoorzitter), Evelyn Regner (rapporteur voor advies), 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 (Renew), 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) 
overeenkomstig artikel 209, lid 7, van het Reglement.
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SUGGESTIES

A. overwegende dat een aanzienlijk deel van de kwetsbare asielzoekers vrouwen en 
meisjes zijn, die vaak het slachtoffer worden van meervoudige discriminatie en vormen 
van gendergerelateerd geweld, mensenhandel en uitbuiting in hun landen van herkomst, 
doorreis en bestemming, met name vóór hun status officieel is erkend;

1. benadrukt dat het belangrijk is om tijdens de gehele asielprocedure na te gaan wat de 
behoeften van vrouwen en meisjes zijn en daarmee rekening te houden; pleit voor 
specifieke psychologische hulp en toegang tot seksuele en reproductieve rechten 
(onder meer noodanticonceptie, veilige abortus en profylaxe tegen hiv) voor vrouwen 
die getraumatiseerd zijn en het slachtoffer zijn geworden van gendergerelateerd geweld, 
en wijst op het belang van een gendersensitieve opleiding van alle actoren in de 
asielprocedure, met inbegrip van rechtshandhavings- en immigratiediensten;

2. is uiterst bezorgd over het aanhoudend gendergerelateerd geweld, met name tegen 
vrouwen, transgenders en andere mensen die wegens hun genderidentiteit en/of seksuele 
gerichtheid het slachtoffer worden van geweld, en meent dat dit geweld moet worden 
aangepakt om de grondrechten te beschermen; veroordeelt het gebruik van 
dwangmaatregelen door rechtshandhavingsdiensten bij de tenuitvoerlegging van 
Dublinoverdrachten, die in verschillende lidstaten werden gemeld, waarbij asielzoekers 
werden geboeid, kalmerende middelen kregen toegediend of het slachtoffer werden van 
politiegeweld; benadrukt dat vrouwen, met name zwangere vrouwen, vrouwen met een 
pasgeboren baby, vrouwen met een handicap en oudere vrouwen, alsook asielzoekers 
uit de LGBTI+-gemeenschap bijzonder kwetsbaar zijn en geconfronteerd worden met 
consequenties op de lange termijn;

3. veroordeelt de detentie van asielzoekers en acht het paradoxaal dat detentiemaatregelen 
worden opgelegd aan slachtoffers van geweld die bescherming zoeken; acht het van 
essentieel belang om de detentie van zwangere vrouwen en vrouwen met een 
pasgeboren baby te vermijden, in het belang van de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid van moeder en kind; wijst erop dat actief moet worden gezocht naar 
alternatieven voor detentie en dat geweldgerelateerde asielaanvragen moeten worden 
behandeld op een manier die vrouwen en meisjes beschermt tegen secundaire 
victimisatie;

4. herinnert eraan dat het recht op een gezinsleven essentieel is, vooral met het oog op hun 
toekomstperspectieven, inclusief integratie, en dat het daarom van cruciaal belang is dat 
familieleden in de lidstaten van de EU op passende wijze worden getraceerd met het 
oog op gezinshereniging in het kader van de Dublin III-procedure voor de vaststelling 
van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek.
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