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Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach wspomnianej procedury Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia postanowiła 
przedstawić opinię na użytek komisji, której Pan przewodniczy. Na posiedzeniu 4 grudnia 
2019 r. komisja podjęła decyzję o przedstawieniu tej opinii w formie pisma.

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zbadała tę kwestię na posiedzeniu w dniu 16 lipca 
2020 r. Na tym samym posiedzeniu1 komisja postanowiła zwrócić się do Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

Z wyrazami szacunku

1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Evelyn Regner (przewodnicząca), Robert Biedroń 
(wiceprzewodniczący), Gwendoline Delbos-Corfield (wiceprzewodnicząca), Evelyn Regner (sprawozdawczyni 
komisji opiniodawczej), 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) zgodnie z art. 209 ust. 7.
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WSKAZÓWKI

A. mając na uwadze, że kobiety i dziewczęta stanowią wysoki odsetek osób ubiegających 
się o azyl wymagających szczególnego traktowania, ponieważ często padają ofiarą 
różnorodnych form dyskryminacji i wszelkich form przemocy, handlu i 
wykorzystywania w ich krajach pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia, a mianowicie 
przed uzyskaniem udokumentowanego statusu;

1. podkreśla znaczenie stwierdzania i uwzględniania potrzeb kobiet i dziewcząt w trakcie 
całej procedury azylowej; apeluje o szczególną pomoc psychologiczną i dostęp do praw 
reprodukcyjnych i seksualnych dla kobiet, które doświadczyły traumatycznych przeżyć, 
a mianowicie przemocy ze względu na płeć (w tym antykoncepcji awaryjnej, usług 
aborcyjnych oraz profilaktyki HIV po narażeniu), a także o zapewnienie szkoleń 
uwzględniających aspekt płci dla wszystkich podmiotów w całym procesie azylowym, w 
tym organów ścigania i pracowników zajmujących się imigracją;

2. wyraża głębokie zaniepokojenie utrzymującą się przemocą ze względu na płeć, której 
ofiarami padają kobiety, osoby transpłciowe i wszystkie osoby doświadczające 
przemocy ze względu na tożsamość płciową lub orientację seksualną i której należy 
zaradzić w celu ochrony praw podstawowych; potępia stosowanie środków przymusu 
przez funkcjonariuszy organów ścigania podczas egzekwowania przekazań na podstawie 
rozporządzenia dublińskiego, zgłaszane w kilku państwach członkowskich, gdzie osoby 
ubiegające się o azyl były skuwane kajdankami, poddawane sedacji i doświadczały 
przemocy ze strony policji; podkreśla, że kobiety, w szczególności kobiety w ciąży, 
kobiety z noworodkami, kobiety z niepełnosprawnościami i kobiety starsze, a także 
osoby LGBTI+ ubiegające się o azyl wymagają szczególnego traktowania i zmagają się 
z długoterminowymi konsekwencjami;

3. potępia środki detencyjne wobec osób ubiegających się o azyl i uważa za paradoksalne 
stosowanie środków detencyjnych wobec ofiar przemocy ubiegających się o azyl oraz 
uważa, że należy koniecznie unikać ich stosowania wobec kobiet w ciąży i kobiet z 
noworodkami, w najlepszym interesie zdrowia fizycznego i psychicznego zarówno 
matki, jak i dziecka; podkreśla, że należy aktywnie szukać rozwiązań alternatywnych 
wobec środków detencyjnych oraz że wnioski o udzielenie azylu związane z przemocą 
powinny być rozpatrywane w sposób chroniący kobiety i dziewczęta przed wtórną 
wiktymizacją;

4. przypomina, że prawo do życia rodzinnego ma zasadnicze znaczenie, zwłaszcza z myślą 
o przyszłych perspektywach życiowych, w tym o integracji, i tym samym kluczowe 
znaczenie ma odpowiednie poszukiwanie członków rodziny w państwach 
członkowskich UE w celu łączenia rodzin w ramach systemu dublińskiego III w celu 
ustalenia państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o 
udzielenie azylu.
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