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Subiect: Avizul referitor la punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III 
(2019/2206(INI))

Stimate domnule președinte,

În cadrul procedurii menționate în subiect, Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de 
gen a decis să transmită un aviz comisiei dumneavoastră. La reuniunea sa din 4 decembrie 
2019, comisia a hotărât ca acest aviz să fie transmis sub formă de scrisoare.

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen a examinat chestiunea în cauză în 
cursul reuniunii sale din 16 iulie 2020. În cadrul acestei reuniuni1, ea a decis să recomande 
Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată.

Cu stimă,

Evelyn Regner

1 La votul final au fost prezenți: Evelyn Regner (președintă), Robert Biedroń (vicepreședinte), Gwendoline 
Delbos-Corfield (vicepreședintă), Evelyn Regner (raportoare pentru aviz), Elena Kountoura, Eugenia Rodríguez 
Palop (în numele GUE/NGL), Isabella Adinolfi (NI), Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, 
Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Elissavet Vozemberg 
Vrionidi (în numele 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 (în numele S&D), Gwendoline Delbos Corfield, Pierrette 
Herzberger Fofana, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun (în numele Verts/ALE), Derk Jan Eppink, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Jessica Stegrud (în numele ECR), Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine 
Anderson, Annika Bruna (în numele ID) în conformitate cu articolul 209 alineatul (7).
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SUGESTII

A. întrucât femeile și fetele alcătuiesc o mare parte a solicitanților de azil vulnerabili, 
deoarece sunt deseori supuse unor forme multiple de discriminare și tuturor formelor de 
violență de gen, de trafic și de exploatare în țările lor de origine, de tranzit și de 
destinație, și anume înainte de a obține documentele care le dovedesc statutul;

1. subliniază că este important să se identifice și să se ia în considerare nevoile femeilor și 
ale fetelor pe parcursul întregii proceduri de azil; solicită să se acorde sprijin psihologic 
specific și acces la drepturile sexuale și reproductive femeilor care au suferit traume, în 
special în urma unor acte de violență de gen (inclusiv contracepție de urgență, servicii 
sigure de avort și profilaxie după expunerea la virusul HIV) și atrage atenția asupra 
faptului că toți actorii implicați în procesul de azil trebuie să urmeze o formare care să 
țină cont de dimensiunea de gen, inclusiv agenții de poliție și lucrătorii sociali care se 
ocupă de imigrație;

2. este extrem de preocupat de actele persistente de violență de gen săvârșite în special 
asupra femeilor, a persoanelor transgen și a tuturor persoanelor care sunt supuse la acte 
de violență din cauza identității lor de gen și/sau a orientării lor sexuale, fenomen care 
trebuie combătut pentru a proteja drepturile fundamentale; condamnă faptul că, potrivit 
relatărilor, în mai multe state membre funcționarii însărcinați cu aplicarea legii recurg la 
măsuri coercitive atunci când efectuează transferuri în temeiul Regulamentului Dublin, 
solicitanții de azil fiind încătușați, sedați și supuși unor acte de violență comise de forțele 
de poliție; subliniază că femeile, în special femeile însărcinate, femeile care au copii 
nou-născuți, femeile cu dizabilități și femeile în vârstă, precum și persoanele LGBTI+ 
care solicită azil sunt deosebit de vulnerabile și sunt expuse la consecințe pe termen 
lung;

3. condamnă plasarea în detenție a solicitanților de azil, consideră că este paradoxal că 
solicitanților de azil care sunt victime ale violenței li se aplică măsuri de plasare în 
detenție și consideră că este esențial să nu fie plasate în detenție femeile însărcinate și 
femeile care au copii nou-născuți, în interesul sănătății fizice și psihice atât a mamei, cât 
și a copilului; subliniază că ar trebui să se caute în mod activ alternative la detenție și că 
solicitările de azil pe motive de violență ar trebui tratate într-un mod care să protejeze 
femeile și fetele de victimizarea secundară;

4. reamintește că dreptul la viața de familie este fundamental, în special având în vedere 
perspectivele de viață, inclusiv integrarea, și, prin urmare, este esențial să se identifice 
corespunzător membrii de familie din statele membre ale UE pentru a dobândi 
informații relevante referitoare la membrii de familie în vederea reîntregirii familiei în 
cadrul procedurii Dublin III, cu scopul de a stabili statul membru responsabil de cererea 
de azil.
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