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Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
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17.7.2020

Pán Juan Fernando López Aguilar
predseda
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
BRUSEL

Vec: Stanovisko k vykonávaniu nariadenia Dublin III (2019/2206(INI))

Vážený pán predseda,

v rámci uvedeného postupu sa Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť rozhodol predložiť 
stanovisko Vášmu výboru. Na schôdzi 4. decembra 2019 sa výbor  rozhodol predložiť 
stanovisko vo forme listu.

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť preskúmal túto otázku na svojej schôdzi 16. júla 2020. 
Výbor sa na tejto schôdzi1 rozhodol vyzvať Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy.

S úctou

Evelyn Regner

1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Evelyn Regner (predsedníčka), Robert Biedroń (podpredseda), 
Gwendoline Delbos-Corfield (podpredsedníčka), Evelyn Regner (spravodajkyňa výboru požiadaného 
o stanovisko), Elena Kountoura, Eugenia Rodríguez Palop (za GUE/NGL), Isabella Adinolfi (za NI), Rosa 
Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Christine Schneider, Elissavet Vozemberg Vrionidi (za 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 (za S&D), 
Gwendoline Delbos Corfield, Pierrette Herzberger Fofana, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun (za Verts/ALE), 
Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica Stegrud (za ECR), Simona Baldassarre, Isabella 
Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna (za ID) podľa článku 209 ods. 7.
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NÁVRHY

A. keďže ženy a dievčatá tvoria veľkú časť zraniteľných žiadateľov o azyl, pretože sú často 
vystavené viacerým formám diskriminácie a všetkým formám rodovo motivovaného 
násilia, obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania vo svojich krajinách pôvodu, tranzitu 
a určenia, a to najmä pred získaním potrebných dokumentov;

1. zdôrazňuje, že je dôležité odhaľovať a zohľadňovať potreby žien a dievčat počas celého 
konania o azyle; požaduje osobitnú psychologickú pomoc a prístup k sexuálnym 
a reprodukčným právam pre ženy, ktoré zažili traumu a najmä rodovo motivované 
násilie (vrátane núdzovej antikoncepcie, služieb bezpečného umelého prerušenia 
tehotenstva a profylaxie na HIV po expozícii), a trvá na tom, že je potrebná odborná 
príprava zohľadňujúca rodové hľadisko pre všetkých aktérov v rámci azylového procesu 
vrátane pracovníkov orgánov presadzovania práva a prisťahovalectva;

2. je mimoriadne znepokojený pretrvávajúcim rodovo motivovaným násilím páchaným 
najmä na ženách, transrodových osobách a všetkých osobách, ktoré zažívajú násilie 
z dôvodu rodovej identity a/alebo sexuálnej orientácie, a ktoré treba riešiť v záujme 
ochrany základných práv; odsudzuje používanie donucovacích opatrení príslušníkmi 
orgánov presadzovania práva pri vykonávaní dublinských transferov nahlásených 
vo viacerých členských štátoch, pri ktorých boli žiadatelia o azyl spútaní, pod vplyvom 
sedatív a vystavení policajnému násiliu; zdôrazňuje, že ženy, najmä tehotné ženy, ženy 
s novorodencami, ženy so zdravotným postihnutím a staršie ženy, ako aj osoby LGBTI + 
ako žiadatelia o azyl sú obzvlášť zraniteľní a čelia dlhodobým dôsledkom;

3. odsudzuje zadržiavanie žiadateľov o azyl a považuje za paradoxné uplatňovanie 
opatrení zadržiavania v prípade obetí násilia, ktoré žiadajú o azyl, a považuje za 
zásadné, aby sa zabránilo zadržiavaniu tehotných žien a žien s novorodencami, a to 
v najlepšom záujme fyzického a duševného zdravia matky a dieťaťa; zdôrazňuje, že by 
sa mali aktívne skúmať alternatívy k zadržiavaniu  a že žiadosti o azyl súvisiace 
s násilím by sa mali riešiť spôsobom, ktorý chráni ženy a dievčatá pred sekundárnou 
viktimizáciou;

4. pripomína, že právo na rodinný život je zásadné, najmä s ohľadom na ich budúce 
životné vyhliadky vrátane integrácie, a teda primerané pátranie po rodinných 
príslušníkoch v členských štátoch EÚ na získanie informácií o rodinných príslušníkoch 
s cieľom zlúčenia rodiny v rámci dublinského postupu III na určenie členského štátu 
zodpovedného za žiadosť o azyl má kľúčový význam.
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ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM 
O STANOVISKO
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