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Ärende: Yttrande över genomförandet av Dublin III-förordningen (2019/2206(INI))

Inom ramen för det ovannämnda förfarandet har utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män ombetts att lägga fram ett yttrande för ditt utskott. Vid 
sitt sammanträde den 4 december 2019 beslutade utskottet att avge detta yttrande i form av en 
skrivelse.

Vid utskottssammanträdet den 16 juli 2020 behandlade utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män detta ärende. Vid detta sammanträde1 beslutade 
utskottet att uppmana utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas.

Med vänlig hälsning

Evelyn Regner

1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Evelyn Regner (ordförande), Robert Biedroń (vice 
ordförande), Gwendoline Delbos-Corfield (vice ordförande), Evelyn Regner (föredragande av yttrande), Elena 
Kountoura, Eugenia Rodríguez Palop (för GUE/NGL), Isabella Adinolfi (för NI), Rosa Estaràs Ferragut, Frances 
Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, 
Elissavet Vozemberg Vrionidi (för 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 (för S&D), Gwendoline Delbos Corfield, Pierrette 
Herzberger Fofana, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun (för Verts/ALE), Derk Jan Eppink, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Jessica Stegrud (för ECR), Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, 
Annika Bruna (för ID) i enlighet med artikel 209.7.
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FÖRSLAG

A. Kvinnor och flickor står för en hög andel sårbara asylsökande, eftersom de ofta utsätts 
för flera former av diskriminering och alla former av könsrelaterat våld, människohandel 
och exploatering i ursprungs-, transit- och destinationsländerna, det vill säga innan de får 
en dokumenterad status.

1. Europaparlamentet betonar vikten av att man upptäcker och tar hänsyn till kvinnors och 
flickors behov under hela asylförfarandet. Parlamentet efterlyser särskild psykologisk 
hjälp och tillgång till sexuella och reproduktiva rättigheter för kvinnor som utsatts för 
trauman och framför allt könsrelaterat våld (inklusive akutpreventivmedel, säkra aborter 
och förebyggande åtgärder mot hiv efter exponering), liksom en jämställdhetsanpassad 
utbildning för alla aktörer i hela asylprocessen, inklusive personer som arbetar med 
brottsbekämpning och invandring.

2. Europaparlamentet är extremt oroat över det ihållande könsbaserade våld som riktas mot 
kvinnor, transpersoner och alla människor som utsätts för våld på grund av sin 
könsidentitet och/eller sexuella läggning, ett våld som måste bekämpas för att skydda de 
grundläggande rättigheterna. Parlamentet fördömer den användning av tvångsåtgärder 
från de brottsbekämpande myndigheternas sida vid genomförandet av 
Dublinöverföringar som rapporterats i flera medlemsstater, där asylsökande har belagts 
med handfängsel, sederats och utsatts för polisvåld. Parlamentet betonar att kvinnor, 
särskilt gravida kvinnor, kvinnor med nyfödda barn, kvinnor med funktionsnedsättning 
och äldre kvinnor samt hbti-personer som söker asyl är särskilt sårbara och får brottas 
med långsiktiga konsekvenser.

3. Europaparlamentet fördömer frihetsberövandet av asylsökande och anser att det är 
paradoxalt att tillämpa åtgärder för frihetsberövande på offer för våld som söker asyl, 
och anser att det är mycket viktigt att undvika att gravida kvinnor och kvinnor med 
nyfödda barn hålls i förvar, så att man på bästa sätt skyddar moderns och barnets fysiska 
och psykiska hälsa. Parlamentet betonar att alternativ till förvar aktivt bör utforskas och 
att asylansökningar som föranleds av våld bör handläggas på ett sätt som skyddar 
kvinnor och flickor från sekundär viktimisering.

4. Europaparlamentet påminner om att rätten till familjeliv är viktig, särskilt med tanke på 
familjens framtida livsutsikter, inklusive integration, och att det därför är avgörande 
med adekvat spårning av familjemedlemmar i EU:s medlemsstater för att få fram 
relevanta familjeuppgifter med tanke på familjeåterförening inom ramen för Dublin III-
förfarandet, varvid det fastställs vilken medlemsstat som är ansvarig för asylansökan.
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