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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na směrnici Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních 
normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní 
příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka, nebo osoby, které z jiných důvodů 
potřebují mezinárodní ochranu, a o obsahu tohoto postavení1,

– s ohledem na dokument 11103 Parlamentního shromáždění Rady Evropy nazvaný
„Zlepšit kvalitu a soudržnost rozhodnutí ve věci azylu v členských státech Rady 
Evropy“ ze dne 23. listopadu 2006,

A. vzhledem k tomu, že násilí a hrozba násilím na ženách představují porušení práva na 
život, bezpečí, svobodu, důstojnost a na fyzickou a psychickou integritu, jakož i 
vážnou hrozbu pro fyzické a duševní zdraví obětí tohoto násilí,

B. vzhledem k tomu, že počet žádostí o azyl podaných v průmyslových zemích již 
několik let stále klesá, a to tak, že dosáhl nejnižší úrovně od roku 1987, přičemž v 
Evropě je podáno zhruba 80 % z celkového počtu těchto žádostí,

C. vzhledem k tomu, že klesající tendenci počtu žadatelů o azyl lze přičíst mimo jiné 
tomu, že se v některých hlavních zemích původu těchto žadatelů zlepšily podmínky, 
jakož i tomu, že byly zavedeny restriktivnější politiky v oblasti azylu a imigrace,

1. vyjadřuje spokojenost s úsilím vynaloženým při zlepšování praktické spolupráce v
rámci společného evropského azylového systému; domnívá se, že zlepšení kvality 
postupů a rozhodnutí je v zájmu jak členských států, tak i žadatelů o azyl;

2. se znepokojením upozorňuje na to, že sdělení Komise naprosto opomíjí hlediska 
spojená s právy žen, rovností pohlaví, homosexualitou, bisexualitou a transsexualitou, 
stejně jako hlediska spojená s ochranou nezletilých;

3. je rovněž znepokojen tím, že se opomíjí rovněž sexuální, domácí a genderové násilí na 
ženách, dívkách a chlapcích, mrzačení ženských pohlavních orgánů, obchod s lidmi za 
účelem sexuálního vykořisťování, násilí způsobené krutým a nelidským uplatňováním 
zákonu šaria v některých zemích, vraždy z důvodu cti a sexuální zneužívání, 
znásilnění jako válečný prostředek, které patří mezi způsoby pronásledování na 
základě pohlaví ve smyslu směrnice 2004/83/ES; připomíná, že je nutno stanovit 
konkrétní kritéria pro přiznávání azylu či zvláštního humanitárního statusu ženám, 
které jsou oběťmi tohoto typu násilí; zdůrazňuje nutnost zohlednit při posuzování 
žádostí o azyl hledisko rovnosti pohlaví, zejména s ohledem na násilí páchaného na 
ženách; 

4. žádá přijetí pokynů ve věci pronásledování spojeného s pohlavím, které poslouží jako  

                                               
1 Úř. věst. L 304 ze dne 30. 9. 2004, s. 12.
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nástroj, jenž přispěje k právnímu výkladu žádostí o azyl, které předkládají ženy, a 
který bude určen vládám, právníkům a všem, kteří se podílejí na rozhodování v rámci 
žádostí o azyl;

5. žádá Komisi, aby v rámci přípravné fáze jednotného postupu a v souladu se 
společným evropským azylovým systémem zřídila ad hoc skupinu expertů pověřenou 
vypracováním evropských pokynů ve věci pronásledování spojeného s pohlavím;

6. připomíná, že členské státy by při posuzování žádostí o azyl podaných nezletilými 
měly mít v první řadě na mysli nejvyšší zájem dítěte; zdůrazňuje, že v tomto smyslu
by měly odpovědné orgány zohlednit útoky a pronásledování, které se týkají
konkrétně dětí;

7. vyzývá členské státy, aby se vybavily nezbytnými prostředky k zajištění úplné 
ochrany ženám, jež jsou oběťmi prostitučních sítí nebo domácího násilí a které se 
odváží kriticky hovořit o své situaci a požádají o azyl z důvodu zásadního 
pronásledování spojeného s pohlavím; 

8. připomíná, že sloučení rodiny je nezbytným prostředkem umožňujícím rodinný život a 
přispívá k vytvoření společensko-kulturní stability, která příslušníkům třetích zemí 
usnadňuje integraci v členských státech EU, což dále podporuje hospodářskou a 
sociální soudržnost; dále vyjadřuje spokojenost s ustanoveními směrnice 2003/9/ES, 
kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl v členských státech1, 
jejíž článek 8 uvádí, že členské státy přijmou vhodná opatření, aby v případě, že 
žadatelům o azyl poskytují ubytování, byla v co největší míře zachována celistvost 
jejich rodin zdržujících se na území těchto členských států;

9. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit sběr a zpracování informací o zemích původu – včetně 
údajů/statistik rozdělených podle pohlaví – v té míře, v níž jsou zásadními složkami 
rozhodování členských států ve věci azylu;

10. připomíná, že pro zavedení společného evropského azylového systému je mimořádně 
důležitá odborná příprava personálu orgánů, které mají na starosti azyl, a zdůrazňuje, 
že členské státy musí personál odpovědný za posuzování žádostí o azyl vyškolit 
v otázkách integrovaného přístupu k rovnosti žen a mužů a v otázkách rovnosti 
pohlaví a zvláštních rysů pronásledování žen a dětí; připomíná, že je důležité 
poskytnout žadatelům o azyl – mužům i ženám – právní pomoc v jazyce, kterému jsou 
schopni porozumět, aby byl zajištěn dobrý průběh azylových řízení a kvalita 
získaných informací;

11. zdůrazňuje, že zkušenosti žen s pronásledováním, jakož i jejich vlastní politické 
aktivity se mohou lišit od zkušeností mužů a v důsledku je třeba, aby byly kladeny 
odlišné otázky; zdůrazňuje, že musí být k dispozici tlumočnice, úřednice odpovědné 
za rozhodnutí a právní poradkyně vybavené těmito pravomocemi;

12. zdůrazňuje, že potřeba zlepšit spolupráci týkající se informací o zemích původu nesmí 
být zaměňována s vypracováním seznamu bezpečných zemí původu – žádný stát 

                                               
1 Úř. věst. L 31 ze dne 6. 2. 2003, s. 18
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nemůže být prohlášen třetí zemí bezpečnou pro všechny žadatele o azyl; krom toho se 
domnívá, že koncept bezpečné třetí země není v souladu s povinnostmi členských 
států vyplývajících z mezinárodního práva, neboť hlavní zodpovědnost za mezinárodní 
ochranu připadá státu, který obdržel žádost o azyl, a nemůže být přenesena na třetí 
stát; navrhuje místo seznamu vypracovat spíše kritéria zohledňující ochranu 
základních práv, počítaje v to i ochranu žen a dětí, které jsou oběťmi sexuálního, 
domácího a genderového násilí;

13. žádá zrušení obecného seznamu bezpečných třetích zemí; doporučuje individuální 
hodnocení v závislosti na právech lidské bytosti a zejména zvláštní zohlednění práv 
žen;

14. zdůrazňuje nutnost zavedení přijímacích středisek pro žadatele o azyl s odděleným
vybavením pro rodiny, ženy a děti, jakož i odpovídajících přijímacích středisek pro
starší žadatele o azyl a žadatele se zdravotním postižením; žádá, aby bylo v rámci 
uplatňování směrnice 2003/9/ES prováděno vyhodnocování podmínek příjmu; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že by mělo být plně využito možností, které skýtá nový Evropský 
fond pro uprchlíky;

15. navrhuje, aby členské státy vyvinuly zvláštní politiky a programy za účelem zajištění 
lékařské, sociální, soudní a psychologické pomoci přizpůsobené prostředí, v němž žijí 
ženy, chlapci a dívky, kteří žádají o azyl;

16. připomíná význam prevence v zemích původu z hlediska sociálního a v souvislosti 
s organizovanou trestnou činností; zdůrazňuje nicméně, že ve věci obchodu s lidmi 
musí být věnována pozornost celé síti od země původu přes tranzitní země až do 
cílové země;

17. hodlá jednat tak, aby pohlaví, sexuální vyjádření a sexuální orientace byly považovány 
za důvod k přiznání azylu ve všech členských státech, přičemž zásadou musí být právo 
každého žít svobodně a otevřeně, jemuž se netěší homosexuálové, bisexuálové a 
transsexuálové v zemích, kde je jakákoli jiná orientace než heterosexualita 
postihována nebo není společností přijímána; domnívá se rovněž, že zločiny jako 
vynucené manželství či mrzačení pohlavních orgánů musí být právně považovány za 
důvod k přiznání azylu.
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