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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για 
θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων 
τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας για άλλους λόγους1,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο 11103 της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης με τίτλο «Βελτίωση της ποιότητας και της συνοχής των αποφάσεων σχετικά με 
το άσυλο στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης», της 23ης Νοεμβρίου 2006,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία και η απειλή βίας κατά των γυναικών αποτελούν 
παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή, την ασφάλεια, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και 
τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα, καθώς και σοβαρή απειλή για τη σωματική και 
ψυχική υγεία των θυμάτων αυτών των πράξεων βίας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εδώ και μερικά χρόνια, ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου που 
υποβάλλονται στις βιομηχανοποιημένες χώρες μειώνεται συνεχώς, φτάνοντας στο 
κατώτατο επίπεδό του από το 1987, όταν η Ευρώπη ήταν αποδέκτης περίπου του 80 % 
του συνολικού αριθμού αιτήσεων,  

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πτωτική τάση του αριθμού αιτούντων άσυλο μπορεί να 
αποδοθεί, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση των συνθηκών σε ορισμένες από τις κύριες 
χώρες καταγωγής αυτών των αιτούντων, καθώς και στην εισαγωγή πιο περιοριστικών 
πολιτικών όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση,

1. εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο τη βελτίωση της 
πρακτικής συνεργασίας στο πλαίσιο του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου· θεωρεί 
ότι η βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των αποφάσεων θα αποβεί προς 
όφελος τόσο των κρατών μελών όσο και των αιτούντων άσυλο·

2. επισημαίνει με ανησυχία ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής παραβλέπονται πλήρως οι 
πτυχές που σχετίζονται με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, την 
ομοφυλοφιλία, την αμφιφυλοφιλία και την τρανσεξουαλικότητα, καθώς και με την 
προστασία των ανηλίκων·

3. επισημαίνει επίσης με ανησυχία ότι παραβλέπονται τα ζητήματα της σεξουαλικής και 
ενδοοικογενειακής βίας και της βίας λόγω φύλου κατά των γυναικών, του
ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, της εμπορίας ανθρώπων για 
σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της βίας που υφίστανται οι γυναίκες λόγω της 
σκληρής και απάνθρωπης εφαρμογής του νόμου της σαρία σε ορισμένες χώρες, των 
εγκλημάτων τιμής και της σεξουαλικής κακοποίησης, του βιασμού ως όπλου πολέμου, 

                                               
1 ΕΕ L 304 της 30.9.2004, σελ. 12.
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που αποτελούν διώξεις που σχετίζονται με το φύλο όπως προβλέπεται στην οδηγία 
2004/83/ΕΚ·  υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο να καθοριστούν συγκεκριμένα κριτήρια 
για τη χορήγηση ασύλου ή ειδικού ανθρωπιστικού καθεστώτος στις γυναίκες που 
υφίστανται τέτοιου είδους βία·· υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης 
του φύλου και ειδικότερα συνεκτίμησης των μορφών βίας κατά των γυναικών, στην 
εξέταση των αιτήσεων ασύλου·

4. ζητεί την υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη δίωξη που σχετίζεται με το 
φύλο, που θα χρησιμεύσουν ως εργαλείο που θα συμβάλει στη νομική ερμηνεία των 
αιτήσεων ασύλου που υποβάλλονται από γυναίκες και απευθύνονται στις κυβερνήσεις, 
στους δικαστές και σε όσους και όσες συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για τις αιτήσεις
ασύλου·

5. ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής φάσης της ενιαίας 
διαδικασίας και σύμφωνα με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, να συστήσει ειδική 
ομάδα εμπειρογνωμόνων για την κατάρτιση ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με τις διώξεις που σχετίζονται με το φύλο·

6. υπενθυμίζει ότι το απώτατο συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό 
μέλημα των κρατών μελών κατά την εξέταση των αιτήσεων ασύλου που υποβάλλονται 
από ανηλίκους· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις επιθέσεις και τις διώξεις που αφορούν ειδικότερα τα παιδιά·

7. καλεί τα κράτη μέλη να αποκτήσουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση 
ολοκληρωμένης προστασίας των γυναικών που πέφτουν θύματα των δικτύων πορνείας ή 
ενδοοικογενειακής βίας, οι οποίες τολμούν να καταγγείλουν την κατάστασή τους και 
ζητούν άσυλο για λόγους ουσιαστικών διώξεων που σχετίζονται με το φύλο·

8. υπενθυμίζει ότι η οικογενειακή επανένωση είναι ένα απαραίτητο μέσο που καθιστά 
δυνατή την οικογενειακή ζωή και συμβάλλει στη δημιουργία κοινωνικοπολιτισμικής 
σταθερότητας, η οποία διευκολύνει την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στα κράτη 
μέλη, γεγονός που επιτρέπει, εξάλλου, την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής· χαιρετίζει δε τις προβλέψεις (άρθρο 8) της οδηγίας 2003/9/ΕΚ, σχετικά με τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, βάσει των 
οποίων τα κράτη μέλη λαμβάνουν, στο μέτρο του δυνατού, τα κατάλληλα μέτρα για τη 
διατήρηση της ενότητας οικογενείας που ευρίσκεται στο έδαφός τους, εάν παρέχεται 
στους αιτούντες άσυλο στέγαση από το συγκεκριμένο κράτος μέλος·

9. υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών 
σχετικά με τις χώρες καταγωγής –συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων/στατιστικών 
ανά φύλο– στο βαθμό που αποτελούν σημαντικές συνιστώσες των αποφάσεων των 
κρατών μελών σε θέματα ασύλου·

10. υπενθυμίζει ότι η κατάρτιση του προσωπικού των υπηρεσιών ασύλου είναι κεφαλαιώδους 
σημασίας για την εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και 
υπογραμμίζει την ανάγκη να παράσχουν τα κράτη μέλη κατάρτιση στο αρμόδιο 
προσωπικό για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου επί των ζητημάτων ολοκληρωμένης 
προσέγγισης της ισότητας ανδρών και γυναικών, των ζητημάτων του φύλου και των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των διώξεων που υφίστανται οι γυναίκες και τα παιδιά· 
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υπενθυμίζει τη σημασία της παροχής στους αιτούντες άσυλο –άνδρες και γυναίκες–
νομικής συνδρομής και βοήθειας σε μια γλώσσα που θα μπορούν να κατανοήσουν, ώστε 
να διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή των διαδικασιών ασύλου και η ποιότητα των 
πληροφοριών που λαμβάνονται·

11. υπογραμμίζει ότι οι εμπειρίες των γυναικών από τη δίωξη, καθώς και οι πολιτικές 
δραστηριότητές τους, μπορούν να διαχωριστούν από εκείνες των ανδρών και ως εκ 
τούτου επιβάλλεται να τίθενται διαφορετικές ερωτήσεις· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
υπάρχουν γυναίκες διερμηνείς, αρμόδιες για τη λήψη αποφάσεων και νομικές σύμβουλοι 
που θα διαθέτουν αυτές τις ικανότητες·

12. υπογραμμίζει ότι η ανάγκη βελτίωσης της συνεργασίας σχετικά με τις πληροφορίες για τις 
χώρες καταγωγής δεν πρέπει να συγχέεται με την κατάρτιση του καταλόγου ασφαλών 
χωρών καταγωγής: κανένα κράτος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ασφαλής τρίτη χώρα για 
όλους τους αιτούντες άσυλο· εκτιμά, εξάλλου, ότι η έννοια των ασφαλών τρίτων χωρών 
δεν συνάδει με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών δυνάμει του διεθνούς δικαίου, καθώς 
η κύρια ευθύνη της διεθνούς προστασίας βαρύνει το κράτος που έχει λάβει την αίτηση 
ασύλου και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτο κράτος· προτείνει, αντί της κατάρτισης 
καταλόγου, τη θέσπιση κριτηρίων που θα λαμβάνουν υπόψη την προάσπιση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των γυναικών και των 
παιδιών που είναι θύματα σεξουαλικής και ενδοοικογενειακής βίας και βίας λόγω φύλου·

13. ζητεί την κατάργηση του γενικευμένου καταλόγου ασφαλών τρίτων κρατών· προτείνει 
μια ατομική αξιολόγηση, η οποία θα βασίζεται στα δικαιώματα του ανθρώπου και, πιο 
συγκεκριμένα, ειδική συνεκτίμηση των δικαιωμάτων των γυναικών·

14. υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας κέντρων υποδοχής με διαφορετικές δομές για τις 
οικογένειες, τις γυναίκες και τα παιδιά, καθώς και με επαρκείς δομές για τους 
ηλικιωμένους και τα άτομα που ζητούν άσυλο· ζητεί να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των 
συνθηκών υποδοχής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2003/9/ΕΚ· υπογραμμίζει 
εν προκειμένω ότι οι δυνατότητες που προσφέρονται από το νέο ευρωπαϊκό ταμείο για 
τους πρόσφυγες θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως·

15. προτείνει να αναπτύξουν τα κράτη μέλη ειδικές πολιτικές και προγράμματα με σκοπό να 
διασφαλιστεί η παροχή ιατρικής, κοινωνικής, δικαστικής και ψυχολογικής συνδρομής 
προσαρμοσμένης στο πλαίσιο στο οποίο ζουν οι γυναίκες, τα αγόρια και τα κορίτσια που 
υποβάλλουν αίτηση ασύλου·

16. υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η πρόληψη στις χώρες καταγωγής τόσο στο κοινωνικό 
επίπεδο όσο και σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι όσον 
αφορά την εμπορία ανθρώπων, η προσοχή πρέπει να εστιάζει σε όλο το εύρος, από τη 
χώρα καταγωγής έως τη χώρα υποδοχής, περνώντας από τη χώρα διέλευσης·

17. προτίθεται να μεριμνήσει ώστε το φύλο, η σεξουαλική έκφραση και ο γενετήσιος 
προσανατολισμός να θεωρούνται λόγοι χορήγησης ασύλου σε όλα τα κράτη μέλη, 
λαμβάνοντας ως αρχή το δικαίωμα όλων των ατόμων να ζουν ανοικτά και ελεύθερα, ένα 
δικαίωμα του οποίου δεν χαίρουν οι ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλοι ή οι 
τρανσεξουαλικοί στις χώρες όπου κάθε άλλος προσανατολισμός πλην της 
ετεροφυλοφιλίας τιμωρείται ή δεν είναι κοινωνικά αποδεκτός· εκτιμά επίσης ότι τα 
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εγκλήματα όπως ο καταναγκαστικός γάμος ή οι ακρωτηριασμοί των γεννητικών οργάνων 
πρέπει να θεωρούνται από νομική άποψη ως λόγοι χορήγησης ασύλου.
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