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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

– võttes arvesse nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/83/EÜ miinimumnõuete 
kohta, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma, et 
saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus, ja antava 
kaitse sisu1;

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 23. novembri 2006. aasta 
dokumenti 11103, milles käsitletakse varjupaiga valdkonnas tehtavate otsuste kvaliteedi ja 
ühtsuse parandamist Euroopa Nõukogu liikmesriikides;

A. arvestades, et naiste vastu suunatud ja neid ähvardav vägivald rikub õigust elule, 
turvalisusele, vabadusele, väärikusele ning füüsilisele ja psüühilisele puutumatusele ning 
ohustab tõsiselt vägivallaohvrite füüsilist ja vaimset tervist;

B. arvestades, et viimaste aastate jooksul on tööstusriikidele esitatud varjupaigataotluste arv 
pidevalt vähenenud ja saavutanud alates 1987. aastast kõige madalama taseme ning et 
ligikaudu 80% kõikidest taotlustest esitatakse Euroopa riikidele;  

C. arvestades, et varjupaigataotlejate arvu vähenemise tendents võib olla tingitud muuhulgas 
tingimuste paranemisest taotlejate peamistes päritoluriikides ning rangema varjupaiga- ja 
sisserändepoliitika kehtestamisest;

1. tervitab tehtud jõupingutusi, et edendada praktilist koostööd Euroopa ühise 
varjupaigasüsteemi raames; on seisukohal, et menetluste ja otsuste kvaliteedi parandamine 
on nii liikmesriikide kui ka varjapaigataotlejate huvides;

2. rõhutab murega, et komisjoni teatistes eiratakse täielikult naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkusega, homoseksuaalsusega, biseksuaalsusega ja transseksuaalsusega, 
samuti alaealiste kaitsega seotud aspekte;

3. märgib ühtlasi murelikult, et sama kehtib ka naiste, poiste ja tüdrukute vastu suunatud 
seksuaalse, pere- ja soolise tuleneva vägivalla, naiste suguelundite moonutamise, 
seksuaalse ärakasutamise eesmärgil teostatava inimkaubanduse, teatud maades järgitava 
šariaadiseaduse julmast ja ebainimlikust rakendamisest tuleneva vägivalla, aukuritegude ja 
seksuaalse kuritarvitamise ning vägistamise kui sõjarelva kohta, mis on direktiivi 
2004/83/EÜ tähenduses soost lähtuv tagakiusamine;  tuletab meelde, et on vaja määratleda 
konkreetsed kriteeriumid varjupaiga või erilise humanitaaralase staatuse andmiseks 
nimetatud vägivallaliikide all kannatavatele naistele; rõhutab vajadust võtta 
varjupaigataotluste läbivaatamisel arvesse ka soolist mõõdet ja eriti naiste vastu suunatud 
vägivallategusid;
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4. palub vastu võtta soost lähtuva tagakiusamise tegutsemisjuhised valitsustele, juristidele ja 
kõikidele varjupaigataotluste üle otsustajatele, mis oleks tõhus abivahend naiste esitatud 
varjupaigataotluste õiguslikule läbivaatamisele kaasa aitamiseks;

5. palub komisjonil moodustada ühtse menetluse ettevalmistamise raames ja vastavalt 
Euroopa ühisele varjupaigasüsteemile ajutine ekspertrühm, et töötada välja soost lähtuva 
tagakiusamise Euroopa tegutsemisjuhised;

6. tuletab meelde, et alaealiste isikute varjupaigataotluste läbivaatamisel peaksid 
liikmesriigid esmatähtsana silmas pidama lapse esmaseid huve; rõhutab, et sellega seoses 
peaksid pädevad ametiasutused arvesse võtma laste kuritarvitamise ja tagakiusamise 
juhtumeid;

7. kutsub liikmesriike üles eraldama vajalikud vahendid igakülgse kaitse tagamiseks 
prostitutsioonivõrgustike või koduvägivalla ohvriks langenud naistele, kes on julgenud 
oma olukorrast teada anda ja taotlevad varjupaika ennekõike soost lähtuva tagakiusamise 
tõttu;

8. tuletab meelde, et perekonna taasühinemine, mis on hädavajalik eeldus pereeluks, aitab 
kaasa sotsiokultuurilise stabiilsuse loomisele, lihtsustades kolmandate riikide kodanike 
integreerumist liikmesriikides ja edendades seetõttu muuhulgas ka majanduslikku ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust;  tervitab lisaks direktiivi 2003/9/EÜ (millega sätestatakse 
varjupaigataotlejate vastuvõtu miinimumnõuded)1 sätteid, mille artiklis 8 nähakse ette, et 
liikmesriigid võtavad asjakohaseid meetmeid, et säilitada võimalikult suurel määral nende 
territooriumil viibiva perekonna ühtsus, kui asjaomane liikmesriik annab 
varjupaigataotlejatele majutuse;

9. rõhutab vajadust tõhustada päritoluriike puudutava teabe, sealhulgas soopõhiste 
statistiliste andmete kogumist ja kasutamist, kuna see teave on esmatähtis liikmesriikides 
varjupaika käsitlevate otsuste tegemisel;

10. tuletab meelde, et varjupaigateenistuse personali väljaõpe on esmatähtis ühtse Euroopa 
varjupaigasüsteemi rakendamiseks, ja rõhutab, et liikmesriigid peavad varjupaigataotluste 
läbivaatamise eest vastutavat personali koolitama meeste ja naiste võrdõiguslikkuse, 
sooküsimuste ning naiste ja laste tagakiusamise spetsiifika integreeritud lähenemisviisi 
küsimustes; tuletab meelde, kui tähtis on võimaldada nii mees- kui naissoost 
varjupaigataotlejatele õigusabi ja muu abi neile arusaadavas keeles, mis tagaks, et 
varjupaigamenetlused toimuvad nõuetekohaselt ja saadud teave on kvaliteetne;

11. rõhutab, et naiste kogemus tagakiusamisest ja nende poliitiline tegevus võib erineda 
meeste omast, mistõttu tuleb neile esitada ka teistsuguseid küsimusi; rõhutab, et selleks 
peavad kättesaadavad olema vastava pädevusega naissoost tõlgid, otsustajad ja 
õigusnõustajad;

12. rõhutab, et vajadust tõhustada koostööd seoses teabevahetusega päritoluriikide kohta ei 
tohi segamini ajada turvaliste päritoluriikide nimekirja koostamisega, sest mitte ühtegi 
riiki ei saa kuulutada kõikide varjupaigataotlejate jaoks turvaliseks kolmandaks riigiks;
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märgib lisaks, et turvalise kolmanda riigi kontseptsioon ei ole kooskõlas liikmesriikidele 
rahvusvahelisest õigusest tulenevate kohustustega, sest rahvusvahelise kaitse eest vastutab 
eelkõige varjupaigataotluse saanud riik ja seda vastutust ei saa kolmandale riigile üle 
kanda; teeb ettepaneku koostada nimekirja asemel pigem kriteeriumid, pidades silmas
põhiõiguste kaitset, sealhulgas seksuaalse, kodu- ja soost lähtuva vägivalla ohvriks 
langenud naiste ja laste kaitset;

13. palub, et tühistataks turvaliste kolmandate riikide üldine nimekiri; soovitab eraldi 
hindamist inimõiguste alusel ja eriti naiste õiguste eraldi arvessevõtmist;

14. rõhutab vajadust luua vastuvõtukeskused koos eriliste struktuuridega varjupaika taotlevate 
perekondade, naiste ja laste jaoks ning asjakohaste struktuuridega varjupaika taotlevate 
eakate ja puudega inimeste jaoks; palub direktiivi 2003/9/EÜ rakendamise raames hinnata 
vastuvõtutingimusi; rõhutab sellega seoses, et uue Euroopa Pagulasfondiga loodud 
võimalusi tuleks täielikult ära kasutada;

15. teeb ettepaneku, et liikmesriigid töötaksid välja eripoliitika ja -programmid varjupaika 
taotlevate naiste, poiste ja tüdrukute elutingimustega kohandatud arstiabi, sotsiaalabi, 
õigusabi ja psühholoogilise abi tagamiseks;

16. tuletab meelde ennetustöö tähtsust päritoluriikides sotsiaalsel tasandil ja organiseeritud 
kuritegevuse valdkonnas; rõhutab siiski, et inimkaubanduse valdkonnas tuleb tähelepanu 
pöörata kogu ahelale, s.t päritolu-, läbisõidu- ja sihtriikidele;

17. on selle poolt, et sugu, soolist eneseväljendust ja seksuaalset sättumust peetaks kõikides 
liikmesriikides varjupaiga andmise põhjusteks, lähtudes põhimõttest, et igal inimesel on 
õigus avatult ja vabalt elada; praegu on homo-, bi- ja transseksuaalid sellest õigusest ilma 
jäetud riikides, kus kõik muud sättumused peale heteroseksuaalsuse on karistatavad või ei 
ole ühiskonnas aktsepteeritud; on seisukohal, et kuritegusid, nagu sundabielu või 
suguelundite moonutamine, tuleks samuti lugeda varjupaiga andmise õiguslikeks 
põhjusteks.
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