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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden 
määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi 
koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä 
29. huhtikuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/83/EY1,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 
23. marraskuuta 2006 päivätyn asiakirjan 11103 turvapaikkapäätösten laadun ja 
johdonmukaisuuden parantamisesta Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa,

A. katsoo, että naisiin kohdistuva väkivalta ja väkivallalla uhkaaminen rikkovat oikeutta 
elämään, turvallisuuteen, vapauteen, ihmisarvoon sekä fyysiseen ja emotionaaliseen 
integriteettiin ja ovat vakava uhka tällaisen väkivallan uhrien fyysisen ja henkisen 
terveyden kannalta,

B. ottaa huomioon, että viimeksi kuluneina vuosina teollisissa maissa jätettyjen turvapaikka-
anomusten määrä on jatkuvasti laskenut ja on nyt alhaisimmalla tasollaan sitten 
vuoden 1987 siten, että Eurooppaan päätyy noin 80 prosenttia kokonaismäärästä,

C. katsoo, että turvapaikanhakijoiden määrän laskevan suuntauksen voidaan katsoa johtuvan 
muun muassa siitä, että tiettyjen keskeisten turvapaikanhakijoiden alkuperämaiden olot 
ovat parantuneet, ja siitä, että turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikat ovat tiukentuneet,

1. pitää myönteisenä käytännön yhteistyön lujittamiseksi yhteisessä eurooppalaisessa 
turvapaikkajärjestelmässä toteutettuja toimia; katsoo, että menettelyjen ja päätösten laadun 
parantaminen on sekä jäsenvaltioiden että turvapaikanhakijoiden etujen mukaista;

2. panee huolestuneena merkille, että komission tiedonannossa ei oteta lainkaan huomioon 
naisten oikeuksiin, sukupuolten tasa-arvoon, homoseksuaalisuuteen, biseksuaalisuuteen ja 
transseksuaalisuuteen eikä alaikäisten suojeluun liittyviä näkökohtia;

3. panee niin ikään huolestuneena merkille, että sama koskee naisiin, poikiin ja tyttöihin 
kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa, perheväkivaltaa ja sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa, naisten sukuelinten silpomista, ihmiskauppaa seksuaalitarkoituksissa, tietyissä 
maissa ilmenevää sharia-lain julmasta ja epäinhimillisestä täytäntöönpanosta johtuvaa 
väkivaltaa, kunniarikoksia ja seksuaalista hyväksikäyttöä sekä raiskauksia sodankäynnin 
välineenä, jotka ovat direktiivissä 2004/83/EY tarkoitettua sukupuoleen liittyvää vainoa; 
palauttaa mieliin, että on tarpeen vahvistaa konkreettiset kriteerit turvapaikan tai 
humanitaarisen erityisaseman myöntämiselle tämäntyyppisestä väkivallasta kärsiville 
naisille; korostaa tarvetta integroida sukupuoliulottuvuus turvapaikka-anomusten 
käsittelyyn ja erityisesti ottaa huomioon naisiin kohdistuva väkivalta niiden käsittelyssä;
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4. pyytää hyväksymään sukupuoleen kohdistuvaa vainoa käsittelevät suuntaviivat, joiden 
avulla naisten tekemiä turvapaikka-anomuksia voitaisiin tulkita juridisesti ja jotka 
auttaisivat hallituksia, asianajajia ja kaikkia turvapaikka-anomuksia koskevaan 
päätöksentekoon osallistuvia;

5. pyytää komissiota perustamaan nk. yhden ainoan menettelyn valmisteluvaiheen 
yhteydessä ja yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän mukaisesti tilapäisen 
asiantuntijaryhmän, joka laatisi eurooppalaiset suuntaviivat sukupuoleen kohdistuvasta 
vainosta;

6. palauttaa mieliin, että lapsen edun olisi oltava jäsenvaltioiden ensisijainen näkökulma 
käsiteltäessä alaikäisen turvapaikka-anomusta; korostaa tässä yhteydessä, että 
toimivaltaisten viranomaisten pitäisi ottaa huomioon erityisesti lapsiin kohdistuvat 
hyökkäykset ja vaino;

7. pyytää jäsenvaltioita hankkimaan tarvittavat välineet, joilla varmistetaan niiden 
prostituutioverkostojen tai perheväkivallan uhreiksi joutuneiden naisten täysi 
suojaaminen, jotka uskaltavat kertoa tilanteestaan ja hakevat turvapaikkaa sukupuoleen 
kohdistuvan perustavaa laatua olevan vainon vuoksi;

8. muistuttaa, että perheen yhdistäminen on välttämätön keino perhe-elämän 
mahdollistamiseksi ja että se edistää sosiokulttuurisen vakauden syntymistä helpottaen 
kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista jäsenvaltiossa, mikä mahdollistaa lisäksi 
taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittamisen; panee tyytyväisenä merkille 
turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vähimmäisvaatimuksista 
annetun direktiivin 2003/9/EY1 säännökset ja sen 8 artiklan, jossa todetaan, että 
jäsenvaltion on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet perheen yhtenäisyyden 
säilyttämiseksi mahdollisimman hyvin alueellaan, jos kyseinen jäsenvaltio on huolehtinut 
hakijoiden majoituksesta;

9. korostaa, että on tarpeen parantaa alkuperämaita koskevien tietojen keruuta ja 
käsittelyä - mukaan lukien sukupuolen mukaisesti jaotellut tiedot ja tilastot – sikäli kuin
ne ovat keskeinen osatekijä jäsenvaltioiden turvapaikkapäätöksissä;

10. palauttaa mieliin, että turvapaikkahenkilöstön kouluttaminen on erittäin tärkeää yhteisen 
eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän käyttöönotolle, ja korostaa sen tarvetta, että 
jäsenvaltiot antavat turvapaikka-anomusten käsittelystä vastaavalle henkilöstölle 
koulutusta sukupuolten tasa-arvoa koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta ja 
sukupuolta koskevista kysymyksistä sekä naisiin ja lapsiin kohdistuvan vainon 
erityispiirteistä; palauttaa mieliin, että turvapaikanhakijoille – niin miehille kuin 
naisillekin – on tärkeää tarjota oikeusapua sekä muuta apua kielellä, jota he ymmärtävät, 
jotta voidaan varmistaa turvapaikkamenettelyjen moitteeton sujuminen ja saatujen tietojen 
laatu;

11. korostaa, että naisten kokemukset vainosta ja heidän poliittinen toimintansa voi olla 
erilaista kuin miesten ja että ne vaativat tästä syystä erilaisten kysymysten esittämistä; 
korostaa, että käytössä on oltava naistulkkeja, naispäätöksentekijöitä ja naisasianajajia, 
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joilla on tällainen pätevyys;

12. korostaa, että alkuperämaita koskevien tietojen alalla tehtävän yhteistyön parantamista ei 
saa sekoittaa turvallisten alkuperämaiden luettelon laatimiseen, koska mitään maata ei 
voida julistaa turvalliseksi kolmanneksi maaksi kaikkien turvapaikanhakijoiden osalta; 
katsoo lisäksi, että turvallisen kolmannen maan käsite on kansainväliseen oikeuteen
perustuvien jäsenvaltioiden velvoitteiden vastainen, sillä keskeinen vastuu 
kansainvälisestä suojelusta lankeaa sille valtiolle, joka on vastaanottanut turvapaikka-
anomuksen, eikä vastuuta voi siirtää kolmannelle maalle; ehdottaa, että laaditaan luettelon 
sijasta kriteerit, joissa otetaan huomioon perusoikeuksien turvaaminen, mukaan lukien 
seksuaalisen väkivallan, perheväkivallan ja sukupuoleen perustuvan väkivallan kohteena 
olevien naisten ja lasten suojelu;

13. pyytää turvallisia kolmansia maita koskevan yleisen luettelon poistamista käytöstä; 
suosittelee maiden yksittäistä arviointia, joka perustuu ihmisoikeuksiin ja erityisesti 
naisten oikeuksien erityiseen huomioon ottamiseen;

14. korostaa tarvetta perustaa vastaanottokeskuksia, joissa on erilliset rakenteet perheitä, 
naisia ja lapsia sekä riittävät rakenteet ikääntyneitä ja vammaisia turvapaikanhakijoita 
varten; pyytää, että vastaanottoedellytyksistä tehdään arviointi direktiivin 2003/9/EY 
täytäntöönpanon yhteydessä; korostaa tässä yhteydessä, että uuden Euroopan 
pakolaisrahaston tarjoamat mahdollisuudet pitäisi hyödyntää täysimääräisesti;

15. ehdottaa, että jäsenvaltiot kehittävät erityisiä politiikkoja ja ohjelmia, joilla taataan 
turvapaikkaa hakeville naisille, pojille ja tytöille heidän oloihinsa mukautettua 
lääketieteellistä, sosiaalista, oikeudellista ja psykologista apua;

16. muistuttaa, että ennaltaehkäisevät toimet alkuperämaissa ovat välttämättömiä sosiaalisella 
tasolla ja järjestäytyneen rikollisuuden alalla; korostaa kuitenkin, että ihmiskaupan osalta 
huomiota on kiinnitettävä ketjun kaikkiin osiin aina alkuperämaasta kauttakulkumaiden 
kautta vastaanottaviin maihin asti;

17. aikoo toimia siten, että sukupuoli, sukupuolen ilmaisu ja seksuaalinen suuntautuminen 
katsotaan syyksi saada turvapaikka kaikissa jäsenvaltioissa ja että periaatteena on se, että 
kaikki ihmiset voivat elää avoimesti ja vapaasti, mistä homo-, bi- ja transseksuaalit eivät 
voi nauttia maissa, joissa muusta suuntautumisesta kuin heteroseksuaalisuudesta 
rangaistaan tai se ei ole yhteiskunnallisesti hyväksyttyä; katsoo niin ikään, että 
rikkomukset, kuten pakkoavioliitto tai sukuelinten silpominen, pitää katsoa 
oikeudelliseksi perusteeksi turvapaikan myöntämiseen.
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