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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

- tekintettel a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek 
menekültként vagy más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének 
feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló  2004. 
április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelvre1,

- tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2006. november 23-i, „A 
döntéshozatal minőségének és koherenciájának javítása a menekültügy terén az Európa 
Tanács tagállamaiban” című 11103. sz. dokumentumára,

A. mivel a nők elleni erőszak és erőszakkal történő fenyegetés az élethez, a biztonsághoz, a 
szabadsághoz, a méltósághoz, a testi és lelki teljességhez való jog megsértését jelenti, 
továbbá súlyos fenyegetést jelent az erőszak áldozatainak testi és szellemi egészségére 
nézve,

B. mivel néhány év óta az iparosodott országokban folyamatosan csökken és 1987 óta 
legalacsonyabb szintjére süllyedt a benyújtott menedékkérelmek száma, ugyanakkor az 
összes kérelem mintegy 80%-át Európában nyújtják be,

C. mivel a menedékkérők számának csökkenő tendenciája – egyebek között – valószínűleg a 
főbb származási országokban tapasztalható körülmények javulásával, valamint szigorúbb 
menekültügyi és bevándorlási politikák bevezetésével magyarázható,

1. üdvözli a közös európai menekültügyi rendszer keretében folytatott jobb gyakorlati 
együttműködésért tett erőfeszítéseket; úgy véli, hogy az eljárások és határozatok 
minőségének javítása a tagállamok és a menedékjogért folyamodók érdekeit is szolgálja;

2. nyugtalanítónak tartja, hogy a Bizottság közleménye teljes mértékben figyelmen kívül 
hagyja a nők jogaival, az esélyegyenlőséggel, a homoszexualitással, a biszexualitással és a 
transzszexualitással, valamint a kiskorúak védelmével összefüggő aspektusokat;

3. hasonlóan nyugtalanítónak tartja, hogy ugyanígy nem vesz tudomást a nők, a fiú- és 
leánygyermekek által elszenvedett szexuális, családon belüli és nemi erőszakról, a női 
genitáliák megcsonkításáról, a szexuális kizsákmányolás céljából történő 
emberkereskedelemről, a saria törvény kegyetlen és embertelen alkalmazása miatt egyes 
országokban tapasztalható erőszakról, a becsület védelmében elkövetett 
bűncselekményekről és a szexuális visszaélésekről, az erőszaktétel háborús fegyverként 
történő alkalmazásáról, amelyek a 2004/83/EK irányelvben elismert, a nemi 
hovatartozáshoz kapcsolódó üldöztetés körébe tartoznak; emlékeztet rá, hogy a 
menedékjog vagy egyedi humanitárius jogállás ilyen típusú erőszakot elszenvedő nők 
számára történő megadásához konkrét ismérvek megállapítására van szükség; 

                                               
1 HL L 304., 2004.9.30., 12. o.
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hangsúlyozza, hogy a menedékkérelmek elbírálása során szükséges a nemi hovatartozás 
dimenziójának, s különösen a nők elleni erőszaknak a figyelembe vétele;

4. a nemi hovatartozáshoz kapcsolódó üldöztetésekre vonatkozóan iránymutatások 
elfogadását kéri, amelyek mint eszköz hozzájárulhatnak a nők által benyújtott 
menedékkérelmek jogi értelmezéséhez a kormányok, a jogászok és mindazok kezében, 
akik a menedékkérelmekre vonatkozó határozathozatalban részt vesznek;

5. kéri a Bizottságot, hogy az egységes eljárás előkészítő szakaszának keretében és az 
európai menedékügyi rendszerrel összhangban hozzon létre eseti szakértői csoportot a 
nemi hovatartozáshoz kapcsolódó üldöztetésekre vonatkozó iránymutatások 
kidolgozására;

6. felhívja a figyelmet arra, hogy kiskorúak által benyújtott menedékkérelmek elbírálásakor a 
gyermek magasabb érdekét kellene a tagállamoknak szem előtt tartaniuk; hangsúlyozza, 
hogy ebben az összefüggésben az illetékes hatóságoknak tekintetbe kellene venniük a 
különösen a gyermekeket sújtó sérelmeket és üldöztetéseket;

7. felhívja a tagállamokat, hogy fogadják el a szükséges eszközöket azon – prostitúciós 
hálózatok vagy családon belüli erőszak áldozataivá lett – nők maradéktalan védelme 
érdekében, akik elég bátrak ahhoz, hogy felfedjék helyzetüket és nemi hovatartozáshoz 
kapcsolódó súlyos üldöztetés címén menedékért folyamodnak;

8. emlékeztet rá, hogy a családegyesítés a családi élet lehetőségét biztosító lényeges eszköz, 
amely hozzájárul egy olyan társadalmi-kulturális stabilitás megteremtéséhez, ami 
megkönnyíti a harmadik országokból származó bevándorlók beilleszkedését az egyes 
tagállamokban, előmozdítva ezzel a gazdasági és társadalmi kohézió létrejöttét; emellett 
üdvözli a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról szóló 
2003/9/EK irányelvben foglalt rendelkezéseket1, melynek 8. cikke előirányozza, hogy a 
tagállamok hozzanak megfelelő intézkedéseket a területükön tartózkodó család 
egységének – lehetőség szerinti – megőrzése érdekében, amennyiben az érintett tagállam a 
menedékkérőnek szálláshelyet biztosít;

9. hangsúlyozza, hogy szükség van a származási országokról szóló információk gyűjtésének 
és feldolgozásának javítására – ide értve az adatok/statisztikák nemek szerint bontását is –, 
amennyiben azok alapvető elemei a tagállamok menekültügyekben hozott határozatainak;

10. emlékeztet rá, hogy a menekültügyi szervek állományának képzése alapvető fontosságú a 
Közös Európai Menekültügyi Rendszer végrehajtása szempontjából, s hangsúlyozza, hogy 
a tagállamoknak gondoskodniuk kell a nemek közötti esélyegyenlőség integrált 
megközelítése, a nemekhez kapcsolódó kérdések, valamint a nők és a gyermekek 
üldöztetésének sajátosságai terén a menedékkérelmek elbírálásával foglalkozó személyi 
állomány képzéséről; felhívja a figyelmet annak fontosságára, hogy a menedékkérő férfiak 
és nők a menekültügyi eljárások megfelelő lebonyolíthatósága és a nyújtott információk 
minőségének biztosítása érdekében az általuk értett nyelven kapjanak jogi segítséget és 
támogatást;

                                               
1 HL L 31., 2003.2.6., 18. o.
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11. hangsúlyozza, hogy a nők üldöztetéssel kapcsolatos tapasztalatai – mint ahogy politikai 
tevékenységük is – különbözhet a férfiakétól, s ezért másféle kérdéseket kell feltenni 
nekik; hangsúlyozza, hogy ehhez hozzáértő női tolmácsokra, döntéshozókra és jogi 
tanácsadókra van szükség;

12. hangsúlyozza, hogy a származási országokra vonatkozó információkkal kapcsolatosan 
zajló együttműködés szükséges javítása nem keverendő össze a biztonságos származási 
országok listájának összeállításával: egyetlen államot sem lehet valamennyi menedékkérő 
szempontjából biztonságos harmadik államnak minősíteni; ezenkívül úgy véli, hogy a 
biztonságos harmadik állam fogalma nem egyeztethető össze a nemzetközi jog alapján a 
tagállamokra háruló kötelezettségekkel, mivel a nemzetközi védelem annak az államnak a 
fő kötelezettsége, amelyhez a menedékkérelmet benyújtották, és nem ruházható át
harmadik államra; lista helyett javasolja egy olyan kritériumrendszer felállítását, amely 
figyelembe veszi az alapvető jogok védelmét; beleértve a szexuális, a családon belüli és a 
nemi hovatartozáson alapuló erőszakos cselekmények áldozataivá vált nők és gyermekek 
védelmét is;

13. kéri a biztonságos harmadik államok általános listájának eltörlését; javasolja az emberi 
személy jogain alapuló egyedi elbírálás bevezetését, s különösen a nők jogainak speciális 
figyelembe vételét;

14. hangsúlyozza a menedékjogot kérő családok, nők és gyermekek elkülönített fogadására 
alkalmas központok, valamint az idősek és a fogyatékkal élő személyek fogadására 
alkalmas fogadóközpontok létrehozásának szükségességét; kéri, hogy a 2003/9/EK 
irányelv végrehajtásának keretében történjen meg a fogadás feltételeinek értékelése; e 
tekintetben hangsúlyozza, hogy teljes mértékben ki kell használni az új Európai 
Menekültügyi Alap nyújtotta lehetőségeket;

15. javasolja, hogy a tagállamok alakítsanak ki egyedi politikákat és programokat a
menedékkérő nők, fiúk és leányok életkörülményeinek megfelelő orvosi, szociális, jogi és 
pszichológiai ellátás biztosítása érdekében;

16. emlékeztet rá, hogy a származási országokban társadalmi síkon és helyben kell figyelmet 
fordítani a szervezett bűnözés megelőzésére; ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az 
emberkereskedelem tekintetében a teljes – a származási országtól a tranzitországokon 
keresztül a célországokig terjedő – hálózatra figyelmet kell fordítani;

17. el kívánja érni, hogy a nemi hovatartozás, a szexuális önkifejezés és a szexuális 
irányultság valamennyi tagállamban indokul szolgálhasson a menedékjog megadására, 
abból az elvből kiindulva, hogy minden embernek joga van ahhoz, hogy nyíltan és 
szabadon élhessen, mely joggal a homoszexuálisok, a biszexuálisok és a transzszexuálisok 
nem élhetnek azokban az országokban, amelyekben a heteroszexualitástól eltérő 
irányultság minden formáját büntetik vagy a társadalom ezeket elutasítja; véleménye 
szerint továbbá az olyan bűncselekményeket, mint a kikényszerített házasságkötés vagy a 
genitáliák megcsonkítása, a menedékjog megadásánál jogi indoknak kell tekinteni.
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