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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių 
piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga 
tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų1,

– atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 23 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 
11103 dokumentą tema „Sprendimų priėmimo tobulinimas ir didesnės darnos siekimas 
prieglobsčio suteikimo srityje Europos Tarybos valstybėse narėse“,

A. kadangi smurtas prieš moteris ir grasinimai naudoti  smurtą – tai teisės į gyvybę, 
saugumą, laisvę, orumą ir fizinį bei psichinį neliečiamumą pažeidimas ir didelis pavojus 
nukentėjusiųjų nuo tokio smurto fizinei ir protinei sveikatai,

B. kadangi pastaraisiais metais pramoninėse šalyse pateikiamų prieglobsčio prašymų skaičius 
nuolat mažėjo ir pasiekė žemiausią lygį nuo 1987 m., o Europai tenka apie 80 proc. visų 
pateikiamų prieglobsčio prašymų,  

C. kadangi prieglobsčio prašytojų skaičiaus mažėjimo tendencija, be kita ko, gali būti susijusi 
su pagerėjusiomis sąlygomis kai kuriose pagrindinėse prieglobsčio prašytojų kilmės šalyse 
ir su tuo, kad pradėta vykdyti labiau ribojanti prieglobsčio ir imigracijos politika 

1. džiaugiasi, kad buvo dedama pastangų siekiant pagerinti su bendrąja Europos prieglobsčio 
sistema susijusį praktinį bendradarbiavimą; mano, kad procedūrų ir sprendimų priėmimo 
tobulinimas yra naudingas tiek valstybių narėms, tiek prieglobsčio prašytojams;

2. 2. su nerimu pabrėžia, kad Komisijos komunikate visiškai neatsižvelgiama į aspektus, 
susijusius su moterų teisėmis, lyčių lygybe, homoseksualumu, biseksualumu ir 
transeksualumu, taip pat nepilnamečių apsauga;

3. taip pat su nerimu pabrėžia, kad tas pats pasakytina apie seksualinį, šeiminį smurtą bei 
smurtą dėl lyties, nukreiptą prieš moteris, berniukus ir mergaites, moterų lyties organų 
žalojimą, prekybą žmonėmis siekiant seksualiai juos išnaudoti, smurtą, patiriamą kai 
kuriose šalyse žiauriai ir nežmoniškai taikant šariato teisę, vadinamuosius garbės 
nusikaltimus ir seksualinį išnaudojimą, išžaginimą kaip karo priemonę, – persekiojimus 
dėl lyties, kaip apibrėžta direktyvoje 2004/83/EB; primena, kad būtina nustatyti 
konkrečius kriterijus, kuriais remiantis būtų galima suteikti prieglobstį arba specialų 
humanitarinį statusą tokio pobūdžio smurtą patiriančioms moterims; pabrėžia, kad 
svarstant prieglobsčio prašymus būtina atsižvelgti į su lytimi susijusius klausimus ir ypač į 
moterų patiriamą smurtą;

4. ragina patvirtinti vyriausybėms, teisininkams ir visiems sprendimų dėl prieglobsčio 
suteikimo priėmimo procese dalyvaujantiems asmenims skirtas gaires persekiojimo dėl 

  
1 OL L 304, 2004 9 30, p. 12.
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lyties klausimais, kurios būtų priemonė, padedanti teisiškai įvertinti moterų prieglobsčio 
prašymus;

5. ragina Komisiją vienintelės procedūros parengiamuoju etapu pagal bendrosios Europos 
prieglobsčio sistemos reikalavimus sudaryti ad hoc ekspertų grupę, kuri rengtų  Europos 
gaires persekiojimo dėl lyties klausimais;

6. primena, kad valstybės narės, nagrinėdamos nepilnamečių pateiktus prieglobsčio 
prašymus, pirmiausia turėtų atsižvelgti į vaiko interesus;  pabrėžia, kad dėl minėtų 
priežasčių kompetentingos institucijos turėtų deramai atsižvelgti ypatingą vaikų patiriamą 
prievartą ir jų persekiojimus;

7. ragina valstybes nares priimti būtinas priemones, siekiant užtikrinti visapusišką moterų, 
kurios yra prostitucijos organizacijų ar šeiminio smurto aukos ir kurios išdrįsta pranešti 
apie savo padėtį ir prašo prieglobsčio  dėl su lytimi susijusio persekiojimo, apsaugą; 

8. be to, džiaugiasi minimalias normas dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo valstybėse 
narėse nustatančia direktyva 2003/9/EB , kurios 8 straipsnyje numatyta, kad valstybės 
narės imasi reikiamų priemonių, kad, kiek įmanoma, būtų išlaikytas jų teritorijoje 
gyvenančios šeimos vientisumas, jei atitinkama valstybė narė suteikia būstą prieglobsčio 
prašytojams; be to, džiaugiasi minimalias normas dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo 
valstybėse narėse nustatančia direktyva 2003/9/EB1, kurios 8 straipsnyje numatyta, kad 
valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad, kiek įmanoma, būtų išlaikytas jų 
teritorijoje gyvenančios šeimos vientisumas, jei atitinkama valstybė narė suteikia būstą 
prieglobsčio prašytojams;

9. pabrėžia, kad būtina geriau rinkti ir tvarkyti informaciją apie kilmės šalis – įskaitant ir su 
lytimi susijusius duomenis (statistikos duomenis), kuri yra svarbiausias veiksnys valstybei 
narei priimant sprendimus dėl prieglobsčio suteikimo;

10. primena, kad prieglobsčio tarnybų darbuotojų mokymas yra ypatingai svarbus diegiant  
bendrąją Europos prieglobsčio sistemą, ir pabrėžia, kad valstybės narės privalo užtikrinti 
už prieglobsčio suteikimo prašymų nagrinėjimą atsakingų darbuotojų mokymą  moterų ir 
vyrų lygybės integruoto požiūrio į moterų ir vyrų lygybę klausimais, lyčių klausimais ir 
specialiaisiais moterų bei vaikų persekiojimo klausimais; primena, kaip svarbu 
prieglobsčio prašytojams – vyrams ir moterims – užtikrinti teisinę pagalbą bei pagalbą ta 
kalba, kurią jie supranta, siekiant užtikrinti tinkamą prieglobsčio suteikimo procedūrų 
vykdymą ir deramą gaunamos informacijos klausimais;

11. pabrėžia, kad persekiojimus patyrusių moterų patirtis ir jų pačių politinė veikla gali skirtis 
nuo vyrų patirties ir veiklos ir todėl privalo būti užduodami skirtingi klausimai; pabrėžia, 
kad turėtų būti pakankamai tokią kompetenciją turinčių moterų – vertėjų žodžiu,
sprendimų priėmėjų ir patarėjų teisės klausimais;

12. pabrėžia, kad būtinybė tobulinti bendradarbiavimą, siekiant gauti su kilmės šalimi 
susijusią informaciją, neturėtų būti painiojama su saugių kilmės šalių sąrašo sudarymu, 
kadangi jokia valstybė negali būti paskelbta saugi visiems prieglobsčio prašytojams; taip 
pat mano, kad saugių trečiųjų šalių sąvoka nesuderinama su valstybių narių pagal 
tarptautinę teisę prisiimtais įsipareigojimais, kadangi pagrindinė atsakomybė dėl 

  
1 OL L 31, 2003 2 6, p. 18.
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tarptautinės apsaugos tenka prieglobsčio prašymą gavusiai valstybei ir negali būti 
perduota trečiajai valstybei; siūlo, kad vietoj tokio sąrašo būtų nustatyti kriterijai, kuriuos 
rengiant būtų atsižvelgiama į pagrindinių teisių apsaugą, įskaitant seksualinio, šeiminio ir 
su lytimi susijusio smurto aukų – moterų ir vaikų – apsaugą;

13. reikalauja panaikinti bendrą saugių trečiųjų šalių sąrašą; siūlo vertinti atskirai kiekvieną 
atvejį, remiantis žmogaus teisėmis ir ypatingai atsižvelgiant į moterų teises;

14. pabrėžia, kad būtina steigti priėmimo centrus su atskiromis šeimoms, moterims ir vaikams 
skirtomis patalpomis bei su pagyvenusiems ir neįgaliems prieglobsčio prašytojams 
tinkamomis patalpomis; ragina įgyvendinant direktyvą 2003/9/EB įvertinti priėmimo 
sąlygas; pabrėžia, kad siekiant šių tikslų būtina visiškai pasinaudoti naujojo Europos 
pabėgėlių fondo teikiamomis galimybėmis; 

15. siūlo valstybėms narėms kurti atitinkamą politiką ir parengti specialiąsias programas 
siekiant užtikrinti medicininę, socialinę, teisinę ir psichologinę pagalbą, pritaikytą prie 
sąlygų, kuriomis gyvena prieglobsčio prašančios moterys, berniukai ir mergaitės;

16. primena, kokia svarbi socialinių problemų ir organizuoto nusikalstamumo prevencija 
kilmės šalyse; vis dėlto pabrėžia, kad prekybos žmonėmis klausimais turi būti 
atsižvelgiama į visą šalių, įskaitant kilmės, tranzito ir priėmimo šalis, grandinę;

17. ketina siekti, kad lytis, lytinė išraiška ir lytinė orientacija taptų prieglobsčio suteikimo 
pagrindu visose valstybėse narėse, remiantis visų asmenų teise gyventi atvirai ir laisvai, 
nes ši teisė nėra užtikrinama homoseksualiems, biseksualiems arba transseksualiems 
asmenims tose šalyse, kuriose bet kuri kita lytinė orientacija nei heteroseksualumas yra 
baudžiama arba visuomenės nepripažįstama; be to, mano, kad tokie nusikaltimai, kaip 
prievartinės vedybos arba lyties organų žalojimas, turėtų būti laikomi teisiniu pagrindu 
suteikti prieglobstį.
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