
AD\648944LV.doc PE 380.707v02-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

2006/2184(INI)

25.1.2007

ATZINUMS
Sniegusi Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par patvērumu: praktiskā sadarbība, kopējā Eiropas patvēruma sistēmā 
pieņemto lēmumu kvalitāte
(2006/2184(INI))

Atzinumu sagatavoja: Bernadette Vergnaud



PE 380.707v02-00 2/6 AD\648944LV.doc

LV

PA_NonLeg



AD\648944LV.doc 3/6 PE 380.707v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

– ņemot vērā Padomes 2004. gada 29. marta Direktīvu 2004/83/EK par obligātajiem 
standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai 
kā personas, kam citādi nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un 
piešķirtās aizsardzības saturu,1

– ņemot vērā Eiropas Padomes parlamentārās asamblejas 2006. gada 23. novembra 
dokumentu Nr. 11103 „Uzlabot kvalitāti un saskaņu lēmumiem par patvērumu Eiropas 
Padomes dalībvalstīs”,

A. tā kā vardarbība un vardarbības draudi pret sievietēm pārkāpj tiesības uz dzīvi, brīvību, 
cieņu, fizisko un emocionālo veselumu, kā arī tie būtiski apdraud šo vardarbības upuru 
fizisko un garīgo veselību;

B. tā kā pēdējo gadu laikā industriāli attīstītajās valstīs iesniegto patvēruma pieteikumu skaits 
turpina samazināties, sasniedzot zemāko rādītāju kopš 1987. gada, Eiropai esot aptuveni 
80% no visu pieteikumu mērķim;  

C. tā kā tendenci samazināties patvēruma pieteikumu skaitam cita starpā var izskaidrot ar 
apstākļu uzlabošanos šo patvēruma prasītāju izcelsmes valstīs, kā arī ar ierobežojošākas 
patvēruma un imigrācijas politikas ieviešanu;

1. atzinīgi vērtē paveikto, lai uzlabotu praktisko sadarbību saistībā ar kopējo Eiropas 
patvēruma sistēmu; uzskata, ka procedūru un lēmumu kvalitātes uzlabošana ir gan 
dalībvalstu, gan patvēruma prasītāju interesēs;

2. ar bažām atzīmē, ka Komisijas paziņojumā vispār nav ņemti vērā ar sieviešu tiesībām, 
dzimumu vienlīdzību, homoseksuālismu, biseksuālismu, transseksuālismu, kā arī bērnu 
aizsardzību saistītie aspekti;

3. ar bažām arī atzīmē, ka tas pats attiecas uz seksuālo vardarbību, vardarbību ģimenē, 
vardarbību pret sievietēm, zēniem un meitenēm, dzimumorgānu apgraizīšanu sievietēm, 
cilvēku tirdzniecību seksuālas izmantošanas nolūkā, vairākās valstīs novērotu vardarbību, 
nežēlīgi un necilvēcīgi piemērojot šariata likumus, goda noziegumiem un seksuālo 
vardarbību, izvarošanu kā kara ieroci, ko var uzskatīt par vajāšanu saistībā ar dzimumu, 
kura ir noteikta Direktīvā 2004/83/EK; atgādina, ka ir jāparedz noteikti kritēriji patvēruma 
vai īpaša humāna statusa piešķiršanai sievietēm, kas cieš no šiem vardarbības veidiem;  
uzsver, ka ar dzimumu saistīti jautājumi, it īpaši vardarbība pret sievietēm, ir jāņem vērā, 
izskatot patvēruma pieteikumus;

4. prasa pieņemt pamatnostādnes valdībām, juristiem un visiem, kas ir iesaistīti lēmumu 
pieņemšanā par patvēruma pieteikumiem, attiecībā uz vajāšanu saistībā ar dzimumu, 
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kalpojot par līdzekli sieviešu iesniegto patvēruma pieteikumu izvērtēšanā;

5. prasa, lai Komisija kā sagatavošanās pasākumu vienotajai procedūrai un saskaņā ar kopējo 
Eiropas patvēruma sistēmu izveidotu ad hoc ekspertu grupu Eiropas pamatnostādņu 
izstrādei ar dzimumu saistītas vajāšanas jomā;

6. atgādina, ka bērnu interešu primārajai lomai jābūt īpaši svarīgam faktoram, dalībvalstīm 
izskatot bērnu iesniegtos patvēruma pieteikumus; uzsver, ka šajā sakarā kompetentajām 
iestādēm ir jāņem vērā īpašie bērnu izmantošanas un vajāšanas gadījumi;

7. aicina dalībvalstis paredzēt nepieciešamos līdzekļus, lai nodrošinātu pilnīgu aizsardzību 
sievietēm, kuras ir cietušas prostitūcijas tīklos vai no vardarbības ģimenē un kuras sper 
drosmīgu soli ziņot par savu stāvokli un lūdz patvērumu, jo tiek principiāli vajātas saistībā 
ar dzimumu; 

8. atgādina, ka ģimenes atkalapvienošanās ir vajadzīgs līdzeklis, lai veicinātu dzīvi ģimenē 
un sniegtu ieguldījumu sociālas un kulturālas stabilitātes izveidē, atvieglojot trešo valstu 
izceļotāju integrāciju dalībvalstīs un tādējādi sekmējot ekonomisko un sociālo kohēziju; 
turklāt atzinīgi vērtē noteikumus Padomes Direktīvā 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātos 
standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai1, un tās 8. pantu, kas prasa dalībvalstīm veikt 
atbilstīgus pasākumus, lai pēc iespējas vairāk saglabātu savā teritorijā esošo ģimeņu 
vienotību, ja attiecīgā dalībvalsts patvēruma prasītāju nodrošina ar mājokli;

9. uzsver, ka ir jāuzlabo informācijas ieguve un apstrāde par izcelsmes valstīm, tostarp ar 
dzimumu saistīti dati/statistika, kam ir būtiska loma, dalībvalstīm pieņemot lēmumus 
patvēruma jomā;

10. atgādina, ka patvēruma dienesta personāla apmācība ir īpaši svarīga, lai īstenotu kopējo 
Eiropas patvēruma sistēmu, un uzsver, ka dalībvalstīm ir jāapmāca par patvēruma 
pieteikumu izskatīšanu atbildīgais personāls par integrētu pieeju sieviešu un vīriešu 
vienlīdzībai, jautājumiem, kas saistīti ar dzimumu, kā arī bērnu un sieviešu vajāšanas 
aspektiem; atgādina, ka ir būtiski sniegt patvēruma prasītājiem vīriešiem un sievietēm 
juridisku palīdzību un atbalstu tādā valodā, kuru viņi spētu saprast, lai nodrošinātu 
atbilstīgu patvēruma procedūru norisi un saņemtās informācijas kvalitāti; 

11. uzsver, ka sieviešu vajāšanas pieredze, kā arī viņu politiskās aktivitātes var atšķirties no 
vīriešu vajāšanās pieredzes un politiskajām aktivitātēm, un līdz ar to uzdotajiem 
jautājumiem ir jābūt atšķirīgiem; tādēļ ir jābūt pieejamiem kompetentu tulku, lēmumu 
pieņēmēju un juridisko padomnieku sieviešu pakalpojumiem;

12. uzsver, ka nepieciešamību uzlabot informatīvo sadarbību ar izcelsmes valstīm nedrīkst 
jaukt ar drošu izcelsmes valstu saraksta sastādīšanu: nevienu valsti nevar pasludināt par 
drošu trešo valsti visiem patvēruma prasītājiem; uzskata, ka drošu trešo valstu jēdziens 
neatbilst dalībvalstu saistībām starptautisko tiesību jomā, jo galvenā atbildība par 
starptautisku aizsardzību ir valstij, kura ir saņēmusi patvēruma pieteikumu, un šo atbildību 
nevar nodot trešai valstij; ierosina izstrādāt nevis sarakstu, bet kritērijus, kuros būtu ņemta 
vērā pamattiesību aizsardzība, tostarp to sieviešu un bērnu aizsardzība, kuri ir cietuši no 
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seksuālas vardarbības, vardarbības ģimenē un vardarbības saistībā ar dzimumu;

13. aicina atcelt vispārēju drošu trešo valstu sarakstu ; iesaka individuālu novērtējumu, par 
pamatu ņemot cilvēktiesības un īpaši ņemot vērā īpašās sieviešu tiesības;

14. uzsver, ka ir jāizveido uzņemšanas centri ar atsevišķām struktūrām, kas būtu paredzētas 
ģimenēm, sievietēm un bērniem, kā arī atbilstīgām struktūrām patvēruma prasītājiem, kas 
ir vecāka gadagājuma cilvēki un invalīdi; aicina veikt novērtējumu par uzņemšanas 
apstākļiem saistībā ar Direktīvas Nr. 2003/9/EK īstenošanu; šajā sakarā uzsver, ka ir 
pilnībā jāizmanto iespējas, ko sniedz jaunais Eiropas bēgļu fonds; 

15. ierosina dalībvalstīm izstrādāt īpašus politikas virzienus un programmas, lai garantētu 
medicīnisko, sociālo, tiesisko un psiholoģisko palīdzību, kas būtu pielāgota apstākļiem, 
kuros dzīvo sievietes, zēni un meitenes, kas prasa patvērumu;

16. atgādina profilakses nozīmi izcelsmes valstīs sociālajā jomā un saistībā ar organizēto 
noziedzību; tomēr uzsver, ka attiecībā uz cilvēku tirdzniecību uzmanība ir jāpievērš visai 
ķēdei no izcelsmes valsts līdz uzņemšanas valstij, tostarp arī tranzītvalstīm;

17. sagaida, ka dzimumu, izteikšanos sava dzimuma vārdā un seksuālo orientāciju uzskatīs 
par iemesliem, lai piešķirtu patvērumu visās dalībvalstīs, par pamatu ņemot principu, ka 
ikvienai personai ir tiesības dzīvot atklāti un brīvi, kas netiek nodrošinātas 
homoseksuālām, biseksuālām un transseksuālām personām valstīs, kurās soda par 
jebkuriem tādiem seksuāliem sakariem, kuri nav heteroseksuāli, vai arī šos nepieņem 
sabiedrība; uzskata, ka par iemesliem, lai piešķirtu patvērumu, ir jāuzskata arī tādi 
noziegumi kā piespiedu laulības un dzimumorgānu apgraizīšana.
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