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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

- uwzględniając dyrektywę Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osób, które z innych względów potrzebują 
międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony1,

- uwzględniając dokument 11103 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 23 
listopada 2006 r., zatytułowany „Podnoszenie jakości i spójności decyzji dotyczących 
azylu w państwach członkowskich Rady Europy”, 

A. mając na uwadze, że przemoc i zagrożenie przemocą wobec kobiet stanowi naruszenie 
prawa do życia, bezpieczeństwa, wolności, godności oraz integralności fizycznej i 
emocjonalnej, a także jest poważnym zagrożeniem zdrowia fizycznego i psychicznego 
ofiar przemocy,

B. mając na uwadze, że w ostatnich latach liczba wniosków azylowych składanych w krajach 
uprzemysłowionych znacząco spada, osiągając najniższy poziom od 1987 r., a w Europie 
składanych jest około 80% wszystkich wniosków, 

C. mając na uwadze, że tendencję spadkową liczby osób starających się o azyl można 
przypisać m.in. poprawie warunków w niektórych z głównych krajów pochodzenia osób 
starających się o azyl, a także wprowadzeniu bardziej restrykcyjnej polityki azylowej i 
imigracyjnej, 

1. wyraża zadowolenie w związku z wysiłkami podjętymi w celu poprawy praktycznej 
współpracy w ramach wspólnego europejskiego systemu azylowego; jest zdania, że 
poprawa jakości procedur i decyzji leży w interesie zarówno państw członkowskich, jak i 
osób ubiegających się o azyl;

2. zauważa z zaniepokojeniem, że komunikat Komisji całkowicie pomija aspekty związane z 
prawami kobiet, równością płci, homoseksualnością, biseksualnością i transseksualnością 
oraz ochroną małoletnich; 

3. zauważa również z zaniepokojeniem, że to samo dotyczy przemocy seksualnej, domowej i 
przemocy że względu na płeć stosowanej wobec kobiet, chłopców i dziewcząt, 
okaleczania kobiecych narządów płciowych, handlu ludźmi w celu wykorzystywania 
seksualnego, przemocy wynikającej z okrutnego i nieludzkiego stosowania w niektórych 
krajach prawa szariatu, przestępstw honorowych i molestowania seksualnego, gwałtów 
jako narzędzia wojny, które stanowią prześladowanie ze względu na płeć w rozumieniu 
dyrektywy 2004/83/WE; przypomina, że konieczne jest ustalenie konkretnych kryteriów 
przyznawania azylu lub statusu humanitarnego, stosowanych wobec kobiet, które 

                                               
1 Dz.U. L 304 z 30.9.2004, str. 12.
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ucierpiały z powodu tego typu przemocy; podkreśla potrzebę uwzględnienia problematyki 
płci, w szczególności przemocy wobec kobiet, przy rozpatrywaniu wniosków azylowych;

4. wnosi o przyjęcie wytycznych w sprawie prześladowania związanego z płcią służących 
jako narzędzie pomocne w prawnej interpretacji wniosków azylowych składanych przez 
kobiety, które to wytyczne przeznaczone byłyby dla rządów, prawników i wszystkich, 
którzy uczestniczą w podejmowaniu decyzji w sprawach o udzielenie azylu;

5. wzywa Komisję, w kontekście fazy przygotowawczej pojedynczej procedury i zgodnie ze 
wspólnym europejskim systemem azylowym, do powołania grupy ekspertów ad hoc, 
która opracowałaby wytyczne europejskie w dziedzinie prześladowania związanego z 
płcią;

6. przypomina, że dobro dziecka powinno być najważniejszym kryterium stosowanym przez 
państwa członkowskie przy rozpatrywaniu wniosków o azyl składanych przez 
małoletnich; podkreśla, że w tym kontekście właściwe organy powinny uwzględniać 
szkody i prześladowania dotyczące przede wszystkim dzieci;

7. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia środków niezbędnych do zapewnienia 
całościowej opieki kobietom będącym ofiarami przemocy domowej lub organizacji 
zajmujących się prostytucją, a które mają odwagę ujawnić swoją sytuację i starają się o 
azyl z powodu prześladowań związanych z płcią;

8. przypomina, że łączenie rodzin jest niezbędnym środkiem umożliwiającym życie 
rodzinne, przyczyniającym się do stabilizacji socjokulturalnej ułatwiającej integrację 
obywateli państw trzecich w państwach członkowskich, co z kolei pozwala na 
promowanie spójności ekonomicznej i społecznej; z zadowoleniem przyjmuje ponadto 
przepisy przewidziane dyrektywą 2003/9/WE ustanawiającą minimalne normy dotyczące 
przyjmowania osób ubiegających się o azyl w państwach członkowskich1, której art. 8 
przewiduje, że państwa członkowskie podejmują właściwe środki w celu utrzymania, w 
możliwie jak najszerszym zakresie, jednolitości rodziny w postaci, w jakiej przebywa ona 
na ich terytorium, jeśli dane państwo członkowskie zapewnia zakwaterowanie 
wnioskodawcy;

9. podkreśla konieczność usprawnienia zbierania i przetwarzania danych dotyczących kraju 
pochodzenia - wraz z danymi/danymi statystycznymi z podziałem według płci - jako że są 
one zasadniczymi elementami podejmowania decyzji dotyczących azylu przez państwa 
członkowskie;

10. przypomina, że kształcenie urzędników odpowiedzialnych za sprawy azylowe ma 
kapitalne znaczenie dla wprowadzania wspólnego europejskiego systemu azylowego i 
podkreśla konieczność zapewnienia przez państwa członkowskie urzędnikom 
odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosków o azyl szkolenia z zakresu zintegrowanego 
podejścia do równouprawnienia między kobietami i mężczyznami, kwestii płci oraz 
specyfiki prześladowania kobiet i dzieci; przypomina znaczenie dostarczania ubiegającym 
się o azyl, kobietom i mężczyznom, pomocy prawnej w języku, który są w stanie 
zrozumieć, w celu zapewnienia właściwego przebiegu procedur i odpowiedniej jakości 

                                               
1 Dz.U. L 31 z 6.2.2003, str. 18.
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informacji;

11. podkreśla, że doświadczenia kobiet dotyczące prześladowań, a także ich własna 
działalność polityczna, mogą być odmienne od doświadczeń mężczyzn i dlatego 
wymagają zadawania innych pytań; podkreśla, że należy zapewnić dostępność kobiet 
wśród tłumaczy oraz osób podejmujących decyzje i służących poradą prawną;

12. podkreśla, że konieczność pogłębienia współpracy w zakresie informacji na temat krajów 
pochodzenia nie może być mylona ze sporządzaniem wykazu bezpiecznych krajów 
pochodzenia, ponieważ żaden kraj nie może być określony jako bezpieczny kraj trzeci dla 
osób starających się o azyl; uważa ponadto, że pojęcie bezpiecznego kraju trzeciego nie 
jest zgodne ze zobowiązaniami państw członkowskich wynikających z prawa 
międzynarodowego, jako że główna odpowiedzialność za ochronę międzynarodową 
spoczywa na państwie, które otrzymało wniosek o udzielenie azylu i nie może zostać 
przeniesiona na państwo trzecie; proponuje ustalenie zamiast listy raczej kryteriów 
uwzględniających obronę praw podstawowych; wraz z ochroną kobiet i dzieci będących 
ofiarami przemocy seksualnej, przemocy domowej i przemocy związanej z płcią;

13. wzywa do zniesienia wykazu bezpiecznych krajów trzecich i zaleca indywidualną ocenę 
w oparciu o prawa człowieka, w szczególności na podstawie odrębnego rozpatrywania 
praw kobiet;

14.  podkreśla konieczność utworzenia ośrodków zawierających osobne struktury dla rodzin, 
kobiet i dzieci, a także struktury odpowiadające potrzebom osób starszych i 
niepełnosprawnych ubiegających się o azyl; domaga się, aby przeprowadzono ocenę 
warunków przyjmowania w ramach wdrażania dyrektywy 2003/9/WE; podkreśla w tym 
miejscu, że należy w pełni wykorzystać możliwości, jakie stwarza nowy Europejski 
Fundusz na rzecz Uchodźców;

15. proponuje, aby państwa członkowskie opracowały konkretne polityki i programy w celu 
zapewnienia pomocy medycznej, socjalnej, prawnej i psychologicznej odpowiadającej 
potrzebom kobiet i dzieci ubiegających się o azyl;

16. przypomina znaczenie działalności zapobiegawczej w krajach pochodzenia na 
płaszczyźnie społecznej i w obszarze przestępczości zorganizowanej; podkreśla jednak, że 
co do handlu ludźmi należy uwzględniać cały łańcuch, od kraju pochodzenia, przez kraje 
tranzytowe aż do kraju przyjmującego;

17. jest głęboko przekonany, że płeć, tożsamość płciowa i orientacja seksualna powinny być 
traktowane jako podstawa do udzielenia azylu we wszystkich państwach członkowskich, z 
uwagi na prawa każdej osoby do prowadzenia życia w sposób otwarty i nieskrępowany, 
którego nie mają homoseksualiści, biseksualiści i transseksualiści w krajach, w których 
orientacja inna niż heteroseksualna podlega sankcjom lub nie jest społecznie 
akceptowana; uważa ponadto, że przestępstwa takie, jak przymusowe małżeństwa lub 
okaleczanie narządów płciowych powinny być traktowane pod względem prawnym jako 
podstawy udzielenia azylu.
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