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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe recomandă Comisiei pentru libertăţi 
civile, justiţie şi afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
standardele minime referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii 
ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele 
care, din alte motive, au nevoie de protecţie internaţională, şi referitoare la conţinutul 
protecţiei acordate1,

– având în vedere documentul 11103 al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 
intitulat „Îmbunătăţirea calităţii şi coerenţei deciziilor în materie de azil în statele membre 
ale Consiliului Europei”, din 23 noiembrie 2006,

A. întrucât violenţa şi ameninţarea cu violenţa la adresa femeilor reprezintă o violare a 
dreptului la viaţă, siguranţă, libertate, demnitate şi integritate fizică şi psihică, precum şi o 
ameninţare serioasă pentru sănătatea fizică şi mentală a victimelor acestor violenţe;

B. întrucât, de câţiva ani, numărul cererilor de azil depuse în ţările industrializate nu a încetat 
să scadă, atingând cel mai redus nivel din 1987, Europa fiind destinatara a aproximativ 
80% din numărul total de cereri;  

C. întrucât tendinţa de scădere a numărului solicitanţilor de azil poate fi determinată, printre 
altele, de îmbunătăţirea condiţiilor în unele dintre principalele ţări de origine ale acestor 
solicitanţi, precum şi de introducerea unor politici mai restrictive în materie de azil şi de 
imigrare, 

1. salută eforturile depuse pentru îmbunătăţirea cooperării practice în cadrul regimului de 
azil european comun; consideră că o îmbunătăţire a calităţii procedurilor şi deciziilor este 
atât în interesul statelor membre, cât şi al solicitanţilor de azil;

2. constată cu îngrijorare că aspectele legate de drepturile femeii, egalitatea dintre sexe, 
homosexualitate, bisexualitate şi transsexualitate, precum şi de protecţia minorilor, sunt 
complet ignorate de comunicarea Comisiei;

3. constată, de asemenea, cu îngrijorare, că acest lucru este valabil şi pentru violenţele 
sexuale, domestice şi de gen la adresa femeilor, băieţilor şi fetelor, pentru mutilările 
genitale feminine, traficul de fiinţe umane în scopuri de exploatare sexuală, violenţele 
suportate prin aplicarea crudă şi inumană a legii Sharia respectate în anumite ţări, crimele 
de onoare şi abuzurile sexuale, violul ca armă de război, care constituie persecuţii legate 
de gen similare celor vizate de Directiva 2004/83/CE; reaminteşte că este necesară 
stabilirea unor criterii concrete pentru acordarea azilului sau a unui statut umanitar 
specific femeilor care suferă de acest tip de violenţe; subliniază necesitatea de a integra 
dimensiunea genului şi, în special, de a lua în considerare violenţele faţă de femei în 
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examinarea cererilor de azil;

4. solicită adoptarea unor orientări în materie de persecutare legată de gen, care serveşte 
drept instrument pentru a contribui la interpretarea juridică a cererilor de azil depuse de 
femei şi destinate guvernelor, juriştilor şi tuturor celor care participă la luarea deciziei în 
cadrul cererilor de azil;

5. solicită Comisiei, în cadrul fazei de pregătire a procedurii unice şi în conformitate cu 
regimul european comun de azil, să instituie un grup de experţi(te) ad-hoc pentru 
elaborarea orientărilor europene în materie de persecuţie legată de gen;

6. reaminteşte faptul că interesul superior al copilului trebuie să fie grija esenţială a statelor 
membre în examinarea cererilor de azil depuse de minori; subliniază că, în acest cadru, 
autorităţile competente trebuie să ia în considerare agresiunile şi persecuţiile care vizează 
în mod specific copiii; 

7. invită statele membre să se echipeze cu mijloacele necesare pentru a asigura o protecţie 
integrală femeilor victime ale reţelelor de prostituţie sau ale violenţei domestice, care 
îndrăznesc să îşi denunţe situaţia şi solicită azil din motive de persecuţii fundamentale 
legate de gen; 

8. reaminteşte faptul că reîntregirea familiei este un mijloc necesar pentru a permite viaţa în 
familie şi că aceasta contribuie la crearea unei stabilităţi socioculturale care facilitează 
integrarea resortisanţilor ţărilor terţe în statele membre, ceea ce permite, de altfel, 
promovarea coeziunii economice şi sociale; salută, pe de altă parte, dispoziţiile prevăzute 
în Directiva 2003/9/CE de stabilire a standardelor minime pentru primirea solicitanţilor de 
azil în statele membre1, al cărei articol 8 prevede ca, în cazul în care acordă solicitantului 
o locuinţă, statele membre să ia măsurile necesare pentru a menţine, pe cât posibil, 
unitatea familiei care este prezentă pe teritoriul lor;

9. subliniază necesitatea de a îmbunătăţi colectarea şi procesarea informaţiilor despre ţara de 
origine - inclusiv date/statistici clasificate pe sexe - în măsura în care acestea sunt 
componente esenţiale ale deciziilor statelor membre în materie de azil;

10. reaminteşte faptul că formarea personalului care prestează servicii legate de azil este de o 
importanţă capitală pentru punerea în aplicare a regimului de azil european comun şi 
subliniază necesitatea, pentru statele membre, de a forma personalul responsabil pentru 
examinarea cererilor de azil referitor la întrebările privind abordarea integrată a egalităţii 
dintre femei şi bărbaţi, întrebările de gen şi particularităţile persecutării femeilor şi 
copiilor; reaminteşte importanţa de a acorda solicitanţilor de azil - bărbaţi şi femei -
asistenţă juridică şi asistenţă într-o limbă pe care o pot înţelege, pentru a asigura buna 
desfăşurare a procedurilor de azil şi calitatea informaţiilor primite;

11. subliniază faptul că experienţele pe care le au femeile persecutate, precum şi propriile 
activităţi politice ale acestora, se pot distinge de cele ale bărbaţilor şi, prin urmare, fac 
necesară abordarea unor chestiuni diferite; subliniază faptul că trebuie să fie disponibile 
femei dotate cu următoarele competenţe: interpreţi, factori de decizie şi consilieri juridici; 
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12. subliniază faptul că necesitatea de a îmbunătăţi cooperarea privind informaţiile despre 
ţările de origine nu trebuie confundată cu elaborarea listei cu ţările de origine sigure: 
niciun stat nu poate fi declarat stat terţ sigur pentru toţi solicitanţii de azil; consideră, în 
plus, că noţiunea de stat terţ sigur nu este în conformitate cu obligaţiile statelor membre în 
temeiul dreptului internaţional, deoarece responsabilitatea principală a protecţiei 
internaţionale revine statului care a primit cererea de azil şi nu poate fi transferată unui 
stat terţ; propune ca, în locul unei liste, să se stabilească criterii care să ia în considerare 
apărarea drepturilor fundamentale; inclusiv protecţia femeilor şi copiilor victime ale 
violenţelor sexuale, domestice şi de gen;

13. solicită eliminarea unei liste generalizate a statelor terţe sigure; recomandă o evaluare 
individuală bazată pe drepturile omului şi, în special, luarea specifică în considerare a 
drepturilor femeii;

14. subliniază necesitatea înfiinţării de centre de primire cu structuri distincte pentru familii, 
femei şi copii, precum şi de structuri adecvate pentru persoanele vârstnice şi handicapate 
care cer azil; solicită să se facă o evaluare a condiţiilor de primire, în cadrul aplicării 
Directivei 2003/9/CE; subliniază, în acest sens, că posibilităţile oferite de noul Fond 
European pentru Refugiaţi ar trebui să fie exploatate din plin;

15. propune ca statele membre să dezvolte politici şi programe specifice, în scopul garantării
unei asistenţe medicale, sociale, judiciare şi psihologice adaptate contextului în care 
trăiesc femeile, băieţii şi fetele care cer azil;

16. reaminteşte importanţa prevenirii, în ţara de origine, pe plan social şi pe teren, a crimei 
organizate; subliniază totuşi că, în materie de trafic de fiinţe umane, trebuie acordată 
atenţie întregii filiere, de la ţara de origine până în ţara de primire, trecând prin ţările de 
tranzit;

17. intenţionează să acţioneze astfel încât sexul, exprimarea sexuală şi orientarea sexuală să 
fie considerate motive de acordare a azilului în toate statele membre, ghidându-se după 
principiul dreptului oricărei persoane la o viaţă deschisă şi liberă, lucru de care nu 
beneficiază homosexualii, bisexualii sau transsexualii din ţările în care orice altă orientare 
în afara heterosexualităţii este sancţionată sau nu este acceptată de societate; consideră, de 
asemenea, că infracţiuni precum căsătoria forţată sau mutilările genitale trebuie să fie 
considerate, din punct de vedere juridic, ca fiind motive pentru acordarea azilului.
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