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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

– so zreteľom na smernicu Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych 
ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb 
bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú 
ochranu, a obsah poskytovanej ochrany1,

– so zreteľom na dokument Parlamentného zhromaždenia Rady Európy 11103 
z 23. novembra 2006, nazvaný Zlepšovanie kvality a súdržnosti rozhodovania v oblasti 
azylu v členských štátoch Rady Európy,

A. keďže násilie a hrozba násilia na ženách predstavujú porušenie práva na život, 
bezpečnosť, slobodu, dôstojnosť a fyzickú a psychickú integritu, ako aj vážne ohrozenie 
fyzického a psychického zdravia obetí tohto násilia,

B. keďže už niekoľko rokov počet žiadostí o azyl, predložených v priemyselne vyspelých 
krajinách, neprestajne klesá a dosiahol svoju najnižšiu úroveň od roku 1987, pričom 
Európa prijíma približne 80 % z celkového množstva žiadostí,

C. keďže znižovanie množstva žiadostí o azyl možno okrem iného pripísať zlepšeniu 
podmienok v niektorých z hlavných krajín, z ktorých pochádzajú žiadatelia, ako aj 
zavedeniu reštriktívnejších politík v oblasti azylu a prisťahovalectva,

1. víta úsilie vyvinuté na zlepšenie praktickej spolupráce v rámci spoločného európskeho 
azylového systému; nazdáva sa, že zlepšenie kvality postupov a rozhodnutí je v záujme 
tak členských štátov, ako aj žiadateľov o azyl;

2. so znepokojením konštatuje, že oznámenie Komisie úplne ignoruje aspekty spojené s 
právami žien, rodovou rovnosťou, homosexualitou, bisexualitou a transsexualizmom, ako 
aj ochranou neplnoletých;

3. so znepokojením tiež zdôrazňuje, že rovnaká situácia existuje aj v oblasti sexuálneho, 
domáceho a rodového násilia páchaného na ženách, chlapcoch a dievčatách, zmrzačovania 
ženských genitálií, obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho zneužívania, násilia 
páchané z dôvodu krutého a neľudského uplatňovania zákonu šaria v niektorých 
krajinách, zločinov páchaných v záujme cti a sexuálneho zneužívania, znásilnenia ako 
nástroja pri vedení vojny, ktoré predstavujú prenasledovanie spojené s rodom, ako sa 
stanovuje v smernici Rady 2004/83/ES; pripomína, že je potrebné stanoviť konkrétne 
kritériá poskytovania azylu alebo osobitného humanitárneho štatútu ženám trpiacim týmto 
druhom násilia; zdôrazňuje potrebu začleniť do posudzovania žiadostí o azyl rodový 
rozmer a najmä zohľadňovať násilie páchané na ženách;

                                               
1 Ú. v. EÚ L 304, 30.9.2004, s. 12.
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4. žiada prijatie usmernení v oblasti prenasledovania spojeného s rodom ako nástroja, ktorý 
prispeje k právnemu výkladu žiadostí o azyl pochádzajúcich od žien, pričom tieto 
usmernenia budú určené pre vlády, právnikov a všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú na 
prijímaní rozhodnutí v rámci žiadostí o azyl;

5. žiada Komisiu, aby v rámci prípravnej fázy jednotného postupu a v súlade so spoločným 
európskym azylovým systémom vytvorila skupinu expertov/expertiek ad hoc pre 
vypracovanie európskych usmernení v oblasti prenasledovania spojeného s rodom;

6. pripomína, že najvyšší záujem dieťaťa by mal byť pre členské štáty hlavným hľadiskom 
pri skúmaní žiadostí o azyl predložených neplnoletými osobami; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že zodpovedné orgány majú zohľadniť ujmu a prenasledovanie týkajúce sa 
osobitne detí;

7. vyzýva členské štáty, aby prijali potrebné prostriedky na zabezpečenie integrálnej ochrany 
žien, ktoré sú obeťami sietí prostitúcie alebo domáceho násilia, ktoré sa odvážia poukázať 
na svoju situáciu a žiadajú o azyl z dôvodu prenasledovania spojeného predovšetkým s 
rodom;

8. pripomína, že spájanie rodín je prostriedkom potrebným na umožnenie rodinného života a 
že prispieva k vytvoreniu sociálno-kultúrnej stability uľahčujúcej integráciu štátnych 
príslušníkov tretích krajín v členských krajinách, čo napomáha hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti; okrem iného víta ustanovenia stanovené smernicou Rady 2003/9/ES, ktorou sa 
ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl v členských štátoch a ktorej 
článok 8 stanovuje, že členské štáty príjmu, pokiaľ je to možné, príslušné opatrenia na 
zlučovanie rodín, ktoré sa zdržiavajú na ich území, ak príslušný členský štát poskytne 
žiadateľom ubytovanie;

9. zdôrazňuje nevyhnutnosť zlepšiť zhromažďovanie a spracovanie informácií o krajinách 
pôvodu – vrátane údajov/štatistík rozdelených podľa pohlavia – keďže sú hlavnými 
prvkami, na základe ktorých členské štáty prijímajú rozhodnutia v oblasti azylu;

10. pripomína, že odborná príprava zamestnancov azylových služieb je mimoriadne dôležitá 
pre zavádzanie európskeho azylového systému a zdôrazňuje potrebu, aby členské štáty 
zabezpečili odbornú prípravu zamestnancov zodpovedných za posudzovanie žiadostí o 
azyl, pokiaľ ide o integrovaný prístup k rovnosti medzi ženami a mužmi, rodové otázky a 
osobitosti prenasledovania žien a detí; pripomína, že je dôležité poskytovať žiadateľom o 
azyl – mužom i ženám – právnu pomoc a podporu v jazyku, ktorému rozumejú s cieľom 
zabezpečiť správny priebeh azylového postupu a kvalitu získaných informácií;

11. zdôrazňuje, že skúsenosti žien s prenasledovaním, ako aj ich vlastné politické aktivity, sa 
môžu líšiť od skúseností a aktivít mužov, a preto je žiaduce, aby sa kládli iné otázky;
zdôrazňuje, že musia byť k dispozícii ženy tlmočníčky, ženy prijímajúce rozhodnutia a 
právne poradkyne;

12. zdôrazňuje, že potreba zlepšenia spolupráce v oblasti informovania o krajine pôvodu sa 
nesmie zamieňať s vypracovaním zoznamu bezpečných krajín pôvodu: žiadny štát 
nemôže byť vyhlásený za bezpečnú tretiu krajinu pre všetkých žiadateľov o azyl;
domnieva sa okrem toho, že pojem bezpečného tretieho štátu nie je v súlade s 
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povinnosťami členských štátov na základe medzinárodného práva, lebo hlavná 
zodpovednosť za medzinárodnú ochranu pripadá štátu, ktorý dostal žiadosť o azyl a 
nemôže sa presunúť na tretí štát; navrhuje namiesto zoznamu zostaviť skôr kritéria berúce 
do úvahy ochranu základných práv vrátane ochrany žien a detí, ktoré sa stali obeťami 
sexuálneho, domáceho alebo na rode založeného násilia;

13. žiada, aby bol zrušený všeobecný zoznam bezpečných tretích krajín; odporúča, aby sa 
uskutočňovalo individuálne hodnotenie založené na právach ľudskej osoby a zvlášť na 
špecifickom zohľadňovaní práv žien;

14. zdôrazňuje potrebu vytvorenia pobytových táborov s odlíšenými štruktúrami pre rodiny, 
ženy a deti, ako aj s vhodnými štruktúrami pre staršie osoby a zdravotne postihnutých 
žiadateľov o azyl; žiada, aby sa v rámci zavádzania smernice 2003/9/ES vykonalo 
hodnotenie podmienok prijímania; zdôrazňuje v tomto zmysle, že možnosti, ktoré 
poskytuje nový Európsky fond pre utečencov, by sa mali v plnej miere využiť;

15. navrhuje, aby členské štáty rozvíjali osobitné politiky a programy s cieľom zabezpečiť 
lekársku, sociálnu, právnu a psychologickú podporu, ktorá bude zodpovedať kontextu, v 
akom žijú ženy, chlapci a dievčatá – žiadatelia o azyl;

16. pripomína dôležitosť prevencie v krajinách pôvodu v sociálnej oblasti a v oblasti 
organizovaného zločinu; zdôrazňuje však, že pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi, 
pozornosť sa má venovať celému javu, od krajiny pôvodu cez tranzitné krajiny až po 
cieľové krajiny;

17. považuje za potrebné postupovať tak, aby sa pohlavie, sexuálne vyjadrenie a sexuálna 
orientácia považovali za dôvody na poskytnutie azylu vo všetkých členských štátoch, 
pričom zásadou má byť právo každého človeka na otvorený a slobodný život, ktorý však 
nemajú homosexuáli, bisexuáli alebo transsexuáli v krajinách, kde sa akákoľvek iná 
orientácia ako heterosexuálna trestá, alebo nie je spoločnosťou akceptovaná; takisto sa 
domnieva, že zločiny ako nútené manželstvá alebo zmrzačovanie genitálií sa musia z 
právneho hľadiska považovať za dôvody na poskytnutie azylu.



PE 380.707v03-00 6/6 AD\648944SK.doc

SK

POSTUP

Názov Azyl: praktická spolupráca, kvalita rozhodovania v rámci spoločného 
európskeho azylového systému

Číslo postupu 2006/2184(INI)
Gestorský výbor LIBE
Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi
FEMM
6.7.2006

Rozšírená spolupráca – dátum 
oznámenia na schôdzi
Spravodajkyňa výboru požiadaného o 
stanovisko

dátum menovania

Bernadette Vergnaud
6.9.2006

Predchádzajúci spravodajca výboru 
požiadaného o stanovisko
Prerokovanie vo výbore 23.11.2006 20.12.2006 24.1.2007
Dátum prijatia 24.1.2007
Výsledok záverečného hlasovania +:

–:
0:

19
10
1

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Edit Bauer, Maria Carlshamre, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra 
Flasarová, Claire Gibault, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Esther Herranz 
García, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, 
Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Marie-
Line Reynaud, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Britta 
Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christa Klaß, Zita Pleštinská, 
Bernadette Vergnaud

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na 
záverečnom hlasovaní

Jean Lambert, Elisabeth Schroedter

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii 
iba v jednej jazykovej verzii)

...


