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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

– ob upoštevanju direktive Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih 
glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez 
državljanstva, da se jim prizna status begunca, ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebujejo 
mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite,

– ob upoštevanju dokumenta št. 11103 Parlamentarne skupščine Sveta Evrope z naslovom 
„Izboljšanje kakovosti in skladnosti sklepov s področja azila v državah članicah Sveta 
Evrope” z dne 23. novembra 2006,

A. ker se z nasiljem nad ženskam in grožnjami z nasiljem krši pravico do življenja, varnosti, 
svobode, dostojanstva in telesne in duševne integritete ter resno ogroža telesno in duševno 
zdravje žrtev,

B. ker število prošenj za azil v razvitih državah že nekaj let vztrajno pada in je doseglo 
najnižjo raven po letu 1987, Evropa pa je prejemnica približno 80 % vseh prošenj,

C. ker je padanje števila prosilcev za azil mogoče med drugim pripisati izboljšanju pogojev v 
nekaterih glavnih državah izvora prosilcev ter uvedbi bolj restriktivnih politik na področju 
azila in priseljevanja;

1. poudarja dosedanja prizadevanja na področju skupnega evropskega azilnega sistema za 
izboljšanje sodelovanja v praksi; meni, da je izboljšanje kakovosti pri postopkih in 
odločitvah v interesu držav članic in prosilcev za azil;

2. z zaskrbljenostjo opaža, da se v sporočilu Komisije popolnoma zanemarja vprašanja, 
povezana s pravicami žensk, z enakostjo spolov, homoseksualnostjo, biseksualnostjo in 
transeksualnostjo ter z zaščito mladoletnih;

3. nadalje z zaskrbljenostjo ugotavlja, da to velja tudi za vprašanja spolnega in družinskega 
nasilja ter nasilja zaradi spola nad ženskami, dečki in deklicami, pohabljanja ženskih 
spolnih organov, trgovanja z ljudmi za spolno izkoriščanje, nasilja, ki je posledica krutega 
in nečloveškega izvajanja šeriatskega prava v nekaterih državah, zločinov iz časti in 
spolnih zlorab ter za vprašanje posilstva kot orožja v vojni, kar vse so oblike slabega 
ravnanja, povezanega s spolom, ki ga obravnava direktiva 2004/83/ES; opozarja, da je 
treba določiti konkretna merila za dodelitev azila ali posebnega humanitarnega statusa 
ženskam, ki so žrtve nasilja; poudarja, da je treba pri obravnavi prošenj za azil nujno 
upoštevati vidik, povezan s spolom, še posebej nasilje nad ženskami;  

4. zahteva sprejetje smernic v zvezi z vprašanjem slabega ravnanja, povezanega s spolom, ki 
bi vladam, pravnikom in vsem, ki sprejemajo odločitve o prošnjah za azil, služile pri 
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pravni razlagi prošenj za azil, ki jih vložijo ženske,

5. poziva Komisijo, naj v okviru priprav enotnega postopka in v skladu s skupnim evropskim 
azilnim sistemom oblikuje ad hoc skupino strokovnjakov, ki bo oblikovala evropske 
smernice glede slabega ravnanja, povezanega s spolom;

6. opozarja, da morajo države članice pri obravnavi prošenj za azil mladoletnikov v prvi vrsti 
upoštevati, kaj je za otroka najbolj koristno; poudarja, da bi morale pristojne oblasti v tem 
okviru posebej upoštevati napade na otroke in slabo ravnanje z njimi;

7. poziva države članice, naj zagotovijo sredstva, potrebna za popolno zaščito žensk, ki so 
žrtve mrež, ki se ukvarjajo s prostitucijo, ali žrtve nasilja v družini in ki si upajo razkriti 
svoj položaj ter zaprosijo za azil zaradi osnovnega slabega ravnanja, povezanega s 
spolom;

8. opozarja, da je združitev družine potrebna za omogočanje družinskega življenja in da 
prispeva k družbeno-kulturni stabilnosti, ki olajšuje integracijo državljanov tretjih držav v 
državah članicah in prispeva h krepitvi ekonomske in socialne kohezije; sicer izraža 
zadovoljstvo nad določbami, na katere se nanaša direktiva 2003/9/ES o minimalnih 
standardih za sprejem prosilcev za azil1, katere člen 8 predvideva, da države članice pri 
nastanitvi prosilcev za azil sprejmejo ustrezne ukrepe zato, da v največji možni meri 
ohranijo enotnost družine, ki biva na njihovem ozemlju;

9. poudarja potrebo po boljšem zbiranju in obdelavi podatkov o državi izvora, vključno z 
informacijami/statističnimi podatki, razčlenjenimi po spolu, v kolikor so ti bistveni 
elementi pri odločitvah, ki jih države članice sprejmejo v zvezi z azilom;

10. opozarja, da je usposabljanje zaposlenih v azilnih službah bistvenega pomena pri 
izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema, in poudarja potrebo po tem, da države 
članice osebe, odgovorne za obravnavo prošenj za azil, seznanijo z vprašanji celostnega 
pristopa pri obravnavi enakosti med spoloma, vprašanji, povezanimi s spolom, ter 
vprašanji preganjanja žensk in otrok, poudarja pomen tega, da se prosilcem za pomoč –
moškim in ženskam – zagotovi pravno pomoč v jeziku, ki ga lahko razumejo, da bi tako 
zagotovili ustrezen potek azilnih postopkov in nudenje informacij;

11. poudarja, da se izkušnje, ki jih imajo preganjane ženske, in njihove politične dejavnosti 
lahko razlikujejo od izkušenj in dejavnosti moških, zato je treba obravnavati različna 
vprašanja; poudarja, da bi morale biti med tolmači, oblikovalci politik in pravnimi 
svetovalci ženske z omenjenimi izkušnjami;

12. poudarja, da se potrebe po izboljšanju sodelovanja pri izmenjavi informacij o državi 
izvora ne bi smelo mešati z oblikovanjem seznama varnih držav izvora: nobene države se 
ne bi smelo razglasiti kot tretje države, ki je varna za vse prosilce za azil; razen tega meni, 
da načelo varnih tretjih držav ni v skladu z obveznostmi držav članic po mednarodnem 
pravu, saj nosi država članica, ki je prejela prošnjo za azil, poglavitno odgovornost za 
mednarodno zaščito, ki je ne sme preložiti na tretjo državo; predlaga, da bi namesto 

                                               
1 UL L 31, 6.2.2003, str. 18.
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seznama oblikovali merila glede zaščite temeljnih pravic, med njimi glede zaščite žensk 
in otrok, ki so žrtve spolnega in družinskega nasilja in nasilja zaradi spola;

13. zahteva ukinitev splošnega seznama varnih tretjih držav; priporoča individualno 
presojanje, ki temelji na človekovih pravicah in pri katerem se še zlasti nameni pozornost 
pravicam žensk;

14. poudarja potrebo po vzpostavitvi sprejemnih centrov, ki bi imeli posebne strukture za 
družine, ženske in otroke ter ustrezne strukture za starejše in invalidne osebe, ki prosijo za 
azil; zahteva, da je potrebno v okviru izvajanja direktive 2003/9/ES opraviti oceno o 
pogojih sprejema; v zvezi s tem poudarja, da bi bilo treba v polni meri izkoristiti 
možnosti, ki jih ponuja novi Evropski sklad za begunce;

15. predlaga, da države članice razvijejo posebne politike in programe za zagotavljanje 
zdravniške, socialne, pravne in psihološke pomoči, ki bo prilagojena položaju žensk, 
dečkov in deklic, ki prosijo za azil;

16. opozarja na pomen preprečevalnih ukrepov na socialni ravni in v boju proti 
organiziranemu kriminalu v državah izvora; hkrati poudarja, da bi bilo treba v boju proti 
trgovini z ljudmi pozornost usmeriti na celotno pot trgovanja, od države izvore preko 
držav tranzita do države gostiteljice;

17. vztraja, da bi bilo treba v vseh državah članicah spol, spolno izražanje in spolno 
usmerjenost obravnavati kot razloge za dodelitev azila, pri čemer bi bilo treba izhajati iz 
načela, da ima vsak pravico do svobodnega življenja, za kar so prikrajšani homoseksualci, 
biseksualci ali transeksualci, ki živijo v državah, kjer je vse razen heteroseksualnosti 
prepovedano ali družbeno nesprejemljivo; nadalje ocenjuje, da bi bilo treba zločine, kot so 
prisilna poroka ali pohabljanje spolnih organov, obravnavati kot pravne razloge za 
dodelitev azila.
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