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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá úsilí vynaložené při zlepšování praktické spolupráce v rámci společného evropského
azylového systému; domnívá se, že zlepšení kvality postupů a rozhodování je v zájmu jak 
členských států, tak i žadatelů o azyl; 

2. se znepokojením upozorňuje na to, že sdělení Komise naprosto opomíjí hlediska spojená 
s právy žen a rovností pohlaví, stejně jako hlediska spojená s ochranou nezletilých; 

3. je rovněž znepokojen tím, že se opomíjí rozvněž partnerské a domácí násilí na ženách, 
mrzačení ženských pohlavních orgánů, násilí způsobené krutým a nelidským 
uplatňováním zákonu šaria v některých zemích, vraždy z důvodu cti a sexuální 
zneužívání;

4. připomíná, že sloučení rodiny je nezbytným prostředkem umožňujícím rodinný život a 
přispívá k vytvoření společensko-kulturní stability, která příslušníkům třetích zemí 
usnadňuje integraci v členských státech EU, což dále podporuje hospodářskou a sociální 
soudržnost; 

5. zdůrazňuje potřebu zavedení školení v oblasti integrovaného přístupu k rovnosti žen a 
mužů a k otázkám rovnosti pohlaví a zvláštním rysům pronásledování žen; domnívá se, že 
nepochopení kulturní a jazykové rozdílnosti může ovlivnit kvalitu informací, které žena 
sdělí během pohovorů;

6. navrhuje místo seznamu vypracovat spíše kritéria zohledňující ochranu základních práv;

7. zdůrazňuje nutnost zavedení přijímacích středisek pro žadatele o azyl s odpovídajícím 
vybavením pro ženy, děti, starší osoby a osoby se zdravotním postižením;

8. připomíná význam prevence v zemích původu z hlediska sociálního a v souvislosti 
s organizovanou trestnou činností.
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