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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει ικανοποίηση της τις προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο τη βελτίωση της 
πρακτικής συνεργασίας στο πλαίσιο του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος χορήγησης 
ασύλου· θεωρεί ότι η βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των αποφάσεων θα 
αποβεί προς όφελος τόσο των κρατών μελών όσο και των αιτούντων άσυλο·

2. επισημαίνει με ανησυχία ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής παραβλέπονται πλήρως οι 
πτυχές που σχετίζονται με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, 
καθώς και με την προστασία των ανηλίκων·

3. επισημαίνει επίσης με ανησυχία ότι παραβλέπονται τα ζητήματα της συζυγικής και 
ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών, των ακρωτηριασμών των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, της βίας που υφίστανται οι γυναίκες λόγω της σκληρής και 
απάνθρωπης εφαρμογής του νόμου της σαρία σε ορισμένες χώρες, των εγκλημάτων τιμής 
και της σεξουαλικής κακοποίησης·

4. υπενθυμίζει ότι η οικογενειακή επανένωση είναι ένα απαραίτητο μέσο που καθιστά 
δυνατή την οικογενειακή ζωή και συμβάλλει στη δημιουργία κοινωνικοπολιτισμικής 
σταθερότητας, η οποία διευκολύνει την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στα κράτη 
μέλη, γεγονός που επιτρέπει εξάλλου την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής·

5. υπενθυμίζει την ανάγκη να προβλεφθεί η παροχή κατάρτισης για την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της ισότητας ανδρών και γυναικών, καθώς και των ζητημάτων του φύλου και 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των διώξεων που υφίστανται οι γυναίκες· θεωρεί ότι, 
πράγματι, η δυσκολία εκτίμησης των πολιτισμικών και γλωσσικών διαφορών μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των πληροφοριών που λαμβάνονται από τις γυναίκες 
κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων·

6. προτείνει, αντί της κατάρτισης καταλόγου, τη θέσπιση κριτηρίων που θα λαμβάνουν 
υπόψη την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

7. υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας κέντρων υποδοχής με επαρκείς δομές για τις 
γυναίκες, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα που ζητούν άσυλο·

8. υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η πρόληψη στις χώρες προέλευσης τόσο στο κοινωνικό 
επίπεδο όσο και σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα.
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