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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. üdvözli a közös európai menekültügyi rendszer keretében folytatott jobb gyakorlati 
együttműködésért tett erőfeszítéseket; úgy véli, hogy az eljárások és határozatok 
minőségének javítása a tagállamok és a menedékjogért folyamodók érdekeit is szolgálja;

2. nyugtalanítónak tartja, hogy a Bizottság közleménye figyelmen kívül hagyja a nők 
jogaival, az esélyegyenlőséggel és a kiskorúak védelmével összefüggő aspektusokat; 

3. hasonlóan nyugtalanítónak tartja, hogy ugyanígy nem vesz tudomást a nők által 
elszenvedett házasságon és családon belüli erőszakról, a női nemi szervek csonkításáról, a 
sharia törvény kegyetlen és embertelen alkalmazása miatt egyes országokban elszenvedett 
erőszaktételről, a becsület elleni bűncselekményekről és a szexuális visszaélésekről;

4. emlékeztet arra, hogy a családegyesítés a családi élet lehetőségét biztosító lényeges 
eszköz, amely hozzájárul egy olyan társadalmi-kulturális stabilitás megteremtéséhez, ami 
megkönnyíti a harmadik országokból származó bevándorlók beilleszkedését az egyes 
tagállamokban, előmozdítva ezzel a gazdasági és társadalmi kohézió létrejöttét;

5. hangsúlyozza a nemek közötti esélyegyenlőség integrált megközelítése, a nemekhez 
kapcsolódó kérdések, valamint a nők üldöztetésének sajátosságai terén szükséges képzés 
kiépítésére irányuló rendelkezések fontosságát; úgy ítéli meg, hogy a kulturális és nyelvi 
különbözőség elfogadásának nehézkessége bizonytalanná teszi a nőkkel folytatott 
beszélgetések során a meghallgatottaktól kapott információk minőségét;

6. lista helyett javasolja egy olyan kritériumrendszer felállítását, amely figyelembe veszi az 
alapvető jogok védelmét;

7. hangsúlyozza a menedékjogot kérő nők, gyermekek, idősek és fogyatékkal élő személyek 
befogadására alkalmas fogadóközpontok létrehozásának szükségességét;

8. emlékeztet arra, hogy a származási országokban társadalmi síkon és helyben kell 
figyelmet fordítani a szervezett bűnözés megelőzésére.


