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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi, kad buvo dedama pastangų siekiant pagerinti praktinį bendradarbiavimą 
bendroje Europos prieglobsčio sistemoje; mano, kad procedūrų tobulinimas ir sprendimų 
kokybės gerinimas yra naudingas tiek valstybėms narėms, tiek prieglobsčio prašytojams;

2. su nerimu pabrėžia, kad Komisijos komunikate visiškai neatsižvelgiama į aspektus, 
susijusius su moterų teisėmis ir lyčių lygybe ir nepilnamečių apsauga;

3. taip pat su nerimu pabrėžia, kad tas pats pasakytina apie smurtą prieš moteris šeimoje ir 
namuose, moterų lytinių organų žalojimą, smurtą, patiriamą kai kuriose šalyse žiauriai ir 
nežmoniškai taikant šariato teisę, vadinamuosius garbės nusikaltimus ir seksualinį 
išnaudojimą;

4. primena, kad šeimos susijungimas – tai būtina priemonė skatinant gyvenimą šeimoje ir 
kad tai padeda sukurti socialinį ir kultūrinį stabilumą, kuris palengvina trečiųjų šalių 
piliečių integraciją valstybėse narėse, o tai taip pat skatina ekonominę ir socialinę 
sanglaudą;

5. pabrėžia, kad būtina numatyti įdiegti mokymą lyčių lygybės, lyčių ir specialiaisiais 
klausimais, susijusiais su blogu elgesiu su moterimis; mano, kad iš tiesų sunkumai 
vertinant kultūrų ir kalbų įvairovę gali sumažinti informacijos, kurią moteris gauna 
pokalbių metu, kokybę;

6. siūlo verčiau nustatyti kriterijus atsižvelgiant į pagrindinių žmogaus teisių gynimą, o ne 
sudaryti sąrašą;

7. pabrėžia, kad būtina įkurti moterų, vaikų, pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų prieglobsčio 
prašytojų priežiūros centrus su atitinkama struktūra;

8. primena, kokia yra svarbi prevencija socialiniu aspektu ir organizuoto nusikalstamumo 
prevencija kilmės šalyse.
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