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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is verheugd over de pogingen die zijn gedaan om de praktische samenwerking in het kader 
van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel te verbeteren; is van mening dat een 
verbetering van de procedures en de besluiten in het belang is van zowel de lidstaten als 
de asielzoekers;

2. constateert met bezorgdheid dat in de mededeling van de Commissie volledig wordt 
voorbij gegaan aan aspecten die verband houden met de rechten van de vrouw en de 
gendergelijkheid, alsmede met de bescherming van minderjarigen;

3. constateert eveneens met bezorgdheid dat dit ook geldt voor huiselijk geweld, genitale 
verminking van vrouwen, geweld dat het gevolg is van de wrede en onmenselijke 
toepassing van de sharia die in sommige landen wordt toegepast, eerwraak en seksueel 
misbruik;

4. wijst erop dat gezinshereniging een noodzakelijk middel is om het gezinsleven mogelijk te 
maken en dat zij bijdraagt aan de vorming van een sociaal-culturele stabiliteit waardoor 
onderdanen van derde landen zich gemakkelijker integreren in de lidstaten, hetgeen 
bovendien de economische en sociale samenhang bevordert;

5. onderstreept de noodzaak dat een opleiding wordt gecreëerd op het gebied van 
geïntegreerde aanpak van de gelijkheid van mannen en vrouwen en voor genderkwesties 
en de speciale kenmerken van de vervolging van vrouwen; is van mening dat de 
problemen met de herkenning van culturele en taalverschillen inderdaad de kwaliteit van 
de tijdens interviews met vrouwen verkregen informatie kan schaden;

6. stelt voor, in plaats van een lijst, criteria vast te stellen voor de verdediging van de 
grondrechten;

7. onderstreept de noodzaak van de oprichting van opvangcentra met aangepaste structuren 
voor vrouwen, kinderen, oudere en gehandicapte asielzoekers;

8. wijst op het belang van preventie in de landen van herkomst op sociaal gebied en dat van 
de georganiseerde misdaad.
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