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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. wyraża zadowolenie w związku z wysiłkami podjętymi w celu poprawy praktycznej 
współpracy w ramach wspólnego europejskiego systemu azylowego; jest zdania, że 
poprawa jakości procedur i decyzji leży w interesie zarówno państw członkowskich, jak i 
osób ubiegających się o azyl;

2. zauważa z zaniepokojeniem, że komunikat Komisji całkowicie pomija aspekty związane z 
prawami kobiet, równością płci oraz ochroną małoletnich; 

3. zauważa z zaniepokojeniem, że to samo dotyczy stosowanej wobec kobiet przemocy 
małżeńskiej i przemocy w domu, okaleczania kobiecych narządów płciowych, przemocy 
wynikającej z okrutnego i nieludzkiego stosowania w niektórych krajach prawa szariatu, 
przestępstw honorowych i molestowania seksualnego;

4. przypomina, że łączenie rodzin jest niezbędnym środkiem umożliwiającym życie 
rodzinne, przyczyniającym się do stabilizacji socjokulturalnej ułatwiającej integrację 
obywateli państw trzecich w państwach członkowskich, co z kolei pozwala na 
promowanie spójności ekonomicznej i społecznej;

5. podkreśla konieczność zaplanowania wprowadzenia szkolenia z zakresu zintegrowanego 
podejścia do równouprawnienia między kobietami i mężczyznami, kwestii płci oraz 
specyfiki prześladowania kobiet; jest zdania, że trudności w ocenie różnic kulturowych i 
językowych mogą rzeczywiście obniżyć jakość informacji otrzymanych w trakcie 
przeprowadzania wywiadu z kobietą;

6. proponuje ustalenie zamiast listy raczej kryteriów uwzględniających obronę praw 
podstawowych;

7. podkreśla konieczność utworzenia ośrodków zawierających odpowiednie struktury dla 
kobiet, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych ubiegających się o azyl;

8. przypomina znaczenie działalności zapobiegawczej w krajach pochodzenia na 
płaszczyźnie społecznej i w obszarze przestępczości zorganizowanej.


