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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. víta úsilie vyvinuté na zlepšenie praktickej spolupráce v rámci spoločného európskeho 
azylového systému; nazdáva sa, že zlepšenie kvality postupov a rozhodnutí je v záujme 
tak členských štátov, ako aj žiadateľov o azyl;

2. so znepokojením konštatuje, že oznámenie Komisie úplne ignoruje aspekty spojené 
s právami žien, rodovej rovnosti a ochrany neplnoletých;

3. so znepokojením tiež konštatuje, že rovnaká situácia existuje aj v oblasti násilia vo dvojici 
a domáceho násilia páchaného na ženách, zmrzačovania ženských genitálií, násilia 
páchaného v dôsledku krutého a neľudského uplatňovania zákonov šarie v niektorých 
krajinách, zločinov páchaných na ochranu cti a sexuálneho zneužívania;

4. pripomína, že spájanie rodín je prostriedkom potrebným na umožnenie rodinného života 
a že prispieva k vytvoreniu sociálno-kultúrnej stability uľahčujúcej integráciu štátnych 
príslušníkov tretích krajín v členských krajinách, čo napomáha hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti;

5. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť odbornú prípravu v oblasti integrovaného prístupu 
k rovnosti medzi ženami a mužmi, v rodových otázkach a osobitostiach perzekúcie žien;
nazdáva sa, že problémy s pochopením kultúrnych a jazykových rozdielov môžu znížiť 
kvalitu informácií získaných od ženy počas pohovorov;

6. navrhuje namiesto zoznamu zostaviť skôr kritéria berúce do úvahy ochranu základných 
práv;

7. zdôrazňuje potrebu vytvorenia pobytových táborov s vhodnými štruktúrami pre ženy, deti, 
starších osôb a zdravotne postihnutých žiadateľov o azyl;

8. pripomína dôležitosť prevencie v krajine pôvodu v sociálnej oblasti a v oblasti 
organizovaného zločinu.


