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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

1. poudarja dosedanja prizadevanja za izboljšanje sodelovanja v praksi na področju 
skupnega evropskega azilnega sistema; meni, da je izboljšanje kakovosti pri postopkih in 
odločitvah v interesu držav članic in prosilcev za azil.

2. z zaskrbljenostjo opaža, da se v sporočilu Komisije popolnoma zanemarja vprašanja, 
povezana s pravicami žensk, enakostjo spolov in zaščito mladoletnih;

3. nadalje z zaskrbljenostjo ugotavlja, da enako velja za vprašanja nasilja v družini, katerega 
žrtve so ženske, pohabljanja ženskih spolnih organov, nasilja, ki je posledica krutega in 
nečloveškega izvajanja šeriatskega prava v nekaterih državah, ter za vprašanji zločinov iz 
časti in spolnih zlorab;

4. opozarja, da je združitev družine potrebna za omogočanje družinskega življenja in da 
prispeva k družbeno-kulturni stabilnosti, ki omogoča lažjo integracijo državljanov tretjih 
držav v državah članicah in prispeva h krepitvi ekonomske in socialne kohezije;

5. poudarja potrebo po uvedbi usposabljanja na področju celostnega pristopa glede enakosti 
med spoloma, vprašanj spolov in posebnosti vprašanja preganjanja žensk; meni, da lahko 
težave pri presoji kulturnih in jezikovnih razlik ogrozijo kakovost informacij, ki se jih 
posreduje ženskam na razgovorih;

6. predlaga, da bi namesto seznama oblikovali merila glede zaščite temeljnih pravic;

7. poudarja potrebo po vzpostavitvi sprejemnih centrov, ki bi imeli ustrezne strukture za 
ženske, otroke ter starejše in invalidne osebe, ki prosijo za azil;

8. opozarja na pomen preprečevalnih ukrepov na socialni ravni in v boju proti 
organiziranemu kriminalu v državah izvora.


