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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правата на 
жените и равенството между половете да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че нередовният статут на жените без документи затруднява зачитането на 
основните им човешки права в цяла Европа;

2. призовава държавите членки и социалните партньори да разглеждат особеното 
положение на жените без документи в трудовата среда от гледна точка на 
засегнатите лица и по този начин да им предоставят по-добри възможности да 
разбират своите права, включително чрез прилагане на Директива 2009/52/ЕО на 
Европейския съюз за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките 
срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава;

3. изисква специални форми на защита на данните за жени без документи, които в 
подобни ситуации се насочват към домове за временно настаняване на жени, 
пострадали от домашно насилие, консултативни центрове или свещеници; изисква 
транспонирането на Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с 
трафика на хора и защитата на жертвите от него във всички държави членки;

4. поставя специален акцент върху жените без документи, които са бременни или са с 
деца: те се нуждаят от специална закрила на нероденото и от законно право на 
здравни грижи, както и от правото на удостоверение за раждане на дете в 
съответствие с разпоредбите на член 7 от Конвенцията на ООН за правата на детето;

5. призовава Комисията и държавите членки с помощта на засилени и свързани в 
мрежа научни изследвания да запълнят пропуските по отношение на надеждни 
данни и налични познания относно броя и положението на лицата без документи в 
Европа.


