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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων 
των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι το αντικανονικό καθεστώς των γυναικών που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα, σε ολόκληρη την Ευρώπη, δυσχεραίνει τον σεβασμό των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων τους·

2. ζητεί από τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να λάβουν μέτρα για την 
ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα στην αγορά 
εργασίας, και να τις βοηθήσουν έτσι ώστε να μπορούν να ασκούν καλύτερα τα 
δικαιώματά τους –μεταξύ άλλων κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2009/52/ΕΚ, σχετικά με την 
επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών 
που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών·

3. ζητεί να θεσπιστούν ειδικές μορφές προστασίας των δεδομένων για τις γυναίκες που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα, οι οποίες σε τέτοιες περιπτώσεις ζητούν καταφύγιο σε 
ιδρύματα υποδοχής γυναικών, υπηρεσίες παροχής συμβουλών ή την εκκλησία· ζητεί την 
εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της σε όλα τα κράτη μέλη·

4. εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στις γυναίκες χωρίς επίσημα έγγραφα οι οποίες βρίσκονται 
σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή έχουν παιδιά· οι γυναίκες αυτές χρειάζονται την ιδιαίτερη 
προστασία της αγέννητης ζωής και έχουν νομικό δικαίωμα σε ιατρική μέριμνα, καθώς και 
δικαίωμα σε πιστοποιητικό γέννησης για το παιδί σύμφωνα με το άρθρο 7 της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού· 

5. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν και να δικτυώσουν την έρευνα 
προκειμένου να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν σε αξιόπιστα στοιχεία και γνώσεις 
σχετικά με το πλήθος και την κατάσταση των προσώπων χωρίς επίσημα έγγραφα στην 
Ευρώπη.


