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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Direitos da Mulher e 
da Igualdade dos Géneros, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Constata que a irregularidade da situação em que se encontram mulheres sem documentos 
dificulta o respeito pelos seus direitos humanos fundamentais em toda a Europa;

2. Insta os Estados-Membros e os parceiros sociais a ocuparem-se da situação específica que 
mulheres sem documentos enfrentam no mundo do trabalho, no interesse das mesmas e de 
forma a permitir às mulheres em causa exercer melhor os seus direitos, recorrendo para tal 
igualmente à aplicação das disposições da Diretiva 2009/52/CE que estabelece normas 
mínimas sobre sanções e medidas contra empregadores de nacionais de países terceiros 
em situação irregular;

3. Solicita formas de proteção de dados específicas para mulheres sem documentos que, 
encontrando-se nestas situações, se dirigem a casas de refúgio para mulheres, a centros de 
aconselhamento ou a padres assistentes em questões espirituais; solicita que se proceda à 
transposição da Diretiva 2011/36/UE relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres 
humanos e à proteção das vítimas em todos os Estados-Membros;

4. Chama em particular a atenção para a situação das mulheres sem documentos grávidas ou 
com crianças, dado que necessitam que a vida do feto seja protegida e que lhes seja 
assegurado tanto o direito à assistência médica, como o direito a uma certidão de 
nascimento, de acordo com o artigo 7.º da Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança;  

5. Insta a Comissão e os Estados-Membros a suprirem, através da realização de uma 
investigação reforçada e em rede, as lacunas existentes no que diz respeito à fiabilidade 
dos dados e ao conhecimento disponível sobre o número e a situação de pessoas sem 
documentos na Europa.


