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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
drepturile femeii și egalitatea de gen, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. constată că situația nereglementată a femeilor fără acte la nivel european îngreunează 
respectarea drepturilor fundamentale ale acestora;

2. solicită statelor membre și partenerilor sociali să se ocupe de situația specială a femeilor 
fără acte încadrate în muncă în sensul celor în cauză și să permită o mai bună exercitare a 
drepturilor acestora – chiar și prin aplicarea Directivei 2009/52/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului de stabilire a standardelor minime privind sancțiunile și 
măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere 
ilegală;

3. solicită forme speciale de protecție a datelor pentru femeile fără acte, care, în astfel de 
situații, se adresează adăposturilor pentru femei, organismelor consultative sau preoților; 
solicită transpunerea în timp util în toate statele membre a Directivei 2011/36/UE privind 
prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia;

4. acordă o atenție deosebită femeilor fără acte însărcinate sau cu copii: acestea necesită 
protecție specială pentru viața copiilor încă nenăscuți și dreptul la îngrijiri medicale, 
precum și dreptul la certificat de naștere pentru copil în conformitate cu articolul 7 din 
Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului; 

5. solicită Comisiei și statelor membre să elimine prin cercetare intensă și rețele științifice 
lacunele referitoare la datele fiabile și sfera de cunoștințe existentă privind numărul și 
situația persoanelor fără acte în Europa.


