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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

A. като има предвид, че жените мигранти играят все по-важна роля за развитието на 
икономиката и пазара на труда както на държавите, които напускат, така и на 
държавите, в които идват;

Б. като има предвид, че стереотипите, свързани с половете, са по-дълбоко вкоренени в 
имигрантските общности и жените мигранти са по-често жертви на различни видове 
насилие срещу жени, особено на принудителни бракове, генитално осакатяване на 
жени, така наречените „престъпления на честта“, лошо отношение от страна на 
лица, с които поддържат тесни отношение,сексуален тормоз на работното място и 
дори на трафик и сексуална експлоатация;

В. като има предвид, че жените мигранти са често най-уязвимите жертви на 
дискриминация, стереотипи, несправедливо третиране и трудова експлоатация, в 
много случаи нямат достъп до социални услуги и правна защита и са подложени на 
физически, психологически, икономически и сексуални злоупотреби;

Г. като има предвид, че социалното изключване е ключов фактор, който допринася за 
повишена уязвимост, както и че голям брой жени и момичета са жертви на трафик, 
като жените най-често стават жертва на трафик, целящ сексуална експлоатация, а 
голям брой момичета са жертва на трафик с разнообразни цели, включително 
принудително просене, трудова експлоатация, трафик на органи и незаконно 
осиновяване;

Д. като има предвид, че е от изключително значение това, жените мигранти да имат 
възможността да навлязат на пазара на труда на ЕС по безопасен и законен начин;

Е. като има предвид, че жените мигранти, както много други жени, страдат сериозно 
от последствията на икономическата и финансовата криза;

Ж. като има предвид, че жените мигранти са по-често назначавани в области, като 
например сектора на неофициално полаганите грижи, непризнавани от някои схеми 
за социална сигурност в държавите членки, и следователно те нямат достъп до 
пенсионни схеми при пенсиониране и са изложени на бедност на етапа на голяма 
възраст;

З. като има предвид, че омаловажаването и непризнаването на академични и 
професионални квалификации, придобити в трети държави, съществено засягат 
жените мигранти и така водят до това, те да търсят заетост в областта на професии, 
които не изискват умения и са нерегулирани социално;

1. изтъква необходимостта от повишаване на осведомеността, зачитането, прилагането 
и защитата на правата на жените мигранти във всички политики на ЕС в областта на 
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имиграцията, интеграцията, заетостта и социалните въпроси;

2. посочва, че работните места на работниците мигранти са много по-несигурни, 
предвид факта, че мигрантите, особено жените мигранти, често изпълняват 
дейности, попадащи в най-ниските категории на трудовия пазар по отношение на 
уменията, заплащането и престижа;

3. призовава Комисията и държавите членки: да си сътрудничат тясно с мрежи и НПО, 
които работят по въпроси, свързани с жените мигранти, с цел да се развият 
политики, които отчитат пола, и да се интегрира концепцията за равенство между 
половете, така че да се защитят правата на жените мигранти; да предоставят равни 
възможности в областта на трудовата заетост и достъпа до пазара на труда, като 
гарантират равни права; както и да се борят срещу и да не допускат никакъв вид 
насилие, трудова и сексуална експлоатация, осакатяване на гениталните органи, 
несправедливи практики, отвличания, робство, насилствени бракове и трафик на 
жени;

4. настоятелно приканва държавите членки: да развият подходящи политики при 
пълно спазване на европейското и националното законодателство; да въведат 
конкретни мерки за насърчаване и гарантиране на гладкото и справедливо 
интегриране на жените мигранти, включително придобиването на правен статус, 
признаването на квалификации и равнище на образование, придобити в трети 
държави, включване в схеми за социална сигурност, право на достойно заплащане, 
достъп до здравеопазване, здравни стандарти и стандарти за безопасност на 
работното място и достъп до детски заведения, образование, социални услуги, 
обучение, включително през целия живот, обезщетения за социална сигурност и 
защита съобразно трудовото законодателство в приемащите държави;  както и да 
ангажират професионалните съюзи, НПО и гражданското общество при развитието 
на такива политики и мерки;

5. призовава държавите членки и регионалните и местните органи да облекчат достъпа 
на жените мигранти до информация, както и упражняването на техните права, 
свързани с пола и възпроизводството, насочени специално към тази група, 
разговори, провеждани в здравните центрове и по-тясно сътрудничество с НПО,
работещи с жени мигранти;

6. призовава държавите членки да ангажират местните институции с подкрепа на 
активното участие на жените мигранти в социалната тъкан, като гарантират, че 
техните интереси са представени и защитени, като по този начин насърчат тяхната 
социализация и интеграция в рамките на местната общност;

7. призовава Съвета, Комисията и държавите членки да предоставят на жените 
имигранти, които пристигат в рамките на споразумения за събиране на семейството, 
правен статус, който не зависи от този на техния съпруг, по възможност в рамките 
на една година, считано от пристигането им;

8. призовава Съвета, Комисията и държавите членки да гарантират на жените и 
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момичетата имигранти разрешение за пребиваване, в частност за жертвите на 
физическо и психологическо насилие, и че са взети всички административни мерки 
за тяхната защита, включително ефективен достъп до механизми за помощ и 
защита;

9. призовава Съвета, Комисията и държавите членки да установят правна рамка, 
гарантираща правото на жените имигранти да притежават собствен паспорт и 
разрешително за престой и даваща възможност за търсене на наказателна 
отговорност за отнемането на тези документи;

10. призовава държавите членки да установят и насърчат правни практики, вземащи 
под внимание пола, за регулирането на назначаването на работниците мигранти, и 
да улеснят достъпа до информация и консултации относно трудовото право, 
социалните, икономически и трудови права и правна и гражданска помощ на 
съответните езици, както и да предоставят достъп до евтин механизъм за правни 
възражения, където е необходимо; 

11. призовава държавите членки да разработят образователни и информационни 
програми, с цел да бъдат информирани жените мигранти за техните права и 
отговорности и да бъдат създадени многоезични консултантски услуги за жени;

12. призовава Комисията да създаде система за наблюдение на положението на жените 
мигранти на трудовия пазар по отношение на минималните заплати, условията на 
труд и ефективното изпълнение на разпоредбите в областта на здравеопазването и 
безопасността;

13. призовава държавите членки да изготвят въз основа на подходящи показатели 
прецизни, сравними и последователни статистики за положението на жените 
мигранти в различни области на живота;

14. настоятелно приканва държавите членки: да развият ефикасни и прозрачни 
механизми за признаването на образователни и професионални квалификации, 
придобити в трети държави, като по този начин да улеснят навлизането на жените 
мигранти на пазара на труда и да не допуснат ситуация, при която те са принудени 
да приемат работни места, за които са свръхквалифицирани; да предоставят 
възможности за обучение за жените без придобити умения; и да осигурят достъп за 
жените мигранти до професионално и траещо през целия живот обучение, 
консултации с експерти в областта на трудовото право и безплатни или евтини 
езикови курсове;

15. подчертава, че трудовата заетост на жените мигранти е предимно в областта на 
домашните услуги и личните грижи, независимо от техния образователен и 
професионален опит; изразява съжаление, че огромното мнозинство работи без 
договор при много ниско възнаграждение и без социални права от какъвто и да е 
вид;

16. счита, че политиките и мерките на държавите членки за интеграция не бива да 
дискриминират на основата на квалификации и произход във връзка с достъпа на 
мигранти и интеграцията им в приемащите държави и че следователно следва да се 
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борят срещу разграничаването между граждани на ЕС и на трети държави и между 
мигранти с предложение за работа и мигранти без такова; счита, че те също следва
да се борят срещу всички форми на експлоатация на нелегалната трудова заетост;

17. призовава държавите членки да ратифицират незабавно Конвенция № 189 на МОТ 
за домашните работници, приета от тристранната организация през 2011 г., чиято 
цел е да се гарантират достойни условия на труд на домашните работници и еднакви 
основни трудови права с тези, предоставени на другите работници;

18. изтъква, че пълната интеграция трябва да отчете правото на събиране на 
семейството, на плащания за зависимите членове на семейството (семейна 
надбавка) и достъп до публични услуги за подкрепа на семейството, в частност 
достъп до детски ясли, детски градини и училища;

19. изразява съжаление във връзка с факта, че много жени мигранти биват подвеждани 
в държавите, от които произхождат, с обещания за трудови договори в развити 
страни, а някои от тях дори биват отвличани, за да бъдат експлоатирани сексуално 
от мафиотски организации и мрежи за трафик на хора; призовава държавите членки 
да увеличат усилията си в борбата с тези нехуманни практики на злоупотреба;

20. изтъква, че жените мигранти често се сблъскват с многобройни проявления на 
дискриминацията, не само защото са и жени, и мигранти, но и защото принадлежат 
към етническо малцинство или са с намалена работоспособност; призовава 
Комисията и държавите членки да гарантират защитата на жените мигранти по 
отношение на всички форми на малтретиране, злоупотреба, тормоз, насилие и 
дискриминация въз основа на пола и да гарантират правото им да търсят правна 
консултация срещу работодатели, които ги малтретират; 

21. призовава държавите членки да провеждат кампании сред мигрантите, чрез които да 
се борят срещу вкоренените стереотипи в тези общности, с цел да се подобри 
интеграцията и участието на жените мигранти в обществото, икономиката, 
образованието и трудовия пазар и да се поведе борба с основаното на пола насилие;

22. призовава Комисията и държавите членки да организират европейски и национални 
информационни кампании, насочени към засилване на участието на жените 
мигранти в демократичния живот, както и към организиране и поддръжка на 
платформи за обмен на опит между жени мигранти;

23. призовава държавите членки да информират работниците - жени мигранти относно 
техните права и относно процедурите за подаване на жалби, и да им предоставят 
информация за връзка със сдружения за правата на работниците;

24. призовава държавите членки да гарантират, че пенсионните вноски, плащани в 
държавата на произход, се признават надлежно и че пенсионните права, натрупани в 
една държава членка, могат да се пренасят в държавата на произход на жените 
мигранти;

25. призовава Комисията да укрепи чрез предприсъединителна помощ и близко 
наблюдение усилията на държавите, водещи преговори за присъединяване, да 
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подобрят социалната и икономическата интеграция на ромите, като обърнат 
допълнително внимание на положението на ромските жени и момичета;

26. призовава държавите членки и Комисията да разработят професионални профили на 
жените мигранти и съберат данни за интеграцията на жените мигранти на трудовия 
пазар;

27. подчертава необходимостта от идентифициране, споделяне и насърчаване на обмена 
на най-добри практики в тези държави членки и в държави извън ЕС, имащи най-
подходящите имиграционни политики по отношение на равнопоставеността на 
половете;

28. подчертава необходимостта да се използва оптимално Европейската година на 
гражданите—2013, за да се акцентира върху свободното движение и пълноправното 
участие на жените мигранти в европейското общество;



PE496.521v02-00 8/8 AD\917805BG.doc

BG

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане 6.11.2012 г.

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

12
8
0

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Regina Bastos, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Marije Cornelissen, Mikael 
Gustafsson, Mary Honeyball, Sophia in ‘t Veld, Constance Le Grip, 
Astrid Lulling, Krisztina Morvai, Norica Nicolai, Siiri Oviir, Joanna 
Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marc Tarabella, Britta 
Thomsen, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Minodora Cliveti, Silvia Costa, Мария Габриел, Kartika Tamara 
Liotard


