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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi n-nisa migranti għandhom rwol dejjem iżjed importanti fl-iżvilupp tal-ekonomiji u s-
swieq tax-xogħol kemm tal-pajjiżi tal-oriġini kif ukoll ta’ dawk tad-destinazzjoni;

B. billi l-isterjotipi tas-sessi għandhom għeruq fondi fil-komunitajiet tal-immigranti u l-
migranti nisa huma vittmi iktar ta’ spiss tat-tipi differenti ta’ vjolenza kontra n-nisa, 
b’mod partikolari ż-żwiġijiet furzati, il-mutilazzjoni ġenitali femminili, l-hekk imsejħa 
delitti tal-unur, it-trattament ħażin f'relazzjonijiet mill-qrib, il-fastidju sesswali fil-post tax-
xogħol kif ukoll it-traffikar u l-isfruttament sesswali;

C. billi l-migranti nisa ta' spiss huma l-vittmi l-aktar vulnerabbli ta’ diskriminazzjoni, 
sterjotipi, trattament inġust u sfruttament fix-xogħol, u f'ħafna każijiet huma nieqsa mill-
aċċess għas-servizzi soċjali u l-ħarsien legali u huma soġġetti għal abbuż fiżiku, 
psikoloġiku, ekonomiku u sesswali;

D. billi l-esklużjoni soċjali hija fattur ewlieni li jikkontribwixxi għal aktar vulnerabbiltà, billi 
għadd kbir ta’ nisa u tfajliet huma vittmi ta’ traffikar, u billi, filwaqt li bosta drabi n-nisa 
huma traffikati għal sfruttament sesswali, għadd sinifikanti ta’ tfajliet huma vittmi ta’ 
traffikar għal diversi skopijiet inkluża l-elemożina furzata, l-isfruttament fix-xogħol, it-
traffikar tal-organi u l-adozzjoni illegali;

E. billi huwa kruċjali li n-nisa migranti jingħataw l-opportunità li jidħlu fis-suq tax-xogħol 
tal-UE b’mod sikur u legali;

F. billi l-migranti nisa, bħal ħafna nisa oħrajn, qegħdin ibatu l-effetti serji tal-kriżi 
ekonomika u finanzjarja;

G. billi n-nisa migranti huma aktar spiss impjegati f’oqsma, bħal fis-settur tal-kura informali, 
li mhumiex rikonoxxuti minn uħud mis-sistemi tas-sigurtà soċjali tal-Istati Membri, u billi 
konsegwentament m’għandhomx aċċess għal skema tal-pensjonijiet meta jirtiraw u 
għalhekk huma esposti għall-faqar meta jkunu anzjani;

H. billi t-tnaqqis fil-klassifikazzjoni u n-nuqqas ta’ rikonoxximent tal-kwalifiki akkademiċi u 
professjonali miksuba f’pajjiżi terzi jaffettwaw b’mod sinifikanti n-nisa migranti u 
konsegwentement iwassluhom sabiex ifittxu xogħol fi professjonijiet li ma jirrikjedux 
kwalifiki u li mhux irregolati soċjalment;

1. Jenfasizza l-ħtieġa li jiżdied l-għarfien, ir-rispett, l-implimentazzjoni u l-ħarsien tad-
drittijiet tan-nisa migranti fil-politiki kollha soċjali, tal-immigrazzjoni, tal-integrazzjoni u 
tal-impjiegi tal-UE;

2. Jirrimarka li l-impjiegi tal-ħaddiema migranti huma ħafna iktar prekarji minħabba l-fatt li 
l-migranti, b’mod partikolari l-migranti nisa, ħafna drabi jkollhom l-impjiegi fil-livelli l-
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aktar baxxi fis-suq tax-xogħol f'termini ta’ kwalifiki, paga u prestiġju;

3. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri: jikkollaboraw mill-qrib ma’ netwerks u 
NGOs li jaħdmu fuq kwistjonijiet relatati man-nisa migranti, sabiex jiżviluppaw politiki 
sensittivi għall-ġeneru u jintegraw il-kunċett tal-ugwaljanza bejn is-sessi biex jipproteġu 
d-drittijiet tal-bniedem tan-nisa migranti; biex jipprovdu opportunitajiet ugwali fil-qasam 
tal-impjiegi u l-aċċess għas-suq tax-xogħol, filwaqt li jiggarantixxu d-drittijiet ugwali; u 
biex jipprevjenu u jiġġieldu kontra kull tip ta’ vjolenza, l-isfruttament fix-xogħol u dak 
sesswali, il-mutilazzjoni ġenitali, il-prattiki inġusti, il-ħtif, l-iskjavitù, iż-żwieġ furzat u t-
traffikar tan-nisa;

4. Iħeġġeġ lill-Istati Membri: jiżviluppaw politiki adegwati f’konformità sħiħa mal-
leġiżlazzjoni Ewropea u dik nazzjonali; jimplimentaw miżuri speċifiċi biex jippromwovu 
u jiżguraw l-integrazzjoni ġusta u bla xkiel tan-nisa migranti, inkluż l-akkwist ta' status 
legali, ir-rikonoxximent tal-kwalifiki u l-livelli edukattivi miksuba f'pajjiżi terzi, l-
inklużjoni fl-iskemi tas-sigurtà soċjali, id-dritt għal paga diċenti, l-aċċess għall-kura tas-
saħħa, standards ta' saħħa u sigurtà fil-post tax-xogħol u aċċess għal faċilitajiet tal-kura 
tat-tfal, l-edukazzjoni, is-servizzi soċjali, it-taħriġ u t-tagħlim tul il-ħajja, il-benefiċċji tas-
sigurtà soċjali u l-protezzjoni tal-leġiżlazzjoni tax-xogħol fil-pajjiżi ospitanti; u jinvolvu t-
trejdjunjins, l-NGOs u s-soċjetà ċivili fl-iżvilupp ta’ dawn il-politiki u miżuri;

5. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex jiffaċilitaw l-aċċess 
tal-migranti nisa għall-informazzjoni, u għall-eżerċizzju tad-drittijiet sesswali u 
riproduttivi tagħhom, permezz ta’ kampanji maħsuba speċifikament għalihom, taħditiet 
fiċ-ċentri tas-saħħa u kollaborazzjoni ikbar mal-NGOs li jaħdmu mal-migranti nisa;

6. Jistieden lill-Istati Membri biex jimmobilizzaw istituzzjonijiet lokali biex jappoġġaw 
parteċipazzjoni attiva min-nisa migranti fin-nisġa soċjali, u jiżguraw li l-interessi tagħhom 
ikunu rappreżentati u difiżi, u b’hekk jippromwovu s-soċjalizzazzjoni u l-integrazzjoni 
tagħhom fil-komunità lokali;

7. Jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħtu lin-nisa immigranti 
li jaslu skont arranġamenti ta’ riunifikazzjoni tal-familja status legali indipendenti minn 
dak tal-konjuġi tagħhom, possibbilment fi żmien sena mill-wasla tagħhom;

8. Jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiggarantixxu permess ta’ 
residenza għan-nisa u għat-tfajliet immigranti, b’mod partikolari dawk li huma vittmi ta’ 
vjolenza fiżika u psikoloġika, u biex jiżguraw li jittieħdu l-miżuri amministrattivi kollha 
possibbli sabiex jipproteġuhom, inkluż aċċess effettiv għal mekkaniżmi ta' assistenza u 
protezzjoni;

9. Jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistabbilixxu qafas legali li 
jiggarantixxi lin-nisa immigranti d-dritt li jkollhom il-passaport u l-permess tar-residenza 
tagħhom stess u li b'hekk isir possibbli li persuna tinżamm kriminalment responsabbli jekk 
tikkonfiska dawn id-dokumenti;

10. Jistieden lill-Istati Membri biex jistabbilixxu u jippromwovu prattiki legali sensittivi 
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għall-ġeneru li jirregolaw ir-reklutaġġ tal-ħaddiema migranti, u biex jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-informazzjoni u l-konsultazzjoni rigward il-liġijiet fil-asam tax-xogħol, id-drittijiet 
soċjali, ekonomiċi u tax-xogħol tagħhom u l-assistenza legali u ċivili bil-lingwi rilevanti, 
kif ukoll biex jipprovdu aċċess għal rimedju legali rħis fejn meħtieġ; 

11. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżviluppaw programmi ta’ edukazzjoni u komunikazzjoni 
sabiex in-nisa migranti jkunu infurmati dwar id-drittijiet u r-responsabbiltajiet tagħhom, u 
biex jistabbilixxu servizzi ta’ konsulenza b’diversi lingwi għan-nisa;

12. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tistabbilixxi sistema biex timmonitorja s-sitwazzjoni 
tan-nisa migranti fis-suq tax-xogħol fir-rigward tal-pagi minimi, il-kundizzjonijiet tax-
xogħol u l-implimentazzjoni effettiva tar-regolamenti tas-saħħa u s-sigurtà;

13. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jippreparaw statistika preċiża, komparabbli u 
konsistenti fir-rigward tas-sitwazzjoni tan-nisa migranti fid-diversi setturi tal-ħajja, abbażi 
ta’ indikaturi adegwati;

14. Iħeġġeġ lill-Istati Membri: jiżviluppaw mekkaniżmi effiċjenti u trsparenti għar-
rikonoxximent tal-kwalifiki akkademiċi u professjonali miksuba f'pajjiżi terzi, biex b'hekk 
ikun aktar faċli għall-migranti nisa li jidħlu fis-suq tax-xogħol u tiġi evitata sitwazzjoni 
fejn ikunu obbligati jaċċettaw impjiegi li jkunu kkwalifikati żżejjed għalihom; jipprovdu 
opportunitajiet ta' taħriġ għal nisa li m'għandhomx kwalifiki; u jiżguraw aċċess għall-
migranti nisa għat-taħriġ vokazzjonali u ta' matul il-ħajja, għal pariri minn esperti tal-liġi 
tax-xogħol kif ukoll korsijiet tal-lingwa mingħajr ħlas jew bi ftit spejjeż;

15. Jenfasizza li l-parti l-kbira tal-impjiegi tal-migranti nisa hija fis-servizzi domestiċi u tal-
kura personali, hu x’inhu l-livell edukattiv u ta’ esperjenza professjonali tagħhom; 
jikkundanna l-fatt li l-maġġoranza kbira jaħdmu mingħajr kuntratt b’pagi baxxi ħafna u 
mingħajr ebda drittijet soċjali ta' kwalunkwe tip;

16. Huwa tal-fehma li l-politiki u l-miżuri ta’ integrazzjoni tal-Istati Membri m’għandhomx 
jiddiskriminaw fuq il-bażi ta’ kwalifiki u oriġini fir-rigward tal-aċċess tal-migranti fil-
pajjiżi ospitanti u l-integrazzjoni tagħhom fihom, u li huma għandhom għalhekk jiġġieldu 
d-distinzjoni bejn ċittadini tal-UE u ċittadini ta’ pajjiżi terzi u bejn migranti b’offerta ta’ 
xogħol jew mingħajrha; huwa tal-fehma li huma għandhom ukoll jiġġieldu kull forma ta’ 
sfruttament ta’ impjieg illegali;

17. Jistieden lill-Istati Membri biex jirratifikaw mingħajr dewmien il-Konvenzjoni Nru 189 
tal-ILO dwar il-ħaddiema domestiċi, li kienet adottata mill-organizzazzjoni tripartitika fl-
2011 bl-għan li tiżgura kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti għall-ħaddiema domestiċi u l-
istess drittijiet bażiċi tax-xogħol bħal dawk disponibbli għall-ħaddiema l-oħra;

18. Jenfasizza li integrazzjoni sħiħa għandha tqis id-dritt għar-riunifikazzjoni tal-familja, id-
dritt għal ħlasijiet għal membri dipendenti tal-familja (benefiċċji tal-familja) u aċċess 
għas-servizzi pubbliċi ta’ appoġġ għall-familja, b’mod partikolari l-crèches, il-
kindergartens u l-iskejjel;

19. Jikkundanna l-fatt li ħafna migranti nisa jiġu ingannati fil-pajjiżi tal-oriġini tagħhom bil-
wegħda ta’ kuntratti ta’ xogħol f'pajjiżi żviluppati, u li wħud saħansitra jinħatfu minn 
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mafji u netwerks tat-traffikar tal-bnedmin biex jiġu sfruttati sesswalment; jistieden lill-
Istati Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom biex jiġġieldu kontra din il-prattika abbużiva u 
diżumana;

20. Jenfasizza li ħafna drabi l-migranti nisa huma suġġetti għal diskriminazzjoni multipla, 
mhux bis minħabba li huma kemm nisa kif ukoll migranti, iżda wkoll għax jappartjenu 
għal minoranza etnika jew għax ikollhom diżabbiltà; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jiżguraw il-protezzjoni tan-nisa migranti kontra kull forma ta’ trattament 
ħażin, abbuż, fastidju u vjolenza u diskriminazzjoni abbażi tal-ġeneru u biex jiggarantixxu 
d-dritt tagħhom li jfittxu pariri legali kontra l-impjegati li jitrattawhom ħażin; 

21. Jistieden lill-Istati Membri biex iwettqu kampanji maħsuba għall-migranti sabiex jiġu 
miġġielda l-isterjotipi tas-sessi li għandhom għeruq fondi f’dawn il-komunitajiet, jittejbu 
l-integrazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-migranti nisa fis-soċjetà, fl-ekonomija, fl-
edukazzjoni u fis-suq tax-xogħol u biex tiġi miġġielda l-vjolenza abbażi tal-ġeneru;

22. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jorganizzaw kampanji ta' 
informazzjoni fil-livell Ewropew u dak nazzjonali bl-għan li tiżdied il-parteċipazzjoni tan-
nisa migranti fil-ħajja demokratika, u biex jorganizzaw u jappoġġjaw pjattaformi ta’ 
skambju għan-nisa migranti;

23. Jistieden lil-Istati Membri sabiex jinfurmaw lill-ħaddiema nisa migranti dwar id-drittijiet 
tagħhom u l-proċeduri tal-ilmenti, u jipprovdulhom id-dettalji ta' kuntatt tal-gruppi tad-
drittijiet tal-ħaddiema;

24. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw  li l-kontribuzzjonijiet għall-pensjoni mħallsa fil-
pajjiżi tal-oriġini jiġu rikonoxuti kif jixraq u li l-intitolamenti għal pensjoni akkumulati fi 
Stat Membru jkunu jistgħu jiġu ttrasferiti għall-pajjiż tal-oriġini tal-migranti nisa;

25. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex  issaħħaħ aktar, permezz tal-assistenza ta’ qabel l-
adeżjoni u monitoraġġ aktar mill-qrib tal-progress li jkun sar, l-isforzi tal-pajjiżi tat-
tkabbir sabiex itejbu l-inklużjoni soċjali u ekonomika tar-Rom, filwaqt li tingħata aktar 
attenzjoni għas-sitwazzjoni tan-nisa u t-tfajliet Rom;

26. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni sabiex jiżviluppaw profili tax-xogħol għan-
nisa migranti, u sabiex jiġbru dejta dwar l-integrazzjoni tan-nisa migranti fis-suq tax-
xogħol;

27. Jenfasizza l-bżonn li jiġu identifikati, kondiviżi u promossi l-iskambji tal-aħjar prattiki 
f'dawk l-Istati Membri u pajjiżi mhux membri fl-UE bl-aktar politiki tal-immigrazzjoni li 
huma ekwi fir-rigward tal-ġeneru;

28. Jenfasizza l-bżonn li jsir l-aħjar użu possibbli mis-Sena Ewropea taċ-Ċittadini 2013 bil-
ħsieb li ssir enfasi fuq il-mobbiltà libera u l-parteċipazzjoni sħiħa tan-nisa migranti fis-
soċjetà Ewropea.
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