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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że migrujące kobiety odgrywają coraz istotniejszą rolę w rozwoju 
gospodarki i rynków pracy zarówno w państwach, z których pochodzą, jak i w państwach, 
do których przybywają;

B. mając na uwadze, że stereotypy dotyczące płci są silniej zakorzenione w społecznościach 
imigrantów, a migrujące kobiety częściej padają ofiarami różnego rodzaju przemocy, 
która przyjmuje w szczególności formę przymusowych małżeństw, okaleczania narządów 
płciowych, tzw. zbrodni w imię honoru, maltretowania w bliskich związkach, 
molestowania seksualnego w miejscu pracy, a nawet handlu ludźmi i wykorzystywania 
seksualnego;

C. mając na uwadze, że migrujące kobiety są często najbardziej narażone na dyskryminację i 
stereotypy, niesprawiedliwe traktowanie i wykorzystywanie do pracy, a ponadto w wielu 
przypadkach nie mają one dostępu do usług socjalnych i ochrony prawnej, a także są 
narażone na wykorzystywanie fizyczne, psychologiczne, finansowe i seksualne;

D. mając na uwadze, że wykluczenie jest głównym czynnikiem, który zwiększa bezbronność; 
mając na uwadze, że duża liczba kobiet i dziewczynek pada ofiarami handlu ludźmi oraz 
że kobiety są często ofiarami handlu ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego, a 
znaczna liczba dziewczynek pada ofiarami handlu ludźmi w przeróżnych celach, takich 
jak zmuszanie do żebractwa, wykorzystywanie do pracy, handel organami i nielegalna 
adopcja;

E. mając na uwadze, że niezwykle ważne jest, aby migrujące kobiety miały możliwość 
bezpiecznego i zgodnego z prawem wejścia na unijny rynek pracy;

F. mając na uwadze, że migrujące kobiety, podobnie jak wiele innych kobiet, odczuwają 
poważne skutki kryzysu gospodarczo-finansowego;

G. mając na uwadze, że migrujące kobiety są częściej zatrudniane w dziedzinach, takich jak 
nieformalny sektor opieki, które nie są uznawane przez systemy opieki społecznej 
niektórych państw członkowskich; mając na uwadze, że w konsekwencji kobiety te nie 
mają dostępu do systemów emerytalnych, kiedy przechodzą na emeryturę, i dlatego w 
starszym wieku zagraża im ubóstwo;

H. mając na uwadze, że dewaloryzacja i nieuznawanie dyplomów uniwersyteckich i 
kwalifikacji zawodowych zdobytych w krajach trzecich mają znaczny wpływ na życie 
migrujących kobiet i w konsekwencji powodują, że szukają one zatrudnienia w zawodach, 
które nie wymagają kwalifikacji i nie są regulowane społecznie;

1. podkreśla potrzebę zwiększenia wiedzy o prawach migrujących kobiet, większego 
poszanowania, stosowania i większej ochrony tych praw we wszystkich strategiach 
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politycznych UE dotyczących imigracji, integracji, zatrudnienia i spraw socjalnych;

2. podkreśla, że imigranci, a zwłaszcza migrujące kobiety, często zajmują na rynku pracy 
stanowiska najniższe pod względem kwalifikacji, wynagrodzenia i prestiżu, w związku z 
czym znacznie bardziej odczuwają niepewność zatrudnienia;

3. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ścisłej współpracy z sieciami i organizacjami 
pozarządowymi zajmującymi się sprawami związanymi z migrującymi kobietami, aby 
opracować strategie polityczne dotyczące migrujących kobiet oraz politykę 
uwzględniającą problematykę równouprawnienia płci, aby chronić prawa przysługujące 
migrującym kobietom, do zapewnienia równych szans w zakresie zatrudnienia i dostępu 
do rynku pracy, gwarantując jednocześnie równe prawa, a także do zwalczania wszelkich 
przejawów przemocy, wykorzystywania seksualnego i wykorzystywania do pracy, 
okaleczania narządów płciowych, nieuczciwych praktyk, porwań, niewolnictwa, 
wymuszonych małżeństw i handlu kobietami oraz do zapobiegania tym zjawiskom;

4. wzywa państwa członkowskie do opracowania odpowiedniej polityki zapewniającej pełną 
zgodność z ustawodawstwem europejskim i krajowym, do wprowadzenia specjalnych 
środków w celu promowania i wspierania sprawnej i sprawiedliwej integracji migrujących 
kobiet, która obejmie zdobywanie przez nie statusu prawnego, uznawanie stopni 
kwalifikacji i wykształcenia zdobytych w krajach trzecich, przystępowanie do systemów 
zabezpieczenia społecznego, prawo do godziwego wynagrodzenia, dostęp do usług opieki 
zdrowotnej, wysokich norm bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostęp do placówek 
opieki nad dziećmi, edukacji, usług społecznych, szkolenia i uczenia się przez całe życie, 
świadczeń z zabezpieczenia społecznego i ochrony na mocy przepisów dotyczących 
prawa pracy w krajach przyjmujących, a także do angażowania związków zawodowych, 
organizacji pozarządowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w opracowywanie 
takich strategii i środków;

5. wzywa państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne, by ułatwiały migrującym 
kobietom dostęp do informacji i korzystanie z przysługujących im praw seksualnych i 
rozrodczych, prowadząc kampanie skierowane do migrujących kobiet, organizując 
dyskusje w ośrodkach zdrowia i ściślej współpracując z organizacjami pozarządowymi 
zajmującymi się sprawami migrujących kobiet;

6. wzywa państwa członkowskie, aby zmobilizowały lokalne instytucje do wspierania 
aktywnego udziału migrujących kobiet w życiu społecznym, dbając o to, aby ich interesy 
były reprezentowane i bronione, co przyczyni się do socjalizacji migrujących kobiet i ich 
integracji ze społecznością lokalną;

7. wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie, aby przyznały migrującym kobieton 
przyjeżdżającym w ramach procesu łączenia rodzin status prawny, który będzie 
niezależny od statusu ich małżonka, w miarę możliwości w ciągu roku od przyjazdu;

8. wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie, aby zagwarantowały migrującym 
kobietom i dziewczynkom, w szczególności ofiarom przemocy fizycznej i 
psychologicznej, zezwolenie na pobyt oraz aby upewniły się, że podejmowane są wszelkie 
dostępne środki administracyjne mające na celu ochronę tych kobiet i dziewczynek, w 
tym także środki mające na celu umożliwienie im korzystania z systemów opieki i 
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ochrony;

9. wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do ustanowienia ram prawnych 
gwarantujących migrującym kobieton prawo do otrzymania własnego paszportu i 
zezwolenia na pobyt, a także domaga się, aby można było pociągnąć do 
odpowiedzialności karnej osobę, która odbierze takie dokumenty;

10. wzywa państwa członkowskie, aby opracowały i promowały praktyki prawne mające na 
celu uwzględnianie kwestii płci przy regulowaniu zatrudnienia migrujących pracowników 
oraz aby ułatwiały dostęp do informacji i konsultacji w zakresie prawa pracy, 
przysługujących praw socjalnych, ekonomicznych i pracowniczych oraz pomocy prawnej 
w zakresie prawa cywilnego w odpowiednim języku, a także aby umożliwiły korzystanie 
z niedrogich środków sądowych, jeżeli będzie to konieczne;  

11. wzywa państwa członkowskie do opracowania programów w zakresie edukacji i 
komunikacji, aby informować migrujące kobiety o ich prawach i obowiązkach, oraz do 
utworzenia usług wielojęzycznego poradnictwa dla kobiet;

12. wzywa Komisję do opracowania systemu monitorowania sytuacji migrujących kobiet na 
rynku pracy w zakresie minimalnego wynagrodzenia, warunków pracy oraz skutecznego 
stosowania przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa;

13. wzywa państwa członkowskie do opracowania dokładnych, porównywalnych i spójnych 
statystyk dotyczących sytuacji migrujących kobiet w różnych dziedzinach życia w oparciu 
o odpowiednie wskaźniki;

14. wzywa państwa członkowskie, aby opracowały skuteczne i przejrzyste mechanizmy 
uznawania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych zdobytych w krajach trzecich, aby 
ułatwić migrującym kobietom wejście na rynek pracy i aby zapobiegać sytuacjom, w 
których byłyby one zmuszone do podejmowania pracy, do której mają zbyt wysokie 
kwalifikacje, a także aby oferowały możliwości szkolenia kobietom, które nie posiadają 
kwalifikacji, oraz aby umożliwiły migrującym kobietom szkolenie zawodowe i uczenie 
się przez całe życie, korzystanie z porad ekspertów w zakresie prawa pracy, a także z 
bezpłatnych albo tanich kursów językowych;

15. podkreśla, że większość migrujących kobiet jest zatrudnionych w sektorze usług 
domowych i opieki, niezależnie od poziomu wykształcenia i doświadczenia zawodowego; 
z ubolewaniem zauważa, że przeważająca większość tych kobiet pracuje bez umowy, za 
bardzo niskie wynagrodzenie i nie korzysta z żadnych praw socjalnych;

16. uważa, że środki i polityka integracji, jaką prowadzą państwa członkowskie, nie mogą 
dyskryminować migrantów ze względu na kwalifikacje lub pochodzenie przy 
umożliwianiu im wjazdu do kraju przyjmującego lub integracji w tym kraju oraz że nie 
powinny one stosować rozróżnienia między obywatelami UE a obywatelami krajów 
trzecich ani też między migrantami posiadającymi ofertę pracy a migrantami, którzy nie 
posiadają takiej oferty;  uważa, że powinny one również zwalczać wszelkie formy 
wykorzystywania do nielegalnej pracy;

17. apeluje do państw członkowskich, aby niezwłocznie ratyfikowały konwencję 
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Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 189 dotyczącą pracowników domowych, przyjętą 
przez organizację trójstronną w 2011 r., aby zapewnić pracownikom domowym godziwe 
warunki pracy i takie same podstawowe prawa pracownicze, z jakich korzystają inni 
pracownicy;

18. podkreśla, że pełna integracja musi obejmować prawo do łączenia rodzin, prawo do 
świadczeń na rzecz niesamodzielnych członków rodziny (zasiłki rodzinne) oraz dostęp do 
usług publicznych wspierających rodzinę, w szczególności żłobków, przedszkoli i szkół;

19. ubolewa, że wiele migrujących kobiet jest oszukiwanych w kraju pochodzenia, gdzie 
obiecuje się im umowę o pracę w państwach rozwiniętych, a niektóre kobiety są nawet 
porywane przez mafie i sieci handlu ludźmi w celu seksualnego wykorzystywania; wzywa 
państwa członkowskie do wzmożenia wysiłków w walce z takim wykorzystywaniem i 
nieludzkim postępowaniem;

20. podkreśla, że migrujące kobiety padają niejednokrotnie ofiarą dyskryminacji z wielu 
przyczyn równocześnie: jako kobiety i imigrantki, ale także jako osoby należące do 
określonej mniejszości etnicznej lub niepełnosprawne; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia migrującym kobietom ochrony przed wszelkimi formami 
maltretowania, wykorzystywania, prześladowania, przemocy i dyskryminacji ze względu 
na płeć oraz do zagwarantowania im możliwości uzyskania pomocy prawnej, jeżeli będą 
źle traktowane przez pracodawcę; 

21. zwraca się do państw członkowskich, aby prowadziły kampanie skierowane do 
imigrantów, mające na celu zwalczanie stereotypów związanych z płcią w środowiskach 
imigrantów, aby zwiększyć integrację i udział migrujących kobiet w życiu społecznym, 
gospodarce, edukacji i rynku pracy oraz aby zwalczać przemoc ze względu na płeć;

22. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby organizowały europejskie i krajowe 
kampanie informacyjne mające na celu zwiększenie udziału migrujących kobiet w życiu 
demokratycznym oraz aby organizowały i wspierały platformy wymiany dla migrujących 
kobiet;

23. wzywa państwa członkowskie, aby informowały pracujące imigrantki o przysługujących 
im prawach i procedurach składania skarg, a także aby podawały im dane kontaktowe 
organizacji zajmujących się ochroną praw pracowniczych;

24. wzywa państwa członkowskie do zadbania o to, aby składki emerytalne wpłacone w 
krajach pochodzenia były należycie uznawane, a prawa emerytalne nabyte w danym 
państwie członkowskim mogły być przenoszone do kraju pochodzenia migrujących 
kobiet;

25. wzywa Komisję, aby nadal wspierała – dzięki pomocy przedakcesyjnej i poprzez 
ściślejsze monitorowanie postępów – starania nowych państw członkowskich zmierzające 
do większej społeczno-gospodarczej integracji Romów, zwracając przy tym baczniejszą 
uwagę na sytuację kobiet i dziewcząt romskich;

26. wzywa państwa członkowskie i Komisję Europejską, aby opracowały profile zawodowe 
migrujących kobiet oraz dane dotyczące integracji tych kobiet na rynku pracy;
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27. podkreśla, że należy określić, promować i realizować wymianę najlepszych praktyk 
stosowanych w państwach UE i spoza UE, które prowadzą politykę imigracyjną 
najbardziej sprawiedliwą pod względem równouprawnienia płci;

28. podkreśla, że należy jak najlepiej wykorzystać rok 2013, który będzie Europejskim 
Rokiem Obywateli, aby skupić się na swobodnej mobilności migrujących kobiet i ich 
pełnym udziale w życiu społecznym Europy.
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