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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 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 жените мигранти са изложени на сериозен риск от 
дискриминация, липсата на достъп до социални услуги и правна защита и че са 
подложени на физически, психологически, икономически и сексуални злоупотреби; 

1. изтъква необходимостта от повишаване на видимостта на правата на жените 
мигранти в политиките на ЕС в областта на имиграцията, интеграцията, заетостта и 
социалните въпроси;

2. призовава Комисията и държавите членки да развият политики, вземащи под 
внимание пола, които да защитават правата на жените мигранти, да предоставят 
равни възможности в областта на трудовата заетост и достъпа до пазара на труда и 
да не допускат трафика и социална експлоатация на жените;

3. призовава държавите членки да развият и въведат мерки за насърчаване на гладко 
протичащата и справедлива интеграция на жените мигранти, включително 
придобиването на правен статус, признаването на квалификации и равнище на 
образование, достъп до здравеопазване, образование, обучение и обезщетения за 
социална сигурност и защита съобразно трудовото законодателство, както и да 
ангажират професионалните съюзи, НПО и гражданското общество при развитието 
на такива мерки;

4. призовава държавите членки да установят и насърчат правни практики, вземащи 
под внимание пола, за регулирането на назначаването на работниците мигранти, и 
да улеснят достъпа на жените мигранти до информация относно правните 
формалности и трудовото право; 

5. призовава държавите членки да развият ефикасни системи за признаването на 
квалификации, придобити в трети държави, да предоставят възможности за 
обучение на лицата с недостатъчно умения и да гарантират достъп на жените 
мигранти до професионално и продължаващо през целия живот обучение, както и 
безплатни езикови курсове;

6. призовава Комисията и държавите членки да гарантират защитата на жените 
мигранти по отношение на всички форми на злоупотреби, тормоз и дискриминация.


