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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že významnou roli v rozvoji hospodářství a pracovního trhu domovské 
i hostitelské země hrají přistěhovalkyně, 

B. vzhledem k tomu, že přistěhovalkyně jsou vysoce ohroženy diskriminací, mají omezený 
přístup k sociálním službám a právní ochraně a čelí fyzickému, psychickému, 
ekonomickému a sexuálnímu zneužívání, 

1. zdůrazňuje, že je nutné zviditelnit práva přistěhovalkyň v politice EU pro oblast 
přistěhovalectví, integrace, zaměstnanosti a sociálních věcí;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily politiky zohledňující genderové aspekty, 
které budou chránit lidská práva přistěhovalkyň, vytvoří rovné příležitosti v oblasti 
zaměstnanosti a přístupu na trh práce a zamezí obchodování s ženami a jejich sexuálnímu 
vykořisťování;

3. vyzývá členské státy, aby vypracovaly a uplatňovaly opatření na podporu bezproblémové 
a spravedlivé integrace přistěhovalkyň, včetně získávání právního postavení, uznávání 
kvalifikací a dosaženého vzdělání, přístupu ke zdravotní péči, vzdělání, odborné přípravě 
a dávkám sociálního zabezpečení a ochrany podle pracovněprávních předpisů, a aby do 
vytváření těchto opatření zapojily odbory, nevládní organizace a občanskou společnost;

4. vyzývá členské státy, aby zavedly a prosazovaly právní postupy zohledňující genderové 
aspekty, jimiž se bude řídit přijímání přistěhovalkyň do pracovního poměru, a aby 
usnadnily přístup přistěhovalkyň k informacím o právních náležitostech 
a pracovněprávních předpisech; 

5. vyzývá členské státy, aby vybudovaly účinné systémy uznávání kvalifikace získané ve 
třetích zemích, aby pro nekvalifikované osoby vytvořily příležitosti k odborné přípravě 
a aby zajistily přístup přistěhovalkyň k odbornému a celoživotnímu vzdělávání 
a bezplatným jazykovým kurzům;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily ochranu přistěhovalkyň před všemi formami 
zneužívání, obtěžování a diskriminace.


