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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστριες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
της οικονομίας και της αγοράς εργασίας τόσο στις χώρες προέλευσης όσο και στις χώρες 
υποδοχής· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστριες βρίσκονται ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε κινδύνους 
διακρίσεων, έχουν ελλιπή πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και σε νομική προστασία 
και πέφτουν θύματα σωματικής, ψυχικής, οικονομικής και σεξουαλικής κατάχρησης·

1. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η προβολή των δικαιωμάτων των μεταναστριών στο 
πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ που διέπουν τη μετανάστευση και ενσωμάτωση των 
μεταναστών, την απασχόληση και τις παροχές κοινωνικής ασφάλειας·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές ευαίσθητες σε θέματα 
ισότητας των φύλων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
μεταναστριών, την παροχή ίσων ευκαιριών στον τομέα της εργασίας, της απασχόλησης 
και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και την καταπολέμηση και πρόληψη της 
σωματεμπορίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των γυναικών·

3. καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν και να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα για την προαγωγή 
της αρμονικής και ισότιμης ενσωμάτωσης των μεταναστριών, περιλαμβανομένων και 
μέτρων για την απόκτηση του νομικού καθεστώτος, την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων και του επιπέδου παιδείας των μεταναστριών, την πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη, στην εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση και στις παροχές 
κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και μέτρων για την προστασία βάσει του εργατικού δικαίου 
και να ζητήσουν, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των ανωτέρω μέτρων, τη συμμετοχή 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών·

4. καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν και να προαγάγουν νομικές πρακτικές ευαίσθητες 
σε θέματα ισότητας των φύλων για τη ρύθμιση των διαδικασιών πρόσληψης των 
μεταναστών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μεταναστριών στην ενημέρωση 
σχετικά με τις νομικές διατυπώσεις και θέματα που άπτονται του εργατικού δικαίου·

5. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν αποτελεσματικά συστήματα για την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν σε τρίτες χώρες, την προσφορά ευκαιριών 
εκπαίδευσης σε όσους δεν διαθέτουν εξειδικευμένα προσόντα και την εξασφάλιση της 
πρόσβασης των μεταναστριών στην επαγγελματική κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση, 
καθώς και σε δωρεάν μαθήματα εκμάθησης γλώσσας·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την προστασία των 
μεταναστριών από κάθε μορφή κακομεταχείρισης, παρενόχλησης και διακρίσεων.


