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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

A. mivel a migráns nők fontos szerepet játszanak mind a küldő, mind a fogadó országok 
gazdaságában és munkaerőpiacán; 

B. mivel a migráns nőket a megkülönböztetés jelentős kockázata fenyegeti, nem férnek 
hozzá a szociális szolgáltatásokhoz és a jogi védelemhez, továbbá fizikai, érzelmi, 
gazdasági és szexuális bántalmazásnak vannak kitéve; 

1. hangsúlyozza, hogy növelni kell a migráns nők jogainak láthatóságát az Unió 
bevándorlási, integrációs, foglalkoztatási és szociális politikáiban;

2. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki olyan, a nemek közötti 
egyenlőséget figyelembe vevő politikákat, amelyek védelmezik a migráns nők emberi 
jogait, egyenlő esélyeket biztosítanak a foglalkoztatás és a munkaerőpiachoz való 
hozzáférés terén, és amelyek felveszik a harcot a nők kereskedelmével és szexuális 
kizsákmányolásával szemben, illetve megakadályozzák azokat;

3. felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki és hajtsanak végre a migráns nők 
zökkenőmentes és igazságos integrációját elősegítő intézkedéseket, ideértve a jogállás 
megszerzését, a képesítések és az oktatási szintek elismerését, az egészségügyi ellátáshoz, 
oktatáshoz, képzéshez és szociális ellátásokhoz való hozzáférést, és hogy vonják be a 
szakszervezeteket, a nem kormányzati szervezeteket és a civil társadalmat ezen 
intézkedések kidolgozásába;

4. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak létre és támogassanak a nemek közötti 
egyenlőséget figyelembe vevő joggyakorlatot a migráns munkavállalók felvételének 
szabályozására, és hogy könnyítsék meg a migráns nők hozzáférését a jogi formaságokra 
és a munkajogra vonatkozó információkhoz; 

5. felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki hatékony rendszert a harmadik országokban 
megszerzett képesítések elismerésére, a szakértelemmel nem rendelkezők számára is 
hozzanak létre képzési lehetőségeket, és biztosítsák a migráns nőknek a hozzáférést a 
szakképzéshez és az egész életen át tartó tanuláshoz, valamint az ingyenes 
nyelvtanfolyamokhoz;

6. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a migráns nők védelmét a 
bántalmazás, a zaklatás és a megkülönböztetés minden formájával szemben.


