
PA\913748LT.doc PE496.521v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

2012/2131(INI)

25.9.2012

NUOMONĖS PROJEKTAS
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto

pateiktas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl migrantų integracijos, jos poveikio darbo rinkai ir išorinio socialinės 
apsaugos koordinavimo matmens
(2012/2131(INI))

Nuomonės referentė: Joanna Senyszyn



PE496.521v01-00 2/3 PA\913748LT.doc

LT

PA_NonLeg



PA\913748LT.doc 3/3 PE496.521v01-00

LT

PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi moterys migrantės vaidina svarbų vaidmenį tiek kilmės šalies,  tiek ir 
priimančiosios šalies ekonomikai bei darbo rinkai; 

B. kadangi moterims migrantėms kyla didelis diskriminacijos pavojus, joms  trūksta 
galimybių naudotis socialinėmis paslaugomis bei teisine apsauga  ir jos išnaudojamos 
fiziškai, psichologiškai, ekonomiškai ir seksualiai; 

1. pabrėžia poreikį sustiprint moterų migrančių teisių matomumą ES migracijos, integracijos, 
užimtumo ir socialinėje politikoje;

2. ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti pagal lytį orientuotą politiką, kuria būtų 
saugomos moterų migrančių teisės, suteikiamos lygios galimybės užimtumo ir prieigos 
prie darbo rinkos srityse bei kovojama su prekyba moterimis ir jų seksualiniu 
išnaudojimu;

3. ragina valstybes nares sukurti bei taikyti priemones,  kuriomis būtų skatinama 
palaipsniška ir nešališka moterų migrančių integracija, įskaitant teisinio statuso suteikimą, 
kvalifikacijos ir išsilavinimo suteikimą, prieigą prie sveikatos priežiūros, švietimo, 
mokymų ir socialinės apsaugos bei apsaugos pagal darbo teisę; taip pat ragina įtraukti 
profesines sąjungas, NVO ir pilietinę visuomenę kuriant tokias priemones;

4. ragina valstybes sukurti ir patvirtinti į lytį orientuotas teisines praktikas, skirtas 
reglamentuoti moterų migrančių įdarbinimą bei pagerinti jų  galimybes naudotis 
informacija apie teisinius formalumus ir darbo teisę; 

5. ragina valstybes nares sukurti veiksmingas sistemas, skirtas trečiose šalyse gautos 
kvalifikacijos pripažinimui, suteikti mokymo galimybes įgūdžių neturintiems asmenims ir 
užtikrinti moterims migrantėms galimybes naudotis profesiniu bei visą  gyvenimą 
trunkančiu mokymusi, o taip pat lankyti nemokamus kalbų kursus;

6. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti moterų migrančių apsaugą nuo bet kokios 
formos išnaudojimo, priekabiavimo ir diskriminacijos.


