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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi n-nisa migranti għandhom rwol importanti fl-iżvilupp tal-ekonomiji u s-swieq tax-
xogħol kemm tal-pajjiżi tal-oriġini kif ukoll ta' dawk ospitanti; 

B. billi l-migranti nisa huma f'riskju kbir ta' diskriminazzjoni, nieqsa mill-aċċess għas-
servizzi soċjali u l-ħarsien legali u li huma suġġetti għal abbuż fiżiku, psikoloġiku, 
ekonomiku u sesswali; 

1. Jenfasizza l-ħtieġa li tiżdied il-viżibbiltà tad-drittijiet tan-nisa migranti fil-politiki soċjali, 
tal-immigrazzjoni, tal-integrazzjoni u tal-impjiegi tal-UE;

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżviluppaw politiki sensittivi għall-
ġeneru li jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem tan-nisa migranti, jipprovdu opportunitajiet 
ugwali fil-qasam tal-impjiegi u l-aċċess għas-suq tax-xogħol, u jipprevjenu u jiġġieldu 
kontra t-traffikar u l-isfruttament sesswali tan-nisa;

3. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżviluppaw u jimplimentaw miżuri li jippromwovu l-
integrazzjoni ġusta u bla xkiel tan-nisa migranti, inkluż l-akkwist ta' status legali, ir-
rikonoxximent tal-kwalifiki u l-livelli edukattivi, l-aċċess għall-kura tas-saħħa, l-
edukazzjoni, it-taħriġ u l-benefiċċji tas-sigurtà soċjali u l-protezzjoni taħt il-leġiżlazzjoni 
tax-xogħol, u li jinvolvu t-trade unions, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi u s-
soċjetà ċivili fl-iżvilupp ta' dawn il-miżuri;

4. Jistieden lill-Istati Membri biex jistabbilixxu u jippromwovu prattiki legali sensittivi 
għall-ġeneru li jirregolaw ir-reklutaġġ tal-ħaddiema migranti, u biex jiffaċilitaw l-aċċess 
tan-nisa migranti għall-informazzjoni dwar il-formalitajiet legali u l-liġijiet tax-xogħol; 

5. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżviluppaw sistemi effiċjenti għar-rikonoxximent tal-
kwalifiki miksuba f'pajjiżi terzi, jagħmlu disponibbli opportunitajiet ta' taħriġ għal dawk li 
m'għandhomx kwalifiki, u jiżguraw aċċess għall-migranti nisa għat-taħriġ vokazzjonali u 
ta' matul il-ħajja, kif ukoll korsijiet tal-lingwa b'xejn;

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw il-protezzjoni tan-nisa 
migranti kontra kull forma ta' abbuż, fastidju u diskriminazzjoni.


