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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

A. overwegende dat migrantenvrouwen een belangrijke rol vervullen bij de ontwikkeling van de 
economie en de arbeidsmarkt van zowel de uitzendende als ontvangende landen;

B. overwegende dat migrantenvrouwen een groter risico lopen op discriminatie, omdat zij geen 
toegang hebben tot sociale dienstverlening en rechtsbescherming en het slachtoffer zijn van 
fysiek, psychologisch, economisch en seksueel misbruik;

1. onderstreept dat de zichtbaarheid van de rechten van migrantenvrouwen in het immigratie-, 
integratie-, werkgelegenheids- en sociaal beleid van de EU moet worden vergroot;

2. doet een beroep op de Commissie en de lidstaten om genderbewust beleid te ontwikkelen 
waarmee de mensenrechten van migrantenvrouwen worden beschermd, gelijke kansen 
worden geboden op het stuk van de werkgelegenheid en de toegang tot de arbeidsmarkt, en 
de handel in en de seksuele uitbuiting van vrouwen wordt bestreden en voorkomen;

3. verzoekt de lidstaten om maatregelen te ontwikkelen en uit te voeren ter bevordering van de 
probleemloze en billijke integratie van migrantenvrouwen, met inbegrip van de verwerving 
van een rechtspositie, de erkenning van kwalificaties en opleidingsniveaus, de toegang tot 
gezondheidszorg, onderwijs, opleiding en sociale uitkeringen en de bescherming uit hoofde 
van het arbeidsrecht, alsmede om vakbonden, ngo's en het maatschappelijk middenveld bij de 
uitwerking van dergelijke maatregelen te betrekken;

4. doet een beroep op de lidstaten om een genderbewuste rechtspraktijk in te voeren en te 
ondersteunen ter regulering van de aanwerving van migranten, en om de toegang van 
migrantenvrouwen tot informatie over juridische formaliteiten en arbeidswetgeving te 
vergemakkelijken; 

5. verzoekt de lidstaten om doeltreffende regelingen te ontwikkelen voor de erkenning van in 
derde landen verkregen kwalificaties ten einde opleidingskansen te bieden aan degenen die 
bepaalde vaardigheden ontberen en ervoor te zorgen dat migrantenvrouwen toegang krijgen 
tot beroepsopleiding en een leven lang leren, alsmede tot gratis talencursussen;

6. doet een beroep op de Commissie en de lidstaten om te zorgen voor de bescherming van 
migrantenvrouwen tegen alle vormen van misbruik, pesterij en discriminatie.


