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Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że migrujące kobiety odgrywają istotną rolę w rozwoju gospodarki i 
rynku pracy, zarówno w państwach, z których pochodzą, jak i w państwach 
przyjmujących, 

B. mając na uwadze, że migrującym kobietom w dużym stopniu zagraża dyskryminacja, brak 
dostępu do usług socjalnych i ochrony prawnej, a także że są one narażone na 
wykorzystywanie fizyczne, psychologiczne, finansowe i seksualne; 

1. podkreśla, że należy zwiększać widoczność praw migrujących kobiet w ramach unijnej 
polityki imigracji, integracji zatrudnienia i polityki społecznej;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania strategii politycznych 
uwzględniających kwestie płci, aby chronić prawa człowieka przysługujące migrującym 
kobietom, zapewnić im równe szanse w zakresie zatrudnienia i dostępu do rynku pracy, 
zwalczać handel kobietami i ich seksualne wykorzystywanie, a także zapobiegać tym 
zjawiskom;

3. wzywa państwa członkowskie do opracowania i wdrożenia środków zmierzających do 
sprawnej i sprawiedliwej integracji migrujących kobiet, obejmującej zdobywania przez 
nie statusu prawnego, uznawanie stopni kwalifikacji i wykształcenia, dostęp do opieki 
zdrowotnej, edukacji, szkolenia, świadczeń zabezpieczenia społecznego i ochrony na 
przepisami prawa pracy, a także do zaangażowania związków zawodowych, organizacji 
pozarządowych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego w opracowywanie takich 
środków;

4. wzywa państwa członkowskie do określenia i promowania praktyk prawnych 
uwzględniających kwestie płci, aby regulować rekrutację migrujących pracowników, oraz 
do ułatwienia migrującym kobietom dostępu do informacji o formalnościach prawnych i 
prawie pracy; 

5. wzywa państwa członkowskie do opracowania skutecznych systemów uznawania 
kwalifikacji zdobytych w krajach trzecich, zaoferowania możliwości szkolenia tym, które 
kwalifikacji nie posiadają, oraz do zapewnienia migrującym kobietom dostępu do 
szkolenia zawodowego i kształcenia przez całe życie, a także do bezpłatnych kursów 
językowych;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia migrującym kobietom ochrony 
przed wszelkimi formami wykorzystywania, prześladowania i dyskryminacji.


