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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât femeile migrante joacă un rol important în dezvoltarea economiei și a piețelor 
muncii ale țărilor de proveniență și ale țărilor primitoare; 

B. întrucât femeile migrante sunt cele mai expuse riscului de discriminare, lipsei accesului la 
servicii sociale și la protecție juridică, fiind supuse abuzului fizic, psihic, economic și 
sexual; 

1. subliniază necesitatea de a crește vizibilitatea drepturilor femeilor migrante în cadrul 
politicilor UE privind imigrația, integrarea, ocuparea forței de muncă și al politicilor 
sociale;

2. solicită Comisiei și statelor membre să elaboreze politici sensibile la gen care vor proteja 
drepturile omului pe care le au femeile migrante, să asigure egalitate de șanse în domeniul 
ocupării forței de muncă și al accesului pe piața muncii, să combată și să împiedice 
traficul și exploatarea sexuală a femeilor;

3. solicită statelor membre să elaboreze și să pună în aplicare măsuri de promovare a 
integrării ușoare și echitabile a femeilor migrante, inclusiv a dobândirii statului juridic, a 
recunoașterii calificărilor și nivelului de educație, a accesului la asistență medicală, 
învățământ, formare și ajutoare sociale și a protecției în temeiul legislație muncii, precum 
și să implice sindicatele, ONG-urile și societatea civilă în elaborarea unor astfel de 
măsuri;

4. solicită statelor membre să instituie și să promoveze practici juridice sensibile la gen 
pentru a reglementa recrutarea muncitorilor migranți și pentru a facilita accesul femeilor 
migrante la informații privind formalitățile juridice și legislația muncii; 

5. solicită statelor membre să dezvolte sisteme eficiente de recunoaștere a calificărilor 
obținute în țări terțe, să pună la dispoziția persoanelor fără competențe oportunități de 
formare și să asigure accesul femeilor migrante la formare profesională și pe tot parcursul 
vieții, precum și la cursuri gratuite de limbă;

6. solicită Comisiei și statelor membre să asigure protecția femeilor migrante împotriva 
tuturor formelor de abuz, hărțuire și discriminare.


