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Alteração  1 
David Casa, Licia Ronzulli, Csaba İry 
em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B7-0296/2011 
Pervenche Berès 
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

Proposta de Convenção da OIT complementada por uma recomendação sobre os 

trabalhadores domésticos 

Proposta de resolução 
Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que os trabalhadores 

migrantes que aceitam empregos temporários 

pouco qualificados na periferia do mercado 

de trabalho ou empregos como trabalhadores 

domésticos podem estar expostos a múltiplas 

discriminações, já que trabalham amiúde em 

condições de pobreza e irregulares; que, pelo 

facto de muitos destes trabalhadores serem 

imigrantes clandestinos, são mais 

susceptíveis de serem vítimas de maus-

tratos, serem remunerados de forma 

irregular, ou sujeitos a violência ou a abuso 

sexual; que muitas vezes ignoram os seus 

direitos, lhes é restringido o acesso aos 

serviços públicos ou enfrentam problemas no 

acesso a estes serviços, têm um 

conhecimento limitado da língua local e não 

têm a possibilidade de constituir redes 

sociais; considerando que os trabalhadores 

empregados ilegalmente não ousam 

contactar as autoridades para pedir 

protecção, reivindicar os seus direitos ou o 

acesso aos serviços de saúde, pois receiam 

ser reenviados para o seu país de origem e / 

ou o castigo por parte dos seus 

empregadores; considerando que a situação 

dos trabalhadores domésticos que 

acompanham os seus empregadores a partir 

de um país terceiro é particularmente 

vulnerável, 

D. Considerando que os trabalhadores 

migrantes que aceitam empregos 

temporários pouco qualificados na periferia 

do mercado de trabalho ou empregos como 

trabalhadores domésticos podem estar 

expostos a múltiplas discriminações, já que 

trabalham amiúde em condições de pobreza 

e irregulares; que devem ser envidados 

esforços para minimizar os maus-tratos, os 

pagamentos irregulares e os actos de 

violência ou de abuso sexual contra os 

trabalhadores migrantes; considerando 

que os trabalhadores migrantes ignoram 

muitas vezes os seus direitos, lhes é 

restringido o acesso aos serviços públicos 

ou enfrentam problemas no acesso a estes 

serviços, têm um conhecimento limitado da 

língua local e não têm a possibilidade de 

constituir redes sociais; e considerando que 

a situação dos trabalhadores domésticos que 

acompanham os seus empregadores a partir 

de um país terceiro é particularmente 

vulnerável, 
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