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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. konstatuoja, kad remiantis naujausiais duomenimis, Europos Sąjungoje legalių migrančių 
skaičius1 sudaro 4 proc. ES gyventojų skaičiaus; jų užimtumas sudaro tik 44 proc., 
bedarbystė - 19 proc.; ragina šalis nares toliau tikrinti egzistuojančias institucijas ir 
struktūras, pirmiausia orientuojantis į migrančių integraciją švietimo ir profesinio 
mokymo sistemoje, profesinės kvalifikacijos pripažinimą,  galimybes būti darbo rinkoje, o 
taip pat savarankiškos veiklos galimybių vystymą.  ragina Europos Komisija atsižvelgti į 
šituos aspektus formuojant europinę užimtumo ir socialinės integracijos strategiją; 

2. konstatuoja, kad legalios migrantės daugiausiai dirba ne legalioje, o šešėlinėje 
ekonomikoje (žemės ūkio, viešojo maitinimo , valytojų darbų ir namų ruošos srityse) 
ragina šalis nares, atsižvelgiant į dvišales sutartis, dėl trečiųjų valstybių piliečių 
įdarbinimo  ar kitais būdais, garantuoti legalaus2 darbo galimybę ir išvengti 
diskriminavimo; atkreipia dėmesį, nedeklaruoto darbo pakeitimas legaliu darbu yra  
svarbus , įveikiant nelegalią ūkinę migraciją, liečiančią daugiausia moteris; 

3. siekia apriboti nelegalią migraciją ir  integruoti legalias migrantes į ūkinį ir socialinį 
gyvenimą; ragina, kad Europos Komisiją finansuotų specialias,  moterims skirtas 
programas, kuriose pateikiama informacija apie migrančių įvažiavimo ir pasilikimo 
Europos Sąjungoje galimybes; ragina kurti emigracinėse šalyse mokymo centrus, 
orientuotus į Europoje reikalingus darbus, o taip pat į tai , kad migrantės galėtų išmokti 
svečios šalies kalbą bei susipažintų su jų pareigomis,  teisėmis, šalies sociokultūrine 
aplinka. 

4. supranta migrančių ir pirmiausia moterų, atvykusių į svečią šalį, sunkumus; ragina šalis 
nares stiprinti bendradarbiavimą su migrantų ir religinėmis organizacijomis, 
prisidedančiomis prie kertinių žmogiško orumo ir garbės taisyklių gerbimo (lyčių lygybė, 
teisė į darbą, sveikatą, išsilavinimą, gyvenimo kokybę, poilsį, ūkinį savarankiškumą), prie 
jų narių, pirmiausia moterų, integracijos į naują aplinką;

5 ragina Komisiją kasmetiniame pranešime apie migraciją pateikti  svarbiausių šalių narių 
migracijos srityje statistinių duomenų analizę , taip pat pateikti patikimus ir galimus 
palyginti duomenis apie migrantes, išaiškinant jų poziciją ir problemas.

  
1 Eurostatas, Statistika, tema 3-2/2003, 1 psl.
2 Europos Sąjungos teisės aktuose jau yra numatytos atitinkamos teisės (Reglamentas Nr. 1408/71 (ABl. L 149 
1971 07 05, 2 psl.), taikant socialinio saugumo sistemą, Direktyva 200/43/?G (ABl. L. 180 2000 07 19, 19 psl.) 
ir 2000/78/E9 (ABl. L 303, 2000 12 2, 16 psl.) dėl diskriminavimo. Be to, yra visa eilė direktyvų, liečiančių 
draudimą, sveikatos apsaugą darbe ir darbo sąlygas. tai galioja nepriklausomai nuo pilietybės visiems 
dirbantiems.
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