
PA\554578LV.doc PE 353.562v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

PAGAIDU
2004/2137(INI)

28.1.2005

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Pilsoņu brīvību, tiesību un iekšlietu komitejai

par saiknēm starp likumīgu un nelikumīgu imigrāciju un par imigrantu 
integrāciju
(2004/2137(INI))

Atzinuma sagatavotāja: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou



PE 353.562v01-00 2/3 PA\554578LV.doc

LV

PA_NonLeg



PA\554578LV.doc 3/3 PE 353.562v01-00

LV

IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tiesību un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. tā kā saskaņā ar jaunākajiem pieejamiem datiem1 likumīgo imigranšu skaits Eiropas 
Savienībā ir 4% no tās iedzīvotāju kopskaita un tā kā viņu nodarbinātības līmenis ir tikai 
44%, bet bezdarba līmenis – 19%, aicina dalībvalstis tālāk pētīt esošās struktūras un 
instrumentus, it īpaši attiecībā uz imigranšu integrāciju izglītības un profesionālās 
apmācības sistēmās, viņu profesionālo prasmju un iemaņu atzīšanu, iespējām piekļūt 
darba tirgum, kā arī viņu uzņēmējdarbības iniciatīvas attīstīšanu; kā arī aicina Komisiju 
izpētīt šo dimensiju saistībā ar Eiropas stratēģiju nodarbinātībai un sociālajai integrācijai;

2. tā kā likumīgās imigrantes galvenokārt strādā ēnu ekonomikas nozarēs, kā arī nozarēs, 
kurās ir izplatīts nedeklarēts darbs (lauksaimniecība, sabiedriskā ēdināšana, tīrīšanas 
pakalpojumi, mājsaimniecības darbi), pieprasa dalībvalstīm nodrošināt, ka ar divpusēju 
darba nolīgumu palīdzību attiecībā uz trešo valstu pilsoņu uzņemšanu vai, izmantojot citas 
metodes, uz valstī uzņemtajām strādājošām sievietēm saskaņā ar Kopienas acquis
attiecina droša darba tiesisko sistēmu2 un ka viņas netiek pakļautas diskriminācijai; 
uzskata, ka cīņa pret nedeklarēto darbu, lai to pārvērstu par likumīgu darbu, ir galvenais 
elements cīņā pret nelikumīgu ekonomikas imigrāciju, par kuras upuriem bieži kļūst 
sievietes;

3. lai samazinātu nelikumīgo imigrāciju un likumīgās imigrantes integrētu no ekonomikas un 
sociālā viedokļa, aicina Komisiju paredzēt finansējumu īpašām programmām sievietēm 
nolūkā viņām sniegtu informāciju par imigrantu iebraukšanu un uzturēšanos Eiropas 
Savienībā un dibināt apmācības centrus izcelsmes valstīs, lai viņām mācītu Eiropas līmenī 
vajadzīgās prasmes un uzņēmējvalsts valodu, informētu par viņu tiesībām un 
pienākumiem, kā arī plašākā nozīmē iepazīstinātu ar kultūras un sociālo vidi;

4. tā kā imigranti, kas tikko ieradušies, un jo īpaši imigrantes, saskaras ar zināmām grūtībām, 
aicina dalībvalstis pastiprināt dialogu un sadarbību ar imigrantu organizācijām un 
reliģiskajām kopienām, lai pārliecinātos, ka tās izprot un ievēro cilvēciskās cieņas 
noteikumus un pamatvērtības (dzimumu līdztiesība, individuālās tiesības uz darbu, 
veselību, dzīves kvalitāti, atpūtu, finansiālo neatkarību utt.) un sniedz ieguldījumu savu 
biedru, īpaši sieviešu, integrācijā jaunajā vidē;

5. aicina Komisiju saskaņā ar tās uzņemtajām saistībām izstrādāt statistikas gada pārskatu 
par imigrāciju, kurā būtu statistiska analīze par šīs jomas pamattendencēm dalībvalstīs, 
tajā iekļaut rādītājus, kā arī ticamus un salīdzināmus datus un cita veida informāciju par 
imigrantēm, lai iegūtu precīzu ainu par viņu situāciju un problēmām, ar ko viņas saskaras.

  
1 Eurostat, Statistics in Focus, tēma Nr. 3-2/2003, 1. lpp.
2 Eiropas Savienības tiesību akti jau paredz zināmas tiesības (Regula (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā 
nodrošinājuma sistēmu piemērošanu [OV L 149, 5.7.1971, 2. lpp.], Direktīvas Nr. 2000/43/CE [OV L 180, 
19.7.2000, 22. lpp.] un 2000/78/CE [OV L 303, 2.12.2000., 16. lpp.] par vienādas attieksmes principu). Turklāt 
ir vairākas direktīvas par tādiem tematiem kā drošība un veselība darbā, kā arī darba apstākļi, kuras attiecina uz 
visiem strādājošajiem neatkarīgi no viņu valstiskās piederības.
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