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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че броят на жените имигранти в ЕС постоянно нараства и 
начислява около 54 % от общия брой имигранти, 

Б. като има предвид, че повечето жени имигранти срещат значителни проблеми при 
интегрирането и навлизането на пазара на труда, вследствие на тяхното ниско 
образователно равнище и отрицателните стереотипи и практики, произтичащи от 
техните страни на произход, и като има предвид при все това, че много млади жени 
с висше образование идват в ЕС, за да работят сравнително неквалифицирана 
работа, 

1. призовава държавите-членки да преразгледат тяхното законодателство, така че да 
гарантират, че на съпрузите и децата е предоставен индивидуален статут и 
разрешително за работа, независимо от това на притежателя на основния правен 
статут;

2. призовава държавите-членки да гарантират зачитане на основните права на жените 
имигранти, независимо дали техният статут е законен;

3. призовава държавите-членки да подкрепят информационните кампании, насочени 
към жените имигранти, с оглед информирането им относно техните права, 
възможностите за образование, професионално обучение и достъп до заетост, както 
и да предотвратят принудителните бракове, гениталното осакатяване на жените и 
други форми на психическа или физическа принуда; 

4. призовава държавите-членки да насърчат участието на жените имигранти на пазара 
на труда и в социалния и политическия живот, да се борят срещу недекларираната 
работа, да гарантират зачитане на социалните права на жените (равно заплащане, 
социално осигуряване, пенсионни права и др.), да осигурят подкрепа на 
предприемачеството, да предотвратят бедността и изолацията, както и да насърчат 
ролята на социалните партньори и синдикатите;

5. призовава Съвета, Комисията и държавите-членки да разширят правната рамка, 
гарантираща правото на жените имигранти да притежават собствен паспорт и 
разрешително за престой, както и да създадат възможност лице, което е отнело тези 
документи да бъде наказателно отговорно.
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