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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že se počet přistěhovalkyň v EU neustále zvyšuje a dosahuje přibližně 
54 % celkového počtu přistěhovalců, 

B. vzhledem k tomu, že většina přistěhovalkyň naráží při začleňování a přístupu na pracovní 
trh na vážné problémy kvůli nízké úrovni vzdělání a negativním stereotypům a zvykům, 
které si přinesly ze své země původu; nicméně vzhledem k tomu, že mnoho mladých žen 
s vysokou úrovní vzdělání přichází do EU za poměrně nekvalifikovanou prací, 

1. vyzývá členské státy, aby přezkoumaly své právní předpisy a zajistily, aby byl manželům 
a dětem přiznán status jednotlivě a pracovní povolení nezávisle na hlavním držiteli 
právního postavení; 

2. vyzývá členské státy, aby zaručily dodržování základních práv přistěhovalkyň bez ohledu 
na to, zda je jejich status legální;

3. vyzývá členské státy, aby podporovaly informační kampaně určené ženám z řad 
přistěhovalců, jejichž cílem je informovat je o jejich právech, možnostech vzdělávání, 
odborné přípravy a přístupu k zaměstnání a jejichž cílem je také předcházet nuceným 
sňatkům, mrzačení ženských pohlavních orgánů a dalším formám psychického nebo 
fyzického nátlaku; 

4. žádá členské státy, aby podporovaly zapojení přistěhovalkyň do pracovního trhu, 
společenského a politického života, boj proti práci načerno, aby zajišťovaly dodržování 
sociálních práv žen (stejná odměna za práci, sociální zabezpečení, nároky na důchod 
atd.), poskytovaly podporu podnikání, předcházely chudobě a vyloučení a podporovaly 
úlohu sociálních partnerů a odborů;

5. vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby zlepšily právní rámec zaručující 
přistěhovalkyním právo vlastnit svůj pas a povolení k pobytu a umožňující, aby osoba, 
která jim tyto dokumenty odebere, byla činěna trestně odpovědnou.
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