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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at antallet af kvindelige indvandrere i EU stiger konstant, og at de udgør 
54 % af det samlede antal indvandrere,

B. der henviser til, at de fleste kvindelige indvandrere har betydelige problemer med at blive 
integreret og få adgang til arbejdsmarkedet, fordi de har et lavt uddannelsesniveau og 
negative stereotyper og praksisser med fra deres oprindelseslande, mens der ikke desto 
mindre er mange unge kvinder med høj uddannelse, der kommer til EU for at påtage sig 
forholdsvis ukvalificeret arbejde, 

1. opfordrer medlemsstaterne til at revidere deres lovgivning for at sikre, at hustruer og børn 
får egen status og arbejdstilladelse uafhængigt af indehaveren af den primære retlige 
status;

2. opfordrer medlemsstaterne til at garantere overholdelsen af kvindelige indvandreres 
grundlæggende rettigheder, uanset om de har retlig status eller ej;

3. opfordrer medlemsstaterne til at støtte oplysningskampagner målrettet kvindelige 
indvandrere med henblik på at informere dem om deres rettigheder, mulighederne for 
almen og erhvervsfaglig uddannelse og adgang til beskæftigelse og for at forhindre 
tvangsægteskaber, skamfering af kvinders kønsdele og andre former for psykisk eller 
fysisk tvang; 

4. opfordrer medlemsstaterne til at fremme indvandrerkvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet og i det sociale og politiske liv, bekæmpe uanmeldt arbejde, sikre 
kvindernes sociale rettigheder (ligeløn, social sikring, pensionsrettigheder m.m.), 
understøtte iværksætterinitiativer, bekæmpe fattigdom og udstødelse samt fremme 
arbejdsmarkedets parters og fagforeningernes rolle;

5. opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke de retlige rammer, der 
sikrer indvandrerkvinder retten til eget pas og opholdstilladelse og gør det muligt at gøre 
en person strafferetligt ansvarlig for at fratage indvandrerkvinder disse dokumenter.
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