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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των μεταναστριών αυξάνεται συνεχώς στην ΕΕ, 
αντιστοιχώντας σε ποσοστό περίπου 54% του συνολικού αριθμού μεταναστών,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες μετανάστριες αντιμετωπίζουν σημαντικά 
προβλήματα στην ενσωμάτωσή τους και στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας λόγω του 
χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης και των αρνητικών στερεοτύπων και πρακτικών που τις 
ακολουθούν από τις χώρες καταγωγής τους, ενώ, παρόλ’ αυτά, πολλές νεαρές γυναίκες με 
ανώτερη εκπαίδευση έρχονται στην ΕΕ για να αναλάβουν σχετικά ανειδίκευτη εργασία, 

1. ζητεί από τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τη νομοθεσία τους ούτως ώστε να 
διασφαλίσουν για τις συζύγους και τα τέκνα ατομικό καθεστώς μετανάστη και άδεια 
εργασίας ανεξάρτητα από αυτά του κύριου κατόχου νόμιμου καθεστώτος·

2. ζητεί από τα κράτη μέλη να εγγυηθούν το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
μεταναστριών, είτε το καθεστώς τους είναι νόμιμο είτε όχι·

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις ενημερωτικές εκστρατείες που απευθύνονται 
στις μετανάστριες, με σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με τα δικαιώματά τους, τις 
δυνατότητες εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και πρόσβασης στην εργασία, και 
να προλαμβάνουν τους αναγκαστικούς γάμους, τον ακρωτηριασμό των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και άλλες μορφές ψυχολογικού ή σωματικού καταναγκασμού·

4. ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συμμετοχή των μεταναστριών στην αγορά 
εργασίας και στην κοινωνική και πολιτική ζωή, να καταπολεμήσουν την αδήλωτη 
εργασία, να διασφαλίσουν το σεβασμό των κοινωνικών δικαιωμάτων των γυναικών (ίση 
αμοιβή, κοινωνική ασφάλιση, συνταξιοδοτικά δικαιώματα, κλπ.), να στηρίξουν την
επιχειρηματικότητα, να εμποδίσουν τη φτώχεια και τον αποκλεισμό και να προωθήσουν 
το ρόλο των κοινωνικών εταίρων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων· 

5. ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν το νομικό 
πλαίσιο που διασφαλίζει το δικαίωμα των μεταναστριών να διατηρούν το διαβατήριο και 
την άδεια εργασίας τους, και καθιστά δυνατή την αναγνώριση ποινικής ευθύνης για το 
άτομο που θα αποσπάσει τα έγγραφα αυτά.  
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