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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

A. mivel a női bevándorlók száma folyamatosan emelkedik az EU-ban, és mivel a
bevándorlók teljes számának megközelítőleg 54%-a nő, 

B. mivel a női bevándorlók többségének – alacsony iskolázottságuk, valamint a származási 
országukból hozott negatív sztereotípiák és gyakorlatok miatt – komoly nehézségeket 
okoz a beilleszkedés és a munkaerőpiachoz való hozzáférés, mivel ugyanakkor sok olyan 
magasan képzett fiatal nő érkezik az EU-ba, akik viszonylag alacsony szakképzettséget 
igénylő állásokban helyezkednek el, 

1. felszólítja a tagállamokat, hogy vizsgálják felül jogszabályaikat annak biztosítása 
érdekében, hogy a házastársak és a gyermekek számára független státuszt és olyan 
munkavállalási engedélyt biztosítanak, amely független az elsődleges jogállással 
rendelkező személyétől;

2. felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák a női bevándorlók alapvető jogainak 
tiszteletben tartását, függetlenül attól, hogy státuszuk jogszerű-e vagy sem;

3. felszólítja a tagállamokat, hogy támogassák a migráns nőket célzó tájékoztatási 
kampányokat, amelyek megismertetik őket jogaikkal, az oktatási és szakképzési 
lehetőségekkel, valamint a foglalkoztatáshoz való hozzáférés lehetőségeivel, és
akadályozzák meg a kényszerházasságokat, a női nemi szervek csonkítását, valamint a 
lelki vagy fizikai kényszerítés egyéb formáit;

4. felkéri a tagállamokat, hogy segítsék elő a női bevándorlóknak a munkaerőpiacon, 
valamint a társadalmi és a politikai életben való részvételét, küzdjenek a be nem jelentett 
munka ellen, biztosítsák a nők szociális jogainak tiszteletben tartását (egyenlő díjazás, 
szociális biztonság, nyugdíjjogosultság stb.), támogassák a vállalkozói szellemet, 
lépjenek fel a szegénység és a kirekesztés ellen, és tegyenek intézkedéseket a szociális 
partnerek és szakszervezetek szerepének előmozdítása érdekében;

5. felszólítja a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg azt a jogi 
keretet, amely a női bevándorlók számára biztosítja a saját útlevélhez és tartózkodási 
engedélyhez való jogot, és lehetővé teszi azon személyek büntetőjogi felelősségre 
vonását, akik e dokumentumoktól őket megfosztják.


	763520hu.doc

