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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A.  kadangi moterų imigrančių skaičius ES nuolat auga; suskaičiuota, kad jos sudaro 
maždaug 54 proc. visų imigrantų skaičiaus; 

B. kadangi dėl žemo išsilavinimo lygio, nepalankių stereotipų ir patirties, įgytos gimtojoje 
šalyje, dauguma moterų imigrančių susiduria su didelėmis problemomis integruodamosi 
ir patekdamos į darbo rinką; kadangi daugelis į ES atvykusių moterų, nors ir turi aukštąjį 
išsilavinimą, dirba palyginti nekvalifikuotą darbą; 

1. ragina valstybes nares peržiūrėti savo teisės aktus, kad garantuotų, jog sutuoktiniai ir 
vaikai gaus individualų statusą ir darbo leidimą nepriklausomai nuo pagrindinio teisinio 
statuso turėtojo;

2. ragina valstybes nares užtikrinti pagarbą pagrindinėms moterų imigrančių teisėms, 
nepriklausomai nuo to, koks yra jų teisinis statusas;

3. skatina valstybes nares palaikyti informacijos kampanijas, siekiančias moterims 
imigrantėms suteikti informaciją apie jų teises, išsilavinimo galimybes, profesinį mokymą 
ir užkirsti kelią priverstinėms vedyboms, moterų lytinių organų žalojimui ir kitokioms 
psichinėms ar fizinėms moterų prievartos formoms; 

4. ragina valstybes nares skatinti moterų imigrančių dalyvavimą darbo rinkoje, socialiniame 
ir politiniame gyvenime, kovoti prieš nedeklaruojamą darbą, užtikrinti moterų socialines 
teises (į vienodą darbo užmokestį, socialinę apsaugą, pensiją ir t. t.), palaikyti verslumą, 
užkirsti kelią neturtui, atskirčiai ir skatinti socialinių partnerių ir profesinių sąjungų 
vaidmenį;

5. ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares sustiprinti teisinę bazę, kuri moterims 
imigrantėms garantuotų teisę turėti savo pasus ir darbo leidimus, o asmenis, atėmusius 
šiuos dokumentus, patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
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