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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā ES pastāvīgi pieaug imigranšu skaits – apmēram 54% no visiem imigrantiem ir 
sievietes,  

B. tā kā vairākums imigranšu saskaras ar nopietnām integrācijas problēmām un problēmām 
piekļūt darba tirgum viņu zemā izglītības līmeņa un negatīvo stereotipu un no izcelsmes 
valstīm līdzi atvesto paradumu dēļ, neskatoties uz to daudzas jaunas sievietes ar augstāko 
izglītību brauc uz ES valstīm, lai nodarbotos ar relatīvi nekvalificētu darbu, 

1. aicina dalībvalstis pārskatīt savus tiesību aktus, lai nodrošinātu, ka dzīvesbiedriem un 
bērniem tiek piešķirts individuāls statuss un darba atļauja, neatkarīgi no galvenā likumīgā 
statusa īpašnieka;

2. aicina dalībvalstis nodrošināt imigranšu pamattiesību ievērošanu, neskatoties uz to, vai 
viņu statuss ir likumīgs;

3. aicina dalībvalstis atbalstīt informatīvas kampaņas, kas ir domātas imigrantēm, ar mērķi 
informēt viņas par savām tiesībām, izglītības iespējām, profesionālo apmācību un
piekļuvi darba tirgum, un nepieļaut piespiedu laulības, sieviešu dzimumorgānu 
sakropļošanu un citus emocionālās un fiziskās iespaidošanas veidus;  

4. aicina dalībvalstis, veicināt imigranšu dalību darba tirgū un sociālajā un politiskajā dzīvē, 
apkarot nedeklarētu darbu, nodrošināt sieviešu sociālo tiesību ievērošanu (vienlīdzīga 
samaksa, sociālā drošība, tiesības un pensiju u.c.), atbalstīt uzņēmējdarbību, novērst 
nabadzību un atstumtību un veicināt sociālo partneru un arodbiedrību lomu;

5. aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis pastiprināt tiesisko regulējumu, kas garantētu 
imigranšu tiesības saņemt pasi un uzturēšanās atļauju, kā arī ļautu krimināli sodīt 
personas, kuras konfiscē šos dokumentus.
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