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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għal-
Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi n-numru ta' immigranti nisa qiegħed jiżdied b'mod kostanti fl-UE, u jirrappreżenta 
bejn wieħed u ieħor 54% tan-numru totali tal-immigranti, 

B. billi l-maġġuranza tal-immigranti nisa jiltaqgħu ma' problemi sinifikanti biex jintegraw u 
jaċċessaw is-suq tax-xogħol minħabba l-livell baxx tal-edukazzjoni tagħhom u l-
istereotipi u l-prattiki negattivi li nġiebu mill-pajjiżi ta' oriġini tagħhom, billi, 
madankollu, ħafna nisa żgħażagħ b'edukazzjoni għolja jiġu fl-UE biex jieħdu xogħol li 
relattivament ma jirrikjedix kwalifiki, 

1. Jitlob lill-Istati membri biex jirrevedu l-leġiżlazzjoni tagħhom sabiex jiżguraw li l-
konjugi u t-tfal jingħataw status u permess għax-xogħol individwali indipendentament 
minn dak tal-persuna prinċipali li jkollha l-istatus legali;

2. Jitlob lill-Istati Membri biex jiggarantixxu r-rispett għad-drittijiet fundamentali tal-
immigranti nisa, kemm jekk l-istatus tagħhom huwa legali kif ukoll jekk le;

3. Jitlob lill-Istati Membri biex jappoġġjaw kampanji ta' informazzjoni mmirati lejn il-
migranti nisa bl-għan li jiġu infurmati dwar id-drittijiet tagħhom u l-possibilitajiet tal-
edukazzjoni, taħriġ professjonali u aċċess għall-impjiegi, u biex jipprevjenu żwiġijiet 
sfurzati, mutilazzjoni tal-ġenitali tan-nisa, u forom oħrajn ta' sfurzar mentali jew fiżiku; 

4. Jitlob lill-Istati Membri biex jippromwovu l-parteċipazzjoni tal-immigranti nisa fis-suq
tax-xogħol u fil-ħajja soċjali u politika, biex jiġi miġġieled ix-xogħol mhux iddikjarat, 
biex jiġi żgurat ir-rispett għad-drittijiet soċjali tan-nisa (paga ndaqs, sigurtà soċjali, 
drittijiet għall-pensjoni, eċċ), biex jigi provdut appoġġ għall-attività imprenditorjali, jiġu 
prevenuti l-faqar u l-esklużjoni u jitħeġġeġ l-irwol tal-imsieħba soċjali u t-trejdjunjins;

5. Jitlob lill-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Istati Membri biex itejbu l-qafas legali li 
jiggarantixxi lill-immigranti nisa d-dritt li jkollhom il-passaport u l-permess għar-
residenza tagħhom stess u li jsir possibbli li żżomm persuna li tieħu dawn id-dokumenti 
bħala kriminalment responsabbli.
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