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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat het aantal vrouwelijke immigranten in de EU voortdurend toeneemt en 
naar schatting 54 % van het totale aantal immigranten uitmaakt, 

B. overwegende dat vrouwelijke immigranten aanzienlijke problemen bij de integratie en de 
toegang tot de arbeidsmarkt ondervinden ten gevolge van hun lage opleidingsniveau en 
de negatieve stereotypen en praktijken die ze uit het land van herkomst hebben 
meegebracht; overwegende dat veel hoog opgeleide jonge vrouwen naar de EU komen en 
hier relatief ongeschoold werk verrichten, 

1. verzoekt de lidstaten hun wetgeving te herzien en ervoor te zorgen dat een zelfstandige 
status en werkvergunning worden verleend aan echtgenoten en kinderen onafhankelijk 
van die van de belangrijkste wettelijke-statushouder;

2. verzoekt de lidstaten te garanderen dat de grondrechten van vrouwelijke immigranten 
worden geëerbiedigd, ongeacht de vraag of hun verblijfsstatus al dan niet legaal is;

3. verzoekt de lidstaten voorlichtingscampagnes voor vrouwelijke immigranten te 
ondersteunen met het doel hen te informeren over hun rechten, onderwijsmogelijkheden, 
beroepsopleidingen en toegang tot werkgelegenheid, en om gedwongen huwelijken, 
genitale verminking bij vrouwen en andere vormen van psychologische of lichamelijke 
dwang te voorkomen; 

4. verzoekt de lidstaten de participatie van vrouwelijke immigranten op de arbeidsmarkt en 
in het sociale en politieke leven te bevorderen, zwart werk tegen te gaan, de eerbiediging 
van de sociale rechten van vrouwen (gelijke beloning, sociale zekerheid, 
pensioenrechten) te waarborgen, steun te bieden voor ondernemerschap, armoede en 
uitsluiting te voorkomen en de rol van de sociale partners en vakbonden te bevorderen;

5. verzoekt de Raad en de Commissie het juridisch kader te versterken teneinde ervoor te 
zorgen dat vrouwelijke immigranten recht op een eigen paspoort en verblijfsvergunning 
hebben en men voor het ontnemen van deze documenten strafrechtelijk aansprakelijk kan 
worden gesteld.
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