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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że liczba kobiet imigrantek w UE stale rośnie i wynosi około 54% 
wszystkich imigrantów, 

B. mając na uwadze, że większość imigrantek napotyka na poważne problemy przy 
integracji i dostępie do rynku pracy z powodu swojego niskiego poziomu wykształcenia 
oraz negatywnych stereotypów i praktyk, których źródłem są ich kraje pochodzenia, 
podczas gdy, niemniej jednak wiele młodych kobiet posiadających wyższe wykształcenie 
przyjeżdża do UE, aby podejmować się prac zasadniczo niewymagających kwalifikacji, 

1. wzywa państwa członkowskie do dokonania przeglądu swojego ustawodawstwa, aby 
zagwarantować, że małżonkowie i dzieci mają przyznawany status prawny i pozwolenie 
na pracę niezależnie od statusu prawnego głowy rodziny;

2. wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania przestrzegania praw podstawowych 
imigrantek niezależnie od tego czy posiadają one legalny status prawny;

3. wzywa państwa członkowskie do wspierania kampanii informacyjnych ukierunkowanych 
na imigrantki, aby informować je o ich prawach, możliwościach kształcenia i szkolenia 
zawodowego oraz dostępie do zatrudnienia, tudzież zapobiegania przymusowym 
małżeństwom, okaleczaniu narządów płciowych u kobiet i innym formom psychicznego 
lub fizycznego przymusu; 

4. wzywa państwa członkowskie do promowania aktywności imigrantek na rynku pracy 
oraz w życiu społecznym i politycznym, zwalczania nielegalnej pracy, zapewnienia 
przestrzegania praw socjalnych kobiet (równych wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, 
prawa do emerytury, itd.), wspierania przedsiębiorczości, zapobiegania ubóstwu i 
wykluczeniu oraz promowania roli partnerów społecznych i związków zawodowych;

5. wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do wzmocnienia ram prawnych 
gwarantujących imigrantkom prawo do otrzymania własnego paszportu oraz prawa 
pobytu oraz umożliwienia pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osoby, która 
odbierze im te dokumenty.
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