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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que o número de mulheres imigrantes aumenta constantemente na UE e 
que representa cerca de 54% do número total de imigrantes, 

B. Considerando que a maioria das mulheres imigrantes enfrenta problemas significativos de 
integração, assim como dificuldades de acesso ao mercado de trabalho devido ao seu 
baixo nível de instrução e a estereótipos e práticas negativas que trazem dos respectivos 
países de origem; que, contudo, muitas jovens titulares de habilitações superiores vêm 
ocupar, na União Europeia, postos de trabalho, em termos relativos, pouco qualificados, 

1. Exorta os Estados-Membros a reverem a sua legislação de forma a assegurar a concessão 
aos cônjuges e aos filhos, de um estatuto individual e de uma licença de trabalho 
independentes dos do principal titular do estatuto;

2. Exorta os Estados-Membros a garantirem às mulheres imigrantes, independentemente de 
se encontrarem em situação regular ou irregular, o respeito pelos seus direitos 
fundamentais;

3. Exorta os Estados-Membros a apoiarem a realização de campanhas de informação 
destinadas às mulheres imigrantes, a fim de as informar acerca dos seus direitos, das 
possibilidades de acesso à educação, à formação profissional e ao emprego, e como meio 
de prevenir casamentos forçados, a mutilação genital feminina, bem como outras formas 
de coerção mental ou física; 

4. Convida os Estados-Membros a promoverem a participação das mulheres migrantes no 
mercado de trabalho e na vida social e política, a combaterem o trabalho não declarado, a 
garantirem o respeito dos direitos sociais das mulheres (igualdade salarial, segurança 
social, direitos de pensão, entre outros), a apoiarem o empreendedorismo, a prevenirem a 
pobreza e a exclusão, bem como a promoverem o papel dos parceiros sociais e dos 
sindicatos;

5. Convida o Conselho, a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem um enquadramento 
legal que garanta às mulheres imigrantes o direito a um passaporte e a uma autorização de 
residência próprios e a providenciarem no sentido de ser possível responsabilizar 
penalmente a pessoa que lhos apreenda.
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