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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât numărul de imigranți femei este în continuă creștere în UE, reprezentând 
aproximativ 54% din numărul total al imigranților; 

B. întrucât majoritatea femeilor imigrante întâmpină dificultăți semnificative de integrare și 
acces pe piața muncii din cauza nivelului scăzut de educație și a stereotipurilor și 
practicilor negative aduse din țara de origine; întrucât, cu toate acestea numeroase tinere 
cu studii superioare vin pe teritoriul UE pentru a ocupa locuri de muncă relativ 
necalificate, 

1. invită statele membre să își revizuiască legislația pentru a se asigura că soților și copiilor 
li se acordă un statut individual și permis de muncă independent de statutul juridic al 
titularului principal;

2. invită statele membre să garanteze respectarea drepturilor fundamentale ale femeilor 
imigrante, indiferent dacă statutul acestora este sau nu legal;

3. invită statele membre să sprijine campaniile de informare destinate femeilor migrante, în 
scopul informării acestora cu privire la drepturile lor, la posibilitățile de educație, de 
formare profesională și de acces la încadrarea în muncă, precum și pentru a preveni 
căsătoriile forțate, mutilarea genitală a femeilor și alte forme de constrângere mentală sau 
fizică; 

4. solicită statelor membre să promoveze participarea femeilor imigrante pe piața muncii și 
la viața socială și politică, să combată munca nedeclarată, să garanteze respectarea 
drepturilor sociale ale femeilor (dreptul la plată egală, la securitate socială, la pensie etc.), 
să acorde sprijin întreprinzătorilor, să prevină sărăcia și excluderea și să promoveze rolul 
partenerilor sociali și al sindicatelor;

5. invită Consiliul, Comisia și statele membre să consolideze cadrul legal care garantează 
femeilor imigrante dreptul de a deține propriul pașaport și propriul permis de ședere și 
care prevede tragerea la răspundere penală a persoanei responsabile de reținerea acestor 
documente.
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