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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

A. keďže počet prisťahovalkýň v EÚ neustále narastá, pričom predstavuje približne 54 % 
celkového počtu prisťahovalcov, 

B. keďže väčšina prisťahovalkýň sa pri začleňovaní a prístupe na pracovný trh stretáva s 
výraznými problémami kvôli nízkej úrovni vzdelania a negatívnym stereotypom a 
zvykom, ktoré si priniesli zo svojej krajiny pôvodu; keďže mnoho mladých žien s vysokou 
úrovňou vzdelania napriek tomu prichádza do EÚ za relatívne nekvalifikovanou prácou, 

1. vyzýva členské štáty, aby zrevidovali svoje právne predpisy s cieľom zabezpečiť, že 
manželom a deťom bude priznaný individuálny štatút a pracovné povolenie nezávisle od 
hlavného držiteľa právneho štatútu;

2. vyzýva členské štáty, aby zaručili dodržiavanie základných práv prisťahovalkýň bez 
ohľadu na to, či je ich postavenie v súlade so zákonom;

3. vyzýva členské štáty, aby podporovali informačné kampane zamerané na migrantky s 
cieľom informovať ich o ich právach, možnostiach vzdelávania, odbornej prípravy a 
prístupu k zamestnaniu a predchádzať nedobrovoľným sobášom, mrzačeniu ženských 
pohlavných orgánov a iným formám duševného alebo fyzického nátlaku; 

4. žiada členské štáty, aby podporovali zapojenie prisťahovalkýň do pracovného trhu a do 
spoločenského a politického života, bojovali proti neohlásenej práci, zabezpečili 
dodržiavanie sociálnych práv žien (rovnaká mzda, sociálne zabezpečenie, nároky na 
dôchodok atď.), poskytovali podporu podnikaniu, predchádzali chudobe a vylúčeniu 
a podporovali úlohu sociálnych partnerov a odborov;

5. vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby zdokonalili právny rámec zaručujúci 
prisťahovalkyniam právo mať vlastný pas a povolenie na pobyt a umožňujúci, aby osoba, 
ktorá im tieto dokumenty odoberie, bola činená trestne zodpovednou.
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