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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

A. ker število priseljenih žensk v Evropski uniji stalno narašča in predstavlja približno 54 % 
skupnega števila priseljencev, 

B. ker se večina priseljenk srečuje z velikimi težavami pri integraciji in pri dostopu na trg 
dela, za kar so krivi nizka stopnja izobrazbe in negativni stereotipi ter prakse, ki jih s 
seboj prinesejo iz svojih držav, medtem ko številne mlade ženske z visoko izobrazbo 
pridejo v Evropsko unijo, da se zaposlijo na relativno nekvalificiranih delovnih mestih, 

1. poziva države članice, naj pregledajo svojo zakonodajo in zagotovijo, da se zakoncem in 
otrokom podeli individualni status in delovno dovoljenje, ki naj bo neodvisno od 
dovoljenja glavnega imetnika zakonitega statusa; 

2. poziva države članice, naj zagotovijo spoštovanje temeljnih pravic priseljenk, ne glede na 
to, ali je njihov status zakonit;

3. poziva države članice, naj podprejo kampanje ozaveščanja za priseljenke, katerih namen 
je informirati priseljenke o njihovih pravicah, možnostih izobraževanja in strokovnega 
usposabljanja ter dostopa do zaposlitve, ter preprečevati prisilne poroke, pohabljanje 
ženskih spolnih organov in druge oblike fizičnega in psihičnega nasilja; 

4. poziva države članice, naj spodbujajo udeležbo priseljenk na trgu dela ter v družbenem in 
političnem življenju, preprečujejo neprijavljeno delo, zagotovijo spoštovanje socialnih 
pravic žensk (enakovredne plače, socialna varnost, pokojninske pravice), zagotovijo 
podporo podjetništvu, preprečujejo revščino in izključevanje ter spodbujajo vlogo 
socialnih partnerjev in sindikatov; 

5. poziva Svet, Komisijo in države članice, da okrepijo pravni okvir, ki bo zagotavljal 
priseljenkam pravico do lastnega potnega lista in dovoljenja za prebivanje, ter poskrbijo, 
da bo oseba, ki bi te dokumente odvzela, kazensko odgovarjala.
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