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Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Antalet invandrarkvinnor i EU svarar för ungefär 54 procent av det totala antalet 
invandrare och ökar ständigt.

B. De flesta invandrarkvinnor har avsevärda svårigheter att integreras och komma in på 
arbetsmarknaden på grund av sin låga utbildningsnivå och de negativa stereotyper och 
sedvänjor som de har med sig från sina ursprungsländer. Många unga högutbildade 
kvinnor kommer dock till EU för att ta relativt okvalificerade arbeten. 

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se över sin lagstiftning för att sörja för 
att makar och barn får en egen status och ett eget arbetstillstånd oberoende av den 
primära innehavaren av den rättsliga statusen.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att invandrarkvinnors 
grundläggande rättigheter respekteras, oavsett om deras status är laglig eller inte.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja informationskampanjer som 
riktar sig till invandrarkvinnor för att informera dem om deras rättigheter, möjligheter till 
utbildning, yrkesutbildning och anställning och för att förhindra tvångsäktenskap, 
könsstympning och andra former av psykiskt eller fysiskt tvång. 

4. Europaparlamentet ber medlemsstaterna att främja invandrarkvinnors delaktighet på 
arbetsmarknaden och i det sociala och politiska livet, se till att deras sociala rättigheter 
(lika lön, social trygghet, pensionsrättigheter osv.) respekteras, stödja nyföretagande, 
motverka fattigdom och utanförskap samt lyfta fram arbetsmarknadens parters och 
fackföreningarnas roll.

5. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att förbättra den 
rättslig ram som garanterar invandrarkvinnor rätten till eget pass och uppehållstillstånd 
och som gör det möjligt att vidta rättsliga åtgärder mot en person som lägger beslag på 
dessa handlingar.
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