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Tarkistus 1
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että ilman henkilöpapereita 
olevien naisten laiton asema Euroopan 
laajuisesti vaikeuttaa heidän 
perusihmisoikeuksiensa kunnioittamista;

1. toteaa, että ilman henkilöpapereita ja 
vailla vahvistettua oleskeluoikeutta 
olevien naisten laiton asema Euroopan 
laajuisesti tekee lähes mahdottomaksi 
heidän perusihmisoikeuksiensa 
kunnioittamisen ja estää heitä 
käyttämästä koulutus- ja terveyspalveluja;

Or. de

Tarkistus 2
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että ilman henkilöpapereita 
olevien naisten laiton asema Euroopan 
laajuisesti vaikeuttaa heidän 
perusihmisoikeuksiensa kunnioittamista;

1. toteaa, että ilman henkilöpapereita 
olevien naisten laiton asema Euroopan 
laajuisesti vaikeuttaa heidän 
perusihmisoikeuksiensa kunnioittamista ja 
saattaa nämä naiset erityisen alttiiksi 
kaikenlaiselle hyväksikäytölle, 
alipalkkaukselle ja epävakaille työoloille;
toteaa, että sopimusten puute vie heiltä 
oikeuden sosiaaliturvaan ja muihin 
työetuihin, ja katsoo, että 
lukutaidottomuus sekä kieli- ja 
sopeutumisvaikeudet heikentävät heidän 
tilannettaan entisestään;

Or. en
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Tarkistus 3
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että ilman henkilöpapereita 
olevien naisten laiton asema Euroopan
laajuisesti vaikeuttaa heidän 
perusihmisoikeuksiensa kunnioittamista;

1. toteaa, että ilman henkilöpapereita 
olevien naisten laiton asema Euroopan 
laajuisesti vaikeuttaa heidän 
perusihmisoikeuksiensa kunnioittamista, 
katsoo, että paras tapa parantaa heidän 
asemaansa pysyvästi on saattaa heidät 
laillisten järjestelmien piiriin, siten että he 
joko saavat laillisen oleskelu- ja työluvan 
sekä henkilöpaperit tai pääsevät 
kotimaahansa laillisten järjestelmien 
piiriin;

Or. fi

Tarkistus 4
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että ilman henkilöpapereita 
olevien naisten laiton asema Euroopan 
laajuisesti vaikeuttaa heidän 
perusihmisoikeuksiensa kunnioittamista;

1. toteaa, että ilman henkilöpapereita 
olevien naisten laiton asema Euroopan 
laajuisesti vaikeuttaa heidän 
perusihmisoikeuksiensa kunnioittamista ja 
edistää sosiaalista syrjäytymistä;

Or. en



AM\1006352FI.doc 5/20 PE521.614v01-00

FI

Tarkistus 5
Martin Kastler

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
laittomasti maassa oleskelevien naisten 
pääsyn koulutukseen, mahdollistamaan 
sen, että he voivat käyttää 
oikeusjärjestelmää ja saada 
hätätilanteissa luottamuksellista 
neuvontaa ilman pelkoa, että se johtaa 
heti oleskelun päättäviin toimenpiteisiin, 
kytkemään mukaan köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalaisen foorumin sekä nykyisten 
avustusjärjestöjen, kirkkojen ja 
kansalaisyhteiskunnan verkostot, sekä 
tarvittaessa luomaan asianomaisille 
erityisiä tietosuojan muotoja;

Or. de

Tarkistus 6
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että pääsy työelämään, 
mahdollisuus pidempiaikaiseen turvaan ja 
ammatillinen edistyminen heikentyvät 
usein syrjivien käytäntöjen vuoksi;

Or. en
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Tarkistus 7
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
tunnustamaan laittomat 
maahanmuuttajanaiset sosiaaliryhmänä, 
joka on selkeästi muita heikommassa 
asemassa, koska nämä naiset altistuvat 
ihmiskaupalle, syrjinnälle ja 
hyväksikäytölle työmarkkinoilla; 

Or. en

Tarkistus 8
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
keskittymään laittomien 
maahanmuuttajanaisten työoloihin, jotta 
voidaan ratkaisevasti edistää niiden 
vaikeuksien määrittelyä ja tunnustamista, 
joille laittomat maahanmuuttajanaiset 
altistuvat työmarkkinoilla, ja jotta voidaan 
varmistaa heidän perusoikeuksiensa 
kunnioittaminen;

Or. en
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Tarkistus 9
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
varmistamaan, että laittomilla 
maahanmuuttajanaisilla on oikeus ja 
pääsy julkisiin ja sosiaalipalveluihin sekä 
terveydenhuoltoon, jotta varmistetaan 
heidän perusihmisoikeuksiensa 
kunnioittaminen;

Or. en

Tarkistus 10
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
vahvistamaan pimeän työn ja työvoiman 
hyväksikäytön torjuntaa, jotta 
varmistetaan laittomasti työskentelevien 
maahanmuuttajien yhdenvertainen 
kohtelu;

Or. en

Tarkistus 11
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
1 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 e. kannustaa jäsenvaltioita aktiivisesti 
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parantamaan ilman henkilöpapereita 
olevien henkilöiden mahdollisuuksia 
saada laillinen asema, jotta helpotetaan 
heidän pääsyään työmarkkinoille ja 
parannetaan heidän osallisuuttaan 
yhteiskuntaan;

Or. en

Tarkistus 12
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita ja 
työmarkkinaosapuolia puuttumaan ilman 
henkilöpapereita olevien naisten hyväksi 
heidän erityiseen tilanteeseensa
työelämässä ja antamaan siten heille 
mahdollisuuden käyttää oikeuksiaan 
paremmin, myös maassa laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten työnantajiin kohdistettavia 
seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista annetun 
EU:n direktiivin 2009/52/EY mukaisesti;

2. kehottaa jäsenvaltioita ja 
työmarkkinaosapuolia puuttumaan ilman 
henkilöpapereita olevien naisten hyväksi 
niin että heidät saadaan laillisten 
järjestelmien piiriin, niin että heidän 
asemansa työelämässä tulee lailliseksi ja 
antamaan siten heille mahdollisuuden 
käyttää oikeuksiaan paremmin, myös 
maassa laittomasti oleskelevien kolmansien 
maiden kansalaisten työnantajiin 
kohdistettavia seuraamuksia ja 
toimenpiteitä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista annetun 
EU:n direktiivin 2009/52/EY mukaisesti, ja 
muistuttaa, että tuon direktiivin mukaan 
jäsenvaltioiden on kiellettävä laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten työnteko;

Or. fi
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Tarkistus 13
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita ja 
työmarkkinaosapuolia puuttumaan ilman 
henkilöpapereita olevien naisten hyväksi 
heidän erityiseen tilanteeseensa 
työelämässä ja antamaan siten heille 
mahdollisuuden käyttää oikeuksiaan 
paremmin, myös maassa laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten työnantajiin kohdistettavia 
seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista annetun 
EU:n direktiivin 2009/52/EY mukaisesti;

2. kehottaa jäsenvaltioita ja 
työmarkkinaosapuolia puuttumaan ilman 
henkilöpapereita olevien naisten hyväksi 
heidän erityiseen tilanteeseensa 
työelämässä, jotta he voisivat käyttää 
oikeuksiaan paremmin, myös maassa 
laittomasti oleskelevien kolmansien 
maiden kansalaisten työnantajiin 
kohdistettavia seuraamuksia ja 
toimenpiteitä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista annetun 
EU:n direktiivin 2009/52/EY mukaisesti, ja 
jotta varmistetaan työlainsäädännön ja 
työehtosopimusten noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 14
Martin Kastler

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita ja 
työmarkkinaosapuolia puuttumaan ilman 
henkilöpapereita olevien naisten hyväksi 
heidän erityiseen tilanteeseensa 
työelämässä ja antamaan siten heille 
mahdollisuuden käyttää oikeuksiaan 
paremmin, myös maassa laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten työnantajiin kohdistettavia 
seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista annetun 
EU:n direktiivin 2009/52/EY mukaisesti;

2. korostaa, että juuri laittomasti maassa 
oleskelevat naiset työskentelevät usein 
epävarmoissa, satunnaisissa, terveydelle 
vaarallisissa tai epäoikeudenmukaisissa 
työoloissa ja joutuvat kokemaan myös 
hyväksikäyttöä ja väkivaltaa, ja heidän 
äärimäinen riippuvuutensa 
työnantajistaan estää heitä vaatimasta 
perusoikeuksiaan ja työntekijän 
oikeuksiaan; kehottaa jäsenvaltioita ja 
työmarkkinaosapuolia puuttumaan ilman 
henkilöpapereita olevien naisten hyväksi 
heidän erityiseen tilanteeseensa 
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työelämässä ja antamaan siten heille 
mahdollisuuden käyttää oikeuksiaan 
paremmin, myös maassa laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten työnantajiin kohdistettavia 
seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista annetun 
EU:n direktiivin 2009/52/EY mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 15
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kiinnittää huomiota siihen, että ilman 
henkilöpapereita olevat naiset 
työskentelevät usein aloilla, jotka eivät 
vastaa heidän alkuperämaassa tai 
sijaintimaassa hankkimaansa 
koulutustasoa;

Or. en

Tarkistus 16
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
varmistamaan laittomien työntekijöiden 
lakko-oikeudet ja ammattiliittojen 
tarjoama suojelu, jotta voidaan lisätä 
heidän vaikutusvaltaansa, antaa heille 
mahdollisuus käyttää paremmin 
oikeuksiaan ja näin vähentää 
hyväksikäytön riskiä työelämässä; 
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Or. en

Tarkistus 17
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. vaatii pakkotyön kieltoa koskevan 
ILO:n yleissopimuksen nro 29
täytäntöönpanoa; vaatii kiinnittämään 
huomion pakkotyötä tekevien naisten 
erityistilanteeseen, jolla ei tarkoiteta vain 
pakkoprostituutiota, vaan kaikkia 
ei-vapaaehtoisia töitä, myös kodeissa 
tehtäviä töitä, ja suojelemaan vailla 
asianmukaisia asiakirjoja olevia 
maahanmuuttajia;

Or. de

Tarkistus 18
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että komission ja 
jäsenvaltioiden on vahvistettava työolojen 
tarkastuksia, jotta torjutaan laittomasti 
työskentelevien maahanmuuttajanaisten 
hyväksikäyttöä ja heidän 
perusihmisoikeuksiensa rikkomista;

Or. en
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Tarkistus 19
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. vaatii erityisiä tietosuojan muotoja
ilman henkilöpapereita oleville naisille, 
jotka kääntyvät tällaisissa tilanteissa 
naisten turvakotien, neuvontapisteiden tai 
uskonnollisten toimijoiden puoleen; vaatii
ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta 
sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta 
annetun direktiivin 2011/36/EU 
täytäntöönpanoa kaikissa jäsenvaltioissa,

3. katsoo, että ilman henkilöpapereita 
oleville naisille, jotka ovat vaarassa joutua 
tai ovat joutuneet ihmiskaupan uhreiksi ja 
kääntyvät tällaisissa tilanteissa 
viranomaisten, naisten turvakotien, 
neuvontapisteiden tai uskonnollisten 
toimijoiden puoleen on annettava apua ja 
tukea ihmiskaupan ehkäisemisestä ja 
torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien 
suojelemisesta annetun direktiivin 
2011/36/EU mukaisesti ja vaatii kyseisen 
direktiivin täytäntöönpanoa kaikissa 
jäsenvaltioissa;

Or. fi

Tarkistus 20
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. vaatii erityisiä tietosuojan muotoja ilman 
henkilöpapereita oleville naisille, jotka 
kääntyvät tällaisissa tilanteissa naisten 
turvakotien, neuvontapisteiden tai 
uskonnollisten toimijoiden puoleen; vaatii 
ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta 
sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta 
annetun direktiivin 2011/36/EU 
täytäntöönpanoa kaikissa jäsenvaltioissa,

3. vaatii erityisiä tietosuojan muotoja ilman 
henkilöpapereita oleville naisille, jotka 
hakevat apua tai neuvoja viranomaisilta, 
neuvontapisteistä tai kansalaisjärjestöiltä; 
vaatii ihmiskaupan ehkäisemisestä ja 
torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien 
suojelemisesta annetun direktiivin 
2011/36/EU täytäntöönpanoa kaikissa 
jäsenvaltioissa;
vaatii varmistamaan, että rikoksen 
uhreiksi joutuneilla ilman 
henkilöpapereita olevilla naisilla on 
oikeus saada apua ilman jäsenvaltiosta 
karkottamisen riskiä;
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Or. en

Tarkistus 21
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. vaatii erityisiä tietosuojan muotoja ilman 
henkilöpapereita oleville naisille, jotka 
kääntyvät tällaisissa tilanteissa naisten 
turvakotien, neuvontapisteiden tai 
uskonnollisten toimijoiden puoleen; vaatii 
ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta 
sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta 
annetun direktiivin 2011/36/EU 
täytäntöönpanoa kaikissa jäsenvaltioissa,

3. vaatii erityisiä tietosuojan muotoja ilman 
henkilöpapereita oleville naisille, jotka 
kääntyvät tällaisissa tilanteissa 
sairaaloiden, lääkärien, naisten 
turvakotien, neuvontapisteiden tai 
uskonnollisten toimijoiden puoleen, sekä 
suojelemaan näiden laitosten 
työntekijöitä, jotka saavat tietää näiden 
henkilöiden laittomasta oleskelusta; vaatii 
ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta 
sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta 
annetun direktiivin 2011/36/EU 
täytäntöönpanoa kaikissa jäsenvaltioissa;

Or. de

Tarkistus 22
Martin Kastler

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. tuomitsee kaikki laittomasti maassa 
oleskeleviin naisiin kohdistuvat 
väkivallan, ihmiskaupan, hyväksikäytön 
ja syrjinnän muodot; korostaa, että 
näiden henkilöiden on välttämätöntä 
saada tarvittavaa apua ilman pelkoa, että 
se johtaa heti oleskelun päättäviin 
toimenpiteisiin;

Or. de
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Tarkistus 23
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
asettamaan vailla asianmukaisia 
asiakirjoja olevien naisten käyttöön 
riittävästi naispuolisia tukihenkilöitä, 
ohjaavaa henkilöstöä ja 
vastuuhenkilöstöä, naispuolisia 
virkailijoita ja asiantuntijoita; korostaa, 
että tämä edellyttää toisten uskontojen ja 
kulttuurien kunnioittamista ja suojelee 
syrjinnältä;

Or. de

Tarkistus 24
Claudette Abela Baldacchino

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että ilman henkilöpapereita 
olevat naiset ovat alttiita hyväksikäytölle 
ja että heidän on usein vaikeaa ryhtyä 
oikeusmenettelyihin, koska he pelkäävät 
turvallisuutensa puolesta, mikä 
puolestaan johtuu turvakotien puutteesta 
ja menettelyihin liittyvistä vaikeuksista; 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
näillä naisilla on mahdollisuus tehdä 
ilmoitus kaikenlaisesta hyväksikäytöstä ja 
että heitä suojellaan kaikenmuotoisilta 
kostotoimilta; toteaa, että lisäksi olisi 
toteutettava toimenpiteitä näiden heikossa 
asemassa olevien naisten auttamiseksi, 
myös perustamalla turvakoteja; kehottaa 
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sen vuoksi jäsenvaltioita ryhtymään 
tarvittaviin toimiin tällaisen 
hyväksikäytön tunnistamiseksi ja 
takaamaan oikeussuojan saatavuuden;

Or. en

Tarkistus 25
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kiinnittää erityistä huomiota ilman 
henkilöpapereita oleviin naisiin, jotka ovat 
raskaana tai joilla on lapsia: he tarvitsevat 
syntymättömän lapsen erityistä suojelua ja 
oikeuden lääketieteelliseen hoitoon sekä 
oikeuden lapsen syntymätodistukseen 
lapsen oikeuksia koskevan 
YK:n yleissopimuksen 7 artiklan 
mukaisesti;

4. kiinnittää erityistä huomiota ilman 
henkilöpapereita oleviin naisiin, jotka ovat 
raskaana tai joilla on lapsia: he tarvitsevat 
erityistä suojelua ja oikeuden 
lääketieteelliseen hoitoon sekä oikeuden 
lapsen syntymätodistukseen lapsen 
oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 
7 artiklan mukaisesti; korostaa, että on 
varmistettava, että maassa laittomasti 
oleskelevat tai vailla vahvistettua 
oleskeluoikeutta olevat naiset voivat saada 
sairaanhoitoa ilman, että he joutuvat sen 
jälkeen varautumaan syytetoimiin ja/tai 
maastapoistamiseen;

Or. de

Tarkistus 26
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kiinnittää erityistä huomiota ilman 
henkilöpapereita oleviin naisiin, jotka ovat 
raskaana tai joilla on lapsia: he tarvitsevat 
syntymättömän lapsen erityistä suojelua ja 

4. kiinnittää erityistä huomiota ilman 
henkilöpapereita oleviin naisiin, jotka ovat 
raskaana tai joilla on lapsia: he tarvitsevat 
erityistä suojelua ja oikeuden 
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oikeuden lääketieteelliseen hoitoon sekä 
oikeuden lapsen syntymätodistukseen 
lapsen oikeuksia koskevan 
YK:n yleissopimuksen 7 artiklan 
mukaisesti;

lääketieteelliseen hoitoon sekä oikeuden 
lapsen syntymätodistukseen lapsen 
oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 
7 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 27
Martin Kastler

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kiinnittää erityistä huomiota ilman 
henkilöpapereita oleviin naisiin, jotka ovat 
raskaana tai joilla on lapsia: he tarvitsevat 
syntymättömän lapsen erityistä suojelua ja 
oikeuden lääketieteelliseen hoitoon sekä 
oikeuden lapsen syntymätodistukseen 
lapsen oikeuksia koskevan 
YK:n yleissopimuksen 7 artiklan 
mukaisesti;

4. kiinnittää erityistä huomiota ilman 
henkilöpapereita oleviin naisiin, jotka ovat 
raskaana tai joilla on lapsia: he tarvitsevat 
syntymättömän lapsen erityistä suojelua ja 
oikeuden lääkärien ja kätilöiden 
antamaan lääketieteelliseen hoitoon ennen 
synnytystä ja sen jälkeen, mahdollisuuden 
saada psykososiaalista ja sielunhoidollista 
tukea sekä oikeuden lapsen 
syntymätodistukseen lapsen oikeuksia 
koskevan YK:n yleissopimuksen 7 artiklan 
mukaisesti, lisäksi heidän täytyy voida 
saada tarvittavaa sairaanhoitoa ja asioida 
väestörekisteriviranomaisten kanssa 
tarvitsematta pelätä, että se johtaa heti 
oleskelun päättäviin toimenpiteisiin; vaatii 
erityisiä tietosuojan muotoja naisille, 
jotka tällaisissa tilanteissa kääntyvät 
lääkäreiden, sairaaloiden tai 
väestörekisteriviranomaisten puoleen;

Or. de
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Tarkistus 28
Martin Kastler

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
korjaamaan vahvemmalla ja 
verkostoituneemmalla tutkimuksella 
luotettavien tietojen ja olemassa olevan 
tietämyksen puutteet ilman 
henkilöpapereita olevien henkilöiden 
määrästä ja tilanteesta Euroopassa;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
korjaamaan vahvemmalla ja 
verkostoituneemmalla tutkimuksella 
luotettavien tietojen ja olemassa olevan 
tietämyksen puutteet ilman 
henkilöpapereita olevien henkilöiden 
määrästä ja tilanteesta Euroopassa, 
kiinnittämään Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön huomion entistä 
vahvemmin laittomasti maassa 
oleskelevien naisten tilanteeseen ja 
ottamaan nämä henkilöt 
Eurooppa 2020 -strategian 
osallistamistavoitteiden toteuttamisessa 
tähänastista enemmän huomioon.

Or. de

Tarkistus 29
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
korjaamaan vahvemmalla ja 
verkostoituneemmalla tutkimuksella 
luotettavien tietojen ja olemassa olevan 
tietämyksen puutteet ilman 
henkilöpapereita olevien henkilöiden 
määrästä ja tilanteesta Euroopassa;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
korjaamaan vahvemmalla ja 
verkostoituneemmalla tutkimuksella 
luotettavien tietojen ja olemassa olevan 
tietämyksen puutteet ilman 
henkilöpapereita olevien henkilöiden 
määrästä ja tilanteesta Euroopassa, jotta 
edistetään ilman henkilöpapereita olevien 
henkilöiden ihmisarvoista elämää;

Or. en



PE521.614v01-00 18/20 AM\1006352FI.doc

FI

Tarkistus 30
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. vaatii jäsenvaltioita mahdollistamaan 
maassa laittomasti oleskeleville tai vailla 
vahvistettua oleskeluoikeutta olevien 
naisten lapsille osallistumisen 
koulutukseen ilman, että asianomaisten 
on sen jälkeen varauduttava syytetoimiin 
ja/tai maastapoistamiseen;

Or. de

Tarkistus 31
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
vähentämään 
maahanmuuttajatyöntekijöiden ja 
EU:n työntekijöiden välistä eriarvoisuutta 
työelämässä tarjoamalla keskiasteen ja 
ammatillista koulutusta, jotta naiset ja 
erityisesti maahanmuuttajanaiset voivat 
hankkia uusia taitoja ja näin välttää 
alipalkattuja työpaikkoja;

Or. en
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Tarkistus 32
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
järjestämään myös vailla asianmukaisia 
asiakirjoja EU:n alueella oleville naisille 
mahdollisuuden osallistua 
terveystarkastuksiin ja saada 
sairaanhoitoa maksutta ja säilyttää tällöin 
tietosuojansa;

Or. de

Tarkistus 33
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa alkuperämaihin 
suunnattavan kehitysavun avulla 
tapahtuvassa maahanmuuttovirtojen 
ehkäisemisessä kohdistamaan erityisen 
huomion naisten tilanteeseen, naisten 
koulutukseen ja naisten oikeuksiin.

Or. de

Tarkistus 34
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, että tällöin on otettava 
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huomioon lausuntoluonnos 
romaniväestön osallistamista koskevien 
kansallisten strategioiden eurooppalaisen 
puitekehyksen sukupuolinäkökohdista.

Or. de


