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Amendement 1
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt vast dat de irreguliere status van 
vrouwen zonder papieren in heel Europa de 
eerbiediging van hun fundamentele 
mensenrechten belemmert;

1. stelt vast dat de irreguliere status van 
vrouwen zonder papieren en een 
onduidelijke verblijfsstatus in heel Europa 
de eerbiediging van hun fundamentele 
mensenrechten, zoals de toegang tot 
onderwijs en gezondheidszorg, nagenoeg
onmogelijk maakt;

Or. de

Amendement 2
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt vast dat de irreguliere status van 
vrouwen zonder papieren in heel Europa de 
eerbiediging van hun fundamentele 
mensenrechten belemmert;

1. stelt vast dat de irreguliere status van 
vrouwen zonder papieren in heel Europa de 
eerbiediging van hun fundamentele 
mensenrechten belemmert, waardoor deze 
vrouwen gemakkelijk ten prooi kunnen 
vallen aan allerlei vormen van uitbuiting, 
lage lonen en onzekere 
arbeidsomstandigheden, het gebrek aan 
een contract hun het recht op sociale 
zekerheid en andere arbeidsgerelateerde 
voordelen ontneemt, en analfabetisme, 
taal- en aanpassingsobstakels hun situatie 
verder verslechteren; 

Or. en



PE521.614v01-00 4/19 AM\1006352NL.doc

NL

Amendement 3
Sari Essayah

Ontwerpverslag
Paragraaf 1

Ontwerpverslag Amendement

1. stelt vast dat de irreguliere status van 
vrouwen zonder papieren in heel Europa de 
eerbiediging van hun fundamentele 
mensenrechten belemmert;

1. stelt vast dat de irreguliere status van 
vrouwen zonder papieren in heel Europa de 
eerbiediging van hun fundamentele 
mensenrechten belemmert; is van mening 
dat de beste manier om hun situatie 
blijvend te veranderen is om ze onder te 
brengen in bij wet ingestelde systemen, 
zodat ze een wettelijke verblijfplaats, 
werkvergunning en identiteitsbewijzen 
kunnen krijgen, of hun plek kunnen 
vinden binnen de wettelijke systemen in 
hun thuisland;  

Or. fi

Amendement 4
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt vast dat de irreguliere status van 
vrouwen zonder papieren in heel Europa de 
eerbiediging van hun fundamentele 
mensenrechten belemmert;

1. stelt vast dat de irreguliere status van 
vrouwen zonder papieren in heel Europa de 
eerbiediging van hun fundamentele 
mensenrechten belemmert en bijdraagt tot 
sociale uitsluiting;

Or. en

Amendement 5
Martin Kastler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de lidstaten te garanderen 
dat vrouwen zonder papieren gebruik 
kunnen maken van medische 
voorzieningen en toegang hebben tot 
onderwijs, de gang naar de rechter en 
vertrouwelijk advies in noodgevallen 
mogelijk te maken, zonder dat ze bang 
hoeven te zijn voor rechtstreeks daaruit 
voortvloeiende maatregelen tot 
beëindiging van hun verblijf, het 
Europese platform tegen armoede en 
sociale uitsluiting en netwerken van 
bestaande hulporganisaties, kerken en het 
maatschappelijke middenveld met elkaar 
te verbinden, en waar nodig speciale 
vormen van gegevensbescherming voor de 
betrokkenen op te zetten;

Or. de

Amendement 6
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat toegang tot werk en 
vooruitzichten op langetermijnzekerheid 
en een carrière vaak beperkt zijn vanwege 
discriminerende praktijken; 

Or. en

Amendement 7
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie vrouwelijke migranten zonder 
papieren te erkennen als een uitgesproken 
kwetsbare sociale groepering op het vlak 
van blootstelling aan mensenhandel, 
discriminatie en uitbuiting op de 
arbeidsmarkt; 

Or. en

Amendement 8
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie zich te concentreren op de 
arbeidsomstandigheden voor vrouwelijke 
migranten zonder papieren, als een 
cruciale stap op weg naar het bepalen en 
erkennen van de moeilijkheden waaraan 
vrouwelijke migranten zonder papieren 
blootgesteld staan op de arbeidsmarkt en 
om ervoor te zorgen dat hun grondrechten 
worden geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 9
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie ervoor te zorgen dat 
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vrouwelijke migranten zonder papieren 
recht hebben op en toegang hebben tot 
openbare en maatschappelijke 
dienstverlening en gezondheidszorg zodat 
hun fundamentele mensenrechten worden 
geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 10
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie de strijd tegen zwart werk en 
uitbuiting op het werk te intensiveren als 
een cruciale stap op weg naar de 
eerbiediging van en de garantie op een 
gelijke behandeling voor 
arbeidsmigranten zonder papieren;

Or. en

Amendement 11
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. spoort de lidstaten aan zich actief 
in te zetten voor betere vooruitzichten 
voor mensen zonder papieren om een 
legale status te krijgen en daarmee hun 
toegang tot de arbeidsmarkt te 
vergemakkelijken en hun integratie in de 
maatschappij te verbeteren; 

Or. en
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Amendement 12
Sari Essayah

Ontwerpverslag
Paragraaf 2

Ontwerpverslag Amendement

2. roept de lidstaten en de sociale partners 
ertoe op aandacht te besteden aan de 
bijzondere situatie van vrouwen zonder 
papieren op de arbeidsmarkt, en wel ten 
voordele van de betrokken groep, om hen 
aldus in staat te stellen hun rechten beter te 
laten gelden – ook onder toepassing van 
Richtlijn 2009/52/EG over 
minimumnormen inzake sancties en 
maatregelen tegen werkgevers van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen;

2. roept de lidstaten en de sociale partners 
ertoe op vrouwen zonder papieren te 
helpen in de bij wet ingestelde systemen te 
worden opgenomen, zodat hun positie op 
de arbeidsmarkt legaal wordt, en wel ten 
voordele van de betrokken groep, om hen 
aldus in staat te stellen hun rechten beter te 
laten gelden – ook onder toepassing van 
Richtlijn 2009/52/EG over 
minimumnormen inzake sancties en 
maatregelen tegen werkgevers van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen, 
en wijst erop dat de lidstaten uit hoofde 
van die richtlijn de tewerkstelling van 
inwoners uit derde landen die illegaal op 
hun grondgebied verblijven moeten 
verbieden;

Or. fi

Amendement 13
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. roept de lidstaten en de sociale partners 
ertoe op aandacht te besteden aan de 
bijzondere situatie van vrouwen zonder 
papieren op de arbeidsmarkt, en wel ten 
voordele van de betrokken groep, om hen 
aldus in staat te stellen hun rechten beter 
te laten gelden – ook onder toepassing van 
Richtlijn 2009/52/EG over 

2. roept de lidstaten en de sociale partners 
ertoe op aandacht te besteden aan de 
bijzondere situatie van vrouwen zonder 
papieren op de arbeidsmarkt om hun 
rechten te laten gelden – ook onder 
toepassing van Richtlijn 2009/52/EG over 
minimumnormen inzake sancties en 
maatregelen tegen werkgevers van illegaal 
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minimumnormen inzake sancties en 
maatregelen tegen werkgevers van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen;

verblijvende onderdanen van derde landen; 
verzoekt hun erop toe te zien dat de 
arbeidswet en de collectieve 
overeenkomsten worden nageleefd;

Or. en

Amendement 14
Martin Kastler

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. roept de lidstaten en de sociale partners 
ertoe op aandacht te besteden aan de 
bijzondere situatie van vrouwen zonder 
papieren op de arbeidsmarkt, en wel ten 
voordele van de betrokken groep, om hen 
aldus in staat te stellen hun rechten beter te 
laten gelden – ook onder toepassing van 
Richtlijn 2009/52/EG over 
minimumnormen inzake sancties en 
maatregelen tegen werkgevers van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen;

2. benadrukt dat bepaalde vrouwen 
zonder papieren vaak het slachtoffer zijn 
van onzekere, geïsoleerde of oneerlijke 
arbeidsvoorwaarden die bovendien hun 
gezondheid in gevaar brengen, te maken 
krijgen met misbruik en geweld en 
vanwege een extreme afhankelijkheid van 
hun werkgever geen aanspraak kunnen 
maken op hun grond- en arbeidsrechten; 
roept de lidstaten en de sociale partners 
ertoe op aandacht te besteden aan de 
bijzondere situatie van vrouwen zonder 
papieren op de arbeidsmarkt, en wel ten 
voordele van de betrokken groep, om hen 
aldus in staat te stellen hun rechten beter te 
laten gelden – ook onder toepassing van 
Richtlijn 2009/52/EG over 
minimumnormen inzake sancties en 
maatregelen tegen werkgevers van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen;

Or. de

Amendement 15
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. vestigt de aandacht op het feit dat 
vrouwelijke migranten zonder papieren 
vaak werken op terreinen beneden het 
niveau van de opleiding die ze hebben 
afgerond in hun land van herkomst of in 
het gastland;

Or. en

Amendement 16
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie werknemers zonder papieren 
staakrecht en de bescherming van de 
vakbonden te verschaffen, om ze 
mondiger te maken en ze in staat te stellen 
hun rechten beter uit te oefenen en het 
risico op uitbuiting op het werk te 
beperken; 

Or. en

Amendement 17
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. pleit voor de omzetting van 
IAO-verdrag nr. 29 over dwangarbeid; 
verzoekt rekening te houden met de 
bijzondere situatie van vrouwen in 
dwangarbeid, wat niet alleen gedwongen 
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prostitutie behelst, maar alle onvrijwillige 
arbeid, ook in huiselijke kring, en deze 
vrouwelijke migranten zonder 
legitimatiepapieren te beschermen; 

Or. de

Amendement 18
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat de Commissie en de 
lidstaten grondigere arbeidsinspecties 
moeten uitvoeren om uitbuiting van 
vrouwelijke migranten zonder papieren en 
de schending van hun fundamentele 
mensenrechten tegen te gaan;

Or. en

Amendement 19
Sari Essayah

Ontwerpverslag
Paragraaf 3

Ontwerpverslag Amendement

3. dringt aan op bijzondere vormen van 
gegevensbescherming voor vrouwen 
zonder papieren die zich in dergelijke 
situaties tot opvanghuizen voor vrouwen, 
adviescentra of geestelijk verzorgers 
wenden; dringt aan op de omzetting van
Richtlijn 2011/36/EU inzake de 
voorkoming en bestrijding van 
mensenhandel en de bescherming van 
slachtoffers daarvan in alle lidstaten;

3. is van mening dat vrouwen zonder 
papieren die slachtoffer zijn of dreigen te 
worden van mensenhandel, en zich in 
dergelijke situaties tot de instanties, 
opvanghuizen voor vrouwen, adviescentra 
of geestelijk verzorgers wenden, hulp en 
steun moet worden geboden in 
overeenstemming met Richtlijn 
2011/36/EU inzake de voorkoming en 
bestrijding van mensenhandel en de 
bescherming van slachtoffers daarvan, en 
dringt erop aan dat deze richtlijn in alle 
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lidstaten ten uitvoer wordt gelegd;

Or. fi

Amendement 20
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt aan op bijzondere vormen van 
gegevensbescherming voor vrouwen 
zonder papieren die zich in dergelijke 
situaties tot opvanghuizen voor vrouwen,
adviescentra of geestelijk verzorgers
wenden; dringt aan op de omzetting van 
Richtlijn 2011/36/EU inzake de 
voorkoming en bestrijding van 
mensenhandel en de bescherming van 
slachtoffers daarvan in alle lidstaten;

3. dringt aan op bijzondere vormen van 
gegevensbescherming voor vrouwen 
zonder papieren die hulp of advies willen 
inwinnen bij overheidsinstanties, 
adviescentra of ngo’s; dringt aan op de 
omzetting van Richtlijn 2011/36/EU inzake 
de voorkoming en bestrijding van 
mensenhandel en de bescherming van 
slachtoffers daarvan in alle lidstaten;

is van mening dat vrouwen zonder 
papieren die het slachtoffer zijn geworden 
van een misdrijf recht hebben op hulp 
zonder het risico te lopen op uitzetting uit 
de lidstaat in kwestie;

Or. en

Amendement 21
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt aan op bijzondere vormen van 
gegevensbescherming voor vrouwen 
zonder papieren die zich in dergelijke 
situaties tot opvanghuizen voor vrouwen, 
adviescentra of geestelijk verzorgers 
wenden; dringt aan op de omzetting van 
Richtlijn 2011/36/EU inzake de 

3. dringt aan op bijzondere vormen van 
gegevensbescherming voor vrouwen 
zonder papieren die zich in dergelijke 
situaties tot ziekenhuizen, artsen, 
opvanghuizen voor vrouwen, adviescentra 
of geestelijk verzorgers wenden en op de 
bescherming van de werknemers in deze 
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voorkoming en bestrijding van 
mensenhandel en de bescherming van 
slachtoffers daarvan in alle lidstaten;

instellingen, die op de hoogte zijn van het 
illegale verblijf van deze vrouwen; dringt 
aan op de omzetting van Richtlijn 
2011/36/EU inzake de voorkoming en 
bestrijding van mensenhandel en de 
bescherming van slachtoffers daarvan in 
alle lidstaten;

Or. de

Amendement 22
Martin Kastler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. veroordeelt elke vorm van geweld, 
mensenhandel, misbruik en discriminatie 
van vrouwen zonder papieren; benadrukt 
dat er toegang moet worden geboden tot 
adequate hulpvoorzieningen zonder dat de 
vrouwen bang hoeven te zijn voor 
rechtstreeks daaruit voortvloeiende 
maatregelen tot beëindiging van hun 
verblijf;

Or. de

Amendement 23
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten genoeg vrouwelijke 
contactpersonen, verzorgend personeel, 
zaakbehartigers, ambtenaren en 
deskundigen beschikbaar te stellen voor 
vrouwen zonder papieren; wijst erop dat 
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hiervoor respect voor andere religies en 
culturen en de bescherming tegen 
discriminatie vereist is; 

Or. de

Amendement 24
Claudette Abela Baldacchino

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat vrouwen zonder 
papieren vatbaar zijn voor misbruik en 
dat zij zich belemmerd voelen om 
juridische procedures aan te spannen 
omdat ze bang zijn dat hun veiligheid niet 
gewaarborgd wordt, vanwege een gebrek 
aan opvanghuizen en als gevolg van 
procedurele obstakels; verzoekt de 
lidstaten erop toe te zien dat deze vrouwen 
de mogelijkheid hebben om elk geval van 
misbruik te melden en beschermd te zijn 
tegen eventuele represailles; is van 
mening dat er ook maatregelen moeten 
worden genomen om kwetsbare vrouwen 
te helpen, onder andere door ze 
opvangplekken te bieden; verzoekt de 
lidstaten daarom de nodige maatregelen te 
nemen om dergelijk misbruik op te sporen 
en toegang tot de rechter te garanderen;

Or. en

Amendement 25
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. vestigt met name de aandacht op 
vrouwen zonder papieren die zwanger zijn 
of kinderen hebben; zij moeten niet alleen 
de bijzondere bescherming van het 
ongeboren leven genieten, maar ook recht 
hebben op medische zorg en recht op een 
geboorteakte voor hun kind, 
overeenkomstig artikel 7 van het VN-
verdrag inzake de rechten van het kind;

4. vestigt met name de aandacht op 
vrouwen zonder papieren die zwanger zijn 
of kinderen hebben; zij moeten niet alleen 
bijzondere bescherming genieten, maar ook 
recht hebben op medische zorg en recht op 
een geboorteakte voor hun kind, 
overeenkomstig artikel 7 van het VN-
verdrag inzake de rechten van het kind; 
onderstreept dat moet worden 
gewaarborgd dat vrouwen met een illegale 
of onduidelijke verblijfsstatus gebruik 
moeten kunnen maken van medische 
verzorging, zonder vervolgens het risico te 
lopen vervolgd en/of uitgewezen te 
worden;  

Or. de

Amendement 26
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vestigt met name de aandacht op 
vrouwen zonder papieren die zwanger zijn 
of kinderen hebben; zij moeten niet alleen 
de bijzondere bescherming van het 
ongeboren leven genieten, maar ook recht 
hebben op medische zorg en recht op een 
geboorteakte voor hun kind, 
overeenkomstig artikel 7 van het VN-
verdrag inzake de rechten van het kind;

4. vestigt met name de aandacht op 
vrouwen zonder papieren die zwanger zijn 
of kinderen hebben; zij moeten niet alleen 
bijzondere bescherming genieten, maar ook 
recht hebben op medische zorg en recht op 
een geboorteakte voor hun kind, 
overeenkomstig artikel 7 van het VN-
verdrag inzake de rechten van het kind;

Or. en

Amendement 27
Martin Kastler
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vestigt met name de aandacht op 
vrouwen zonder papieren die zwanger zijn 
of kinderen hebben; zij moeten niet alleen 
de bijzondere bescherming van het 
ongeboren leven genieten, maar ook recht 
hebben op medische zorg en recht op een 
geboorteakte voor hun kind, 
overeenkomstig artikel 7 van het VN-
verdrag inzake de rechten van het kind;

4. vestigt met name de aandacht op 
vrouwen zonder papieren die zwanger zijn 
of kinderen hebben; zij moeten niet alleen 
de bijzondere bescherming van het 
ongeboren leven genieten, maar ook recht 
hebben op medische zorg door artsen en 
verloskundigen, vóór, tijdens en na de 
bevalling, toegang tot maatschappelijke 
dienstverlening en psychische 
hulpverlening, en recht op een 
geboorteakte voor hun kind, 
overeenkomstig artikel 7 van het VN-
verdrag inzake de rechten van het kind; is 
van mening dat deze vrouwen toegang 
moeten hebben tot medische zorg en de 
burgerlijke stand, zonder te hoeven vrezen 
voor rechtstreeks daaruit voortvloeiende 
maatregelen tot beëindiging van hun 
verblijf; dringt aan op bijzondere vormen 
van gegevensbescherming voor vrouwen 
die zich in dergelijke situaties tot artsen, 
klinieken of zelfs bureaus van de 
burgerlijke stand wenden;

Or. de

Amendement 28
Martin Kastler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om via intensiever en 
onderling gekoppeld onderzoek de lacunes 
te sluiten wat betreft betrouwbare gegevens 
en aanwezige kennis over het aantal en de 
situatie van personen zonder papieren in 
Europa;

5. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om via intensiever en 
onderling gekoppeld onderzoek de lacunes 
te sluiten wat betreft betrouwbare gegevens 
en aanwezige kennis over het aantal en de 
situatie van personen zonder papieren in 
Europa, het oogmerk van de stichting 



AM\1006352NL.doc 17/19 PE521.614v01-00

NL

Eurofound ook te betrekken op de situatie 
van vrouwen zonder papieren en meer 
rekening met deze personen te houden bij 
de omzetting van de inclusiedoelstellingen 
van de Europa 2020-strategie;

Or. de

Amendement 29
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om via intensiever en 
onderling gekoppeld onderzoek de lacunes 
te sluiten wat betreft betrouwbare gegevens 
en aanwezige kennis over het aantal en de 
situatie van personen zonder papieren in 
Europa;

5. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om via intensiever en 
onderling gekoppeld onderzoek de lacunes 
te sluiten wat betreft betrouwbare gegevens 
en aanwezige kennis over het aantal en de 
situatie van personen zonder papieren in 
Europa, om een waardig leven voor 
personen zonder papieren te bevorderen;

Or. en

Amendement 30
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt er bij de lidstaten op aan 
kinderen van vrouwen met een illegale of 
onduidelijke verblijfsstatus toegang te 
verschaffen tot het onderwijssysteem, 
zonder dat vervolgens het risico bestaat 
dat ze vervolgd en/of uitgewezen te 
worden;

Or. de
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Amendement 31
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om ongelijkheden op werkgebied 
tussen arbeidsmigranten en 
EU-werknemers te beperken door 
middelbare en beroepsopleidingen aan te 
bieden, zodat vrouwen, en dan vooral 
vrouwelijke migranten, nieuwe 
vaardigheden kunnen verwerven om niet 
beperkt te blijven tot slecht betaalde 
banen;

Or. en

Amendement 32
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan ook vrouwen zonder 
legitimatiepapieren in de EU gratis 
toegang te verschaffen tot preventief 
medisch onderzoek en verzorging, waarbij 
hun gegevens worden beschermd; 

Or. de

Amendement 33
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 ter. dringt erop aan dat bij de preventie 
van de toestroom van 
vrouwelijke/mannelijke migranten door 
middel van ontwikkelingshulp in de 
landen van herkomst, de nadruk moet 
worden gelegd op de situatie van vrouwen, 
onderwijs aan vrouwen en 
vrouwenrechten;

Or. de

Amendement 34
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst erop dat hierbij rekening moet 
worden gehouden met het ontwerpadvies 
over de genderspecifieke aspecten van het 
Europese kader voor de nationale 
strategieën ten aanzien van de integratie 
van de Roma;

Or. de


