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Poprawka 1
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. stwierdza, że nieuregulowany status 
kobiet nieposiadających dokumentów 
utrudnia w całej Europie poszanowanie 
ich podstawowych praw człowieka;

1. stwierdza, że nieuregulowany status 
kobiet nieposiadających dokumentów,
o niejasnym statusie pobytowym niemal 
uniemożliwia w całej Europie 
poszanowanie ich podstawowych praw 
człowieka, jak dostęp do edukacji i opieki 
zdrowotnej;

Or. de

Poprawka 2
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. stwierdza, że nieuregulowany status 
kobiet nieposiadających dokumentów 
utrudnia w całej Europie poszanowanie ich 
podstawowych praw człowieka;

1. stwierdza, że nieuregulowany status 
kobiet nieposiadających dokumentów
utrudnia w całej Europie poszanowanie ich 
podstawowych praw człowieka, przez co 
są one szczególnie narażone na wszelkie 
formy wyzysku, niskie wynagrodzenie 
i niestabilne warunki pracy; brak umów 
pozbawia je zabezpieczenia społecznego 
i innych świadczeń pracowniczych, 
a analfabetyzm, bariery związane 
z językiem i ze zdolnościami 
dostosowawczymi dodatkowo pogarszają 
ich sytuację;

Or. en

Poprawka 3
Sari Essayah
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. stwierdza, że nieuregulowany status 
kobiet nieposiadających dokumentów 
utrudnia w całej Europie poszanowanie ich 
podstawowych praw człowieka;

1. stwierdza, że nieuregulowany status 
kobiet nieposiadających dokumentów 
utrudnia w całej Europie poszanowanie ich 
podstawowych praw człowieka; uważa, że 
najlepszym sposobem stałej poprawy ich 
pozycji jest albo objęcie ich systemami 
prawnymi w taki sposób, aby otrzymały 
pozwolenie na pobyt lub pracę oraz 
dokumenty tożsamości, albo też objęcie 
ich systemami prawnymi w ich ojczyźnie;

Or. fi

Poprawka 4
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. stwierdza, że nieuregulowany status 
kobiet nieposiadających dokumentów 
utrudnia w całej Europie poszanowanie ich 
podstawowych praw człowieka;

1. stwierdza, że nieuregulowany status 
kobiet nieposiadających dokumentów 
utrudnia w całej Europie poszanowanie ich 
podstawowych praw człowieka 
i przyczynia się do wykluczenia 
społecznego;

Or. en

Poprawka 5
Martin Kastler

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia kobietom nieposiadającym 
dokumentów możliwości korzystania 
z usług opieki zdrowotnej i dostępu do 
edukacji, do umożliwienia im dostępu do 
systemu prawnego i poufnego doradztwa 
w sytuacjach kryzysowych, z którego 
mogłyby korzystać bez obaw przed 
bezpośrednio wynikającym z tego 
podjęciem wobec nich środków mających 
na celu ich deportację, do włączania do 
tych działań europejskiej platformy 
współpracy w zakresie walki z ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym, a także sieci 
istniejących organizacji charytatywnych, 
kościołów i społeczeństwa obywatelskiego 
oraz w razie konieczności do ustanowienia 
specjalnych form ochrony danych 
osobowych migrantek;

Or. de

Poprawka 6
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że dostęp do zatrudnienia 
oraz perspektywy długoterminowego 
zabezpieczenia i rozwoju zawodowego 
często są ograniczone ze względu na 
praktyki dyskryminacyjne;

Or. en

Poprawka 7
Liisa Jaakonsaari
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa państwa członkowskie 
i Komisję do uznania nielegalnych 
migrantek jako grupę społeczną 
szczególnie narażoną na zagrożenia 
związane z handlem ludźmi, 
dyskryminację i wyzysk na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 8
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa państwa członkowskie 
i Komisję do skupienia się na warunkach 
pracy nielegalnych migrantek, co stanowi 
niezbędny krok w kierunku zdefiniowania 
i uznania trudności, na które narażone są 
nielegalne migrantki na rynku pracy, oraz 
w celu zapewnienia poszanowania ich 
praw podstawowych;

Or. en

Poprawka 9
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. wzywa państwa członkowskie 
i Komisję do zapewnienia nielegalnym 
migrantkom prawa i dostępu do usług 
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użyteczności publicznej i usług 
socjalnych, a także opieki medycznej, 
w celu poszanowania ich podstawowych 
praw człowieka;

Or. en

Poprawka 10
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. wzywa państwa członkowskie 
i Komisję do zaostrzenia walki z pracą 
nierejestrowaną i wyzyskiem w miejscu 
pracy, co stanowi niezbędny krok 
w kierunku poszanowania i zapewniania 
równego traktowania nielegalnych 
migrantów;

Or. en

Poprawka 11
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. zachęca państwa członkowskie do 
podejmowania aktywnych działań na 
rzecz poszerzania perspektyw dla osób bez
dokumentów w celu ułatwienia im dostępu 
do rynku pracy i usprawniania procesu 
ich włączenia społecznego;

Or. en
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Poprawka 12
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do zajęcia się 
szczególną sytuacją kobiet
nieposiadających dokumentów na rynku 
pracy i wsparcia ich oraz do umożliwienia 
im w ten sposób lepszego korzystania z 
przysługujących praw – m.in. przy 
zastosowaniu unijnej dyrektywy 
2009/52/WE przewidującej minimalne 
normy w odniesieniu do kar i środków 
stosowanych wobec pracodawców 
zatrudniających nielegalnie 
przebywających obywateli krajów trzecich;

2. wzywa państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do zajęcia się 
objęciem systemami prawnymi kobiet 
nieposiadających dokumentów w celu 
zalegalizowania ich pozycji na rynku pracy 
i wsparcia ich oraz do umożliwienia im w 
ten sposób lepszego korzystania z 
przysługujących praw – m.in. przy 
zastosowaniu unijnej dyrektywy 
2009/52/WE przewidującej minimalne 
normy w odniesieniu do kar i środków 
stosowanych wobec pracodawców 
zatrudniających nielegalnie 
przebywających obywateli krajów trzecich, 
a także przypomina, że zgodnie z 
przepisami tejże dyrektywy państwa 
członkowskie są zobowiązane do 
zakazywania wykonywania pracy przez 
obywateli krajów trzecich pozbawionych 
prawa pobytu;

Or. fi

Poprawka 13
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie 
i partnerów społecznych do zajęcia się 
szczególną sytuacją kobiet 
nieposiadających dokumentów na rynku 
pracy i wsparcia ich oraz do umożliwienia 
im w ten sposób lepszego korzystania 
z przysługujących praw – m.in. przy 

2. wzywa państwa członkowskie 
i partnerów społecznych do zajęcia się 
szczególną sytuacją kobiet 
nieposiadających dokumentów na rynku 
pracy w celu umożliwienia im korzystania 
z przysługujących praw – m.in. przy 
zastosowaniu unijnej dyrektywy 
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zastosowaniu unijnej dyrektywy 
2009/52/WE przewidującej minimalne 
normy w odniesieniu do kar i środków
stosowanych wobec pracodawców 
zatrudniających nielegalnie 
przebywających obywateli krajów trzecich;

2009/52/WE przewidującej minimalne 
normy w odniesieniu do kar i środków 
stosowanych wobec pracodawców 
zatrudniających nielegalnie 
przebywających obywateli krajów trzecich; 
wzywa do zapewnienia poszanowania 
prawa pracy i układów zbiorowych;

Or. en

Poprawka 14
Martin Kastler

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie 
i partnerów społecznych do zajęcia się 
szczególną sytuacją kobiet 
nieposiadających dokumentów na rynku 
pracy i wsparcia ich oraz do umożliwienia 
im w ten sposób lepszego korzystania 
z przysługujących praw – m.in. przy 
zastosowaniu unijnej dyrektywy 
2009/52/WE przewidującej minimalne 
normy w odniesieniu do kar i środków 
stosowanych wobec pracodawców 
zatrudniających nielegalnie 
przebywających obywateli krajów trzecich;

2. szczególnie zwraca uwagę na fakt, że 
kobiety nieposiadające dokumentów 
często pracują w trudnych, 
odizolowanych, szkodliwych dla zdrowia 
lub niesprawiedliwych warunkach pracy, 
a częściowo padają również ofiarą złego 
traktowania lub przemocy i jedynie bardzo 
silny stosunek zależności od ich 
pracodawców powstrzymuje je przed 
domaganiem się przestrzegania ich praw 
podstawowych i praw pracownika; wzywa 
państwa członkowskie i partnerów 
społecznych do zajęcia się szczególną 
sytuacją kobiet nieposiadających 
dokumentów na rynku pracy i wsparcia ich 
oraz do umożliwienia im w ten sposób 
lepszego korzystania z przysługujących 
praw – m.in. przy zastosowaniu unijnej 
dyrektywy 2009/52/WE przewidującej 
minimalne normy w odniesieniu do kar 
i środków stosowanych wobec 
pracodawców zatrudniających nielegalnie 
przebywających obywateli krajów trzecich;

Or. de
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Poprawka 15
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę na fakt, że nielegalne 
migrantki bardzo często wykonują pracę 
poniżej poziomu wykształcenia 
uzyskanego w ich krajach pochodzenia 
lub w państwie przyjmującym;

Or. en

Poprawka 16
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa państwa członkowskie 
i Komisję do zagwarantowania 
pracownikom nieposiadającym 
dokumentów prawa do strajku i ochrony 
związków zawodowych w celu 
zapewnienia i umożliwienia im lepszego 
korzystania z ich praw i zmniejszenia 
ryzyka wyzysku w miejscu pracy;

Or. en

Poprawka 17
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa do wdrażania Konwencji nr 29 
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Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącej pracy przymusowej lub 
obowiązkowej; wzywa do poświęcenia 
uwagi szczególnej sytuacji kobiet 
wykonujących pracę przymusową lub 
obowiązkową, w tym kobiet zmuszanych 
nie tylko do prostytucji, lecz do wszelkich 
prac niezgodnych z ich wolą, również 
w obszarze prac domowych, oraz do 
ochrony takich nielegalnych migrantek;

Or. de

Poprawka 18
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że Komisja i państwa 
członkowskie powinny wzmocnić 
inspekcje pracy mające na celu 
zwalczanie wyzysku nielegalnych 
migrantek w miejscu pracy oraz łamania 
ich podstawowych praw człowieka;

Or. en

Poprawka 19
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. domaga się specjalnych form ochrony 
danych dla kobiet nieposiadających
dokumentów, które zwracają się w takich 
sytuacjach do schronisk dla kobiet, poradni 
lub osób duchownych; wzywa do 
wdrożenia we wszystkich państwach 

3. uważa, że kobietom nieposiadającym
dokumentów, które mogą się stać lub stały 
się przedmiotem handlu ludźmi oraz
zwracają się w takich sytuacjach do władz,
schronisk dla kobiet, poradni lub osób 
duchownych, należy udzielać pomocy i 
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członkowskich dyrektywy 2011/36/UE w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i 
zwalczania tego procederu oraz ochrony 
ofiar;

wsparcia zgodnie z zapisami dyrektywy 
2011/36/UE w sprawie zapobiegania 
handlowi ludźmi i zwalczania tego 
procederu oraz ochrony ofiar oraz wzywa 
do jej wdrożenia we wszystkich państwach 
członkowskich;

Or. fi

Poprawka 20
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. domaga się specjalnych form ochrony 
danych dla kobiet nieposiadających 
dokumentów, które zwracają się w takich 
sytuacjach do schronisk dla kobiet, 
poradni lub osób duchownych; wzywa do 
wdrożenia we wszystkich państwach 
członkowskich dyrektywy 2011/36/UE 
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
i zwalczania tego procederu oraz ochrony 
ofiar;

3. domaga się specjalnych form ochrony 
danych dla kobiet nieposiadających 
dokumentów, które szukają pomocy lub 
wsparcia w urzędach, poradniach lub
organizacjach pozarządowych; wzywa do 
wdrożenia we wszystkich państwach 
członkowskich dyrektywy 2011/36/UE 
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
i zwalczania tego procederu oraz ochrony 
ofiar;

domaga się zapewnienia, aby kobiety 
nieposiadające dokumentów, które padły 
ofiarą przestępstwa, miały prawo do 
otrzymania pomocy bez narażania się na 
ryzyko deportacji z państwa 
członkowskiego;

Or. en

Poprawka 21
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. domaga się specjalnych form ochrony 3. domaga się specjalnych form ochrony 
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danych dla kobiet nieposiadających 
dokumentów, które zwracają się w takich 
sytuacjach do schronisk dla kobiet, poradni 
lub osób duchownych; wzywa do 
wdrożenia we wszystkich państwach 
członkowskich dyrektywy 2011/36/UE 
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
i zwalczania tego procederu oraz ochrony 
ofiar;

danych dla kobiet nieposiadających 
dokumentów, które zwracają się w takich 
sytuacjach do szpitali, lekarzy, schronisk 
dla kobiet, poradni lub osób duchownych,
oraz ochrony pracowników tych placówek, 
którzy uzyskują informacje o nielegalnym 
pobycie; wzywa do wdrożenia we 
wszystkich państwach członkowskich 
dyrektywy 2011/36/UE w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi 
i zwalczania tego procederu oraz ochrony 
ofiar;

Or. de

Poprawka 22
Martin Kastler

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. potępia każdą formę przemocy, handlu 
ludźmi, złego traktowania i dyskryminacji 
kobiet nieposiadających dokumentów; 
podkreśla konieczność umożliwienia im 
dostępu do odpowiedniej pomocy bez 
obaw przed bezpośrednio wynikającym 
z tego podjęciem wobec nich środków 
mających na celu ich deportację;

Or. de

Poprawka 23
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia dla 
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nielegalnych migrantek wystarczającej 
liczby osób mających z nimi styczność, 
personelu opiekuńczego i osób 
odpowiedzialnych za nie płci żeńskiej, 
a także urzędniczek i rzeczoznawczyń; 
zwraca uwagę na fakt, że wymaga tego 
szacunek do innych religii i kultur, 
a także że działania takie zapobiegają 
dyskryminacji;

Or. de

Poprawka 24
Claudette Abela Baldacchino

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że kobiety nieposiadające 
dokumentów są narażone na złe 
traktowanie oraz że bariery 
powstrzymujące je przed zaangażowaniem 
się w procedury prawne często wynikają 
z obawy, że ich bezpieczeństwo nie będzie 
zapewnione, wywołanej brakiem miejsc 
w schroniskach i przeszkodami 
proceduralnymi; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia, aby takie 
kobiety miały możliwość zgłaszania 
każdego przypadku złego traktowania, 
którego padły ofiarą i aby były chronione 
przed wszelkimi formami represji. Należy 
również zadbać o środki wsparcia 
narażonych kobiet, m.in. poprzez 
zapewnienie miejsc w schroniskach. 
Wzywa się zatem państwa członkowskie do 
podjęcia niezbędnych działań w celu 
zidentyfikowania przypadków złego 
traktowania i zagwarantowania dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości;

Or. en
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Poprawka 25
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca szczególną uwagę na kobiety 
nieposiadające dokumentów, które są 
w ciąży lub mają dzieci; zauważa, że 
należy im się szczególna ochrona 
nienarodzonego życia, a także prawo do 
opieki medycznej i prawo do aktu 
urodzenia dla dziecka zgodnie z art. 7 
oenzetowskiej Konwencji o prawach 
dziecka;

4. zwraca szczególną uwagę na kobiety 
nieposiadające dokumentów, które są 
w ciąży lub mają dzieci; zauważa, że 
należy im się szczególna ochrona, a także 
prawo do opieki medycznej i prawo do 
aktu urodzenia dla dziecka zgodnie z art. 7 
oenzetowskiej Konwencji o prawach 
dziecka; podnosi, że należy zapewnić 
kobietom o nieuregulowanym lub 
niejasnym statusie pobytowym możliwość 
dostępu do opieki medycznej, aby nie 
musiały przy tym liczyć się 
z ewentualnością ścigania karnego lub 
deportacji;

Or. de

Poprawka 26
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca szczególną uwagę na kobiety 
nieposiadające dokumentów, które są 
w ciąży lub mają dzieci; zauważa, że 
należy im się szczególna ochrona 
nienarodzonego życia, a także prawo do 
opieki medycznej i prawo do aktu 
urodzenia dla dziecka zgodnie z art. 7 
oenzetowskiej Konwencji o prawach 
dziecka;

4. zwraca szczególną uwagę na kobiety 
nieposiadające dokumentów, które są 
w ciąży lub mają dzieci; zauważa, że 
należy im się szczególna ochrona, a także 
prawo do opieki medycznej i prawo do 
aktu urodzenia dla dziecka zgodnie z art. 7 
oenzetowskiej Konwencji o prawach 
dziecka;

Or. en



PE521.614v01-00 16/19 AM\1006352PL.doc

PL

Poprawka 27
Martin Kastler

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca szczególną uwagę na kobiety 
nieposiadające dokumentów, które są 
w ciąży lub mają dzieci; zauważa, że 
należy im się szczególna ochrona 
nienarodzonego życia, a także prawo do 
opieki medycznej i prawo do aktu 
urodzenia dla dziecka zgodnie z art. 7 
oenzetowskiej Konwencji o prawach 
dziecka;

4. zwraca szczególną uwagę na kobiety 
nieposiadające dokumentów, które są 
w ciąży lub mają dzieci; zauważa, że 
należy im się szczególna ochrona 
nienarodzonego życia, a także prawo do 
opieki medycznej przedporodowej, 
porodowej i poporodowej ze strony lekarzy 
i położnych, dostęp do opieki 
psychosocjalnej i duszpasterskiej oraz
prawo do aktu urodzenia dla dziecka 
zgodnie z art. 7 oenzetowskiej Konwencji 
o prawach dziecka; muszą one mieć dostęp 
do odpowiedniej opieki medycznej i do 
urzędów stanu cywilnego bez konieczności 
obawiania się podjęcia wobec nich 
bezpośrednio w związku z tym środków 
mających na celu ich deportację; domaga 
się wprowadzenia szczególnych form 
ochrony danych dla kobiet, które w takich 
sytuacjach zwracają się do lekarzy, klinik 
lub urzędów stanu cywilnego;

Or. de

Poprawka 28
Martin Kastler

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by w drodze 
intensywniejszych i powiązanych badań 
uzupełniły luki w wiarygodnych danych 
i aktualnej wiedzy na temat liczby 
i sytuacji osób nieposiadających 

5. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by w drodze 
intensywniejszych i powiązanych badań 
uzupełniły luki w wiarygodnych danych 
i aktualnej wiedzy na temat liczby 
i sytuacji osób nieposiadających 
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dokumentów w Europie. dokumentów w Europie, by fundacja 
Eurofound poświęcała większą uwagę 
sytuacji kobiet nieposiadających 
dokumentów i aby uwzględniano je 
w większym stopniu niż dotychczas 
podczas realizowania celów w zakresie 
włączenia w ramach strategii „Europa 
2020”.

Or. de

Poprawka 29
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by w drodze 
intensywniejszych i powiązanych badań 
uzupełniły luki w wiarygodnych danych 
i aktualnej wiedzy na temat liczby 
i sytuacji osób nieposiadających 
dokumentów w Europie.

5. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by w drodze 
intensywniejszych i powiązanych badań 
uzupełniły luki w wiarygodnych danych 
i aktualnej wiedzy na temat liczby 
i sytuacji osób nieposiadających 
dokumentów w Europie w celu 
promowania godnego życia takich osób.

Or. en

Poprawka 30
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia dzieciom kobiet 
o nieuregulowanym lub niejasnym 
statusie pobytowym dostępu do systemu 
edukacji, aby nie musiano przy tym liczyć 
się z ewentualnością ścigania karnego lub 
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deportacji;

Or. de

Poprawka 31
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zmniejszenia nierówności 
w zatrudnieniu między pracownikami 
będącymi migrantami a pracownikami 
będącymi obywatelami UE poprzez 
oferowanie możliwości kształcenia 
średniego i szkolenia zawodowego, aby 
kobiety, w szczególności migrantki, mogły 
zdobywać nowe umiejętności, dzięki 
czemu nie będą musiały ograniczać się do 
niskopłatnej pracy;

Or. en

Poprawka 32
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a.wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do umożliwienia również nielegalnym 
migrantkom w UE wykonywania 
profilaktycznych badań lekarskich, 
a także korzystania przez nie z bezpłatnej 
opieki medycznej przy zachowaniu 
poufności danych;

Or. de
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Poprawka 33
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa do skupiania się na sytuacji 
kobiet, edukacji kobiet i prawach kobiet 
w ramach działań zapobiegających 
napływowi migrantów/migrantek poprzez 
pomoc rozwojową w krajach ich 
pochodzenia;

Or. de

Poprawka 34
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. zwraca uwagę na fakt, że należy 
również uwzględnić projekt opinii na 
temat aspektów sytuacji kobiet w zakresie 
unijnych ram dotyczących krajowych 
strategii integracji Romów;

Or. de


