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Amendamentul 1
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că situația nereglementată a 
femeilor fără acte la nivel european 
îngreunează respectarea drepturilor 
fundamentale ale acestora;

1. constată că situația nereglementată a 
femeilor fără acte de identitate și a 
femeilor al căror statut de rezidență este 
incert la nivel european face de fapt 
imposibilă respectarea drepturilor 
fundamentale ale acestora, cum ar fi 
accesul la educație și la sănătate;

Or. de

Amendamentul 2
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că situația nereglementată a 
femeilor fără acte la nivel european 
îngreunează respectarea drepturilor 
fundamentale ale acestora;

1. constată că situația nereglementată a 
femeilor fără acte de identitate la nivel 
european îngreunează respectarea 
drepturilor fundamentale ale acestora, ceea 
ce, prin urmare, face ca aceste femei să 
fie deosebit de vulnerabile la toate tipurile 
de exploatare, la salarii mici și la condiții 
de muncă instabile; consideră că lipsa 
contractelor de muncă le privează pe 
aceste femei de asigurări sociale și de alte 
beneficii acordate angajaților și că 
analfabetismul, limba și adaptabilitatea 
constituie obstacole care le agravează și 
mai mult situația;

Or. en
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Amendamentul 3
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că situația nereglementată a 
femeilor fără acte la nivel european 
îngreunează respectarea drepturilor 
fundamentale ale acestora;

1. constată că situația nereglementată a 
femeilor fără acte de identitate la nivel 
european îngreunează respectarea 
drepturilor fundamentale ale acestora;
consideră că cea mai eficientă modalitate 
de a îmbunătăți permanent situația 
acestor femei este de a le legaliza statutul, 
astfel încât ele fie să obțină drept de 
ședere, un permis de muncă și acte de 
identitate, fie să se adapteze la regimul 
juridic din țara lor de origine;

Or. fi

Amendamentul 4
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că situația nereglementată a 
femeilor fără acte la nivel european 
îngreunează respectarea drepturilor 
fundamentale ale acestora;

1. constată că situația nereglementată a 
femeilor fără acte de identitate la nivel 
european îngreunează respectarea 
drepturilor fundamentale ale acestora și 
contribuie la excluziunea socială;

Or. en

Amendamentul 5
Martin Kastler

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită statelor membre să permită 
accesul femeilor fără acte de identitate la 
servicii de sănătate și la educație, să le 
permită acestor femei accesul la sistemul 
judiciar și la consiliere confidențială în 
situații de urgență, fără ca acestea să se 
teamă că acest lucru ar putea conduce în 
mod direct la măsuri de expulzare, să se 
asigure că Platforma europeană de 
combatere a sărăciei și a excluziunii 
sociale, precum și rețele de organizații 
existente specializate în acordarea de 
ajutor, bisericile și societatea civilă sunt 
implicate în această acțiune, și, dacă este 
necesar, să stabilească forme specifice de 
protecție a datelor femeilor în cauză;

Or. de

Amendamentul 6
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că practicile 
discriminatorii limitează deseori accesul 
la locuri de muncă și perspectivele de 
avansare în carieră și de securitate pe 
termen mai lung;

Or. en

Amendamentul 7
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită statele membre și Comisia să 
recunoască în mod explicit faptul că 
femeile migrante fără acte de identitate 
reprezintă un grup social vulnerabil în 
ceea ce privește expunerea la trafic, 
discriminarea și exploatarea pe piața 
muncii;

Or. en

Amendamentul 8
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. invită statele membre și Comisia să se 
concentreze asupra condițiilor de muncă 
ale femeilor migrante fără acte de 
identitate, ca pas esențial în direcția 
definirii și a recunoașterii dificultăților cu 
care se confruntă aceste femei pe piața 
muncii și pentru a se asigura respectarea 
drepturilor lor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 9
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. invită statele membre și Comisia să le 
asigure femeilor migrante fără acte de 
identitate dreptul și accesul la servicii 
publice și sociale și la asistență medicală 
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în scopul de a garanta respectarea 
drepturilor acestora;

Or. en

Amendamentul 10
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. invită statele membre și Comisia să 
intensifice acțiunile de combatere a 
muncii fără forme legale și a exploatării 
prin muncă, ca pas esențial în direcția 
respectării și asigurării tratamentului egal 
pentru lucrătorii migranți fără acte de 
identitate;

Or. en

Amendamentul 11
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 1 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. încurajează statele membre să depună 
în mod activ eforturi pentru a spori 
șansele persoanelor fără acte de identitate 
de a obține actele legale necesare, în 
scopul de a le facilita accesul pe piața 
muncii și de a le îmbunătăți incluziunea 
în societate;

Or. en
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Amendamentul 12
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită statelor membre și partenerilor 
sociali să se ocupe de situația specială a
femeilor fără acte încadrate în muncă în 
sensul celor în cauză și să permită o mai 
bună exercitare a drepturilor acestora –
chiar și prin aplicarea 

Directivei 2009/52/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului de stabilire a 
standardelor minime privind sancțiunile și 
măsurile la adresa angajatorilor de 
resortisanți din țări terțe aflați în situație de 
ședere ilegală;

2. solicită statelor membre și partenerilor 
sociali să ofere sprijin femeilor fără acte 
de identitate pentru a le legaliza statutul, 
astfel încât ele să fie încadrate în muncă în 
mod legal, și să permită o mai bună 
exercitare a drepturilor acestora – chiar și 
prin aplicarea Directivei 2009/52/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului de 
stabilire a standardelor minime privind 
sancțiunile și măsurile la adresa 
angajatorilor de resortisanți din țări terțe 
aflați în situație de ședere ilegală și 
subliniază faptul că, în temeiul directivei 
respective, statele membre trebuie să 
interzică încadrarea în muncă a 
resortisanților din țări terțe aflați în 
situație de ședere ilegală;

Or. fi

Amendamentul 13
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită statelor membre și partenerilor 
sociali să se ocupe de situația specială a 
femeilor fără acte încadrate în muncă în 
sensul celor în cauză și să permită o mai 
bună exercitare a drepturilor acestora –
chiar și prin aplicarea 

Directivei 2009/52/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului de stabilire a 
standardelor minime privind sancțiunile și 
măsurile la adresa angajatorilor de 

2. solicită statelor membre și partenerilor 
sociali să se ocupe de situația specială a 
femeilor fără acte de identitate încadrate în 
muncă pentru ca acestea să își exercite 
drepturile – chiar și prin aplicarea 
Directivei 2009/52/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului de stabilire a 
standardelor minime privind sancțiunile și 
măsurile la adresa angajatorilor de 
resortisanți din țări terțe aflați în situație de 
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resortisanți din țări terțe aflați în situație de 
ședere ilegală;

ședere ilegală – în scopul de a asigura 
respectarea dreptului muncii și a 
contractelor colective de muncă;

Or. en

Amendamentul 14
Martin Kastler

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită statelor membre și partenerilor 
sociali să se ocupe de situația specială a 
femeilor fără acte încadrate în muncă în 
sensul celor în cauză și să permită o mai 
bună exercitare a drepturilor acestora –
chiar și prin aplicarea 

Directivei 2009/52/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului de stabilire a 
standardelor minime privind sancțiunile și 
măsurile la adresa angajatorilor de 
resortisanți din țări terțe aflați în situație de 
ședere ilegală;

2. subliniază faptul că îndeosebi femeile 
fără acte de identitate sunt de cele mai 
multe ori victime ale unor condiții de 
muncă precare, izolate, nesănătoase sau 
inechitabile, că în unele cazuri acestea 
sunt victime ale abuzurilor și ale violenței 
și că dependența extremă de angajatori le 
împiedică să își exercite drepturile 
fundamentale și de muncă; solicită 
statelor membre și partenerilor sociali să se 
ocupe de situația specială a femeilor fără 
acte de identitate încadrate în muncă în 
sensul celor în cauză și să permită o mai 
bună exercitare a drepturilor acestora –
chiar și prin aplicarea 

Directivei 2009/52/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului de stabilire a 
standardelor minime privind sancțiunile și 
măsurile la adresa angajatorilor de 
resortisanți din țări terțe aflați în situație de 
ședere ilegală;

Or. de

Amendamentul 15
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. atrage atenția asupra faptului că 
femeile migrante fără acte de identitate 
lucrează în domenii care de cele mai 
multe ori se află sub nivelul educațional 
atins de acestea în țările lor de origine sau 
în țările gazdă;

Or. en

Amendamentul 16
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită statele membre și Comisia să le 
asigure lucrătorilor fără acte de identitate 
dreptul la grevă și protecție sindicală, în 
scopul de a-i împuternici și de a le permite 
o mai bună exercitare a drepturilor lor, 
precum și în scopul de a reduce riscul de 
exploatare prin muncă;

Or. en

Amendamentul 17
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită punerea în aplicare a 
Convenției nr. 29 a OIM privind munca 
forțată; solicită să se acorde atenție 
femeilor aflate în situații de muncă 
forțată, situații care includ prostituția 
forțată, dar și toate activitățile 
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involuntare, inclusiv în mediul casnic, și 
să se asigure protecția femeilor migrante 
în cauză care nu au acte de identitate;

Or. de

Amendamentul 18
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază faptul că este necesar ca 
Comisia și statele membre să intensifice 
inspecțiile în domeniul muncii pentru a 
combate exploatarea lucrătoarelor 
migrante fără acte de identitate și 
încălcarea drepturilor fundamentale ale 
omului;

Or. en

Amendamentul 19
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită forme speciale de protecție a 
datelor pentru femeile fără acte, care, în 
astfel de situații, se adresează 
adăposturilor pentru femei, organismelor 
consultative sau preoților; solicită 
transpunerea în timp util în toate statele 
membre a Directivei 2011/36/UE privind 
prevenirea și combaterea traficului de 
persoane și protejarea victimelor acestuia;

3. consideră că femeile fără acte de 
identitate care sunt victime sau care se 
află în pericolul de a deveni victime ale 
traficului de persoane și care se adresează 
autorităților, adăposturilor pentru femei, 
organismelor de consiliere sau preoților, ar 
trebui să beneficieze de sprijin în 
conformitate cu Directiva 2011/36/UE 
privind prevenirea și combaterea traficului 
de persoane și protejarea victimelor 
acestuia și solicită ca respectiva directivă 
să fie pusă în aplicare în toate statele 
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membre;

Or. fi

Amendamentul 20
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită forme speciale de protecție a 
datelor pentru femeile fără acte, care, în 
astfel de situații, se adresează 
adăposturilor pentru femei, organismelor 
consultative sau preoților; solicită 
transpunerea în timp util în toate statele 
membre a Directivei 2011/36/UE privind 
prevenirea și combaterea traficului de 
persoane și protejarea victimelor acestuia;

3. solicită forme speciale de protecție a 
datelor pentru femeile fără acte de 
identitate care solicită ajutor sau 
consiliere din partea autorităților, a
organismelor de consiliere sau a ONG-
urilor; solicită transpunerea în toate statele 
membre a Directivei 2011/36/UE privind 
prevenirea și combaterea traficului de 
persoane și protejarea victimelor acestuia,
asigurându-le femeilor fără acte de 
identitate care au fost victime ale 
criminalității dreptul de a beneficia de 
ajutor fără a fi expuse riscului de 
deportare din statele membre;

Or. en

Amendamentul 21
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită forme speciale de protecție a 
datelor pentru femeile fără acte, care, în 
astfel de situații, se adresează adăposturilor 
pentru femei, organismelor consultative
sau preoților; solicită transpunerea în timp 
util în toate statele membre a 
Directivei 2011/36/UE privind prevenirea 

3. solicită forme speciale de protecție a 
datelor pentru femeile fără acte, care, în 
astfel de situații, se adresează spitalelor, 
cadrelor medicale, adăposturilor pentru 
femei, organismelor de consiliere sau 
preoților, precum și protecția lucrătorilor 
din aceste instituții care iau cunoștință de 
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și combaterea traficului de persoane și 
protejarea victimelor acestuia;

cazuri de ședere ilegală; solicită 
transpunerea în toate statele membre a 
Directivei 2011/36/UE privind prevenirea 
și combaterea traficului de persoane și 
protejarea victimelor acestuia;

Or. de

Amendamentul 22
Martin Kastler

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. condamnă orice formă de violență, 
traficul de persoane, abuzul și 
discriminarea împotriva femeilor fără 
acte; subliniază faptul că este necesar să 
se permită accesul la ajutorul oferit în 
astfel de situații, fără să existe temerea că 
acest lucru ar conduce în mod direct la 
măsuri de expulzare;

Or. de

Amendamentul 23
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia și statele membre să 
pună la dispoziție un număr suficient de 
persoane de contact, cadre medicale, 
funcționari, evaluatori și alți membri ai 
personalului care să fie de sex feminin;
constată că acest lucru este necesar din 
respect pentru alte religii și culturi și 
asigură protecție împotriva discriminării;
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Or. de

Amendamentul 24
Claudette Abela Baldacchino

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că femeile fără acte 
de identitate sunt vulnerabile la abuzuri și 
că barierele întâmpinate de acestea în 
inițierea unor proceduri judiciare sunt de 
cele mai multe ori reprezentate de temerea 
lor că nu li se garantează siguranța, din 
cauza lipsei adăposturilor și a 
obstacolelor procedurale; invită statele 
membre să se asigure că aceste femei au 
posibilitatea de a raporta orice abuz 
suferit și că sunt protejate împotriva 
oricărei forme de represalii; consideră că 
ar trebui să se introducă și măsuri de 
sprijinire a acestor femei vulnerabile, 
inclusiv prin asigurarea de adăposturi;
prin urmare, solicită statelor membre să 
ia măsurile necesare pentru a identifica 
astfel de abuzuri și pentru a garanta 
accesul la justiție;

Or. en

Amendamentul 25
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. acordă o atenție deosebită femeilor fără 
acte însărcinate sau cu copii: acestea 
necesită protecție specială pentru viața 
copiilor încă nenăscuți și dreptul la 

4. atrage atenția în special asupra
femeilor fără acte de identitate însărcinate 
sau cu copii: acestea necesită protecție 
specială și dreptul la îngrijiri medicale, 
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îngrijiri medicale, precum și dreptul la 
certificat de naștere pentru copil în 
conformitate cu articolul 7 din Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind
drepturile copilului;

precum și dreptul la certificate de naștere 
pentru copiii lor în conformitate cu 
articolul 7 din Convenția Organizației 
Națiunilor Unite cu privire la drepturile 
copilului; subliniază necesitatea de a le 
garanta femeilor a căror rezidență este 
ilegală sau incertă posibilitatea de a avea 
acces la asistență medicală, fără a se teme 
ulterior de urmărire penală și/sau 
deportare;

Or. de

Amendamentul 26
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. acordă o atenție deosebită femeilor fără 
acte însărcinate sau cu copii: acestea 
necesită protecție specială pentru viața 
copiilor încă nenăscuți și dreptul la 
îngrijiri medicale, precum și dreptul la 
certificat de naștere pentru copil în 
conformitate cu articolul 7 din Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind
drepturile copilului;

4. atrage atenția în special asupra
femeilor fără acte de identitate însărcinate 
sau cu copii: consideră că acestea necesită 
protecție specială și dreptul la îngrijiri 
medicale, precum și dreptul la certificate
de naștere pentru copiii lor în conformitate 
cu articolul 7 din Convenția Organizației 
Națiunilor Unite cu privire la drepturile 
copilului;

Or. en

Amendamentul 27
Martin Kastler

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. acordă o atenție deosebită femeilor fără 
acte însărcinate sau cu copii: acestea 
necesită protecție specială pentru viața 

4. atrage atenția în special asupra
femeilor fără acte de identitate însărcinate 
sau cu copii: acestea necesită protecție 
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copiilor încă nenăscuți și dreptul la îngrijiri 
medicale, precum și dreptul la certificat de 
naștere pentru copil în conformitate cu 
articolul 7 din Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
copilului;

specială pentru viața copiilor încă 
nenăscuți și dreptul la îngrijiri medicale 
oferite de cadre medicale și moașe, atât în 
timpul, cât și după nașterea copilului, 
dreptul de acces la consiliere psihosocială 
și spirituală, precum și dreptul la 
certificate de naștere pentru copiii lor în 
conformitate cu articolul 7 din Convenția 
Organizației Națiunilor Unite cu privire la
drepturile copilului; consideră că aceste 
femei trebuie să aibă acces la asistență 
medicală adecvată și la serviciul de stare 
civilă, fără a se teme că acest lucru va 
conduce în mod direct la expulzarea lor;
solicită forme speciale de protecție a 
datelor femeilor care apelează în astfel de 
situații la cadre medicale, clinici și 
serviciul de stare civilă;

Or. de

Amendamentul 28
Martin Kastler

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei și statelor membre să 
elimine prin cercetare intensă și rețele 
științifice lacunele referitoare la datele
fiabile și sfera de cunoștințe existentă 
privind numărul și situația persoanelor fără 
acte în Europa.

5. solicită Comisiei și statelor membre să 
elimine, printr-o cercetare mai 
aprofundată și rețele științifice, lacunele în 
materie de date fiabile și cunoștințe 
existente cu privire la numărul și situația 
persoanelor fără acte de identitate din
Europa, să atragă atenția Eurofound 
asupra situației femeilor fără acte de 
identitate și să acorde o mai mare atenție 
acestor femei la punerea în aplicare a 
obiectivelor privind incluziunea prevăzute 
de Strategia Europa 2020.

Or. de
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Amendamentul 29
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei și statelor membre să 
elimine prin cercetare intensă și rețele 
științifice lacunele referitoare la datele
fiabile și sfera de cunoștințe existentă 
privind numărul și situația persoanelor fără 
acte în Europa.

5. solicită Comisiei și statelor membre să 
elimine, printr-o cercetare mai 
aprofundată și rețele științifice, lacunele în 
materie de date fiabile și cunoștințe 
existente cu privire la numărul și situația 
persoanelor fără acte de identitate din
Europa, în scopul de a promova condiții 
de viață decente pentru persoanele fără 
acte.

Or. en

Amendamentul 30
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită statele membre să permită 
accesul la sistemul de învățământ pentru 
copiii femeilor a căror rezidență este 
ilegală sau incertă, fără să existe pericolul 
ca acest lucru să conducă la urmărire 
penală și/sau deportare.

Or. de

Amendamentul 31
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia și statele membre să 
reducă inegalitățile în materie de ocupare 
a forței de muncă existente între lucrătorii 
migranți și lucrătorii din UE, oferind 
posibilitatea unei formări profesionale și 
a urmării ciclului de învățământ 
secundar, astfel încât femeile, în special 
femeile migrante, să poată dobândi noi 
competențe pentru a se evita situația în 
care acestea au acces doar la locuri de 
muncă slab remunerate.

Or. en

Amendamentul 32
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia și statele membre să 
asigure și în UE posibilitatea ca femeile 
fără acte de identitate să beneficieze 
gratuit de examene medicale și de 
asistență medicală preventivă.

Or. de

Amendamentul 33
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită ca, în contextul eforturilor 
depuse pentru prevenirea migrației prin 
acordarea de ajutor pentru dezvoltare în 
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țările de origine ale migranților, să se 
pună accent pe educația și drepturile 
femeilor.

Or. de

Amendamentul 34
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. observă că în acest context ar trebui să 
se ia în considerare proiectul de aviz 
referitor la aspectele de gen ale Cadrului 
UE pentru strategiile naționale de 
integrare a romilor.

Or. de


