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Pozmeňujúci návrh 1
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. konštatuje, že neregulárna situácia, 
v ktorej sa nachádzajú ženy, ktoré sa 
nemôžu preukázať osobnými dokladmi, 
sťažuje v celej Európe dodržiavanie ich 
základných ľudských práv;

1. konštatuje, že neregulárna situácia, 
v ktorej sa nachádzajú ženy, ktoré sa 
nemôžu preukázať osobnými dokladmi, 
a ženy s nejasným pobytovým statusom
v celej Európe prakticky znemožňuje 
dodržiavanie ich základných ľudských 
práv, ako je prístup k vzdelávaniu 
a zdravotnej starostlivosti;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 2
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. konštatuje, že neregulárna situácia, 
v ktorej sa nachádzajú ženy, ktoré sa 
nemôžu preukázať osobnými dokladmi, 
sťažuje v celej Európe dodržiavanie ich 
základných ľudských práv;

1. konštatuje, že neregulárna situácia, 
v ktorej sa nachádzajú ženy, ktoré sa 
nemôžu preukázať osobnými dokladmi, 
sťažuje v celej Európe dodržiavanie ich 
základných ľudských práv, v dôsledku 
čoho sú tieto ženy mimoriadne ohrozené 
všetkými druhmi vykorisťovania, nízkymi 
mzdami a nestabilnými pracovnými 
podmienkami; v dôsledku neuzatvárania
pracovných zmlúv prichádzajú o sociálne 
zabezpečenie a iné zamestnanecké výhody,
pričom negramotnosť, jazykové prekážky
a prekážky v oblasti prispôsobivosti ešte 
viac zhoršujú ich situáciu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. konštatuje, že neregulárna situácia, 
v ktorej sa nachádzajú ženy, ktoré sa 
nemôžu preukázať osobnými dokladmi, 
sťažuje v celej Európe dodržiavanie ich 
základných ľudských práv;

1. konštatuje, že neregulárna situácia, 
v ktorej sa nachádzajú ženy, ktoré sa 
nemôžu preukázať osobnými dokladmi, 
sťažuje v celej Európe dodržiavanie ich 
základných ľudských práv; domnieva sa, 
že najlepší spôsob, ako neustále zlepšovať 
ich situáciu, je zaevidovať ich do zákonne 
založených systémov, aby mohli buď 
získať povolenie na riadny pobyt, 
pracovné povolenie a identifikačné 
doklady, alebo si nájsť miesto v rámci 
zákonne založených systémov vo svojej 
domovskej krajine;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 4
Liisa Jaakonsaari

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. konštatuje, že neregulárna situácia, 
v ktorej sa nachádzajú ženy, ktoré sa 
nemôžu preukázať osobnými dokladmi, 
sťažuje v celej Európe dodržiavanie ich 
základných ľudských práv;

1. konštatuje, že neregulárna situácia, 
v ktorej sa nachádzajú ženy, ktoré sa 
nemôžu preukázať osobnými dokladmi, 
sťažuje v celej Európe dodržiavanie ich 
základných ľudských práv a prispieva 
k sociálnemu vylúčeniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Martin Kastler
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Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva členské štáty, aby ženám bez 
osobných dokladov umožnili prístup 
k zdravotným službám a vzdelávaniu, aby 
im umožnili prístup k právnemu systému 
a dôvernému poradenstvu 
v mimoriadnych situáciách bez strachu 
z toho, že to priamo povedie k opatreniam 
na ukončenie ich pobytu, aby zabezpečili
zapojenie Európskej platformy proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ako aj 
sietí existujúcich organizácií 
poskytujúcich pomoc, cirkví a občianskej 
spoločnosti do tejto činnosti a aby 
v prípade potreby vytvorili osobitné formy 
ochrany údajov týkajúcich sa dotknutých 
žien;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 6
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že prístup k zamestnaniu 
vyhliadky na dlhodobú istotu a postup 
v zamestnaní sú v dôsledku 
diskriminačných postupov často 
obmedzené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Liisa Jaakonsaari
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Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
uznali neregulárne migrantky za
explicitnú zraniteľnú sociálnu skupinu, 
pokiaľ ide o vystavenie nezákonnému 
obchodovaniu, diskriminácii 
a vykorisťovaniu na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Liisa Jaakonsaari

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby sa 
zamerali na pracovné podmienky 
neregulárnych migrantiek ako na 
rozhodujúci krok k vymedzeniu a uznaniu 
ťažkostí, ktorým sú neregulárne 
migrantky vystavené na trhu práce, a aby 
zaistili dodržiavanie ich základných práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Liisa Jaakonsaari

Návrh stanoviska
Odsek 1c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
neregulárnym migrantkám zaistili právo 
na verejné a sociálne služby a zdravotnú 
starostlivosť a prístup k týmto službám 
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a zdravotnej starostlivosti s cieľom 
dodržiavať ich základné ľudské práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Liisa Jaakonsaari

Návrh stanoviska
Odsek 1d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1d. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
ako rozhodujúci krok posilnili boj proti 
nelegálnej práci a pracovnému 
vykorisťovaniu s cieľom dodržiavať 
a zabezpečovať rovnaké zaobchádzanie 
s migrujúcimi pracovníčkami bez 
osobných dokladov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Liisa Jaakonsaari

Návrh stanoviska
Odsek 1e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1e. nabáda členské štáty, aby aktívne 
pracovali na rozšírení vyhliadok osôb bez 
dokladov na získanie legálneho povolenia
s cieľom uľahčiť im prístup na trh práce
a zlepšiť ich sociálne začlenenie do 
spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Sari Essayah
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Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty a sociálnych 
partnerov, aby venovali pozornosť 
osobitnej situácii žien bez dokladov na 
pracovnom trhu, a aby tak týmto ženám 
umožnili lepšie využívanie ich práv, a to aj 
uplatňovaním smernice EÚ 2009/52/ES, 
ktorou sa stanovujú minimálne normy pre 
sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na území 
členských štátov;

2. vyzýva členské štáty a sociálnych 
partnerov, aby pomohli ženám bez 
osobných dokladov zaevidovať sa do 
zákonne založených systémov, aby sa ich 
postavenie na pracovnom trhu
zlegalizovalo, a aby tak týmto ženám 
umožnili lepšie využívanie ich práv, a to aj 
uplatňovaním smernice EÚ 2009/52/ES, 
ktorou sa stanovujú minimálne normy pre 
sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na území 
členských štátov, a poukazuje na to, že 
podľa tejto smernice členské štáty musia 
zakazovať zamestnávanie štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na území 
členských štátov;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 13
Liisa Jaakonsaari

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty a sociálnych 
partnerov, aby venovali pozornosť 
osobitnej situácii žien bez dokladov na 
pracovnom trhu, a aby tak týmto ženám 
umožnili lepšie využívanie ich práv, a to aj 
uplatňovaním smernice EÚ 2009/52/ES, 
ktorou sa stanovujú minimálne normy pre 
sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na území 
členských štátov;

2. vyzýva členské štáty a sociálnych 
partnerov, aby venovali pozornosť 
osobitnej situácii žien bez osobných
dokladov na pracovnom trhu, aby tieto 
ženy mohli využívať svoje práva, a to aj 
uplatňovaním smernice EÚ 2009/52/ES, 
ktorou sa stanovujú minimálne normy pre 
sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na území 
členských štátov, a aby zabezpečili 
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dodržiavanie pracovného práva 
a kolektívnych zmlúv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Martin Kastler

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty a sociálnych 
partnerov, aby venovali pozornosť 
osobitnej situácii žien bez dokladov na 
pracovnom trhu, a aby tak týmto ženám 
umožnili lepšie využívanie ich práv, a to aj 
uplatňovaním smernice EÚ 2009/52/ES, 
ktorou sa stanovujú minimálne normy pre 
sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na území 
členských štátov;

2. zdôrazňuje, že najmä ženy bez
osobných dokladov sú často obeťami 
neistých, izolovaných, nezdravých alebo 
nespravodlivých pracovných podmienok, 
v niektorých prípadoch zažívajú 
zneužívanie a násilie a ich extrémna
závislosť od ich zamestnávateľov im bráni 
v uplatňovaní ich základných 
a pracovných práv; vyzýva členské štáty a 
sociálnych partnerov, aby venovali 
pozornosť osobitnej situácii žien bez 
osobných dokladov na pracovnom trhu, a 
aby tak týmto ženám umožnili lepšie 
využívanie ich práv, a to aj uplatňovaním 
smernice EÚ 2009/52/ES, ktorou sa 
stanovujú minimálne normy pre sankcie a 
opatrenia voči zamestnávateľom štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na území 
členských štátov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 15
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. upozorňuje na skutočnosť, že 
v krajinách pôvodu alebo v hostiteľskej 
krajine neregulárne migrantky veľmi 
často pracujú v oblastiach, ktoré sú pod 
úrovňou ich dosiahnutého vzdelania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Liisa Jaakonsaari

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
pracovníčkam bez osobných dokladov 
zabezpečili právo na štrajk a ochranu zo 
strany odborov s cieľom posilniť ich 
a umožniť im lepšie využívať ich práva
a znížiť riziko pracovného 
vykorisťovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva na vykonávanie dohovoru 
MOP č. 29 o nútenej práci; žiada, aby sa 
zvážila osobitná situácia žien zapojených 
do nútenej práce – vrátane nielen nútenej 
prostitúcie, ale každej nedobrovoľnej 
práce, a to aj v domácnosti – a aby sa 
poskytla ochrana dotknutým
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neregulárnym migrantkám;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 18
Liisa Jaakonsaari

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
Komisia a členské štáty posilnili pracovné 
inšpekcie s cieľom bojovať proti 
vykorisťovaniu migrujúcich pracovníčok 
bez osobných dokladov a porušovaniu ich 
základných ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. žiada o vytvorenie osobitných foriem 
ochrany údajov týkajúcich sa žien bez 
osobných dokladov, ktoré sa v takejto 
situácii obracajú na domovy pre ženy, 
poradenské centrá alebo na osoby 
pôsobiace v duchovnej oblasti; požaduje 
vo všetkých členských štátoch 
transpozíciu smernice 2011/36/EÚ o 
prevencii obchodovania s ľuďmi a boji 
proti nemu a o ochrane obetí 
obchodovania;

3. domnieva sa, že ženám bez osobných 
dokladov, ktoré sú obeťami obchodovania 
s ľuďmi, alebo im to hrozí, a ktoré sa 
v takejto situácii obracajú na príslušné 
orgány, domovy pre ženy, poradenské 
centrá alebo na osoby pôsobiace 
v duchovnej oblasti, by sa mala 
poskytovať pomoc a podpora podľa
smernice 2011/36/EÚ o prevencii 
obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a 
o ochrane obetí obchodovania, a žiada, aby 
sa táto smernica vykonávala vo všetkých 
členských štátoch;

Or. fi



PE521.614v01-00 12/19 AM\1006352SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 20
Liisa Jaakonsaari

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. žiada o vytvorenie osobitných foriem 
ochrany údajov týkajúcich sa žien bez 
osobných dokladov, ktoré sa v takejto 
situácii obracajú na domovy pre ženy,
poradenské centrá alebo na osoby 
pôsobiace v duchovnej oblasti; požaduje 
vo všetkých členských štátoch transpozíciu 
smernice 2011/36/EÚ o prevencii 
obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a 
o ochrane obetí obchodovania;

3. žiada o vytvorenie osobitných foriem 
ochrany údajov týkajúcich sa žien bez 
osobných dokladov, ktoré žiadajú o pomoc 
alebo poradenstvo príslušné orgány,
poradenské centrá alebo mimovládne 
organizácie; požaduje vo všetkých 
členských štátoch transpozíciu smernice 
2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s 
ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí 
obchodovania;

žiada zabezpečenie toho, aby mali ženy 
bez osobných dokladov, ktoré sa stali 
obeťou zločinu, právo na prijatie pomoci 
bez rizika vyhostenia z členského štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. žiada o vytvorenie osobitných foriem 
ochrany údajov týkajúcich sa žien bez 
osobných dokladov, ktoré sa v takejto 
situácii obracajú na domovy pre ženy, 
poradenské centrá alebo na osoby 
pôsobiace v duchovnej oblasti; požaduje vo 
všetkých členských štátoch transpozíciu 
smernice 2011/36/EÚ o prevencii 
obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a 
o ochrane obetí obchodovania;

3. žiada o vytvorenie osobitných foriem 
ochrany údajov týkajúcich sa žien bez 
osobných dokladov, ktoré sa v takejto 
situácii obracajú na nemocnice, lekárov, 
domovy pre ženy, poradenské centrá alebo 
na osoby pôsobiace v duchovnej oblasti, 
a o ochranu pracovníkov v týchto 
zariadeniach, ktorí sa dozvedia
o nelegálnom pobyte; požaduje vo 
všetkých členských štátoch transpozíciu 
smernice 2011/36/EÚ o prevencii 
obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a 
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o ochrane obetí obchodovania;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 22
Martin Kastler

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. odsudzuje všetky formy násilia, 
obchodovania s ľuďmi, zneužívania
a diskriminácie namierené proti ženám 
bez osobných dokladov; zdôrazňuje, že 
v týchto situáciách je potrebné zabezpečiť 
prístup k ponúkanej pomoci bez strachu 
z toho, že to priamo povedie k opatreniam 
na ukončenie pobytu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 23
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a.vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili dostatok ženského 
kontaktného personálu, zdravotníckych 
pracovníčok, úradníčok, poradkýň a iných 
pracovníčok; poznamenáva, že takýto 
krok sa požaduje z dôvodu rešpektovania 
iných náboženstiev a kultúr a chráni pred 
diskrimináciou;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 24
Claudette Abela Baldacchino

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že ženám bez osobných 
dokladov hrozí zneužívanie a že prekážky, 
ktoré im bránia v začatí právneho 
postupu, často pramenia v strachu, že 
nemajú zaručenú bezpečnosť, čo je 
spôsobené nedostatkom domovov pre ženy 
a procesnými prekážkami; vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili, že takéto ženy budú 
mať možnosť nahlásiť akékoľvek 
zneužitie, ktorého obeťami sa stali, a že 
budú chránené pred akoukoľvek formou 
postihu; mali by sa tiež zaviesť opatrenia 
na pomoc takýmto zraniteľným ženám, 
a to aj prostredníctvom zabezpečenia 
domovov pre ženy; preto vyzýva členské 
štáty, aby prijali potrebné opatrenia na 
odhalenie takéhoto zneužívania a aby 
zaručili prístup k spravodlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. osobitný dôraz kladie na ženy bez 
osobných dokladov, ktoré sú tehotné alebo 
majú deti: na osobitnú potrebu chrániť 
nenarodený života a na právny nárok na 
lekársku starostlivosť, ako aj na právo na 
vystavenie rodného listu pre dieťa podľa 
článku 7 Dohovoru OSN o právach 
dieťaťa;

4. osobitný dôraz kladie na ženy bez 
osobných dokladov, ktoré sú tehotné alebo 
majú deti: na osobitnú potrebu chrániť a na 
právny nárok na lekársku starostlivosť, ako 
aj na právo na vystavenie rodného listu pre 
dieťa podľa článku 7 Dohovoru OSN 
o právach dieťaťa; zdôrazňuje, že je 
potrebné zabezpečiť, aby mali ženy 
s nelegálnym alebo nejasným pobytovým 
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statusom prístup k zdravotnej 
starostlivosti bez toho, aby sa následne 
museli obávať stíhania a/alebo 
vyhostenia;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 26
Liisa Jaakonsaari

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. osobitný dôraz kladie na ženy bez 
osobných dokladov, ktoré sú tehotné alebo 
majú deti: na osobitnú potrebu chrániť 
nenarodený života a na právny nárok na 
lekársku starostlivosť, ako aj na právo na 
vystavenie rodného listu pre dieťa podľa 
článku 7 Dohovoru OSN o právach 
dieťaťa;

4. osobitný dôraz kladie na ženy bez 
osobných dokladov, ktoré sú tehotné alebo 
majú deti: na osobitnú potrebu chrániť a na 
právny nárok na lekársku starostlivosť, ako
aj na právo na vystavenie rodného listu pre 
dieťa podľa článku 7 Dohovoru OSN 
o právach dieťaťa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Martin Kastler

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. osobitný dôraz kladie na ženy bez 
osobných dokladov, ktoré sú tehotné alebo 
majú deti: na osobitnú potrebu chrániť 
nenarodený života a na právny nárok na 
lekársku starostlivosť, ako aj na právo na 
vystavenie rodného listu pre dieťa podľa 
článku 7 Dohovoru OSN o právach 
dieťaťa;

4. osobitný dôraz kladie na ženy bez 
osobných dokladov, ktoré sú tehotné alebo 
majú deti: na osobitnú potrebu chrániť 
nenarodený život a na právny nárok na 
lekársku starostlivosť poskytovanú lekármi 
a pôrodnými asistentkami počas pôrodu aj 
po ňom, prístup k psychologicko-
sociálnemu a duchovnému poradenstvu, 
ako aj na právo na vystavenie rodného listu 
pre dieťa podľa článku 7 Dohovoru OSN 
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o právach dieťaťa; tieto ženy musia mať 
prístup k primeranej zdravotnej 
starostlivosti a k matričným úradom bez 
strachu z toho, že to priamo povedie 
k opatreniam na ukončenie ich pobytu; 
požaduje osobitné formy ochrany údajov 
týkajúcich sa žien, ktoré sa v takýchto 
situáciách obracajú na lekárov, kliniky 
a matričné úrady; 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 28
Martin Kastler

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
prostredníctvom intenzívnejšieho výskumu 
a kontaktov v rámci neho odstránili 
nedostatky, pokiaľ ide o spoľahlivé údaje 
a dostupné poznatky o počte a situácii osôb 
bez dokladov v Európe;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
prostredníctvom intenzívnejšieho výskumu 
a kontaktov v rámci neho odstránili 
nedostatky, pokiaľ ide o spoľahlivé údaje 
a dostupné poznatky o počte a situácii osôb 
bez dokladov v Európe, aby upriamili 
pozornosť nadácie Eurofound na situáciu 
žien bez osobných dokladov a aby brali na 
tieto ženy väčší ohľad pri realizácii cieľov 
stratégie Európa 2020 týkajúcich sa 
začlenenia; 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 29
Liisa Jaakonsaari

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
prostredníctvom intenzívnejšieho výskumu 

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
prostredníctvom intenzívnejšieho výskumu 
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a kontaktov v rámci neho odstránili 
nedostatky, pokiaľ ide o spoľahlivé údaje 
a dostupné poznatky o počte a situácii osôb 
bez dokladov v Európe;

a kontaktov v rámci neho odstránili 
nedostatky, pokiaľ ide o spoľahlivé údaje 
a dostupné poznatky o počte a situácii osôb 
bez dokladov v Európe, s cieľom podporiť 
dôstojný život pre osoby bez dokladov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva členské štáty, aby deťom žien 
s nelegálnym alebo nejasným pobytovým 
statusom poskytli prístup k vzdelávaciemu 
systému bez toho, aby im hrozilo, že to 
povedie k stíhaniu a/alebo vyhosteniu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 31
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zmiernili nerovnosti v zamestnaní medzi 
migrujúcimi pracovníkmi a pracovníkmi 
z EÚ prostredníctvom ponuky 
stredoškolskej a odbornej prípravy, aby 
ženy – najmä migrantky – mohli získať 
nové zručnosti a nemuseli sa obmedzovať 
na slabo platené pracovné miesta.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 32
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
vykonávali preventívne lekárske 
prehliadky a poskytovali zdravotnú 
starostlivosť – so zreteľom na ochranou 
údajov –, ktoré by boli bezplatne dostupné
aj pre ženy, ktoré sú v EÚ bez osobných 
dokladov; 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 33
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. v súvislosti so snahou zabrániť
migrácii prostredníctvom poskytovania 
rozvojovej pomoci krajinám pôvodu 
migrantov žiada, aby sa pozornosť 
sústredila na vzdelávanie a práva žien;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 34
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. konštatuje, že v tejto súvislosti by sa 
mal vziať do úvahy návrh stanoviska 
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k rodovým aspektom Rámca EÚ pre 
vnútroštátne stratégie integrácie Rómov.

Or. de


