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Predlog spremembe 1
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da neurejeni status žensk brez 
dokumentov po vsej Evropi otežuje
spoštovanje njihovih temeljnih človekovih 
pravic;

1. meni, da neurejeni status žensk brez 
dokumentov in z nejasnim statusom 
prebivanja po vsej Evropi skoraj povsem 
onemogoča spoštovanje njihovih temeljnih 
človekovih pravic, kot je dostop do 
izobraževanja in zdravstvenih storitev;

Or. de

Predlog spremembe 2
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da neurejeni status žensk brez 
dokumentov po vsej Evropi otežuje 
spoštovanje njihovih temeljnih človekovih 
pravic;

1. meni, da neurejeni status žensk brez 
dokumentov po vsej Evropi otežuje 
spoštovanje njihovih temeljnih človekovih 
pravic, zaradi česar so te ženske posebej 
ranljive za vse oblike izkoriščanja, nizke 
plače in nestabilne delovne razmere; ker 
nimajo sklenjenih pogodb, so prikrajšane 
za socialno varnost in druge pravice iz 
delovnega razmerja, nepismenost, 
jezikovne ovire in ovire v povezavi s 
prilagodljivostjo pa še dodatno 
poslabšujejo njihov položaj;

Or. en

Predlog spremembe 3
Sari Essayah
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da neurejeni status žensk brez 
dokumentov po vsej Evropi otežuje 
spoštovanje njihovih temeljnih človekovih 
pravic;

1. meni, da neurejeni status žensk brez 
dokumentov po vsej Evropi otežuje 
spoštovanje njihovih temeljnih človekovih 
pravic; meni, da je najboljši način za 
trajno izboljšanje njihovega položaja, da 
se vključijo v zakonite sisteme, da bi lahko 
pridobile zakonito dovoljenje za 
prebivanje, delovno dovoljenje in osebne 
dokumente ali postale del zakonitih 
sistemov v svoji domovini;

Or. fi

Predlog spremembe 4
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da neurejeni status žensk brez 
dokumentov po vsej Evropi otežuje 
spoštovanje njihovih temeljnih človekovih 
pravic;

1. meni, da neurejeni status žensk brez 
dokumentov po vsej Evropi otežuje 
spoštovanje njihovih temeljnih človekovih 
pravic ter prispeva k njihovi socialni 
izključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 5
Martin Kastler

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva države članice, naj ženskam 
brez dokumentov zagotovijo koriščenje 
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zdravstvenih storitev in dostop do 
izobraževanja, jim omogočijo dostop do 
pravnega varstva in zaupnega svetovanja 
v nujnih primerih, ne da bi jih moralo biti 
strah, da bodo kot neposredna posledica 
tega sprejeti ukrepi za prenehanje 
njihovega prebivanja, ter naj vključijo 
Evropsko platformo za boj proti revščini 
in socialni izključenosti in mreže 
obstoječih organizacij za pomoč, cerkva in
civilne družbe, po potrebi pa vzpostavijo 
posebne oblike varstva podatkov za 
prizadete;

Or. de

Predlog spremembe 6
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da so dostop do trga dela in 
možnosti za dolgoročnejšo varnost in 
poklicno napredovanje zaradi 
diskriminacije pogosto omejeni;

Or. en

Predlog spremembe 7
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva države članice in Komisijo, naj 
priseljenke brez dokumentov priznajo kot 
družbeno skupino, ki je očitno ranljiva za 
trgovino z ljudmi, diskriminacijo in 
izkoriščanje na trgu dela; 
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Or. en

Predlog spremembe 8
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva države članice in Komisijo, naj 
se osredotočijo na delovne razmere 
priseljenk brez dokumentov, kar naj 
predstavlja odločilen korak na poti k 
opredelitvi in priznanju težav, s katerimi 
se priseljenke brez dokumentov srečujejo 
na trgu dela, in zagotovijo spoštovanje 
njihovih temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 9
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poziva države članice in Komisijo, naj 
priseljenkam brez dokumentov zagotovijo 
pravico in dostop do javnih, socialnih in 
zdravstvenih storitev ter s tem spoštovanje 
njihovih temeljnih človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 10
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. poziva države članice in Komisijo, naj 
okrepijo boj proti delu na črno in 
izkoriščanju delovne sile, pri čemer naj bo 
to odločilni ukrep za spoštovanje in 
zagotovitev enakega obravnavanja 
delavcev migrantov brez dokumentov;

Or. en

Predlog spremembe 11
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 1 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1e. spodbuja države članice k dejavnemu 
delu za izboljšanje možnosti oseb brez 
dokumentov, da postanejo zakonite, da bi 
jim olajšali dostop do trga dela in 
izboljšali njihovo socialno vključenost;

Or. en

Predlog spremembe 12
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice in socialne 
partnerje, da se posvetijo posebnemu 
primeru žensk brez dokumentov v svetu 
dela in pomagajo prizadetim ter jim tako 
omogočijo boljše uveljavljanje svojih
pravic, tudi z uporabo Direktive 
2009/52/ES o minimalnih standardih glede 
sankcij in ukrepov zoper delodajalce 

2. poziva države članice in socialne 
partnerje, da pomagajo ženskam brez 
dokumentov postati del zakonitih 
sistemov, tako da bo njihov položaj v svetu 
dela zakonit ter jim tako omogočijo boljše 
uveljavljanje njihovih pravic, tudi z 
uporabo Direktive 2009/52/ES o 
minimalnih standardih glede sankcij in 
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nezakonito prebivajočih državljanov tretjih 
držav;

ukrepov zoper delodajalce nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav, in 
poudarja, da morajo države članice na 
podlagi navedene direktive prepovedati 
zaposlovanje nezakonito prebivajočih 
državljanov tretjih držav;

Or. fi

Predlog spremembe 13
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice in socialne 
partnerje, da se posvetijo posebnemu
primeru žensk brez dokumentov v svetu 
dela in pomagajo prizadetim ter jim tako 
omogočijo boljše uveljavljanje svojih
pravic, tudi z uporabo Direktive 
2009/52/ES o minimalnih standardih glede 
sankcij in ukrepov zoper delodajalce 
nezakonito prebivajočih državljanov tretjih 
držav;

2. poziva države članice in socialne 
partnerje, da se posvetijo posebnemu
položaju žensk brez dokumentov v svetu 
dela z namenom uveljavljanja njihovih
pravic, tudi z uporabo Direktive 
2009/52/ES o minimalnih standardih glede 
sankcij in ukrepov zoper delodajalce 
nezakonito prebivajočih državljanov tretjih 
držav, da se zagotovi spoštovanje 
delovnega prava in kolektivnih pogodb;

Or. en

Predlog spremembe 14
Martin Kastler

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice in socialne 
partnerje, da se posvetijo posebnemu
primeru žensk brez dokumentov v svetu 
dela in pomagajo prizadetim ter jim tako 
omogočijo boljše uveljavljanje svojih
pravic, tudi z uporabo Direktive 

2. odločno opozarja, da so prav ženske 
brez dokumentov pogosto žrtve prekernih, 
izoliranih ali nepravičnih delovnih razmer 
ali razmer, ki škodujejo zdravju, da so 
deloma izpostavljene zlorabam in nasilju 
in jim dejstvo, da so izjemno odvisne od 
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2009/52/ES o minimalnih standardih glede 
sankcij in ukrepov zoper delodajalce 
nezakonito prebivajočih državljanov tretjih 
držav;

svojih delodajalcev, preprečuje, da bi 
uveljavljale svoje temeljne pravice in 
pravice iz delovnega razmerja; poziva 
države članice in socialne partnerje, da se 
posvetijo posebnemu položaju žensk brez 
dokumentov v svetu dela in pomagajo 
prizadetim ter jim tako omogočijo boljše 
uveljavljanje njihovih pravic, tudi z 
uporabo Direktive 2009/52/ES o 
minimalnih standardih glede sankcij in 
ukrepov zoper delodajalce nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav;

Or. de

Predlog spremembe 15
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja na dejstvo, da priseljenke 
brez dokumentov zelo pogosto delajo na 
delovnih mestih, za katera je potrebna 
nižja stopnja izobrazbe od tiste, ki so jo 
dosegle v državah izvora ali v državi 
gostiteljici;

Or. en

Predlog spremembe 16
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva države članice in Komisijo, naj 
delavcem brez dokumentov zagotovijo 
pravice do stavke in zaščito sindikatov, da 
bi okrepili njihov položaj in jim omogočili 
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boljše izvrševanje njihovih pravic ter 
zmanjšali nevarnost za izkoriščanje 
delovne sile; 

Or. en

Predlog spremembe 17
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva k prenosu Konvencije št. 29 
Mednarodne organizacije dela o prisilnem 
delu; poziva, naj se upošteva poseben 
položaj žensk, ki prisilno delajo, kar ne 
vključuje samo prisilne prostitucije, 
ampak vsa neprostovoljna dela, tudi 
gospodinjska, in naj se zaščitijo prizadete 
priseljenke brez dokumentov;

Or. de

Predlog spremembe 18
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 2b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da morajo Komisija in 
države članice okrepiti delovne inšpekcije 
v boju proti izkoriščanju delavk migrantk 
brez dokumentov in kršenju njihovih 
temeljnih človekovih pravic;

Or. en



AM\1006352SL.doc 11/18 PE521.614v01-00

SL

Predlog spremembe 19
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. zahteva posebne oblike varstva 
podatkov za ženske brez dokumentov, ki se 
v takšnih situacijah obračajo na varne hiše 
za ženske, na svetovalnice ali verske 
svetovalce; zahteva prenos Direktive
2011/36/EU o preprečevanju trgovine z 
ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih 
žrtev v vseh državah članicah;

3. meni, da je treba ženskam brez 
dokumentov, ki so žrtve ali so v 
nevarnosti, da bodo postale žrtve trgovine 
z ljudmi, in se v takšnih situacijah obračajo 
na organe oblasti, na varne hiše za ženske, 
na svetovalnice ali verske svetovalce, 
pomagati in jih podpirati v skladu z 
Direktivo 2011/36/EU o preprečevanju 
trgovine z ljudmi in boju proti njej ter 
zaščiti njenih žrtev, in poziva k izvajanju 
te direktive v vseh državah članicah;

Or. fi

Predlog spremembe 20
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. zahteva posebne oblike varstva podatkov 
za ženske brez dokumentov, ki se v takšnih 
situacijah obračajo na varne hiše za 
ženske, na svetovalnice ali verske 
svetovalce; zahteva prenos Direktive 
2011/36/EU o preprečevanju trgovine z 
ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih 
žrtev v vseh državah članicah;

3. zahteva posebne oblike varstva podatkov 
za ženske brez dokumentov, ki iščejo 
pomoč ali nasvet pri organih oblasti, 
svetovalnicah ali NVO; zahteva prenos 
Direktive 2011/36/EU o preprečevanju 
trgovine z ljudmi in boju proti njej ter 
zaščiti njenih žrtev v vseh državah 
članicah,

da se ženskam brez dokumentov, ki so bile 
žrtve kaznivih dejanj, zagotovi pravica do 
pomoči, ne da bi zanje obstajalo tveganje, 
da bodo izgnane iz države članice;

Or. en
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Predlog spremembe 21
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. zahteva posebne oblike varstva podatkov 
za ženske brez dokumentov, ki se v takšnih 
situacijah obračajo na varne hiše za ženske, 
na svetovalnice ali verske svetovalce;
zahteva prenos Direktive 2011/36/EU o 
preprečevanju trgovine z ljudmi in boju 
proti njej ter zaščiti njenih žrtev v vseh 
državah članicah;

3. zahteva posebne oblike varstva podatkov 
za ženske brez dokumentov, ki se v takšnih 
situacijah obračajo na bolnišnice, 
zdravnike, varne hiše za ženske, na 
svetovalnice ali verske svetovalce, ter 
zaščito delavcev v teh ustanovah, ki dobijo 
informacije o nezakonitem prebivanju;
zahteva prenos Direktive 2011/36/EU o 
preprečevanju trgovine z ljudmi in boju 
proti njej ter zaščiti njenih žrtev v vseh 
državah članicah;

Or. de

Predlog spremembe 22
Martin Kastler

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. obsoja vse oblike nasilja, trgovine z 
ljudmi, zlorab in diskriminacije žensk brez 
dokumentov; poudarja, da je treba 
ženskam zagotoviti dostop do ustrezne 
pomoči, ne da bi jih moralo biti strah, da 
bodo kot neposredna posledica tega 
sprejeti ukrepi za prenehanje njihovega 
prebivanja;

Or. de

Predlog spremembe 23
Jutta Steinruck
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo in države članice, naj 
za ženske brez dokumentov zagotovijo 
zadostno število žensk, na katere se lahko 
obrnejo v stiski, svetovalk, pristojnih oseb, 
uradnic in izvedenk; opozarja, da je to 
potrebno zaradi spoštovanja do drugih ver 
in kultur ter da je to zaščita pred 
diskriminacijo;

Or. de

Predlog spremembe 24
Claudette Abela Baldacchino

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da so ženske brez 
dokumentov ranljive za zlorabe in da 
pravnih postopkov pogosto ne začnejo 
zato, ker jih je strah, da niso varne, saj 
primanjkuje zavetišč in se srečujejo s 
postopkovnimi ovirami; poziva države 
članice, naj zagotovijo, da lahko take 
ženske prijavijo vse zlorabe, ki so jim bile 
izpostavljene, in da so zaščitene pred 
vsemi oblikami povračilnih ukrepov. 
Sprejeti je treba tudi ukrepe za pomoč 
takim ranljivim ženskam, vključno z 
zagotovitvijo zavetišč. Zato naj države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe za 
prepoznavanje takih zlorab in zagotovitev 
dostopa do pravnega varstva;

Or. en
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Predlog spremembe 25
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. posebno pozornost usmerja na ženske z 
otroki ali nosečnice brez dokumentov, saj 
potrebujejo posebno zaščito nerojenega 
življenja in zakonsko pravico do 
zdravniške oskrbe ter pravico do rojstnega 
lista za otroke v skladu s členom 7 
Konvencije OZN o otrokovih pravicah;

4. posebno pozornost usmerja na ženske z 
otroki ali nosečnice brez dokumentov, saj 
potrebujejo posebno zaščito in zakonsko 
pravico do zdravniške oskrbe ter pravico 
do rojstnega lista za otroke v skladu s 
členom 7 Konvencije OZN o otrokovih 
pravicah; poudarja, da je treba zagotoviti, 
da lahko ženske z neurejenim ali 
nejasnim statusom prebivanja poiščejo 
zdravniško pomoč, ne da bi nato morale 
računati na kazenski pregon in/ali izgon;

Or. de

Predlog spremembe 26
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. posebno pozornost usmerja na ženske z 
otroki ali nosečnice brez dokumentov, saj 
potrebujejo posebno zaščito nerojenega 
življenja in zakonsko pravico do 
zdravniške oskrbe ter pravico do rojstnega 
lista za otroke v skladu s členom 7 
Konvencije OZN o otrokovih pravicah;

4. posebno pozornost usmerja na ženske z 
otroki ali nosečnice brez dokumentov, saj 
potrebujejo posebno zaščito in zakonsko 
pravico do zdravniške oskrbe ter pravico 
do rojstnega lista za otroke v skladu s 
členom 7 Konvencije OZN o otrokovih 
pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 27
Martin Kastler
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. posebno pozornost usmerja na ženske z 
otroki ali nosečnice brez dokumentov, saj 
potrebujejo posebno zaščito nerojenega 
življenja in zakonsko pravico do 
zdravniške oskrbe ter pravico do rojstnega 
lista za otroke v skladu s členom 7 
Konvencije OZN o otrokovih pravicah;

4. posebno pozornost usmerja na ženske z 
otroki ali nosečnice brez dokumentov, saj 
potrebujejo posebno zaščito nerojenega 
življenja in zakonsko pravico do 
zdravniške oskrbe s strani zdravnikov in 
babic pred in med porodom ter po njem, 
dostop do psihosocialne in pastoralne 
oskrbe ter pravico do rojstnega lista za 
otroke v skladu s členom 7 Konvencije 
OZN o otrokovih pravicah, prav tako pa 
morajo imeti dostop do ustrezne 
zdravniške oskrbe in matičnih uradov, ne
da bi jih moralo biti strah, da bodo kot 
neposredna posledica tega sprejeti ukrepi 
za prenehanje njihovega prebivanja;
zahteva posebne oblike varstva podatkov 
za ženske, ki se v takih položajih obrnejo 
na zdravnike, bolnišnice ali matične 
urade;

Or. de

Predlog spremembe 28
Martin Kastler

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
prek okrepljenih in bolj povezanih raziskav 
dopolnjujejo do sedaj pomanjkljive 
podatke in znanje, ki je na voljo o številu 
oseb brez dokumentov v Evropi in o 
razmerah, v katerih živijo.

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
prek okrepljenih in bolj povezanih raziskav 
dopolnjujejo do sedaj pomanjkljive 
podatke in znanje, ki je na voljo o številu 
oseb brez dokumentov v Evropi in o 
razmerah, v katerih živijo, povečajo 
pozornost, ki jo fundacija Eurofound 
namenja položaju žensk brez dokumentov, 
in prizadete bolj kot doslej upoštevajo pri 
uresničevanju ciljev vključevanja 
strategije Evropa 2020.
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Or. de

Predlog spremembe 29
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
prek okrepljenih in bolj povezanih raziskav 
dopolnjujejo do sedaj pomanjkljive 
podatke in znanje, ki je na voljo o številu 
oseb brez dokumentov v Evropi in o 
razmerah, v katerih živijo.

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
prek okrepljenih in bolj povezanih raziskav 
dopolnjujejo do sedaj pomanjkljive 
podatke in znanje, ki je na voljo o številu 
oseb brez dokumentov v Evropi in o 
razmerah, v katerih živijo, da bi se tako 
zavzele za dostojno življenje oseb brez 
dokumentov;

Or. en

Predlog spremembe 30
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva države članice, naj otrokom 
žensk z neurejenim ali nejasnim statusom 
prebivanja zagotovijo dostop do šolskega 
sistema, ne da bi nato morali računati na 
kazenski pregon in/ali izgon;

Or. de

Predlog spremembe 31
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)



AM\1006352SL.doc 17/18 PE521.614v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo in države članice, naj 
s ponujanjem programov srednješolskega 
in poklicnega usposabljanja zmanjšajo 
neenakosti pri zaposlovanju delavcev 
migrantov in delavcev EU, da si bodo 
lahko ženske, zlasti priseljenke, pridobile 
nove spretnosti in znanja in jim ne bo 
treba sprejemati samo slabo plačanih 
delovnih mest.

Or. en

Predlog spremembe 32
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo in države članice, naj 
v EU tudi za ženske brez dokumentov 
zagotovijo brezplačne preventivne 
zdravniške preglede in zdravniško oskrbo 
in ob tem upoštevajo načelo varovanja 
podatkov;

Or. de

Predlog spremembe 33
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. zahteva, da se pri preprečevanju 
priseljevanja priseljenk/priseljencev z 
razvojno pomočjo v državah izvora 
pozornost usmerja na položaj, izobrazbo 
in pravice žensk.
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Predlog spremembe 34
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. opozarja, da je treba pri tem upoštevati 
osnutek mnenja o vidikih enakosti spolov 
v evropskem okviru za nacionalne 
strategije vključevanja Romov.

Or. de


