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Amendamentul 1
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că trebuie mărit gradul de 
conștientizare a situației femeilor în 
politicile UE, în special în politicile 
referitoare la educație, integrare, migrație, 
ocuparea forței de muncă și în politicile 
sociale;

1. subliniază că trebuie mărit gradul de 
conștientizare a situației femeilor care fac 
parte din grupe de vârstă diferite în 
politicile UE, în special în politicile 
referitoare la educație, integrare, migrație, 
ocuparea forței de muncă, sărăcie, 
asistență medicală și în politicile de
protecție socială și să se concentreze mai 
mult asupra situației femeilor în procesul 
decizional; 

Or. lt

Amendamentul 2
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. îndeamnă cu tărie Comisia și statele 
membre să elaboreze politici în cooperare 
cu partenerii sociali, care să elimine 
diferența de remunerare între femei și 
bărbați, care să se concentreze asupra 
integrării femeilor pe piața muncii și care 
să promoveze oportunități egale pentru 
mobilitate1;
__________________
1 Avizul FEMM la Rezoluția 
Parlamentului European din 25 
octombrie 2011 referitoare la promovarea 
mobilității lucrătorilor în cadrul Uniunii 
Europene. 
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Or. en

Amendamentul 3
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. încurajează statele membre să 
combată sărăcia și excluziunea socială a 
femeilor care aparțin unor grupuri de 
vârstă diferite; solicită Comisiei și statelor 
membre să ia măsuri de prevenire a 
sărăciei în rândul femeilor prin 
promovarea ocupării forței de muncă și a 
spiritului întreprinzător în rândul 
femeilor și facilitarea reconcilierii 
responsabilităților profesionale cu cele 
familiale prin dezvoltarea de facilități de 
îngrijire a copiilor;

Or. lt

Amendamentul 4
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. solicită statelor membre și Comisiei să 
acorde o atenție specială problemei 
sărăciei în rândul femeilor în vârstă, 
având în vedere faptul că acestea primesc 
pensii mai mici, fapt care este tot o 
consecință a perioadelor de șomaj în care 
acestea trebuie să se descurce în viața de 
zi cu zi astfel încât să poată avea grijă de 
copiii lor sau de alte persoane dependente 
din familie;
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Or. lt

Amendamentul 5
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre să protejeze 
drepturile femeilor, să promoveze 
egalitatea și egalitatea de șanse și să 
combată toate formele de exploatare și 
discriminare pe piața muncii;

2. invită statele membre să protejeze 
drepturile femeilor, să promoveze 
egalitatea și egalitatea de șanse și să 
combată toate formele de exploatare și 
discriminare pe piața muncii, precum 
segregarea profesională, discriminarea în 
ceea ce privește salariile etc.;

Or. en

Amendamentul 6
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre să protejeze 
drepturile femeilor, să promoveze 
egalitatea și egalitatea de șanse și să 
combată toate formele de exploatare și 
discriminare pe piața muncii;

2. invită statele membre să protejeze 
drepturile femeilor, să promoveze 
egalitatea și egalitatea de șanse pentru 
femei și bărbați, să garanteze condiții de 
muncă sigure și să combată toate formele 
de exploatare și discriminare pe piața 
muncii;

Or. lt

Amendamentul 7
Inês Cristina Zuber
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre să protejeze 
drepturile femeilor, să promoveze 
egalitatea și egalitatea de șanse și să 
combată toate formele de exploatare și 
discriminare pe piața muncii;

2. invită statele membre să protejeze 
drepturile femeilor, să promoveze 
egalitatea și egalitatea de șanse și să 
combată toate formele de exploatare și 
discriminare pe piața muncii, în special 
prin promovarea învățării pe tot parcursul 
vieții, combaterea ocupării precare a 
forței de muncă și promovarea muncii în 
care există drepturi, un program de lucru 
care este compatibil cu concilierea vieții 
de familie cu viața profesională, o rețea 
de servicii publice de asistență medicală, 
un sistem public de securitate socială și 
practici diferențiate în ceea ce privește 
organizarea programului lucru, la cererea 
femeilor;

Or. pt

Amendamentul 8
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. are în vedere faptul că mobilitatea 
profesională nu trebuie să aibă un impact 
negativ asupra femeilor în raport cu 
garantarea drepturilor sociale și, în acest 
scop, recunoscând totodată natura diferită 
a sistemelor de pensii la nivelul UE, ar 
trebui garantate menținerea și transferul 
între țări al drepturilor de pensie în 
temeiul sistemului public de securitate 
socială;

Or. pt
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Amendamentul 9
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. pentru a depăși problema segregării 
profesionale și a discriminării în ceea ce 
privește salariile, îndeamnă statele 
membre să promoveze ocupații și profesii 
care necesită competențe științifice, 
tehnice, inginerești și matematice pentru 
femei de la o vârstă fragedă, în vederea 
unei mai bune inserții profesionale, și să 
susțină tranziția dintre educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă; 
astfel, solicită statelor membre să asigure 
sau să dezvolte pe viitor servicii de calitate 
de orientare profesională și de îndrumare 
spre o carieră, care să sprijine femeile în 
această privință;

Or. en

Amendamentul 10
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei și statelor membre să 
acționeze în vederea abordării segregării 
de gen pe sectoare, atât prin motivarea 
populației de a pătrunde de la vârste 
fragede în sectoare relevante, cât și prin 
abordarea condițiilor care fac sectorul 
mai puțin atractiv pentru femei sau 
bărbați, cum ar fi, pe de o parte, condițiile 
de muncă incompatibile cu 
responsabilitățile de îngrijire și, pe de altă 
parte, munca la negru;
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Or. en

Amendamentul 11
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că promovarea mobilității 
educaționale și ocupaționale a femeilor 
poate contribui la realizările obiectivului 
principal al Strategiei „Europa 2020” de 
a crește rata ocupării forței de muncă la 
75 % în rândul femeilor și al bărbaților cu 
vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, 
inclusiv printr-o participare mai mare a 
tinerilor, a lucrătorilor în vârstă și a 
mâinii de lucru slab calificate și o mai 
bună integrare a migranților2;
__________________
2  Rezoluția Parlamentului European din 
24 mai 2012 referitoare la inițiativa 
privind oportunitățile pentru tineri.

Or. en

Amendamentul 12
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. atrage atenția asupra femeilor cu 
handicap și subliniază necesitatea 
adoptării de măsuri și de acțiuni care 
combat dubla discriminare și care 
promovează egalitatea de drepturi și 
șanse;
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Or. pt

Amendamentul 13
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază importanța sistemelor 
educaționale sensibile la gen, dat fiind 
faptul că ele oferă copiilor o varietate de 
opțiuni pentru a-și descoperi talentele; 
subliniază că cercetările arată că 
stereotipurile de gen solide în domeniul 
educației se adaugă la segregarea de gen 
pe piața muncii, atât în ceea ce privește 
sectoarele, cât și în ceea ce privește 
ocupațiile; solicită Comisiei și statelor 
membre să combată aceste stereotipuri;

Or. en

Amendamentul 14
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că modelele de mobilitate a 
carierei la vârste fragede joacă un rol 
crucial în modelarea schimbărilor 
ulterioare în ceea ce privește ocuparea 
forței de muncă; reamintește cele două 
rezoluții ale sale din 24 mai 2012 
referitoare la inițiativele privind 
oportunitățile pentru tineri și din 16 
ianuarie 2013, referitoare la garanția 
pentru tineri; solicită, prin urmare, 
Comisiei Europene și statelor membre să 
pună rapid în aplicare „pachetul privind 
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ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor”, în special în ceea ce privește 
„Primul meu loc de muncă EURES” și 
garanția pentru tineri, în vederea 
promovării mobilității educaționale și 
ocupaționale timpurii a femeilor tinere;

Or. en

Amendamentul 15
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază necesitatea de a atrage 
femeile în vederea educării și a formării 
în profesiile MINT (matematică, 
informatică, tehnologii noi);

Or. en

Amendamentul 16
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 2 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. subliniază că diferența de remunerare 
între femei și bărbați are la bază faptul că 
sectoarele în care femeile sunt 
suprareprezentate au adesea salarii mai 
mici;

Or. en

Amendamentul 17
Marije Cornelissen
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Proiect de aviz
Punctul 2 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2e. subliniază dauna adusă economiei și 
populației, care are la bază diferența de 
remunerare între femei și bărbați; 
îndeamnă statele membre să facă 
tendințele de plată mai transparente astfel 
încât să se evite persistența sau extinderea 
diferențelor de remunerare; solicită 
Comisiei să revizuiască legislația actuală 
privind diferența de remunerare între 
femei și bărbați (Directiva 2006/54) astfel 
cum solicită Parlamentul în Rezoluția sa 
adoptată la 13 martie 2012;

Or. en

Amendamentul 18
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 2 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2f. solicită partenerilor sociali, statelor 
membre și Comisiei să sprijine 
îmbunătățirea elementelor de egalitate de 
gen în contractele colective, printre altele 
prin promovarea dreptului la un program 
de lucru flexibil, facilități de îngrijire a 
copiilor, activități de îndrumare a 
lucrătorilor femei, măsuri de creștere a 
reprezentării femeilor în cadrul 
procesului de negociere colectivă și prin 
evaluarea impactului acordului colectiv 
asupra femeilor;

Or. en
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Amendamentul 19
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă statele membre să mărească 
securitatea împotriva traficului de ființe 
umane în cazul femeilor care se deplasează 
în străinătate pentru a munci;

3. îndeamnă statele membre să mărească 
protecția împotriva traficului de ființe 
umane în cazul femeilor care se deplasează 
în străinătate pentru a munci, inclusiv, în 
special accesul la informații, consultanță;

Or. en

Amendamentul 20
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. atrage atenția asupra necesității de a 
promova instrumente precum EURES și 
Your Europe, care facilitează găsirea 
informațiilor cu privire la condițiile de 
trai și de muncă din diferite state membre 
ale UE, facilitând astfel mobilitatea 
femeilor;

Or. pl

Amendamentul 21
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să includă în 
politicile lor naționale legate de mobilitate 
și/sau migrare și în programele lor 
naționale de reformă (PNR), dispoziții 

5. invită statele membre să furnizeze 
rapoarte cu privire la datele referitoare la 
gen în raport cu mobilitatea ocupațională 
și să includă în politicile lor naționale și în 
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privind protejarea drepturilor femeilor în 
contextul mobilității ocupaționale, 
acordând o atenție deosebită programării și 
implementării la nivel național sau 
regional, a programelor operaționale 
finanțate prin Fondul Social European
(FSE) pentru perioada de programare 
2014-2020, dar și ulterior;

programele lor naționale de reformă 
(PNR), dispoziții privind promovarea 
egalității de gen în contextul mobilității 
ocupaționale, acordând o atenție deosebită 
programării și implementării la nivel 
național sau regional, a programelor 
operaționale finanțate prin Fondul social 
european (FSE) pentru perioada de 
programare 2014-2020, dar și ulterior;

Or. en

Amendamentul 22
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să includă în 
politicile lor naționale legate de mobilitate 
și/sau migrare și în programele lor 
naționale de reformă (PNR), dispoziții 
privind protejarea drepturilor femeilor în 
contextul mobilității ocupaționale, 
acordând o atenție deosebită programării și 
implementării la nivel național sau 
regional, a programelor operaționale 
finanțate prin Fondul Social European
(FSE) pentru perioada de programare 
2014-2020, dar și ulterior;

5. invită statele membre să includă în 
politicile lor naționale legate de mobilitate 
și/sau migrare și în programele lor 
naționale de reformă (PNR), dispoziții 
privind protejarea drepturilor femeilor în 
contextul mobilității ocupaționale, 
acordând o atenție deosebită programării și 
implementării la nivel național sau 
regional, a programelor operaționale 
finanțate prin Fondul social european
(FSE) pentru perioada de programare 
2014-2020, dar și ulterior; reamintește 
rezoluția sa din 25 octombrie 2012 de 
aprobare a propunerii Comisiei de a aloca 
25 % din totalul sumei alocate pentru 
politica de coeziune către FSE3;
__________________
3 Rezoluția Parlamentului European din 
23 octombrie 2012 referitoare la interesul 
de a finaliza cu succes procedura de 
aprobare a cadrului financiar multianual 
2014-2020.

Or. en
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Amendamentul 23
Csaba Sógor

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că, dacă această 
problemă figurează ca un obiectiv special 
sau ca o prioritate în cadrul acestor 
programe, sau dacă apare ca o prioritate 
orizontală specială, vor începe să apară 
bune practici iar măsurile vor da rezultate 
la nivel regional și/sau local;

6. subliniază faptul că, dacă această 
problemă figurează ca un obiectiv specific
în cadrul acestor programe, sau dacă apare 
ca o prioritate orizontală specială, vor 
începe să apară bune practici iar măsurile 
vor da rezultate la nivel regional și/sau 
local;

Or. en

Amendamentul 24
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită statele membre să încurajeze 
proiectele naționale, regionale și locale 
pentru includerea femeilor în activități de 
voluntariat, precum și în activități de 
caritate în folosul comunității;

7. solicită statelor membre să 
îmbunătățească rata de participare a 
femeilor pe piața muncii; solicită statelor 
membre să încurajeze o participare mai 
mare a bărbaților la munca neremunerată 
și să promoveze activități precum activități 
de caritate în folosul comunității;

Or. en

Amendamentul 25
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită statele membre să încurajeze 
proiectele naționale, regionale și locale 
pentru includerea femeilor în activități de 
voluntariat, precum și în activități de 
caritate în folosul comunității;

7. invită statele membre să încurajeze 
proiectele naționale, regionale și locale 
pentru includerea atât a femeilor, cât și a 
bărbaților în activități de voluntariat, 
precum și în activități de caritate în folosul 
comunității;

Or. en

Amendamentul 26
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază importanța învățării limbii 
și solicită organizarea de cursuri în limba 
și cultura locală, adresate în special 
femeilor;

Or. fi

Amendamentul 27
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită Comisiei să monitorizeze și să 
prezinte rapoarte periodice cu privire la 
modul în care fondurile UE, concentrate 
asupra educației și formării, a mobilității 
ocupaționale și educaționale și asupra 
participării pe piața locală sunt absorbite 
de femei și bărbați; solicită atât statelor 
membre, cât și Comisiei, să reacționeze 
rapid în caz de abordare disproporțională;
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Or. en

Amendamentul 28
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 8 – liniuța 1

Proiectul de aviz Amendamentul

– să proiecteze și să pună în practică 
anumite programe de consolidare a 
comunității, cu participarea femeilor;

– să proiecteze și să pună în practică 
anumite programe de consolidare a 
comunității, cu participarea femeilor și a 
bărbaților;

Or. en

Amendamentul 29
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 8 – liniuța 1

Proiectul de aviz Amendamentul

– să proiecteze și să pună în practică 
anumite programe de consolidare a 
comunității, cu participarea femeilor;

– să proiecteze și să pună în practică 
programe de integrare a femeilor în 
comunitățile locale și de promovare a 
schimburilor interculturale între 
comunități;

Or. en

Amendamentul 30
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 8 – liniuța 2

Proiectul de aviz Amendamentul

– să acorde o atenție sporită nevoilor – să acorde o atenție sporită nevoilor 
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speciale ale femeilor din comunitățile de 
expatriați;

speciale ale femeilor din comunitățile de 
expatriați, în special în ceea ce privește 
femeile vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 31
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 8 – liniuța 2

Proiectul de aviz Amendamentul

– să acorde o atenție sporită nevoilor 
speciale ale femeilor din comunitățile de 
expatriați;

– să acorde o atenție sporită nevoilor 
speciale ale femeilor și ale bărbaților din 
comunitățile de expatriați;

Or. en

Amendamentul 32
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 8 – liniuța 2

Proiectul de aviz Amendamentul

– să acorde o atenție sporită nevoilor 
speciale ale femeilor din comunitățile de 
expatriați;

– să ofere femeilor care își urmează soții 
sau partenerii într-un alt stat membru 
servicii adecvate precum cursuri care să 
le faciliteze integrarea în noul mediu 
social și cultural, de exemplu, cursuri de 
limbă și cursuri de formare profesională4,

__________________
4 Rezoluția Parlamentului European din 
25 octombrie 2011 referitoare la 
promovarea mobilității lucrătorilor în 
cadrul Uniunii Europene.

Or. en
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Amendamentul 33
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 8 – liniuța 2 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- să acorde o atenție mai mare integrării 
femeilor pe piața muncii, în special 
dobândirii de către acestea a calificărilor 
și actualizării acestora, dobândirii de 
competențe și punerii în aplicare a 
programelor de educare și formare pe tot 
parcursul vieții;

Or. lt

Amendamentul 34
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 8 – liniuța 2 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- să se adreseze femeilor cu un grad 
ridicat de mobilitate supuse riscurilor, 
precum personalul casnic, personalul de 
îngrijire, personalul care se ocupă cu 
curățenia și femeilor care lucrează în 
sectorul hotelier, al restaurantelor și de 
catering (HORECA)

Or. en

Amendamentul 35
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. recomandă înființarea unei rețele 
europene de servicii de consiliere pentru a 

9. recomandă înființarea unei rețele 
europene de servicii de consiliere pentru a 
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ajuta comunitățile gazdă locale să se ocupe 
de această problemă prin furnizarea de 
informații, know-how și de orientare în 
ceea ce privește integrarea femeilor;

ajuta comunitățile gazdă locale să se ocupe 
de această problemă prin furnizarea de 
informații, know-how și de orientare în 
ceea ce privește integrarea femeilor; 
recomandă utilizarea și continuarea 
finanțării pentru rețelele europene 
existente pentru a furniza femeilor 
migrante informații cu privire la 
drepturile și șansele lor ca rezidenți UE în 
special
- rețeaua EURES; 
- rețeaua Europe Direct;

Or. en

Amendamentul 36
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

9a. reafirmă necesitatea ca statele 
membre să garanteze dreptul la 
reunificarea familiei;

Or. pt

Amendamentul 37
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază faptul că înțelegerea 
obiceiurilor locale și a mediului social 
local reprezintă un element esențial al 
integrării sociale;

10. solicită statelor membre să stabilească 
măsuri infrastructurale de sprijinire a 
lucrătorilor mobili cu familii, care să 
abordeze accesul la educație și îngrijirea 
copiilor, securitate socială și servicii 
prestate de colectivități; solicită atât 
statelor membre de trimitere, cât și 
statelor membre de primire să dezvolte 
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mecanisme de integrare și reintegrare a 
lucrătorilor cu familii cu un grad ridicat 
de mobilitate;

Or. en

Amendamentul 38
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază faptul că înțelegerea 
obiceiurilor locale și a mediului social 
local reprezintă un element esențial al 
integrării sociale;

10. subliniază faptul că înțelegerea 
obiceiurilor locale și a mediului social 
local reprezintă un element esențial al 
integrării sociale; subliniază că valoarea 
competențelor interculturale dobândite de 
femeile migrante ar trebui să fie mai bine 
recunoscute de către angajatori;

Or. en

Amendamentul 39
Csaba Sógor

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. subliniază faptul că, în cazurile în care 
problema principală nu este recunoașterea 
propriu-zisă, perioada de timp necesară 
finalizării procesului poate da naștere la 
un start greșit în noul mediu gazdă în UE.

12. subliniază faptul că, în cazurile în care 
problema principală nu este recunoașterea 
propriu-zisă, ci mai curând caracterul 
prelungit al procedurii necesare pentru 
recunoaștere, aceasta poate da naștere
unui start greșit în noul mediu gazdă în UE.

Or. hu

Amendamentul 40
Marije Cornelissen
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Proiect de aviz
Punctul 12 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. subliniază impactul pozitiv al 
atragerii femeilor de la vârste fragede în 
profesii din industrii-cheie cu un potențial 
ridicat de locuri de muncă, în special 
economia verde, sectorul sănătății și al 
îngrijirii medicale și economia digitală;

Or. en

Amendamentul 41
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 12 a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

12a. își exprimă îngrijorarea față de 
nivelul ridicat de „irosire a inteligenței” 
în rândul femeilor, și anume, față de 
utilizarea insuficientă a calificărilor 
deținute de lucrătorii migranți, în special 
în sectoarele cu foarte mult personal 
feminin, precum cel de asistență medicală 
și de activități casnice5;
__________________
5 Avizul FEMM la Rezoluția 
Parlamentului European din 25 
octombrie 2011 referitoare la promovarea 
mobilității lucrătorilor în cadrul Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 42
Vilija Blinkevičiūtė
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Proiect de aviz
Punctul 12 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12b. consideră că posibilitatea femeilor 
migrante de a se folosi de portabilitatea 
propriilor drepturi de securitate socială 
prevăzute reprezintă un element 
fundamental în garantarea exercitării 
reale a privilegiilor dobândite6;
__________________
6 Rezoluția Parlamentului European din 
25 octombrie 2011 referitoare la 
promovarea mobilității lucrătorilor în 
cadrul Uniunii Europene.

Or. en


