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Τροπολογία 1
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. έχοντας υπόψη το έγγραφο της 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ «Violence 
against women migrant workers: Report 
of the Secretary-General» (Βία κατά των 
εργαζόμενων μεταναστριών: έκθεση του 
Γενικού Γραμματέα) της 23ης Ιουλίου
2013,

Or. en

Τροπολογία 2
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. έχοντας υπόψη τη Γενική Σύσταση 
αριθ. 26 της Επιτροπής του ΟΗΕ για την 
εξάλειψη των διακρίσεων κατά των 
γυναικών, σχετικά με τις εργαζόμενες 
μετανάστριες, της 5ης Δεκεμβρίου 2008,

Or. en

Τροπολογία 3
Ulrike Lunacek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. έχοντας υπόψη το έγγραφο της 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ «Violence 
against women migrant workers: Report 
to the Secretary-General» (Βία κατά των 
εργαζόμενων μεταναστριών: έκθεση του 
Γενικού Γραμματέα) της 23ης Ιουλίου 
2013,

Or. en

Τροπολογία 4
Ulrike Lunacek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. έχοντας υπόψη τη σύμβαση του ΟΗΕ 
του 1979 για την εξάλειψη ΟΛΩΝ των 
μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών 
(CEDAW),

Or. en

Τροπολογία 5
Ulrike Lunacek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4γ. έχοντας υπόψη το Γενικό Σχόλιο αριθ. 
2 της Επιτροπής του ΟΗΕ για τους 
μετανάστες εργαζομένους, σχετικά με τα 
δικαιώματα των μεταναστών 
εργαζομένων σε αντικανονική κατάσταση 
και των μελών των οικογενειών τους,

Or. en
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Τροπολογία 6
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. έχοντας υπόψη την έκθεση του 2011 
του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης «Fundamental Rights of 
Migrants in an Irregular Situation in the 
European Union» (Θεμελιώδη 
δικαιώματα των μεταναστών σε 
αντικανονική κατάσταση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση), 

Or. en

Τροπολογία 7
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές του 2012 του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης «Apprehension of 
migrants in an irregular situation –
fundamental rights considerations» 
(Σύλληψη μεταναστών σε αντικανονική 
κατάσταση και ανθρώπινα δικαιώματα),

Or. en

Τροπολογία 8
Ulrike Lunacek
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. έχοντας υπόψη τη συγκριτική 
έκθεση του 2011 του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης «Fundamental 
Rights of Migrants in an Irregular 
Situation in the European Union» 
(Θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών 
σε αντικανονική κατάσταση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση), 

Or. en

Τροπολογία 9
Ulrike Lunacek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές του 2012 του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης «Apprehension of 
migrants in an irregular situation –
fundamental rights considerations» 
(Σύλληψη μεταναστών σε αντικανονική 
κατάσταση και ανθρώπινα δικαιώματα),

Or. en

Τροπολογία 10
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19 α (νέα)



AM\1008613EL.doc 7/39 PE522.892v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. έχοντας υπόψη τις περίπλοκες 
συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί 
εξαιτίας των πολέμων και έχουν οξυνθεί 
λόγω των διεθνών ανθρωπιστικών 
κρίσεων, αλλά και την αύξηση της ροής 
των προσφύγων στους οποίους 
περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός 
γυναικών και παιδιών που δεν διαθέτουν 
επίσημα έγγραφα,

Or. bg

Τροπολογία 11
Ulrike Lunacek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αντίκτυπος, για τους μετανάστες που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα, του να 
καταστεί δυσκολότερη η πρόσβαση στα 
ευρωπαϊκά σύνορα σε συνδυασμό με την 
επιβολή ποινικών κυρώσεων έχει 
αμφισβητηθεί δριμύτατα από πολιτικούς, 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ΜΚΟ και 
διεθνείς οργανώσεις·

Or. en

Τροπολογία 12
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα συχνά δεν διαθέτουν ούτε 
επαρκείς οικονομικούς πόρους και ότι 
αυτό δημιουργεί κίνδυνο υποσιτισμού και 
υποβάθμισης της υγείας τους και 
σημαίνει ότι πρέπει να αναζητήσουν μη 
αποδεικτές λύσεις για να εξασφαλίσουν 
την επιβίωσή τους·

Or. bg

Τροπολογία 13
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστριες 
που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα και τα 
προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς 
τους είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στους 
κινδύνους που απορρέουν από το νομικό 
τους καθεστώς, καθώς εκτίθενται σε 
μεγαλύτερο βαθμό από ό, τι οι άνδρες στην 
πιθανότητα να υποστούν σωματική και 
ψυχολογική κακοποίηση, να εκτεθούν σε 
κακές συνθήκες εργασίας, σε εργασιακή 
εκμετάλλευση από τους εργοδότες και σε 
διπλή διάκριση λόγω φυλής και φύλου·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστριες 
που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα και τα 
προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς 
τους είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στους 
κινδύνους που απορρέουν από το νομικό 
τους καθεστώς, καθώς εκτίθενται σε 
μεγαλύτερο βαθμό από ό, τι οι άνδρες στην 
πιθανότητα να υποστούν σωματική,
σεξουαλική και ψυχολογική κακοποίηση, 
να εκτεθούν σε κακές συνθήκες εργασίας, 
σε εργασιακή εκμετάλλευση από τους 
εργοδότες και σε διπλή διάκριση λόγω 
φυλής και φύλου·

Or. en

Τροπολογία 14
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα είναι ενδεχομένως ιδιαιτέρως 
ευάλωτες έναντι των σωματεμπόρων, και, 
επομένως, ενδέχεται να πέσουν θύματα 
εμπορίας· 

Or. en

Τροπολογία 15
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα συνοδεύονται συχνά από παιδιά 
τα οποία πρέπει να φροντίσουν, και ότι 
αυτό τους παρέχει επιπλέον κίνητρα να 
αναζητήσουν πιθανούς τρόπους 
επιβίωσης·

Or. bg

Τροπολογία 16
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει 
τεκμηριώσει ότι τα μέτρα για τη σύλληψη 
και η αναφορά ή ανταλλαγή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ 
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δημόσιων οργανισμών και φορέων 
επιβολής της νομοθεσίας για τη 
μετανάστευση ενδέχεται να δημιουργούν 
μια γενική ατμόσφαιρα φόβου μεταξύ των 
μεταναστών σε αντικανονική κατάσταση, 
αποτρέποντάς τους από το να 
προσεγγίζουν τέτοιους οργανισμούς και, 
ως εκ τούτου, επηρεάζοντας δυσανάλογα 
τα θεμελιώδη δικαιώματά τους· 

Or. en

Τροπολογία 17
Mariya Gabriel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα έχουν περισσότερες πιθανότητες 
να υποστούν βία και κακοποίηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι για την πρόσβαση 
σε κρατικά κέντρα υποδοχής γυναικών 
απαιτείται η επίδειξη νόμιμης ταυτότητας 
ή άδειας παραμονής και ότι τα θύματα δεν 
έχουν, ως εκ τούτου, άλλη επιλογή παρά 
να συνεχίσουν να υφίστανται κακοποίηση 
ή να καταφύγουν στον δρόμο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κινδυνεύουν με 
απέλαση εάν ενημερώσουν την αστυνομία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα έχουν περισσότερες πιθανότητες 
να υποστούν βία και κακοποίηση, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
κακοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα είναι εν δυνάμει θύματα 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εν γένει 
θύματα εμπορίας ανθρώπων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι για την πρόσβαση 
σε κρατικά κέντρα υποδοχής γυναικών 
απαιτείται η επίδειξη νόμιμης ταυτότητας 
ή άδειας παραμονής και ότι τα θύματα δεν 
έχουν, ως εκ τούτου, άλλη επιλογή παρά 
να συνεχίσουν να υφίστανται κακοποίηση 
ή να καταφύγουν στον δρόμο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κινδυνεύουν με 
απέλαση εάν ενημερώσουν την αστυνομία·

Or. fr

Τροπολογία 18
Mikael Gustafsson
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα έχουν περισσότερες πιθανότητες 
να υποστούν βία και κακοποίηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι για την πρόσβαση 
σε κρατικά κέντρα υποδοχής γυναικών 
απαιτείται η επίδειξη νόμιμης ταυτότητας 
ή άδειας παραμονής και ότι τα θύματα δεν 
έχουν, ως εκ τούτου, άλλη επιλογή παρά 
να συνεχίσουν να υφίστανται κακοποίηση 
ή να καταφύγουν στον δρόμο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κινδυνεύουν με 
απέλαση εάν ενημερώσουν την αστυνομία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα έχουν περισσότερες πιθανότητες 
να υποστούν βία και κακοποίηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι για την πρόσβαση
σε κρατικά κέντρα υποδοχής γυναικών 
συνήθως απαιτείται η επίδειξη νόμιμης 
ταυτότητας ή άδειας παραμονής, και ότι 
τα κέντρα υποδοχής και οι υπηρεσίες 
υποστήριξης της κοινωνίας των πολιτών 
που λαμβάνουν κονδύλια από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων ή το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης των 
Υπηκόων Τρίτων Χωρών υποχρεούνται 
να μην παρέχουν στήριξη σε όσους δεν 
είναι «πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο» ή 
«στους νομίμως διαμένοντες υπηκόους 
τρίτων χωρών» αντίστοιχα· και ότι τα 
θύματα δεν έχουν, ως εκ τούτου, άλλη 
επιλογή παρά να συνεχίσουν να υφίστανται 
κακοποίηση ή να καταφύγουν στον δρόμο
όπου εκτίθενται σε περαιτέρω βία και 
εκμετάλλευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
κινδυνεύουν με απέλαση εάν ενημερώσουν 
την αστυνομία·

Or. en

Τροπολογία 19
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
στερεότυπα με βάση το φύλο είναι 
βαθύτερα ριζωμένα στις κοινότητες των 
μεταναστών και ότι οι μετανάστριες είναι 
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συχνότερα θύματα διαφόρων τύπων βίας 
κατά των γυναικών, ειδικότερα των 
αναγκαστικών γάμων, του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, των 
αποκαλούμενων εγκλημάτων τιμής, της 
κακομεταχείρισης σε σχέσεις εγγύτητας, 
της σεξουαλικής παρενόχλησης στον 
χώρο εργασίας, ακόμη και της 
διακίνησης ανθρώπων και της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης·

Or. es

Τροπολογία 20
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επείγουσες 
ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης των 
γυναικών που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
τους, τις εκθέτει στον δυσανάλογα μεγάλο 
κίνδυνο να κληθούν να καταβάλουν 
εξαιρετικά υψηλά ποσά για νοσοκομειακή 
περίθαλψη σε χώρες όπου δεν γίνονται 
αποδεκτές ως δικαιούχοι επιδοτούμενης 
περίθαλψης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο φόβος του να κληθούν να επιβαρυνθούν 
με τέτοιου είδους δαπάνες οδηγεί 
ορισμένες γυναίκες που δεν διαθέτουν 
επίσημα έγγραφα να γεννούν στο σπίτι 
χωρίς ιατρική υποστήριξη·

Or. en

Τροπολογία 21
Ulrike Lunacek
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση 
στις βασικότερες υπηρεσίες 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όπως η 
έκτακτη ιατρική περίθαλψη, είναι ιδιαίτερα 
περιορισμένη, αν όχι αδύνατη, για τους 
μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα λόγω της απαίτησης επίδειξης 
ταυτότητας, του υψηλού κόστους της 
περίθαλψης και του φόβου που 
αντιμετωπίζουν για πιθανό εντοπισμό και 
αναφορά τους στις αρχές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι μετανάστριες που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο, διότι 
δεν λαμβάνουν περίθαλψη με γνώμονα το 
φύλο, όπως υπηρεσίες προγεννητικού 
ελέγχου και υπηρεσίες περίθαλψης κατά 
τον τοκετό και τη λοχεία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ορισμένοι μετανάστες που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα δεν έχουν καν 
επίγνωση των δικαιωμάτων τους στον 
τομέα της υγείας στη χώρα υποδοχής·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση 
στις βασικότερες υπηρεσίες 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όπως η 
έκτακτη ιατρική περίθαλψη, είναι ιδιαίτερα 
περιορισμένη, αν όχι αδύνατη, για τους 
μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα λόγω της απαίτησης επίδειξης 
ταυτότητας, του υψηλού κόστους της 
περίθαλψης και του φόβου που 
αντιμετωπίζουν για πιθανό εντοπισμό και 
αναφορά τους στις αρχές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι μετανάστριες που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο, διότι 
δεν λαμβάνουν περίθαλψη με γνώμονα το 
φύλο, όπως υπηρεσίες προγεννητικού 
ελέγχου και υπηρεσίες περίθαλψης κατά 
τον τοκετό και τη λοχεία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ορισμένοι μετανάστες που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα δεν έχουν καν 
επίγνωση των δικαιωμάτων τους στον 
τομέα της υγείας στη χώρα προορισμού·

Or. en

Τροπολογία 22
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση 
στις βασικότερες υπηρεσίες 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όπως η 
έκτακτη ιατρική περίθαλψη, είναι ιδιαίτερα 
περιορισμένη, αν όχι αδύνατη, για τους 
μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα λόγω της απαίτησης επίδειξης 
ταυτότητας, του υψηλού κόστους της 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση 
στις βασικότερες υπηρεσίες 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όπως η 
έκτακτη ιατρική περίθαλψη, είναι ιδιαίτερα 
περιορισμένη, αν όχι αδύνατη, για τους 
μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα λόγω της απαίτησης επίδειξης 
ταυτότητας, του υψηλού κόστους της 
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περίθαλψης και του φόβου που 
αντιμετωπίζουν για πιθανό εντοπισμό και 
αναφορά τους στις αρχές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι μετανάστριες που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο, διότι 
δεν λαμβάνουν περίθαλψη με γνώμονα το 
φύλο, όπως υπηρεσίες προγεννητικού 
ελέγχου και υπηρεσίες περίθαλψης κατά 
τον τοκετό και τη λοχεία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ορισμένοι μετανάστες που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα δεν έχουν καν 
επίγνωση των δικαιωμάτων τους στον 
τομέα της υγείας στη χώρα υποδοχής·

περίθαλψης και του φόβου που 
αντιμετωπίζουν για πιθανό εντοπισμό και 
αναφορά τους στις αρχές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι μετανάστριες που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο, διότι 
δεν λαμβάνουν περίθαλψη με γνώμονα το 
φύλο, όπως υπηρεσίες προγεννητικού 
ελέγχου και υπηρεσίες περίθαλψης κατά 
τον τοκετό και τη λοχεία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ορισμένοι μετανάστες που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα δεν έχουν καν 
επίγνωση των δικαιωμάτων τους στον 
τομέα της υγείας στη χώρα προορισμού·

Or. en

Τροπολογία 23
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγορές 
και η βιομηχανία της πορνείας στην 
Ευρώπη τροφοδοτούνται σε μεγάλο 
βαθμό από την ευάλωτη κατάσταση των 
μεταναστριών, γυναικών και κοριτσιών, 
και ότι πολλές εκδιδόμενες γυναίκες δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα, γεγονός που 
συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην 
κακοποίηση και την ευπάθεια που είναι 
ήδη εγγενείς στη βιομηχανία της 
πορνείας·

Or. en

Τροπολογία 24
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά από 
οικογένειες μεταναστών που δεν διαθέτουν 
επίσημα έγγραφα δεν λαμβάνουν σχολική 
εκπαίδευση εξαιτίας του φόβου των 
οικογενειών τους ότι θα εντοπιστούν και 
της αδυναμίας τους να προσκομίσουν 
επίσημα έγγραφα για την εγγραφή των 
παιδιών·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά και τα 
κορίτσια από οικογένειες μεταναστών που 
δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα δεν 
λαμβάνουν σχολική εκπαίδευση εξαιτίας 
του φόβου ότι θα εντοπιστούν και της 
αδυναμίας τους να προσκομίσουν επίσημα 
έγγραφα για την εγγραφή των παιδιών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση, σε 
ορισμένα κράτη μέλη, των εκπαιδευτικών 
συστημάτων για τον εντοπισμό 
οικογενειών που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα έχει δημιουργήσει κλίμα φόβου 
το οποίο αποθαρρύνει τις οικογένειες που 
δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα να 
εγγράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έφηβα 
κορίτσια που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ανώτερη/τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 25
Ulrike Lunacek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη 
ζήτηση για απασχολούμενους σε οικιακές 
εργασίες και για παροχή κατ’ οίκον 
περίθαλψης προσελκύει μεγάλο αριθμό 
μεταναστριών, πολλές εκ των οποίων δεν
διαθέτουν επίσημα έγγραφα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες που δεν διαθέτουν 
επίσημα έγγραφα και εργάζονται στον εν 
λόγω τομέα είναι πιθανότερο λόγω της 
ευάλωτης κατάστασής τους να μην 
πληρώνονται επαρκώς, να υποστούν 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη 
ζήτηση για απασχολούμενους σε οικιακές 
εργασίες και για παροχή κατ’ οίκον 
περίθαλψης προσελκύει μεγάλο αριθμό 
μεταναστριών, πολλές εκ των οποίων 
καταλήγουν να μην διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα λόγω των δύσκαμπτων και 
περιοριστικών καθεστώτων θεώρησης 
και διαμονής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα και εργάζονται στον εν λόγω 
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ψυχολογική κακοποίηση, να τους 
παρακρατηθεί ο μισθός και το διαβατήριο 
και, ορισμένες φορές, ακόμα και να 
υποστούν σωματική κακοποίηση στα χέρια 
των εργοδοτών τους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι γυναίκες που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα είναι απίθανο να καταφύγουν στα 
δικαστήρια·

τομέα είναι πιθανότερο λόγω της ευάλωτης 
κατάστασής τους να μην πληρώνονται 
επαρκώς, να υποστούν ψυχολογική 
κακοποίηση, να τους παρακρατηθεί ο 
μισθός και το διαβατήριο και, ορισμένες 
φορές, ακόμα και να υποστούν σωματική ή 
σεξουαλική κακοποίηση στα χέρια των 
εργοδοτών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι γυναίκες που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια 
και είναι απίθανο να καταφύγουν στα 
δικαστήρια·

Or. en

Τροπολογία 26
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη 
ζήτηση για απασχολούμενους σε οικιακές 
εργασίες και για παροχή κατ’ οίκον 
περίθαλψης προσελκύει μεγάλο αριθμό 
μεταναστριών, πολλές εκ των οποίων δεν
διαθέτουν επίσημα έγγραφα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες που δεν διαθέτουν 
επίσημα έγγραφα και εργάζονται στον εν 
λόγω τομέα είναι πιθανότερο λόγω της 
ευάλωτης κατάστασής τους να μην 
πληρώνονται επαρκώς, να υποστούν 
ψυχολογική κακοποίηση, να τους 
παρακρατηθεί ο μισθός και το διαβατήριο 
και, ορισμένες φορές, ακόμα και να 
υποστούν σωματική κακοποίηση στα χέρια 
των εργοδοτών τους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι γυναίκες που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα είναι απίθανο να καταφύγουν στα 
δικαστήρια·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη 
ζήτηση για απασχολούμενους σε οικιακές 
εργασίες και για παροχή κατ’ οίκον 
περίθαλψης προσελκύει μεγάλο αριθμό 
μεταναστριών, πολλές εκ των οποίων 
καταλήγουν να μην διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα λόγω των περιοριστικών 
καθεστώτων θεώρησης και διαμονής που 
εισάγουν διακρίσεις, και· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες που δεν διαθέτουν 
επίσημα έγγραφα και εργάζονται στον εν 
λόγω τομέα είναι πιθανότερο λόγω της 
ευάλωτης κατάστασής τους να μην 
πληρώνονται επαρκώς, να υποστούν 
ψυχολογική κακοποίηση, να τους 
παρακρατηθεί ο μισθός και το διαβατήριο 
και, ορισμένες φορές, ακόμα και να 
υποστούν σωματική κακοποίηση και 
σεξουαλική κακοποίηση στα χέρια των 
εργοδοτών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι γυναίκες που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια 
όταν επιχειρούν να καταγγείλουν την 
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εκμετάλλευση ή να καταφύγουν στα 
δικαστήρια, καθώς έρχονται αντιμέτωπες 
με πραγματικό κίνδυνο σύλληψης και 
απέλασης, εάν έρθουν σε επαφή με τις 
αρχές·

Or. en

Τροπολογία 27
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IAa. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργαζόμενες μετανάστριες που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα δεν 
διαθέτουν ένδικα μέσα για να 
διεκδικήσουν δίκαιες συνθήκες εργασίας 
ή δίκαιη αμοιβή· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αυτό οφείλεται στην οικονομική και 
κοινωνική απομόνωσή τους, στην άγνοια 
των βασικών δικαιωμάτων τους και στον 
φόβο της απέλασης·

Or. en

Τροπολογία 28
Ulrike Lunacek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε 
σωματική και ψυχολογική κακοποίηση 
κατά τη σύλληψη και την παραμονή τους 
στα κέντρα κράτησης·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε 
σωματική και ψυχολογική και σεξουαλική 
κακοποίηση κατά τη σύλληψη και την 
παραμονή τους στα κέντρα κράτησης·
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Or. en

Τροπολογία 29
Ulrike Lunacek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι η ανάγκη προστασίας 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
μεταναστών που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα έχει υπογραμμιστεί 
επανειλημμένα από διεθνείς οργανισμούς, 
όπως η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, και στο πλαίσιο 
των διεθνών πράξεων των Ηνωμένων 
Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
του δικαίου της ΕΕ·

1. υπενθυμίζει ότι η ανάγκη προστασίας 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
μεταναστών που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα έχει υπογραμμιστεί 
επανειλημμένα από διεθνείς οργανισμούς, 
όπως η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, και στο πλαίσιο 
των διεθνών πράξεων των Ηνωμένων 
Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
του δικαίου της ΕΕ, και παραπέμπει εν 
προκειμένω στη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών, η οποία 
περιλαμβάνει την απαγόρευση των 
διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό, την ταυτότητα του 
φύλου, το καθεστώς του μετανάστη, του 
πρόσφυγα ή άλλο·

Or. en

Τροπολογία 30
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εκφράζει τη λύπη του για την 
απελπιστική κατάσταση που 
αντιμετωπίζουν στην ΕΕ οι μετανάστες 
χωρίς έγγραφα και οι αιτούντες άσυλο 
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των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε, 
πολλοί εκ των οποίων είναι άποροι, και 
ζητεί την εξεύρεση λύσεων, με πλήρη 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των ενδιαφερομένων· σημειώνει ότι οι 
μετανάστες χωρίς έγγραφα έχουν 
ελάχιστες προοπτικές ένταξης και ότι το 
άνοιγμα των διαύλων νομιμοποίησης θα 
βελτιώσει τις προοπτικές ένταξης·

Or. es

Τροπολογία 31
Mariya Gabriel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι η πολιτική 
μετανάστευσης και η διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών, νόμιμων ή 
παράνομων, αποτελούν κοινή και 
αλληλέγγυα ευθύνη των κρατών μελών 
της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 32
Ulrike Lunacek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι οι μετανάστες που 
είναι λεσβίες, αμφισεξουαλικά και 
διαφυλικά άτομα και δεν διαθέτουν 
επίσημα έγγραφα πέφτουν θύματα διπλής 
διάκρισης, και το εύθραυστο καθεστώς 
τους ως αλλοδαπών χωρίς έγγραφα 
επιτείνει την πολυπλοκότητα της 
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κατάστασής τους· 

Or. en

Τροπολογία 33
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. τονίζει ότι η παράνομη μετανάστευση 
αποτελεί σύγχρονο φαινόμενο και ότι 
απαιτείται ένα κοινό νομικό πλαίσιο για 
τις μεταναστευτικές πολιτικές, με σκοπό 
την παροχή προστασίας στους 
μετανάστες και στα δυνάμει θύματα, 
ιδιαίτερα στις γυναίκες και τα παιδιά, που 
αποτελούν ευάλωτες ομάδες έναντι των 
διαφόρων μορφών οργανωμένου 
εγκλήματος στο πλαίσιο της 
μετανάστευσης και της εμπορίας 
ανθρώπων· υπογραμμίζει επίσης ότι η 
παράνομη μετανάστευση μπορεί να 
περιορισθεί μέσω ενός κοινού νομικού 
πλαισίου·

Or. es

Τροπολογία 34
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι πολλές μετανάστριες εξαπατώνται 
στις χώρες καταγωγής τους με την 
υπόσχεση σύναψης συμβάσεων 
απασχόλησης στις αναπτυγμένες χώρες, 
και ότι ορισμένες πέφτουν ακόμα και 
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θύματα απαγωγής με στόχο τη 
σεξουαλική τους εκμετάλλευση από τη 
μαφία και τα κυκλώματα διακίνησης 
ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους για την 
καταπολέμηση αυτής της καταχρηστικής 
και απάνθρωπης πρακτικής·

Or. es

Τροπολογία 35
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν την οδηγία για την 
υποβοήθηση κατά τρόπο που δεν θα 
περιορίζει τη δυνατότητα των μεταναστών 
που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα να 
ενοικιάζουν κατοικίες στην ελεύθερη 
αγορά, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος 
εκμετάλλευσης ή κακοποίησής τους·

2. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν την οδηγία για την 
υποβοήθηση κατά τρόπο που δεν θα 
περιορίζει τη δυνατότητα των μεταναστών 
που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα να 
ενοικιάζουν κατοικίες στην ελεύθερη 
αγορά, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος 
εκμετάλλευσης ή κακοποίησής τους,
κίνδυνοι στους οποίους οι μετανάστριες 
είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες· ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία 
για την υποβοήθηση με στόχο να 
απαγορευθεί η ποινικοποίηση πράξεων 
που τελούνται για ανθρωπιστικό σκοπό·

Or. en

Τροπολογία 36
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
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στηρίξουν τη σχολική φοίτηση των 
παράνομα διαμενόντων παιδιών και νέων 
μεταναστών και να μην απομακρύνουν τα 
παιδιά και τους νέους που φοιτούν ούτε
τις οικογένειές τους·

Or. es

Τροπολογία 37
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να δημιουργήσουν 
νομικό πλαίσιο για την εγκατάσταση 
μεταναστριών που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα στην ΕΕ, το οποίο θα βοηθά τις 
ίδιες και τα παιδιά τους να ενταχθούν στη 
νέα τους κοινωνία, δεδομένου ότι στις 
περισσότερες περιπτώσεις αποτελούν 
τους μοναδικούς παρόχους των 
οικογενειών τους και διαδραματίζουν 
επίσης καίριο ρόλο στην εκπαίδευση των 
παιδιών τους 

Or. ro

Τροπολογία 38
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει το άρθρο 8 της ΕΣΑΔ που 
αφορά τον σεβασμό της σωματικής 
ακεραιότητας του ανθρώπου και 
ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη 
να απαλλάξουν τους μετανάστες που δεν 

3. υπενθυμίζει το άρθρο 8 της ΕΣΑΔ που 
αφορά τον σεβασμό της σωματικής 
ακεραιότητας του ανθρώπου και 
ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη 
να απαλλάξουν τους μετανάστες που δεν 
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διαθέτουν επίσημα έγγραφα και 
αντιμετωπίζουν τις πλέον δυσχερείς 
καταστάσεις από την υποχρέωση 
προσκόμισης εγγράφων ταυτότητας 
προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε 
κρατικά κέντρα υποδοχής·

διαθέτουν επίσημα έγγραφα και 
αντιμετωπίζουν τις πλέον δυσχερείς 
καταστάσεις από την υποχρέωση 
προσκόμισης εγγράφων ταυτότητας 
προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε 
κρατικά κέντρα υποδοχής· λαμβάνοντας 
ιδιαίτερα υπόψη τις ειδικές ανάγκες των 
εγκύων, των γυναικών με μικρά παιδιά ή 
των γυναικών που παρέχουν φροντίδα σε 
άλλα άτομα·

Or. it

Τροπολογία 39
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει ότι πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η ευάλωτη κατάσταση των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως τα 
παιδιά ή οι έφηβοι, οι ηλικιωμένοι, τα 
άτομα με αναπηρίες, οι αναλφάβητοι ή τα 
άτομα με ελάχιστα προσόντα, τα άτομα 
που ανήκουν σε μειονότητες, οι 
μετανάστες που διώκονται στη χώρα 
τους λόγω των αντιλήψεών τους, του 
σεξουαλικού προσανατολισμού τους, των 
φυσικών χαρακτηριστικών τους, κ.ά., και 
οι γυναίκες που πέφτουν θύματα βίας 
λόγω φύλου·

Or. es

Τροπολογία 40
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αποσυνδέσουν τις πολιτικές για την υγεία 
από τις μεταναστευτικές πολιτικές και να 
σταματήσουν, ως εκ τούτου, να 
επιβάλλουν στους επαγγελματίες στον 
τομέα της υγείας την υποχρέωση να 
αναφέρουν τους μετανάστες που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα· ομοίως, 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μην 
απαιτούν από τα σχολεία να αναφέρουν 
τους μαθητές που είναι παιδιά μεταναστών 
χωρίς επίσημα έγγραφα·

4. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αποσυνδέσουν τις πολιτικές για την υγεία 
από τις μεταναστευτικές πολιτικές και να 
σταματήσουν, ως εκ τούτου, να 
επιβάλλουν στους επαγγελματίες στον 
τομέα της υγείας την υποχρέωση να 
αναφέρουν τους μετανάστες που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα· καθώς και να 
εξασφαλίσουν κατάλληλη περίθαλψη και 
συνδρομή με βάση τις ανάγκες του κάθε 
φύλου· ομοίως, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να μην απαιτούν από τα σχολεία να 
αναφέρουν τους μαθητές που είναι παιδιά 
μεταναστών χωρίς επίσημα έγγραφα·

Or. en

Τροπολογία 41
Ulrike Lunacek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αποσυνδέσουν τις πολιτικές για την υγεία 
από τις μεταναστευτικές πολιτικές και να 
σταματήσουν, ως εκ τούτου, να 
επιβάλλουν στους επαγγελματίες στον 
τομέα της υγείας την υποχρέωση να 
αναφέρουν τους μετανάστες που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα· ομοίως, 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μην 
απαιτούν από τα σχολεία να αναφέρουν 
τους μαθητές που είναι παιδιά μεταναστών 
χωρίς επίσημα έγγραφα·

4. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αποσυνδέσουν τις πολιτικές για την υγεία 
από τον έλεγχο της μετανάστευσης και να 
σταματήσουν, ως εκ τούτου, να 
επιβάλλουν στους επαγγελματίες στον 
τομέα της υγείας την υποχρέωση να 
αναφέρουν τους μετανάστες που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα· ομοίως, 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μην 
απαιτούν από τα σχολεία να αναφέρουν 
τους μαθητές που είναι παιδιά μεταναστών 
χωρίς επίσημα έγγραφα·

Or. en
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Τροπολογία 42
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αποσυνδέσουν τις πολιτικές για την υγεία 
από τις μεταναστευτικές πολιτικές και να 
σταματήσουν, ως εκ τούτου, να 
επιβάλλουν στους επαγγελματίες στον 
τομέα της υγείας την υποχρέωση να 
αναφέρουν τους μετανάστες που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα· ομοίως, 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μην 
απαιτούν από τα σχολεία να αναφέρουν 
τους μαθητές που είναι παιδιά μεταναστών 
χωρίς επίσημα έγγραφα·

4. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αποσυνδέσουν τις πολιτικές για την υγεία 
από τις μεταναστευτικές πολιτικές και να 
σταματήσουν, ως εκ τούτου, να 
επιβάλλουν στους επαγγελματίες στον 
τομέα της υγείας την υποχρέωση να 
αναφέρουν τους μετανάστες που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα· ομοίως, 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν 
ειδική «εκπαίδευση» για ζητήματα που 
σχετίζονται με το φύλο στους υπαλλήλους 
που έρχονται σε επαφή με αυτά τα άτομα 
και να μην απαιτούν από τα σχολεία να 
αναφέρουν τους μαθητές που είναι παιδιά 
μεταναστών χωρίς επίσημα έγγραφα·

Or. it

Τροπολογία 43
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. καταδικάζει τους περιορισμούς που 
επιβάλλουν οι κυβερνήσεις διαφόρων 
κρατών μελών στους μετανάστες χωρίς 
επίσημα έγγραφα με σκοπό τον 
περιορισμό της πρόσβασής τους στα 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης·

Or. es

Τροπολογία 44
Ulrike Lunacek
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. επισημαίνει ότι το δικαίωμα στην 
υγεία είναι θεμελιώδες δικαίωμα και 
καίριο για την εφαρμογή άλλων 
δικαιωμάτων, υπογραμμίζει ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά 
και συνεπώς ισχύουν ισότιμα και χωρίς 
διακρίσεις για όλους τους ανθρώπους και, 
ως εκ τούτου, και για τις μετανάστριες 
που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα· 

Or. en

Τροπολογία 45
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίζουν επαρκή ψυχολογική, 
υγειονομική και νομική υποστήριξη στις 
γυναίκες χωρίς επίσημα έγγραφα·

Or. it

Τροπολογία 46
Ulrike Lunacek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα που 
ορίζονται στην οδηγία για τα θύματα δεν 
εξαρτώνται από το καθεστώς διαμονής του 
θύματος1· προτρέπει, συνεπώς, τα κράτη 

5. υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα που 
ορίζονται στην οδηγία για τα θύματα δεν 
εξαρτώνται από το καθεστώς διαμονής του 
θύματος1· προτρέπει, συνεπώς, τα κράτη 
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μέλη να αποσυνδέσουν την άσκηση δίωξης 
για περιστατικά βίας σε βάρος 
μεταναστριών που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα από τον έλεγχο της 
μετανάστευσης, ούτως ώστε τα θύματα να 
μπορούν να αναφέρουν με ασφάλεια τυχόν 
εγκλήματα·

μέλη να αποσυνδέσουν την άσκηση δίωξης 
για περιστατικά βίας σε βάρος 
μεταναστριών που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα από τον έλεγχο της 
μετανάστευσης, ούτως ώστε τα θύματα να 
μπορούν να αναφέρουν με ασφάλεια τυχόν 
εγκλήματα·

__________________ __________________
1 Αιτιολογική σκέψη 10 της οδηγίας 
2012/29/EΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με 
τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την 
προστασία θυμάτων της 
εγκληματικότητας.

1 Αιτιολογική σκέψη 10 της οδηγίας 
2012/29/EΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με 
τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την 
προστασία θυμάτων της 
εγκληματικότητας.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 47
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της 
διάδοσης της πορνείας και της 
καταναγκαστικής εργασίας μεταξύ των 
μεταναστριών·

Or. ro

Τροπολογία 48
Ulrike Lunacek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
την ορθή εφαρμογή της ασφαλιστικής 
δικλείδας που περιέχεται στο άρθρο 6 της 
οδηγίας για την επιβολή κυρώσεων σε 
εργοδότες, η οποία απαιτεί από τα κράτη 
μέλη να διαθέτουν μηχανισμούς που θα 
επιτρέπουν σε μετανάστες εργαζομένους 
που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα να 
υποβάλλουν καταγγελίες σε βάρος 
εργοδοτών για κάθε οφειλόμενη σε αυτούς 
αμοιβή· καλεί τα κράτη μέλη, τις ΜΚΟ και 
όλες τις άλλες οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών που ασχολούνται με 
μετανάστες χωρίς επίσημα έγγραφα να 
διοργανώσουν ενημερωτικές εκστρατείες 
που θα πληροφορούν τους μετανάστες 
αυτής της κατηγορίας για το εν λόγω 
δικαίωμα·

6. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
την ορθή εφαρμογή της ασφαλιστικής 
δικλείδας που περιέχεται στο άρθρο 6 της 
οδηγίας για την επιβολή κυρώσεων σε 
εργοδότες, η οποία απαιτεί από τα κράτη 
μέλη να διαθέτουν μηχανισμούς που θα 
επιτρέπουν σε μετανάστες εργαζομένους 
που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα να 
υποβάλλουν καταγγελίες σε βάρος 
εργοδοτών για κάθε οφειλόμενη σε αυτούς 
αμοιβή· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
τα κράτη μέλη, τις ΜΚΟ και όλες τις άλλες 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που ασχολούνται με μετανάστες χωρίς 
επίσημα έγγραφα να διοργανώσουν 
ενημερωτικές εκστρατείες που θα 
πληροφορούν τους μετανάστες αυτής της 
κατηγορίας για το εν λόγω δικαίωμα·

Or. en

Τροπολογία 49
Mariya Gabriel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης για 
τις αστυνομικές υπηρεσίες, καθώς και για 
άλλες κρατικές υπηρεσίες οι οποίες 
μπορεί να κληθούν να χειριστούν 
περιπτώσεις μεταναστριών που δεν 
διαθέτουνε επίσημα έγγραφα, σχετικά με 
τη σεξουαλική βία και τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση που μπορεί να υφίστανται 
οι εν λόγω γυναίκες·

Or. fr
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Τροπολογία 50
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης σχετικά με την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας και να 
εφαρμόζουν τις διατάξεις της ορθά, ιδίως 
το άρθρο 59 όπου δηλώνεται ρητώς ότι 
τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 
αναστέλλουν διαδικασίες απέλασης και/ή 
να χορηγούν άδεια αυτόνομης διαμονής,
σε περίπτωση διάλυσης γάμου, στις 
μετανάστριες εκείνες των οποίων το 
καθεστώς διαμονής εξαρτάτο από τον 
σύζυγό τους·

Or. en

Τροπολογία 51
Ulrike Lunacek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν 
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
την προστασία των δικαιωμάτων όλων 
των μεταναστών εργαζομένων και των 
μελών των οικογενειών τους, 
αναγνωρίζοντας τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των μεταναστών 
εργαζομένων και προάγοντας την 
πρόσβαση αυτών στη δικαιοσύνη, καθώς 
και σε αξιοπρεπή και νόμιμη εργασία και 
ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης·
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Or. en

Τροπολογία 52
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. συνιστά στα κράτη μέλη να 
αναζητήσουν τρόπους μέσω των οποίων 
θα αναγνωρισθεί η αξία της εργασίας των 
γυναικών οι οποίες, παρά το γεγονός ότι 
δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα, 
παρέχουν αξιόλογες υπηρεσίες και 
συμβάλλουν στη λειτουργία της κοινωνίας 
υποδοχής τους·

Or. ro

Τροπολογία 53
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν 
ότι όλες οι μετανάστριες, 
περιλαμβανομένων των μεταναστριών 
που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα, που 
έχουν πέσει θύματα κακοποίησης και 
έχουν υποστεί βία λόγω φύλου χαίρουν 
προστασίας και υποστήριξης και ότι 
θεωρείται ότι υφίστανται ιδιαίτεροι λόγοι 
για τη χορήγηση ασύλου ή μόνιμης άδειας 
διαμονής σε αυτές για ανθρωπιστικούς 
λόγους, περιλαμβανομένων των 
μεταναστριών που αποτελούν αντικείμενο 
εκμετάλλευσης στη βιομηχανία της 
πορνείας·

Or. en
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Τροπολογία 54
Ulrike Lunacek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
αποτελεσματικά το Γενικό Σχόλιο αριθ. 2 
της Επιτροπής του ΟΗΕ για τους 
μετανάστες εργαζομένους, σχετικά με τα 
δικαιώματα των μεταναστών 
εργαζομένων σε αντικανονική κατάσταση 
και των μελών των οικογενειών τους, 
ιδίως όσον αφορά την εξασφάλιση 
προστασίας από τη βία και την 
εκμετάλλευση για τις γυναίκες 
εργαζόμενες που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα·

Or. en

Τροπολογία 55
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
συλλογής στοιχείων από συγκεκριμένες 
εμπειρίες γυναικών που δεν διαθέτουν 
επίσημα έγγραφα, και υπογραμμίζει με 
έμφαση την ανάγκη για αξιόπιστα, 
ακριβή, έγκαιρα και συγκρίσιμα στοιχεία 
σχετικά με τα τρωτά σημεία που 
συνδέονται με το φύλο των γυναικών που 
δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα, καθώς 
και με την απουσία πρόσβασής τους στη 
δικαιοσύνη και σε υπηρεσίες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη και διαχείριση 
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συνεκτικών δημόσιων πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 56
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
πολιτικές εντοπισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών επιβολής του μεταναστευτικού 
δικαίου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να υπονομεύουν την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα ή να τοποθετούν τις γυναίκες 
σε περιβάλλον αυξημένου κινδύνου βίας 
και κακοποίησης· ως εκ τούτου, καλεί 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία για την 
επιστροφή, προκειμένου να εξασφαλίσει 
τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των παράνομων 
μεταναστών, ειδικότερα των εγκύων και 
των παιδιών· 

Or. en

Τροπολογία 57
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την 
οδηγία για την επιστροφή, συνιστά 
υποχρέωση των κρατών μελών οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών που κρατούνται σε κέντρα 
κράτησης να τυγχάνουν «ανθρώπινης και 

10. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την 
οδηγία για την επιστροφή, συνιστά 
υποχρέωση των κρατών μελών οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών που κρατούνται σε κέντρα 
κράτησης να τυγχάνουν «ανθρώπινης και 
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αξιοπρεπούς μεταχείρισης» με πλήρη 
σεβασμό των βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους· καλεί, συνεπώς, τα 
κράτη μέλη να ερευνήσουν τυχόν 
καταγγελίες σωματικής κακοποίησης σε 
βάρος κρατουμένων·

αξιοπρεπούς μεταχείρισης» με πλήρη 
σεβασμό των βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους· εκφράζει τη λύπη του 
για τις αναφορές περιστατικών βίας κατά 
των γυναικών στα κέντρα κράτησης·
καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να 
ερευνήσουν τυχόν καταγγελίες σωματικής 
κακοποίησης σε βάρος κρατουμένων·

Or. en

Τροπολογία 58
Ulrike Lunacek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την 
οδηγία για την επιστροφή, συνιστά 
υποχρέωση των κρατών μελών οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών που κρατούνται σε κέντρα 
κράτησης να τυγχάνουν «ανθρώπινης και 
αξιοπρεπούς μεταχείρισης» με πλήρη 
σεβασμό των βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους· καλεί, συνεπώς, τα 
κράτη μέλη να ερευνήσουν τυχόν 
καταγγελίες σωματικής κακοποίησης σε 
βάρος κρατουμένων·

10. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την 
οδηγία για την επιστροφή, συνιστά 
υποχρέωση των κρατών μελών οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών που κρατούνται σε κέντρα 
κράτησης να τυγχάνουν «ανθρώπινης και 
αξιοπρεπούς μεταχείρισης» με πλήρη 
σεβασμό των βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους· καλεί, συνεπώς, τα 
κράτη μέλη να ερευνήσουν τυχόν 
καταγγελίες σωματικής κακοποίησης σε 
βάρος κρατουμένων και, λαμβάνοντας 
υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της 
Επιτροπής για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, καλεί τα κράτη μέλη να 
σταματήσουν πλήρως και αμελλητί την 
κράτηση παιδιών βάσει του καθεστώτος 
μετανάστη που τους έχει χορηγηθεί, και 
χρησιμοποιώντας πάντα τα λιγότερο 
περιοριστικά αναγκαία μέτρα, να 
εγκρίνουν εναλλακτικές της κράτησης 
που επιτρέπουν στα παιδιά να 
παραμένουν με μέλη της οικογένειας 
και/ή με επιτρόπους, εφόσον είναι 
παρόντες στις χώρες διαμετακόμισης 
και/ή προορισμού, και να στεγάζονται ως 
οικογένεια σε μη στερητικά της 
ελευθερίας περιβάλλοντα που βασίζονται 
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σε κοινότητες, εωσότου επιλυθεί το θέμα 
του καθεστώτος μετανάστη που τους έχει 
χορηγηθεί·

Or. en

Τροπολογία 59
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
λάβουν υπόψη τυχόν ενδείξεις ότι οι 
μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα υπόκεινται σε καταναγκαστική ή 
απάνθρωπη μεταχείριση·  

Or. bg

Τροπολογία 60
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη 
συνεργασία τους με τις ΜΚΟ και τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που ασχολούνται με το συγκεκριμένο 
ζήτημα με σκοπό να βρεθούν εναλλακτικές 
αντί των κέντρων κράτησης·

11. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη 
συνεργασία τους με τις ΜΚΟ και τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
που ασχολούνται με το συγκεκριμένο 
ζήτημα με σκοπό να βρεθούν εναλλακτικές 
αντί των κέντρων κράτησης· να εργαστούν 
ώστε οι μετανάστριες χωρίς επίσημα 
έγγραφα να μπορέσουν να απαλλαγούν 
από τον φόβο του να έρχονται σε επαφή 
με εκείνους που οφείλουν να τους
παρέχουν υποστήριξη·

Or. it

Τροπολογία 61
Mikael Gustafsson
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί τα κράτη μέλη να 
σταματήσουν πλήρως και αμελλητί την 
κράτηση παιδιών βάσει του καθεστώτος 
μετανάστη που τους έχει χορηγηθεί, και 
χρησιμοποιώντας πάντα τα λιγότερο 
περιοριστικά αναγκαία μέτρα, να 
εγκρίνουν εναλλακτικές της κράτησης 
που επιτρέπουν στα παιδιά να 
παραμένουν με μέλη της οικογένειας 
και/ή με επιτρόπους εφόσον είναι 
παρόντες στις χώρες διαμετακόμισης 
και/ή προορισμού, και να στεγάζονται ως 
οικογένεια σε μη στερητικά της 
ελευθερίας περιβάλλοντα που βασίζονται 
σε κοινότητες, εωσότου επιλυθεί το θέμα 
του καθεστώτος μετανάστη που τους έχει 
χορηγηθεί·

Or. en

Τροπολογία 62
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι τα πρότυπα που έχουν θεσπιστεί από 
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC) 
εξακολουθούν να αποτελούν τον πυρήνα 
οποιασδήποτε δράσης για τα δικαιώματα 
των παιδιών, και, ως εκ τούτου, στα 
παιδιά, και ιδίως στα κορίτσια, που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα και ζουν με 
τους γονείς τους ή με παρέχοντες 
φροντίδα θα πρέπει να αναγνωρίζονται τα 
δικαιώματά τους ως παιδιών και να 
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προστατεύονται από παραβιάσεις που 
λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο 
μεταναστευτικών πολιτικών και 
διαδικασιών, περιλαμβανομένων της 
κράτησης μεταναστών και του 
περιορισμού της πρόσβασής τους σε 
υπηρεσίες, προστασία και στη 
δικαιοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 63
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
να προβλέψουν τρόπους χρηματοδότησης 
για οργανώσεις που παρέχουν νομική, 
ανθρωπιστική και κοινωνικού χαρακτήρα 
βοήθεια σε μετανάστριες που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα·

12. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη 
διαθέτουν την τελική αρμοδιότητα εντός 
των συνόρων τους να αποφασίζουν τι 
είδους συνδρομή ενδέχεται ή όχι να 
απαιτείται για μετανάστριες που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα·

Or. en

Τροπολογία 64
Ulrike Lunacek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
προβλέψουν τρόπους χρηματοδότησης για
οργανώσεις που παρέχουν νομική, 
ανθρωπιστική και κοινωνικού χαρακτήρα 
βοήθεια σε μετανάστριες που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα·

12. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
προβλέψουν τρόπους χρηματοδότησης και 
να άρουν τους φραγμούς για τη
χρηματοδότηση οργανώσεων που 
παρέχουν νομική, ανθρωπιστική και 
κοινωνικού χαρακτήρα βοήθεια σε 
μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα· και να επεκτείνουν το πεδίο 
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εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών 
ώστε να περιληφθούν όλοι οι μετανάστες 
ανεξαρτήτως του καθεστώτος διαμονής 
τους·

Or. en

Τροπολογία 65
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
προβλέψουν τρόπους χρηματοδότησης για 
οργανώσεις που παρέχουν νομική, 
ανθρωπιστική και κοινωνικού χαρακτήρα 
βοήθεια σε μετανάστριες που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα·

12. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
προβλέψουν τρόπους χρηματοδότησης για 
οργανώσεις που παρέχουν νομική, 
ανθρωπιστική και κοινωνικού χαρακτήρα 
βοήθεια σε μετανάστριες που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα, και να 
επεκτείνουν το πεδίο του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ένταξης των Υπηκόων Τρίτων 
Χωρών ώστε να περιληφθούν όλοι οι 
μετανάστες ανεξαρτήτως του 
καθεστώτος διαμονής τους·

Or. en

Τροπολογία 66
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε 
ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό την 
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εκπαίδευση των μεταναστριών που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα σε σχέση με 
τα δικαιώματά τους·

Or. en

Τροπολογία 67
Ulrike Lunacek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
να επιμείνουν στη σωστή ορολογία όσον 
αφορά τη μεταναστευτική πολιτική και 
να απέχουν από τη χρήση εχθρικής 
ορολογίας που περιγράφει τα άτομα ως 
«παράνομα»·

Or. en

Τροπολογία 68
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για την προστασία των 
δικαιωμάτων όλων των μεταναστών 
εργαζομένων και των μελών των 
οικογενειών τους, αναγνωρίζοντας τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών 
εργαζομένων και προάγοντας την 
πρόσβαση αυτών στη δικαιοσύνη, καθώς 
επίσης σε αξιοπρεπή και νόμιμη εργασία 
και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης·

Or. en
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Τροπολογία 69
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
να επιμείνουν στη σωστή ορολογία όσον 
αφορά τη μεταναστευτική πολιτική και 
να απέχουν από τη χρήση εχθρικής 
ορολογίας που περιγράφει τα άτομα ως 
«παράνομα», γεγονός που συμβάλλει στην 
αρνητική ρητορική για τη μετανάστευση 
και εσφαλμένα νομιμοποιεί τη ρητορική 
υπέρ της ποινικοποίησης της 
μετανάστευσης, συμβάλλοντας στην 
περαιτέρω αποξένωση, εισαγωγή 
διακρίσεων και περιθωριοποίηση των 
μεταναστών που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα· 

Or. en


