
AM\915994NL.doc PE497.938v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

2012/2131(INI)

16.10.2012

AMENDMENTEN
1 - 63

Ontwerpadvies
Joanna Senyszyn
(PE496.521v01-00)

Integratie van migranten, gevolgen voor de arbeidsmarkt en externe dimensie 
van de coördinatie van de sociale zekerheid
(2012/2131(INI))



PE497.938v01-00 2/32 AM\915994NL.doc

NL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\915994NL.doc 3/32 PE497.938v01-00

NL

Amendement 1
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat migrantenvrouwen een 
belangrijke rol vervullen bij de 
ontwikkeling van de economie en de 
arbeidsmarkt van zowel de uitzendende als 
ontvangende landen;

A. overwegende dat migrantenvrouwen een 
steeds belangrijkere rol vervullen bij de 
ontwikkeling van de economie en de 
arbeidsmarkt van zowel de landen van 
herkomst als de gastlanden;

Or. en

Amendement 2
Astrid Lulling

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat migrantenvrouwen een 
belangrijke rol vervullen bij de 
ontwikkeling van de economie en de 
arbeidsmarkt van zowel de uitzendende als 
ontvangende landen;

A. overwegende dat migrantenvrouwen een 
interessante rol vervullen bij de 
ontwikkeling van de economie en de 
arbeidsmarkt van zowel de uitzendende als 
ontvangende landen;

Or. fr

Amendement 3
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat genderstereotypen 
dieper geworteld zijn binnen 
migrantengemeenschappen en dat 
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migrantenvrouwen vaker slachtoffer zijn 
van verschillende soorten geweld jegens 
vrouwen, in het bijzonder gedwongen 
huwelijken, genitale verminking, 
eerwraak, huiselijk geweld, seksuele 
intimidatie op het werk, mensenhandel en 
seksuele uitbuiting;

Or. es

Amendement 4
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat migrantenvrouwen een 
groter risico lopen op discriminatie, omdat 
zij geen toegang hebben tot sociale 
dienstverlening en rechtsbescherming en 
het slachtoffer zijn van fysiek, 
psychologisch, economisch en seksueel 
misbruik;

B. overwegende dat migrantenvrouwen een 
groter risico lopen op discriminatie en om 
het slachtoffer te worden van fysiek, 
psychologisch, en economisch en seksueel 
misbruik, en dat zij in veel gevallen geen 
toegang hebben tot sociale 
dienstverlening en rechtsbescherming;

Or. es

Amendement 5
Astrid Lulling

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat migrantenvrouwen een 
groter risico lopen op discriminatie, 
omdat zij geen toegang hebben tot sociale 
dienstverlening en rechtsbescherming en 
het slachtoffer zijn van fysiek, 
psychologisch, economisch en seksueel 
misbruik;

B. overwegende dat migrantenvrouwen, als 
werkneemsters of zelfstandigen, net als 
alle burgers van de Europese Unie recht 
hebben op sociale zekerheid en 
rechtsbescherming;
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Or. fr

Amendement 6
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat migrantenvrouwen een 
groter risico lopen op discriminatie, omdat 
zij geen toegang hebben tot sociale 
dienstverlening en rechtsbescherming en 
het slachtoffer zijn van fysiek, 
psychologisch, economisch en seksueel 
misbruik;

B. overwegende dat migrantenvrouwen 
vaak het kwetsbaarst zijn voor
discriminatie, stereotypen, oneerlijke 
behandeling en uitbuiting, omdat zij 
bovendien geen toegang hebben tot sociale 
dienstverlening en rechtsbescherming en 
het slachtoffer zijn van fysiek, 
psychologisch, economisch en seksueel 
misbruik;

Or. en

Amendement 7
Krisztina Morvai

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat migrantenvrouwen een 
groter risico lopen op discriminatie, omdat 
zij geen toegang hebben tot sociale 
dienstverlening en rechtsbescherming en 
het slachtoffer zijn van fysiek, 
psychologisch, economisch en seksueel 
misbruik;

B. overwegende dat migrantenvrouwen, 
met inbegrip van EU-burgers die tussen 
EU-landen migreren, een groter risico 
lopen op discriminatie, omdat zij geen 
toegang hebben tot sociale dienstverlening 
en rechtsbescherming en het slachtoffer 
zijn van fysiek, psychologisch, economisch 
en seksueel misbruik;

Or. en
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Amendement 8
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat migrantenvrouwen een 
groter risico lopen op discriminatie, omdat 
zij geen toegang hebben tot sociale 
dienstverlening en rechtsbescherming en 
het slachtoffer zijn van fysiek, 
psychologisch, economisch en seksueel 
misbruik;

B. overwegende dat migrantenvrouwen een 
groter risico lopen op arbeidsuitbuiting, 
discriminatie, omdat zij geen toegang 
hebben tot sociale dienstverlening en 
rechtsbescherming en het slachtoffer zijn 
van fysiek, psychologisch, economisch en 
seksueel misbruik;

Or. pt

Amendement 9
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat sociale uitsluiting 
een cruciale factor is die de 
kwetsbaarheid vergroot en dat een groot 
aantal vrouwen en meisjes het slachtoffer 
is van mensenhandel, waarbij vrouwen 
vaak verhandeld worden met het oog op 
seksuele uitbuiting, terwijl heel wat 
meisjes het slachtoffer worden van 
mensenhandel voor uiteenlopende 
doeleinden, met inbegrip van gedwongen 
bedelarij, arbeidsuitbuiting, orgaanhandel 
en illegale adoptie;

Or. en

Amendement 10
Norica Nicolai
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Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat het van essentieel 
belang is dat migrantenvrouwen de kans 
krijgen om op een veilige en legale manier 
tot de arbeidsmarkt van de EU toe te 
treden;

Or. en

Amendement 11
Ana Miranda

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat 
migrantenvrouwen net als vele andere 
vrouwen te lijden hebben onder de 
ernstige gevolgen van de economische en 
financiële crisis;

Or. es

Amendement 12
Norica Nicolai

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat migrantenvrouwen 
vaak werkzaam zijn in sectoren als de 
informele zorg, die in sommige lidstaten 
niet door het socialezekerheidsstelsel 
worden erkend, waardoor zij niet kunnen 
terugvallen op een pensioenregeling 
wanneer zij met pensioen gaan en op 
hogere leeftijd onder armoede gebukt 
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gaan;

Or. en

Amendement 13
Norica Nicolai

Ontwerpadvies
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quater. overwegende dat de lagere 
inschatting en de niet-erkenning van in 
derde landen behaalde universitaire 
diploma's en beroepskwalificaties 
aanzienlijke gevolgen hebben voor 
migrantenvrouwen en ervoor zorgen dat 
zij op zoek gaan naar werk voor 
ongeschoolden en in beroepscategorieën 
die sociaal niet gereglementeerd zijn;

Or. en

Amendement 14
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de zichtbaarheid van de 
rechten van migrantenvrouwen in het
immigratie-, integratie-, werkgelegenheids-
en sociaal beleid van de EU moet worden 
vergroot;

1. onderstreept dat het respect voor en het 
bewustzijn, de tenuitvoerlegging en de 
bescherming van de rechten van 
migrantenvrouwen in alle 
beleidsmaatregelen van de EU op
immigratie-, integratie-, werkgelegenheids-
en sociaal gebied moeten worden vergroot;

Or. en
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Amendement 15
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. overwegende dat migranten en met 
name migrantenvrouwen vaak aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt werkzaam 
zijn wat betreft professionele kwalificatie, 
loon en aanzien en dat daarom de 
dienstverbanden van werkende 
migrantenvrouwen veel onzekerder zijn;

Or. es

Amendement 16
Astrid Lulling

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. doet een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om genderbewust beleid te 
ontwikkelen waarmee de mensenrechten 
van migrantenvrouwen worden 
beschermd, gelijke kansen worden 
geboden op het stuk van de 
werkgelegenheid en de toegang tot de 
arbeidsmarkt, en de handel in en de 
seksuele uitbuiting van vrouwen wordt 
bestreden en voorkomen;

2. doet een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om ervoor te zorgen dat legale 
migrantenvrouwen en -mannen gelijke 
behandeling krijgen op het stuk van de 
werkgelegenheid en de toegang tot de 
arbeidsmarkt;

Or. fr

Amendement 17
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. doet een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om genderbewust beleid te 
ontwikkelen waarmee de mensenrechten 
van migrantenvrouwen worden 
beschermd, gelijke kansen worden 
geboden op het stuk van de 
werkgelegenheid en de toegang tot de 
arbeidsmarkt, en de handel in en de
seksuele uitbuiting van vrouwen wordt 
bestreden en voorkomen;

2. doet een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om genderbewust beleid te 
ontwikkelen en het 
gendergelijkheidsbegrip in alle 
beleidslijnen te integreren teneinde de 
mensenrechten van migrantenvrouwen te 
beschermen, om gelijke kansen te bieden
op het stuk van de werkgelegenheid en de 
toegang tot de arbeidsmarkt, en om iedere 
vorm van geweld, seksuele uitbuiting, 
genitale verminking, oneerlijke 
praktijken, ontvoering, gedwongen 
slavernij, gedwongen huwelijken en 
handel in vrouwen te bestrijden en te
voorkomen;

Or. en

Amendement 18
Norica Nicolai

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. doet een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om genderbewust beleid te 
ontwikkelen waarmee de mensenrechten 
van migrantenvrouwen worden beschermd, 
gelijke kansen worden geboden op het stuk 
van de werkgelegenheid en de toegang tot 
de arbeidsmarkt, en de handel in en de 
seksuele uitbuiting van vrouwen wordt 
bestreden en voorkomen;

2. doet een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om nauw samen te werken met 
netwerken en ngo's die zich bezighouden 
met problemen in verband met 
migrantenvrouwen, teneinde 
genderbewust beleid te ontwikkelen 
waarmee de mensenrechten van 
migrantenvrouwen worden beschermd, 
gelijke kansen worden geboden op het stuk 
van de werkgelegenheid en de toegang tot 
de arbeidsmarkt, en de handel in en de 
seksuele uitbuiting van vrouwen wordt 
bestreden en voorkomen;

Or. en
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Amendement 19
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. doet een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om genderbewust beleid te 
ontwikkelen waarmee de mensenrechten 
van migrantenvrouwen worden beschermd, 
gelijke kansen worden geboden op het stuk 
van de werkgelegenheid en de toegang tot 
de arbeidsmarkt, en de handel in en de 
seksuele uitbuiting van vrouwen wordt 
bestreden en voorkomen;

2. doet een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om genderbewust beleid te 
ontwikkelen waarmee de mensenrechten 
van migrantenvrouwen worden beschermd, 
gelijke kansen worden geboden op het stuk 
van de werkgelegenheid en de toegang tot 
de arbeidsmarkt, waarbij gelijke 
arbeidsrechten moeten worden 
gegarandeerd, en de handel in en de 
seksuele uitbuiting van vrouwen wordt 
bestreden en voorkomen;

Or. pt

Amendement 20
Ana Miranda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. doet een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om genderbewust beleid te 
ontwikkelen waarmee de mensenrechten 
van migrantenvrouwen worden beschermd, 
gelijke kansen worden geboden op het stuk 
van de werkgelegenheid en de toegang tot 
de arbeidsmarkt, en de handel in en de 
seksuele uitbuiting van vrouwen wordt 
bestreden en voorkomen;

2. doet een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om genderbewust beleid te 
ontwikkelen waarmee de mensenrechten 
van migrantenvrouwen worden beschermd, 
gelijke kansen worden geboden op het stuk 
van de werkgelegenheid en de toegang tot 
de arbeidsmarkt, en de handel in en de 
arbeidsuitbuiting en seksuele uitbuiting 
van vrouwen wordt bestreden en 
voorkomen;

Or. es
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Amendement 21
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten om maatregelen te 
ontwikkelen en uit te voeren ter 
bevordering van de probleemloze en 
billijke integratie van migrantenvrouwen, 
met inbegrip van de verwerving van een 
rechtspositie, de erkenning van 
kwalificaties en opleidingsniveaus, de 
toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, 
opleiding en sociale uitkeringen en de 
bescherming uit hoofde van het 
arbeidsrecht, alsmede om vakbonden, ngo's 
en het maatschappelijk middenveld bij de 
uitwerking van dergelijke maatregelen te 
betrekken;

3. verzoekt de lidstaten om maatregelen te 
ontwikkelen en uit te voeren ter 
bevordering van de probleemloze en 
billijke integratie van migrantenvrouwen, 
met inbegrip van de verwerving van een 
rechtspositie, de erkenning van 
kwalificaties en opleidingsniveaus, het 
recht op een behoorlijk salaris, de toegang 
tot gezondheidszorg, onderwijs, opleiding 
en een leven lang leren, normen op het 
gebied van gezondheid en veiligheid op 
het werk, sociale uitkeringen en de 
bescherming uit hoofde van het 
arbeidsrecht, alsmede om vakbonden, ngo's 
en het maatschappelijk middenveld bij de 
uitwerking van dergelijke maatregelen te 
betrekken;

Or. es

Amendement 22
Astrid Lulling

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten om maatregelen te 
ontwikkelen en uit te voeren ter 
bevordering van de probleemloze en 
billijke integratie van migrantenvrouwen, 
met inbegrip van de verwerving van een 
rechtspositie, de erkenning van 
kwalificaties en opleidingsniveaus, de
toegang tot gezondheidszorg, onderwijs,
opleiding en sociale uitkeringen en de 
bescherming uit hoofde van het 

3. verzoekt de lidstaten om maatregelen te 
ontwikkelen en uit te voeren ter 
bevordering van de probleemloze en 
billijke integratie van migranten, zonder 
discriminatie op grond van gender, en te 
zorgen voor de erkenning van in derde 
landen verkregen kwalificaties en 
opleidingsniveaus en voor de toegang tot
onderwijs en opleiding in de ontvangende 
landen, alsmede om de sociale partners en 
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arbeidsrecht, alsmede om vakbonden,
ngo's en het maatschappelijk middenveld 
bij de uitwerking van dergelijke 
maatregelen te betrekken;

competente ngo's bij de uitvoering van 
dergelijke maatregelen te betrekken;

Or. fr

Amendement 23
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten om maatregelen te
ontwikkelen en uit te voeren ter 
bevordering van de probleemloze en 
billijke integratie van migrantenvrouwen, 
met inbegrip van de verwerving van een 
rechtspositie, de erkenning van 
kwalificaties en opleidingsniveaus, de 
toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, 
opleiding en sociale uitkeringen en de 
bescherming uit hoofde van het 
arbeidsrecht, alsmede om vakbonden, 
ngo's en het maatschappelijk middenveld 
bij de uitwerking van dergelijke 
maatregelen te betrekken;

3. verzoekt de lidstaten om passende 
beleidsmaatregelen vast te stellen die 
volledig in overeenstemming zijn met de
Europese en nationale wetgeving en 
specifieke maatregelen ten uitvoer te 
leggen teneinde een probleemloze en 
billijke sociale integratie van 
migrantenvrouwen te bevorderen en te 
garanderen, alsmede om vakbonden, ngo's 
en het maatschappelijk middenveld bij de 
uitwerking van dergelijke maatregelen te 
betrekken;

Or. en

Amendement 24
Ana Miranda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten om maatregelen te 
ontwikkelen en uit te voeren ter 
bevordering van de probleemloze en 
billijke integratie van migrantenvrouwen, 

3. verzoekt de lidstaten om maatregelen te 
ontwikkelen en uit te voeren ter 
bevordering van de probleemloze en 
billijke integratie van migrantenvrouwen, 
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met inbegrip van de verwerving van een 
rechtspositie, de erkenning van 
kwalificaties en opleidingsniveaus, de 
toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, 
opleiding en sociale uitkeringen en de 
bescherming uit hoofde van het 
arbeidsrecht, alsmede om vakbonden, ngo's 
en het maatschappelijk middenveld bij de 
uitwerking van dergelijke maatregelen te 
betrekken;

met inbegrip van de verwerving van een 
rechtspositie, de erkenning van 
kwalificaties en opleidingsniveaus, de 
toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, 
sociale dienstverlening, opleiding en 
sociale uitkeringen en de bescherming uit 
hoofde van het arbeidsrecht, alsmede om 
vakbonden, ngo's en het maatschappelijk 
middenveld bij de uitwerking van 
dergelijke maatregelen te betrekken;

Or. es

Amendement 25
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten om maatregelen te 
ontwikkelen en uit te voeren ter 
bevordering van de probleemloze en 
billijke integratie van migrantenvrouwen, 
met inbegrip van de verwerving van een 
rechtspositie, de erkenning van 
kwalificaties en opleidingsniveaus, de 
toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, 
opleiding en sociale uitkeringen en de 
bescherming uit hoofde van het 
arbeidsrecht, alsmede om vakbonden, ngo's 
en het maatschappelijk middenveld bij de 
uitwerking van dergelijke maatregelen te 
betrekken;

3. verzoekt de lidstaten om maatregelen te 
ontwikkelen en uit te voeren ter 
bevordering van de probleemloze en 
billijke integratie van migrantenvrouwen, 
met inbegrip van de verwerving van een 
rechtspositie, de erkenning van 
kwalificaties en opleidingsniveaus, de 
integratie in de socialezekerheidsstelsels, 
de toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, 
opleiding en sociale uitkeringen en de
bescherming uit hoofde van het 
arbeidsrecht, alsmede om vakbonden, ngo's 
en het maatschappelijk middenveld bij de 
uitwerking van dergelijke maatregelen te 
betrekken;

Or. it

Amendement 26
Norica Nicolai

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten om maatregelen te 
ontwikkelen en uit te voeren ter 
bevordering van de probleemloze en 
billijke integratie van migrantenvrouwen, 
met inbegrip van de verwerving van een 
rechtspositie, de erkenning van 
kwalificaties en opleidingsniveaus, de 
toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, 
opleiding en sociale uitkeringen en de 
bescherming uit hoofde van het 
arbeidsrecht, alsmede om vakbonden, ngo's 
en het maatschappelijk middenveld bij de 
uitwerking van dergelijke maatregelen te 
betrekken;

3. verzoekt de lidstaten met klem om 
maatregelen te ontwikkelen en uit te 
voeren ter bevordering van de 
probleemloze en billijke integratie van 
migrantenvrouwen, met inbegrip van de 
verwerving van een rechtspositie, de 
erkenning van kwalificaties en 
opleidingsniveaus, de toegang tot 
gezondheidszorg, onderwijs, opleiding en 
sociale uitkeringen en de bescherming uit 
hoofde van het arbeidsrecht, alsmede om 
vakbonden, ngo's en het maatschappelijk 
middenveld bij de uitwerking van 
dergelijke maatregelen te betrekken;

Or. en

Amendement 27
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten om maatregelen te 
ontwikkelen en uit te voeren ter 
bevordering van de probleemloze en 
billijke integratie van migrantenvrouwen, 
met inbegrip van de verwerving van een 
rechtspositie, de erkenning van 
kwalificaties en opleidingsniveaus, de 
toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, 
opleiding en sociale uitkeringen en de 
bescherming uit hoofde van het 
arbeidsrecht, alsmede om vakbonden, ngo's 
en het maatschappelijk middenveld bij de 
uitwerking van dergelijke maatregelen te 
betrekken;

3. verzoekt de lidstaten om maatregelen te 
ontwikkelen en uit te voeren ter 
bevordering van de probleemloze en 
billijke integratie van migrantenvrouwen, 
met inbegrip van de verwerving van een 
rechtspositie, de erkenning van 
kwalificaties en opleidingsniveaus, de 
toegang tot gezondheidszorg, 
opvangfaciliteiten voor kinderen, 
onderwijs, opleiding en sociale uitkeringen 
en de bescherming uit hoofde van het 
arbeidsrecht, alsmede om vakbonden, ngo's 
en het maatschappelijk middenveld bij de 
uitwerking van dergelijke maatregelen te 
betrekken;

Or. en
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Amendement 28
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3bis. verzoekt de lidstaten en de regionale 
en lokale autoriteiten om met specifieke,
doelgroepgerichte campagnes, 
voorlichting in gezondheidscentra, 
nauwere samenwerking met ngo’s die 
werken met migrantenvrouwen enz., de 
toegang voor migrantenvrouwen tot 
informatie en de uitoefening van hun 
seksuele en reproductieve rechten 
mogelijk te maken.

Or. es

Amendement 29
Chrysoula Paliadeli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. doet een beroep op de lidstaten om 
ervoor te zorgen dat de lokale instanties 
betrokken raken bij het ondersteunen van 
een actieve deelneming van 
migrantenvrouwen aan het 
maatschappelijk leven door hun belangen 
te behartigen en te beschermen, en aldus 
hun socialisering en hun opname in de 
plaatselijke gemeenschap te versterken;

Or. el

Amendement 30
Marije Cornelissen
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. doet een beroep op de Raad, de 
Commissie en de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat migrantenvrouwen die zich in 
het kader van gezinshereniging in de Unie 
vestigen, een rechtspositie krijgen die 
onafhankelijk is van die van hun 
echtgenoot, indien mogelijk binnen een 
jaar na hun aankomst;

Or. en

Amendement 31
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. doet een beroep op de Raad, de 
Commissie en de lidstaten om 
migrantenvrouwen en -meisjes, met name 
de slachtoffers van lichamelijk en 
geestelijk geweld, een verblijfsvergunning 
te garanderen, alsook om erop toe te zien 
dat alle nodige administratieve 
maatregelen worden genomen om hen te 
beschermen, met inbegrip van 
daadwerkelijke toegang tot hulp- en 
beschermingsregelingen;

Or. en

Amendement 32
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)



PE497.938v01-00 18/32 AM\915994NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. doet een beroep op de Raad, de 
Commissie en de lidstaten om een 
juridisch kader te scheppen waarin 
vrouwelijke immigranten recht op een 
eigen paspoort en verblijfsvergunning 
hebben en personen voor het ontnemen 
van deze documenten strafrechtelijk 
aansprakelijk kunnen worden gesteld;

Or. en

Amendement 33
Astrid Lulling

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. doet een beroep op de lidstaten om een 
genderbewuste rechtspraktijk in te voeren 
en te ondersteunen ter regulering van de 
aanwerving van migranten, en om de 
toegang van migrantenvrouwen tot 
informatie over juridische formaliteiten 
en arbeidswetgeving te vergemakkelijken;

Schrappen

Or. fr

Amendement 34
Norica Nicolai

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. doet een beroep op de lidstaten om een 
genderbewuste rechtspraktijk in te voeren 
en te ondersteunen ter regulering van de 
aanwerving van migranten, en om de 

4. doet een beroep op de lidstaten om een 
genderbewuste rechtspraktijk in te voeren 
en te ondersteunen ter regulering van de 
aanwerving van migranten, om de toegang 
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toegang van migrantenvrouwen tot
informatie over juridische formaliteiten en 
arbeidswetgeving te vergemakkelijken;

tot informatie over juridische en
burgerlijke bijstand in door de 
betrokkenen gesproken talen te 
vergemakkelijken en om indien nodig 
toegang te verlenen tot goedkope 
verhaalsmogelijkheden; 

Or. en

Amendement 35
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. doet een beroep op de lidstaten om een 
genderbewuste rechtspraktijk in te voeren 
en te ondersteunen ter regulering van de 
aanwerving van migranten, en om de 
toegang van migrantenvrouwen tot 
informatie over juridische formaliteiten en
arbeidswetgeving te vergemakkelijken;

4. doet een beroep op de lidstaten om een 
genderbewuste rechtspraktijk in te voeren 
en te ondersteunen ter regulering van de 
aanwerving van migranten, en om de 
toegang van migrantenvrouwen tot 
informatie over juridische formaliteiten, 
arbeidswetgeving en hun sociale, 
economische en arbeidsrechten te 
vergemakkelijken;

Or. es

Amendement 36
Joanna Senyszyn

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. doet een beroep op de lidstaten om een
genderbewuste rechtspraktijk in te voeren 
en te ondersteunen ter regulering van de 
aanwerving van migranten, en om de 
toegang van migrantenvrouwen tot 
informatie over juridische formaliteiten en 
arbeidswetgeving te vergemakkelijken;

4. doet een beroep op de lidstaten om een 
genderbewuste rechtspraktijk ter regulering 
van de aanwerving van migranten en 
legale mogelijkheden ter ondersteuning 
van migratie voor arbeidsdoeleinden in te 
voeren en te bevorderen, en om de toegang 
van migrantenvrouwen tot informatie over 
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juridische formaliteiten en 
arbeidswetgeving te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 37
Ana Miranda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. doet een beroep op de lidstaten om een 
genderbewuste rechtspraktijk in te voeren 
en te ondersteunen ter regulering van de 
aanwerving van migranten, en om de 
toegang van migrantenvrouwen tot 
informatie over juridische formaliteiten en 
arbeidswetgeving te vergemakkelijken;

4. doet een beroep op de lidstaten om een 
genderbewuste rechtspraktijk in te voeren 
en te ondersteunen ter regulering van de 
aanwerving van migranten, en om de 
toegang van migrantenvrouwen tot 
informatie en advies over juridische 
formaliteiten en arbeidswetgeving te 
vergemakkelijken;

Or. es

Amendement 38
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. doet een beroep op de lidstaten om een 
genderbewuste rechtspraktijk in te voeren 
en te ondersteunen ter regulering van de
aanwerving van migranten, en om de 
toegang van migrantenvrouwen tot 
informatie over juridische formaliteiten en 
arbeidswetgeving te vergemakkelijken;

4. doet een beroep op de lidstaten om een 
genderbewuste rechtspraktijk in te voeren 
en te ondersteunen om de toegang van 
migranten tot aanwerving in gelijke 
omstandigheden te garanderen, en om de 
toegang van migrantenvrouwen tot 
informatie over juridische formaliteiten en 
arbeidswetgeving te vergemakkelijken;

Or. pt
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Amendement 39
Joanna Senyszyn

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten om onderwijs-
en communicatieprogramma's op te zetten 
teneinde migrantenvrouwen voor te 
lichten over hun rechten en 
verantwoordelijkheden en om werk te 
maken van meertalige adviesdiensten voor 
vrouwen;

Or. en

Amendement 40
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie een systeem 
op te zetten voor toezicht op de situatie 
van migrantenvrouwen op de 
arbeidsmarkt, met name op het gebied van 
minimumlonen, arbeidsvoorwaarden en 
de effectieve tenuitvoerlegging van de 
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften; 

Or. en

Amendement 41
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de lidstaten om op basis 
van passende indicatoren nauwkeurige, 
vergelijkbare en consistente statistieken 
op te stellen over de situatie van 
migrantenvrouwen in verschillende 
aspecten van het leven;

Or. en

Amendement 42
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten om doeltreffende 
regelingen te ontwikkelen voor de 
erkenning van in derde landen verkregen 
kwalificaties ten einde opleidingskansen te 
bieden aan degenen die bepaalde 
vaardigheden ontberen en ervoor te zorgen 
dat migrantenvrouwen toegang krijgen tot 
beroepsopleiding en een leven lang leren, 
alsmede tot gratis talencursussen;

5. verzoekt de lidstaten om doeltreffende 
regelingen te ontwikkelen voor de 
erkenning van in derde landen verkregen 
kwalificaties ten einde de integratie van 
migrantenvrouwen in de arbeidsmarkt 
mogelijk te maken, om opleidingskansen 
te bieden aan degenen die bepaalde 
vaardigheden ontberen en ervoor te zorgen 
dat migrantenvrouwen toegang krijgen tot 
beroepsopleiding en een leven lang leren, 
alsmede tot gratis talencursussen;

Or. es

Amendement 43
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten om doeltreffende 
regelingen te ontwikkelen voor de 

5. verzoekt de lidstaten om doeltreffende 
regelingen te ontwikkelen voor de 
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erkenning van in derde landen verkregen 
kwalificaties ten einde opleidingskansen te 
bieden aan degenen die bepaalde 
vaardigheden ontberen en ervoor te zorgen 
dat migrantenvrouwen toegang krijgen tot 
beroepsopleiding en een leven lang leren, 
alsmede tot gratis talencursussen;

erkenning van in derde landen verkregen 
diploma's en beroepskwalificaties opdat 
migrantenvrouwen niet onder hun niveau 
werken, ten einde opleidingskansen te 
bieden aan degenen die bepaalde 
vaardigheden ontberen en ervoor te zorgen 
dat migrantenvrouwen toegang krijgen tot 
beroepsopleiding en een leven lang leren, 
tot in arbeidsrecht gespecialiseerde 
adviseurs alsmede tot gratis 
talencursussen;

Or. it

Amendement 44
Astrid Lulling

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten om doeltreffende 
regelingen te ontwikkelen voor de 
erkenning van in derde landen verkregen 
kwalificaties ten einde opleidingskansen te 
bieden aan degenen die bepaalde 
vaardigheden ontberen en ervoor te 
zorgen dat migrantenvrouwen toegang 
krijgen tot beroepsopleiding en een leven 
lang leren, alsmede tot gratis 
talencursussen;

5. verzoekt de lidstaten om doeltreffende 
regelingen te ontwikkelen voor de 
erkenning van in derde landen verkregen 
kwalificaties teneinde opleidingskansen te 
bieden aan degenen die onvoldoende 
geschoold zijn en met name 
migrantenvrouwen toegang te bieden tot 
beroepsopleiding en een leven lang leren;

Or. fr

Amendement 45
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten om doeltreffende 5. verzoekt de lidstaten om doeltreffende 
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regelingen te ontwikkelen voor de 
erkenning van in derde landen verkregen 
kwalificaties ten einde opleidingskansen 
te bieden aan degenen die bepaalde 
vaardigheden ontberen en ervoor te zorgen 
dat migrantenvrouwen toegang krijgen tot 
beroepsopleiding en een leven lang leren, 
alsmede tot gratis talencursussen;

regelingen te ontwikkelen voor de 
erkenning van in derde landen verkregen 
kwalificaties, waarbij vrouwen die 
bepaalde vaardigheden ontberen 
opleidingskansen worden geboden en
migrantenvrouwen gegarandeerd toegang 
hebben tot beroepsopleiding en een leven 
lang leren, alsmede tot talencursussen 
tegen een lage prijs;

Or. en

Amendement 46
Norica Nicolai

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten om doeltreffende 
regelingen te ontwikkelen voor de 
erkenning van in derde landen verkregen 
kwalificaties ten einde opleidingskansen te 
bieden aan degenen die bepaalde 
vaardigheden ontberen en ervoor te zorgen 
dat migrantenvrouwen toegang krijgen tot 
beroepsopleiding en een leven lang leren, 
alsmede tot gratis talencursussen;

5. verzoekt de lidstaten met klem om 
doeltreffende en transparante regelingen 
te ontwikkelen voor de erkenning van in 
derde landen verkregen kwalificaties ten 
einde opleidingskansen te bieden aan 
degenen die bepaalde vaardigheden 
ontberen en ervoor te zorgen dat 
migrantenvrouwen toegang krijgen tot 
beroepsopleiding en een leven lang leren, 
alsmede tot gratis talencursussen;

Or. en

Amendement 47
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat migrantenvrouwen, 
onafhankelijk van hun opleidingsniveau 
en professionele ervaring, voor het 
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merendeel werkzaam zijn in de 
huishoudelijke dienstverlening en de 
persoonlijke verzorging; wijst erop dat het 
overgrote deel van deze vrouwen geen 
contract heeft en een erg laag salaris 
ontvangt zonder dat enige aanspraak 
gemaakt kan worden op sociale rechten;

Or. es

Amendement 48
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat het 
integratiebeleid en de 
integratiemaatregelen van de lidstaten 
geen discriminatie mogen inhouden wat 
de toegang van migranten tot de landen 
van ontvangst betreft, noch wat hun 
integratie in die landen op basis van hun 
kwalificaties of afkomst betreft, om zo de 
ongelijkheid tussen EU-burgers en 
onderdanen van derde landen en tussen 
migranten met of zonder het vooruitzicht 
op een baan weg te werken; op die manier 
moeten alle vormen van illegale 
arbeidsuitbuiting worden tegengegaan;

Or. pt

Amendement 49
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de lidstaten zonder verdere 
omhaal IAO-Verdrag nr. 189 over 
huishoudelijk werkers te ratificeren, een 
verdrag dat in 2011 is aangenomen door 
de drieledige organisatie en ten doel heeft 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden te 
garanderen voor huishoudelijk werkers, 
alsmede dezelfde elementaire 
arbeidsrechten waarop andere 
werknemers aanspraak kunnen maken;

Or. es

Amendement 50
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst erop dat een volledige 
integratie het recht op gezinshereniging, 
het recht op gezinsuitkeringen 
(kinderbijslag) en de toegang tot openbare 
diensten in het kader van 
gezinsbegeleiding, en met name tot 
crèches, kleuterscholen en scholen, moet 
behelzen.

Or. pt

Amendement 51
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 quater. wijst erop dat veel 
migrantenvrouwen in hun land van 
oorsprong worden benaderd met de 
belofte van een arbeidscontract in een 
eerstewereldland en vervolgens, 
gedwongen door criminelen en netwerken 
van mensenhandelaren, seksueel worden 
uitgebuit; verzoekt de lidstaten de 
inspanningen te verhogen om deze 
onmenselijke misbruikpraktijken te 
bestrijden;

Or. es

Amendement 52
Astrid Lulling

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. doet een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om te zorgen voor de 
bescherming van migrantenvrouwen tegen 
alle vormen van misbruik, pesterij en 
discriminatie.

6. doet een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om de bescherming van 
migrantenvrouwen tegen alle vormen van 
misbruik, pesterij en discriminatie te 
bevorderen.

Or. fr

Amendement 53
Ana Miranda

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. doet een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om te zorgen voor de 
bescherming van migrantenvrouwen tegen 

6. doet een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om te zorgen voor de 
bescherming van migrantenvrouwen tegen 
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alle vormen van misbruik, pesterij en 
discriminatie.

alle vormen van mishandeling, misbruik, 
pesterij en discriminatie.

Or. es

Amendement 54
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. doet een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om te zorgen voor de 
bescherming van migrantenvrouwen tegen 
alle vormen van misbruik, pesterij en 
discriminatie.

6. doet een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om te zorgen voor de 
bescherming van migrantenvrouwen tegen 
alle vormen van misbruik, pesterij en 
discriminatie en om hun recht op juridisch 
advies ter verweer tegen werkgevers die 
hen slecht behandelen, te garanderen.

Or. en

Amendement 55
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. doet een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om te zorgen voor de 
bescherming van migrantenvrouwen tegen 
alle vormen van misbruik, pesterij en 
discriminatie.

6. doet een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om te zorgen voor de 
bescherming van migrantenvrouwen tegen 
alle vormen van misbruik, pesterij, 
gendergerelateerd geweld en 
discriminatie; stelt vast dat 
migrantenvrouwen vaak slachtoffer zijn 
van meervoudige discriminatie doordat zij 
zowel immigrant als vrouw zijn, en 
daarnaast vaak tot een etnische 
minderheid behoren of een beperking 
hebben.
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Or. es

Amendement 56
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten om op 
migranten gerichte campagnes tegen 
diepgewortelde genderstereotypen in deze 
gemeenschappen te organiseren teneinde 
de integratie en de deelname van 
migrantenvrouwen aan het 
maatschappelijk leven, de economie, 
scholing en de arbeidsmarkt te bevorderen 
en gendergerelateerd geweld te bestrijden.

Or. es

Amendement 57
Joanna Senyszyn

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om Europese en nationale 
voorlichtingscampagnes te organiseren 
ter bevordering van de participatie van 
migrantenvrouwen aan het democratische 
leven, alsook om uitwisselingsplatformen 
voor migrantenvrouwen op te zetten en te 
ondersteunen;

Or. en
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Amendement 58
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten om vrouwelijke 
geïmmigreerde werknemers voor te 
lichten over hun rechten en 
klachtprocedures, alsook hen 
contactgegevens te verstrekken van 
organisaties die de rechten van 
werknemers verdedigen;

Or. en

Amendement 59
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten te waarborgen 
dat in de landen van herkomst afgedragen 
pensioenpremies worden erkend en dat in 
een lidstaat afgedragen pensioenpremies 
meeneembaar zijn naar het land van 
herkomst van de migrantenvrouwen;

Or. it

Amendement 60
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie om de 
uitbreidingslanden met 
pretoetredingssteun en nauwer toezicht op 
de gemaakte vorderingen te helpen nog 
meer inspanningen te leveren voor de 
sociale en economische inclusie van de 
Roma, met extra aandacht voor de situatie 
van Roma-vrouwen en -meisjes;

Or. en

Amendement 61
Joanna Senyszyn

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt de lidstaten en de Europese 
Commissie om beroepsprofielen van 
migrantenvrouwen op te stellen en 
gegevens over de integratie van 
migrantenvrouwen op de arbeidsmarkt te 
verzamelen;

Or. en

Amendement 62
Joanna Senyszyn

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. benadrukt dat goede praktijken 
van EU- en niet-EU-landen met het meest 
genderneutrale immigratiebeleid moeten 
worden vastgesteld en gedeeld en dat de 
uitwisseling ervan moet worden 
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bevorderd;

Or. en

Amendement 63
Joanna Senyszyn

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. benadrukt dat het Europees 
jaar van de burgers (2013) optimaal moet 
worden benut om de vrije mobiliteit en het 
voluit participeren van migrantenvrouwen 
in de Europese samenleving tot speerpunt 
te maken.

Or. en


