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Poprawka 1
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że migrujące kobiety 
odgrywają istotną rolę w rozwoju 
gospodarki i rynku pracy, zarówno w 
państwach, z których pochodzą, jak i w 
państwach przyjmujących,

A. mając na uwadze, że migrujące kobiety 
odgrywają coraz istotniejszą rolę w 
rozwoju gospodarki i rynków pracy, 
zarówno w państwach pochodzenia, jak i 
w państwach przeznaczenia;

Or. en

Poprawka 2
Astrid Lulling

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że migrujące kobiety 
odgrywają istotną rolę w rozwoju 
gospodarki i rynku pracy, zarówno w 
państwach, z których pochodzą, jak i w 
państwach przyjmujących,

A. mając na uwadze, że migrujące kobiety 
odgrywają interesującą rolę w rozwoju 
gospodarki i rynku pracy, zarówno w 
państwach, z których pochodzą, jak i w 
państwach przyjmujących,

Or. fr

Poprawka 3
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że stereotypy 
dotyczące płci są silniej zakorzenione w 
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społecznościach imigrantów, a migrujące 
kobiety częściej padają ofiarami różnych 
typów przemocy wobec kobiet, która 
przyjmuje w szczególności formę 
przymusowych małżeństw, okaleczania 
żeńskich narządów płciowych, tzw. 
zbrodni w imię honoru, maltretowania w 
bliskich związkach, molestowania 
seksualnego w miejscu pracy, a nawet 
handlu ludźmi i wykorzystywania 
seksualnego;

Or. es

Poprawka 4
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że migrującym 
kobietom w dużym stopniu zagraża 
dyskryminacja, brak dostępu do usług 
socjalnych i ochrony prawnej, a także że są 
one narażone na wykorzystywanie 
fizyczne, psychologiczne, finansowe i 
seksualne;

B. mając na uwadze, że migrującym 
kobietom w dużym stopniu zagraża 
dyskryminacja oraz wykorzystywanie 
fizyczne, psychologiczne, finansowe i 
seksualne, a ponadto w wielu 
przypadkach nie mają one dostępu do 
usług socjalnych i ochrony prawnej;

Or. es

Poprawka 5
Astrid Lulling

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że migrującym 
kobietom w dużym stopniu zagraża 
dyskryminacja, brak dostępu do usług 
socjalnych i ochrony prawnej, a także że 

B. mając na uwadze, że tak jak wszyscy 
obywatele Unii Europejskiej, migrujące 
kobiety jako pracownice lub osoby 
samozatrudnione mają prawo do 
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są one narażone na wykorzystywanie 
fizyczne, psychologiczne, finansowe i 
seksualne;

zabezpieczenia społecznego i ochrony 
prawnej;

Or. fr

Poprawka 6
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że migrującym 
kobietom w dużym stopniu zagraża
dyskryminacja, brak dostępu do usług 
socjalnych i ochrony prawnej, a także że są 
one narażone na wykorzystywanie 
fizyczne, psychologiczne, finansowe i 
seksualne;

B. mając na uwadze, że migrujące kobiety 
są często najbardziej narażone na 
dyskryminację i stereotypy, 
niesprawiedliwe traktowanie i 
wykorzystywanie, a ponadto na brak
dostępu do usług socjalnych i ochrony 
prawnej, a także że są one narażone na 
wykorzystywanie fizyczne, 
psychologiczne, finansowe i seksualne;

Or. en

Poprawka 7
Krisztina Morvai

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że migrującym 
kobietom w dużym stopniu zagraża 
dyskryminacja, brak dostępu do usług 
socjalnych i ochrony prawnej, a także że są 
one narażone na wykorzystywanie 
fizyczne, psychologiczne, finansowe i 
seksualne;

B. mając na uwadze, że migrującym 
kobietom, w tym obywatelkom UE 
migrującym między państwami UE, w 
dużym stopniu zagraża dyskryminacja, 
brak dostępu do usług socjalnych i ochrony 
prawnej, a także że są one narażone na 
wykorzystywanie fizyczne, 
psychologiczne, finansowe i seksualne;

Or. en
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Poprawka 8
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że migrującym 
kobietom w dużym stopniu zagraża 
dyskryminacja, brak dostępu do usług 
socjalnych i ochrony prawnej, a także że są 
one narażone na wykorzystywanie 
fizyczne, psychologiczne, finansowe i 
seksualne;

B. mając na uwadze, że migrującym 
kobietom w dużym stopniu zagraża wyzysk 
w pracy, dyskryminacja, brak dostępu do 
usług socjalnych i ochrony prawnej, a 
także że są one narażone na 
wykorzystywanie fizyczne, 
psychologiczne, finansowe i seksualne;

Or. pt

Poprawka 9
Lívia Járóka

Projekt opinii
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że wykluczenie 
społeczne jest najważniejszym czynnikiem 
przyczyniającym się do bezbronności 
kobiet; mając na uwadze, że wiele kobiet i 
dziewcząt pada ofiarą handlu żywym 
towarem, z tym że kobiety są najczęściej 
sprzedawane w celu seksualnego 
wykorzystywania, natomiast znaczna 
liczba dziewcząt to ofiary handlu w 
różnych celach: przymusowego żebractwa, 
wyzysku jako siły roboczej, handlu 
organami i nielegalnej adopcji;

Or. en
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Poprawka 10
Norica Nicolai

Projekt opinii
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że decydujące 
znaczenie ma to, by migrujące kobiety 
miały szansę wejścia na rynek pracy UE w 
sposób bezpieczny i zgodny z prawem;

Or. en

Poprawka 11
Ana Miranda

Projekt opinii
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że poważne 
konsekwencje kryzysu gospodarczo-
finansowego dotykają kobiet migrujących 
podobnie jak wielu innych kobiet;

Or. es

Poprawka 12
Norica Nicolai

Projekt opinii
Punkt B b preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że migrujące 
kobiety są częściej zatrudniane w 
obszarach, takich jak sektor nieformalnej 
opieki nieuznawany przez niektóre 
systemy opieki socjalnej państw 
członkowskich, nie mają dostępu do 
ubezpieczeń emerytalnych przy przejściu 
na emeryturę ani do opieki, a zatem na 
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starość grozi im bieda;

Or. en

Poprawka 13
Norica Nicolai

Projekt opinii
Punkt B c preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bc. mając na uwadze, że pomniejszanie i 
nieuznawanie kwalifikacji akademickich i 
zawodowych otrzymanych w krajach 
trzecich ma znaczny wpływ na migrujące 
kobiety oraz powoduje, że szukają one 
zatrudnienia w zawodach 
niewymagających kwalifikacji i socjalnie 
nieuregulowanych;

Or. en

Poprawka 14
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że należy zwiększać 
widoczność praw migrujących kobiet w 
ramach unijnej polityki imigracji, 
integracji zatrudnienia i polityki
społecznej;

1. podkreśla, że należy zwiększać wiedzę, 
poszanowanie, wdrażanie i ochronę praw 
migrujących kobiet w ramach wszystkich 
unijnych polityk imigracji, integracji 
zatrudnienia i polityki społecznej;

Or. en

Poprawka 15
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)



AM\915994PL.doc 9/31 PE497.938v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że imigranci, a zwłaszcza 
migrujące kobiety, często zajmują na 
rynku pracy stanowiska najniższe pod 
względem kwalifikacji, wynagrodzenia i 
prestiżu, w związku z czym migrujące 
pracownice znacznie bardziej odczuwają 
niepewność zatrudnienia;

Or. es

Poprawka 16
Astrid Lulling

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do opracowania strategii politycznych 
uwzględniających kwestie płci, aby 
chronić prawa człowieka przysługujące
migrującym kobietom, zapewnić im równe 
szanse w zakresie zatrudnienia i dostępu 
do rynku pracy, zwalczać handel 
kobietami i ich seksualne 
wykorzystywanie, a także zapobiegać tym 
zjawiskom;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia legalnie migrującym 
kobietom i mężczyznom jednakowego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i 
dostępu do rynku pracy;

Or. fr

Poprawka 17
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do opracowania strategii politycznych 

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do opracowania strategii politycznych 
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uwzględniających kwestie płci, aby chronić 
prawa człowieka przysługujące 
migrującym kobietom, zapewnić im równe 
szanse w zakresie zatrudnienia i dostępu 
do rynku pracy, zwalczać handel
kobietami i ich seksualne 
wykorzystywanie, a także zapobiegać tym 
zjawiskom;

uwzględniających kwestie płci oraz do 
włączenia do głównego nurtu polityki 
koncepcji równości płci, aby chronić 
prawa człowieka przysługujące 
migrującym kobietom; do zapewnienia im 
równych szans w zakresie zatrudnienia i 
dostępu do rynku pracy; do zwalczania 
wszelkich postaci przemocy, 
wykorzystywania seksualnego, 
okaleczania żeńskich narządów płciowych 
i nieuczciwych praktyk, porwań, pracy 
przymusowej, wymuszonych małżeństw i 
handlu kobietami, oraz zapobiegania tym 
zjawiskom;

Or. en

Poprawka 18
Norica Nicolai

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do opracowania strategii politycznych 
uwzględniających kwestie płci, aby chronić 
prawa człowieka przysługujące 
migrującym kobietom, zapewnić im równe 
szanse w zakresie zatrudnienia i dostępu do 
rynku pracy, zwalczać handel kobietami i 
ich seksualne wykorzystywanie, a także 
zapobiegać tym zjawiskom;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do ścisłej współpracy z sieciami i 
organizacjami pozarządowymi w 
kwestiach dotyczących migrujących kobiet 
w celu opracowania strategii politycznych 
uwzględniających kwestie płci, aby chronić 
prawa człowieka przysługujące 
migrującym kobietom, zapewnić im równe 
szanse w zakresie zatrudnienia i dostępu do 
rynku pracy, zwalczać handel kobietami i 
ich seksualne wykorzystywanie, a także 
zapobiegać tym zjawiskom;

Or. en

Poprawka 19
Inês Cristina Zuber
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do opracowania strategii politycznych 
uwzględniających kwestie płci, aby chronić 
prawa człowieka przysługujące 
migrującym kobietom, zapewnić im równe 
szanse w zakresie zatrudnienia i dostępu do 
rynku pracy, zwalczać handel kobietami i 
ich seksualne wykorzystywanie, a także 
zapobiegać tym zjawiskom;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do opracowania strategii politycznych 
uwzględniających kwestie płci, aby chronić 
prawa człowieka przysługujące 
migrującym kobietom, zapewnić im równe 
szanse w zakresie zatrudnienia i dostępu do 
rynku pracy, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu równouprawnienia w 
zakresie praw pracowniczych, zwalczać 
handel kobietami i ich seksualne 
wykorzystywanie, a także zapobiegać tym 
zjawiskom;

Or. pt

Poprawka 20
Ana Miranda

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do opracowania strategii politycznych 
uwzględniających kwestie płci, aby chronić 
prawa człowieka przysługujące 
migrującym kobietom, zapewnić im równe 
szanse w zakresie zatrudnienia i dostępu do 
rynku pracy, zwalczać handel kobietami i 
ich seksualne wykorzystywanie, a także 
zapobiegać tym zjawiskom;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do opracowania strategii politycznych 
uwzględniających kwestie płci, aby chronić 
prawa człowieka przysługujące 
migrującym kobietom, zapewnić im równe 
szanse w zakresie zatrudnienia i dostępu do 
rynku pracy, zwalczać handel kobietami i 
ich wyzyskiwanie oraz wykorzystywanie 
seksualne, a także zapobiegać tym 
zjawiskom;

Or. es

Poprawka 21
Iratxe García Pérez
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania i wdrożenia środków 
zmierzających do sprawnej i sprawiedliwej 
integracji migrujących kobiet, obejmującej 
zdobywania przez nie statusu prawnego, 
uznawanie stopni kwalifikacji i 
wykształcenia, dostęp do opieki 
zdrowotnej, edukacji, szkolenia, świadczeń 
zabezpieczenia społecznego i ochrony na 
przepisami prawa pracy, a także do 
zaangażowania związków zawodowych, 
organizacji pozarządowych oraz 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
w opracowywanie takich środków;

3. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania i wdrożenia środków 
zmierzających do sprawnej i sprawiedliwej 
integracji migrujących kobiet, obejmującej 
zdobywanie przez nie statusu prawnego, 
uznawanie stopni kwalifikacji i 
wykształcenia, prawo do godnej płacy, 
dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji, 
szkolenia i uczenia się przez całe życie, 
warunków bhp spełniających odpowiednie 
normy, świadczeń zabezpieczenia 
społecznego i ochrony na mocy przepisów
prawa pracy, a także do zaangażowania 
związków zawodowych, organizacji 
pozarządowych oraz organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w 
opracowywanie takich środków;

Or. es

Poprawka 22
Astrid Lulling

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania i wdrożenia środków 
zmierzających do sprawnej i sprawiedliwej 
integracji migrujących kobiet, obejmującej 
zdobywania przez nie statusu prawnego, 
uznawanie stopni kwalifikacji i 
wykształcenia, dostęp do opieki 
zdrowotnej, edukacji, szkolenia, świadczeń 
zabezpieczenia społecznego i ochrony na 
przepisami prawa pracy, a także do 
zaangażowania związków zawodowych,
organizacji pozarządowych oraz 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

3. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania i wdrożenia środków 
zmierzających do sprawnej i sprawiedliwej 
integracji migrantów bez dyskryminacji ze 
względu na płeć, do zapewnienia 
uznawania stopni kwalifikacji i 
wykształcenia uzyskanych w państwach 
trzecich oraz dostępu do edukacji i
szkolenia w państwach przyjmujących, a
równocześnie do włączenia partnerów 
społecznych i właściwych organizacji 
pozarządowych we wdrażanie tych
środków;
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w opracowywanie takich środków;

Or. fr

Poprawka 23
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania i wdrożenia środków 
zmierzających do sprawnej i sprawiedliwej 
integracji migrujących kobiet, 
obejmującej zdobywania przez nie statusu 
prawnego, uznawanie stopni kwalifikacji i 
wykształcenia, dostęp do opieki 
zdrowotnej, edukacji, szkolenia, 
świadczeń zabezpieczenia społecznego i 
ochrony na przepisami prawa pracy, a 
także do zaangażowania związków 
zawodowych, organizacji pozarządowych 
oraz organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego w opracowywanie takich 
środków;

3. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania odpowiedniej polityki w pełni 
zgodnej z europejskim i krajowym 
prawodawstwem oraz do wdrożenia 
specjalnych środków, aby wspierać i 
zagwarantować sprawną i sprawiedliwą 
integrację społeczną migrujących kobiet; 
wzywa także do zaangażowania związków 
zawodowych, organizacji pozarządowych 
oraz organizacji społeczeństwa
obywatelskiego w opracowywanie takich 
środków;

Or. en

Poprawka 24
Ana Miranda

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania i wdrożenia środków 
zmierzających do sprawnej i sprawiedliwej 
integracji migrujących kobiet, obejmującej 
zdobywania przez nie statusu prawnego, 
uznawanie stopni kwalifikacji i 

3. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania i wdrożenia środków 
zmierzających do sprawnej i sprawiedliwej 
integracji migrujących kobiet, obejmującej 
zdobywanie przez nie statusu prawnego, 
uznawanie stopni kwalifikacji i 
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wykształcenia, dostęp do opieki 
zdrowotnej, edukacji, szkolenia, świadczeń 
zabezpieczenia społecznego i ochrony na 
przepisami prawa pracy, a także do 
zaangażowania związków zawodowych, 
organizacji pozarządowych oraz 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
w opracowywanie takich środków;

wykształcenia, dostęp do opieki 
zdrowotnej, edukacji, usług socjalnych, 
szkolenia, świadczeń zabezpieczenia 
społecznego i ochrony na mocy przepisów
prawa pracy, a także do zaangażowania 
związków zawodowych, organizacji 
pozarządowych oraz organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w 
opracowywanie takich środków;

Or. es

Poprawka 25
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania i wdrożenia środków 
zmierzających do sprawnej i sprawiedliwej 
integracji migrujących kobiet, obejmującej 
zdobywania przez nie statusu prawnego, 
uznawanie stopni kwalifikacji i 
wykształcenia, dostęp do opieki 
zdrowotnej, edukacji, szkolenia, świadczeń 
zabezpieczenia społecznego i ochrony na 
przepisami prawa pracy, a także do 
zaangażowania związków zawodowych, 
organizacji pozarządowych oraz 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
w opracowywanie takich środków;

3. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania i wdrożenia środków 
zmierzających do sprawnej i sprawiedliwej 
integracji migrujących kobiet, obejmującej 
zdobywanie przez nie statusu prawnego, 
uznawanie stopni kwalifikacji i 
wykształcenia, przystępowanie do 
systemów zabezpieczenia społecznego,
dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji, 
szkolenia, świadczeń zabezpieczenia 
społecznego i ochrony na przepisami 
prawa pracy, a także do zaangażowania 
związków zawodowych, organizacji 
pozarządowych oraz organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w 
opracowywanie takich środków;

Or. it

Poprawka 26
Norica Nicolai

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania i wdrożenia środków 
zmierzających do sprawnej i sprawiedliwej 
integracji migrujących kobiet, obejmującej 
zdobywania przez nie statusu prawnego, 
uznawanie stopni kwalifikacji i 
wykształcenia, dostęp do opieki 
zdrowotnej, edukacji, szkolenia, świadczeń 
zabezpieczenia społecznego i ochrony na 
przepisami prawa pracy, a także do 
zaangażowania związków zawodowych, 
organizacji pozarządowych oraz 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
w opracowywanie takich środków;

3. apeluje do państw członkowskich, aby 
opracowały i wdrożyły środki zmierzające
do sprawnej i sprawiedliwej integracji 
migrujących kobiet, obejmującej 
zdobywania przez nie statusu prawnego, 
uznawanie stopni kwalifikacji i 
wykształcenia, dostęp do opieki 
zdrowotnej, edukacji, szkolenia, świadczeń 
zabezpieczenia społecznego i ochrony na 
przepisami prawa pracy, a także do 
zaangażowania związków zawodowych, 
organizacji pozarządowych oraz 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
w opracowywanie takich środków;

Or. en

Poprawka 27
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania i wdrożenia środków 
zmierzających do sprawnej i sprawiedliwej 
integracji migrujących kobiet, obejmującej 
zdobywania przez nie statusu prawnego, 
uznawanie stopni kwalifikacji i 
wykształcenia, dostęp do opieki 
zdrowotnej, edukacji, szkolenia, świadczeń 
zabezpieczenia społecznego i ochrony na 
przepisami prawa pracy, a także do 
zaangażowania związków zawodowych, 
organizacji pozarządowych oraz 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
w opracowywanie takich środków;

3. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania i wdrożenia środków 
zmierzających do sprawnej i sprawiedliwej 
integracji migrujących kobiet, obejmującej 
zdobywania przez nie statusu prawnego, 
uznawanie stopni kwalifikacji i 
wykształcenia, dostęp do opieki 
zdrowotnej, placówek opieki nad dziećmi, 
edukacji, szkolenia, świadczeń 
zabezpieczenia społecznego i ochrony na 
przepisami prawa pracy, a także do 
zaangażowania związków zawodowych, 
organizacji pozarządowych oraz 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
w opracowywanie takich środków;

Or. en
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Poprawka 28
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne, by ułatwiały 
migrującym kobietom dostęp do 
informacji i do korzystania z ich praw 
seksualnych i rozrodczych, prowadząc 
kampanie skierowane do tej grupy, 
organizując dyskusje w ośrodkach 
zdrowia, ściślej współpracując z 
organizacjami pozarządowymi, które 
pracują z migrującymi kobietami, itd.

Or. es

Poprawka 29
Chrysoula Paliadeli

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie, by 
zadbały o zmobilizowanie lokalnych 
instytucji do wspierania aktywnego 
udziału migrujących kobiet w życiu 
społecznym przy zapewnieniu 
reprezentacji i obrony ich interesów, co 
przyczyni się do ich socjalizacji i 
integracji z lokalną społecznością;

Or. el

Poprawka 30
Marije Cornelissen
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Radę, Komisję i państwa 
członkowskie, aby przyznały imigrantkom 
przyjeżdżającym w ramach procesu 
łączenia rodzin status prawny, który 
będzie niezależny od statusu ich 
małżonka, w miarę możliwości w ciągu 
roku od ich przyjazdu;

Or. en

Poprawka 31
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa Radę, Komisję i państwa 
członkowskie, aby udzieliły kobietom i 
dziewczętom imigrantkom zezwolenia na 
pobyt, w szczególności w przypadku ofiar 
przemocy fizycznej i psychologicznej, oraz 
by przedsięwzięły wszelkie możliwe środki 
administracyjne w celu ochrony tych 
kobiet i dziewcząt; w tym faktyczny dostęp 
do mechanizmów wsparcia i ochrony;

Or. en

Poprawka 32
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. wzywa Radę, Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia ram 
prawnych gwarantujących imigrantkom 
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prawo do otrzymania ich własnego 
paszportu oraz prawa pobytu oraz 
umożliwienia pociągnięcia osoby, która 
odbierze te dokumenty, do 
odpowiedzialności karnej;

Or. en

Poprawka 33
Astrid Lulling

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
określenia i promowania praktyk 
prawnych uwzględniających kwestie płci, 
aby regulować rekrutację migrujących 
pracowników, oraz do ułatwienia 
migrującym kobietom dostępu do 
informacji o formalnościach prawnych i 
prawie pracy;

skreślony

Or. fr

Poprawka 34
Norica Nicolai

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
określenia i promowania praktyk prawnych 
uwzględniających kwestie płci, aby 
regulować rekrutację migrujących 
pracowników, oraz do ułatwienia 
migrującym kobietom dostępu do 
informacji o formalnościach prawnych i 
prawie pracy;

4. wzywa państwa członkowskie do 
określenia i promowania praktyk prawnych 
uwzględniających kwestie płci, aby 
regulować rekrutację migrujących 
pracowników, oraz do ułatwienia dostępu 
do informacji dotyczących prawnej i 
cywilnej pomocy w odpowiednich 
językach oraz do umożliwienia dostępu w 
razie konieczności do niedrogiej pomocy 
prawnej;



AM\915994PL.doc 19/31 PE497.938v01-00

PL

Or. en

Poprawka 35
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
określenia i promowania praktyk prawnych 
uwzględniających kwestie płci, aby 
regulować rekrutację migrujących 
pracowników, oraz do ułatwienia 
migrującym kobietom dostępu do 
informacji o formalnościach prawnych i 
prawie pracy;

4. wzywa państwa członkowskie do 
określenia i promowania praktyk prawnych 
uwzględniających kwestie płci, aby 
regulować rekrutację migrujących 
pracowników, oraz do ułatwienia 
migrującym kobietom dostępu do 
informacji o formalnościach prawnych i
prawie pracy oraz przynależnych im 
prawach społecznych, gospodarczych i 
pracowniczych;

Or. es

Poprawka 36
Joanna Senyszyn

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
określenia i promowania praktyk prawnych 
uwzględniających kwestie płci, aby 
regulować rekrutację migrujących 
pracowników, oraz do ułatwienia 
migrującym kobietom dostępu do 
informacji o formalnościach prawnych i 
prawie pracy;

4. wzywa państwa członkowskie do 
określenia i promowania praktyk prawnych 
uwzględniających kwestie płci, legalnych 
kanałów, aby wspierać migrację 
zawodową i aby regulować rekrutację 
migrujących pracowników, oraz do 
ułatwienia migrującym kobietom dostępu 
do informacji o formalnościach prawnych i 
prawie pracy;

Or. en
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Poprawka 37
Ana Miranda

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
określenia i promowania praktyk prawnych 
uwzględniających kwestie płci, aby 
regulować rekrutację migrujących 
pracowników, oraz do ułatwienia 
migrującym kobietom dostępu do 
informacji o formalnościach prawnych i 
prawie pracy;

4. wzywa państwa członkowskie do 
określenia i promowania praktyk prawnych 
uwzględniających kwestie płci, aby 
regulować rekrutację migrujących 
pracowników, oraz do ułatwienia 
migrującym kobietom dostępu do 
informacji i porad dotyczących 
formalności prawnych i prawa pracy;

Or. es

Poprawka 38
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
określenia i promowania praktyk prawnych 
uwzględniających kwestie płci, aby 
regulować rekrutację migrujących 
pracowników, oraz do ułatwienia 
migrującym kobietom dostępu do 
informacji o formalnościach prawnych i 
prawie pracy;

4. wzywa państwa członkowskie do 
określenia i promowania praktyk prawnych 
uwzględniających kwestie płci, aby 
zapewnić migrującym pracownikom
dostęp do rekrutacji na równych 
zasadach, oraz do ułatwienia migrującym 
kobietom dostępu do informacji o 
formalnościach prawnych i prawie pracy;

Or. pt

Poprawka 39
Joanna Senyszyn

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania programów edukacyjnych i 
komunikacyjnych, aby informować 
migrujące kobiety o ich prawach i 
obowiązkach, oraz do stworzenia usługi 
wielojęzycznego poradnictwa dla kobiet;

Or. en

Poprawka 40
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do stworzenia systemu 
monitorowania sytuacji migrujących 
kobiet na rynku pracy jeśli chodzi o płace 
minimalne, warunki pracy i skuteczne 
wdrażanie przepisów BHP;

Or. en

Poprawka 41
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa państwa członkowskie do 
przygotowania dokładnych, 
porównywalnych i spójnych statystyk 
dotyczących sytuacji migrujących kobiet w 
różnych dziedzinach życia w oparciu o 
odpowiednie wskaźniki;

Or. en
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Poprawka 42
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania skutecznych systemów 
uznawania kwalifikacji zdobytych w 
krajach trzecich, zaoferowania możliwości 
szkolenia tym, które kwalifikacji nie 
posiadają, oraz do zapewnienia 
migrującym kobietom dostępu do 
szkolenia zawodowego i kształcenia przez 
całe życie, a także do bezpłatnych kursów 
językowych;

5. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania skutecznych systemów 
uznawania kwalifikacji zdobytych w 
krajach trzecich, by ułatwić kobietom 
integrację na rynku pracy, a także do 
zaoferowania możliwości szkolenia tym, 
które kwalifikacji nie posiadają, oraz do 
zapewnienia migrującym kobietom dostępu 
do szkolenia zawodowego i kształcenia 
przez całe życie, a także do bezpłatnych 
kursów językowych;

Or. es

Poprawka 43
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania skutecznych systemów 
uznawania kwalifikacji zdobytych w 
krajach trzecich, zaoferowania możliwości 
szkolenia tym, które kwalifikacji nie 
posiadają, oraz do zapewnienia 
migrującym kobietom dostępu do 
szkolenia zawodowego i kształcenia przez 
całe życie, a także do bezpłatnych kursów 
językowych;

5. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania skutecznych systemów 
uznawania dyplomów i kwalifikacji 
zawodowych zdobytych w krajach trzecich, 
aby migrujące kobiety nie podejmowały 
pracy poniżej swoich kwalifikacji,
zaoferowania możliwości szkolenia tym, 
które kwalifikacji nie posiadają, oraz do 
zapewnienia migrującym kobietom dostępu 
do szkolenia zawodowego i kształcenia 
przez całe życie, do porad doradców 
specjalizujących się w prawie pracy, a 
także do bezpłatnych kursów językowych;
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Or. it

Poprawka 44
Astrid Lulling

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania skutecznych systemów 
uznawania kwalifikacji zdobytych w 
krajach trzecich, zaoferowania możliwości 
szkolenia tym, które kwalifikacji nie 
posiadają, oraz do zapewnienia
migrującym kobietom dostępu do 
szkolenia zawodowego i kształcenia przez 
całe życie, a także do bezpłatnych kursów 
językowych;

5. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania skutecznych systemów 
uznawania kwalifikacji zdobytych w 
krajach trzecich, zaoferowania możliwości 
szkolenia osobom niewystarczająco 
wykwalifikowanym, a szczególnie do 
zaoferowania migrującym kobietom 
dostępu do szkolenia zawodowego i 
kształcenia przez całe życie;

Or. fr

Poprawka 45
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania skutecznych systemów
uznawania kwalifikacji zdobytych w 
krajach trzecich, zaoferowania możliwości 
szkolenia tym, które kwalifikacji nie 
posiadają, oraz do zapewnienia 
migrującym kobietom dostępu do 
szkolenia zawodowego i kształcenia przez 
całe życie, a także do bezpłatnych kursów 
językowych;

5. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania skutecznych mechanizmów
uznawania kwalifikacji zdobytych w 
krajach trzecich, oferujących możliwości 
szkolenia kobietom, które kwalifikacji nie 
posiadają, oraz zapewniających
migrującym kobietom dostępu do 
szkolenia zawodowego i kształcenia przez 
całe życie, a także do tanich kursów 
językowych;

Or. en
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Poprawka 46
Norica Nicolai

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania skutecznych systemów
uznawania kwalifikacji zdobytych w 
krajach trzecich, zaoferowania możliwości
szkolenia tym, które kwalifikacji nie 
posiadają, oraz do zapewnienia
migrującym kobietom dostępu do 
szkolenia zawodowego i kształcenia przez 
całe życie, a także do bezpłatnych kursów 
językowych;

5. apeluje do państw członkowskich, aby 
opracowały skuteczne i przejrzyste 
systemy uznawania kwalifikacji zdobytych 
w krajach trzecich, zaoferowały możliwość
szkolenia tym, które kwalifikacji nie 
posiadają, oraz zapewniły migrującym 
kobietom dostęp do szkolenia zawodowego 
i kształcenia przez całe życie, a także do 
bezpłatnych kursów językowych;

Or. en

Poprawka 47
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że większość miejsc pracy 
migrujących kobiet wiąże się z usługami 
domowymi i opieką, niezależnie od 
poziomu ich wykształcenia i 
doświadczenia zawodowego; ubolewa, że 
przeważająca większość spośród nich 
pracuje bez umowy, jest bardzo nisko 
wynagradzana i nie korzysta z żadnych 
praw socjalnych;

Or. es
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Poprawka 48
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że strategie polityczne i środki 
służące integracji w państwach 
członkowskich nie mogą dyskryminować 
osób migrujących w zakresie dostępu do 
krajów przyjmujących i integracji w nich 
ze względu na kwalifikacje bądź 
pochodzenie, zwalczając w ten sposób 
rozróżnienie na obywateli UE i obywateli 
krajów trzecich oraz na migrantów 
posiadających ofertę pracy i tych nie
posiadających jej; powinny one zwalczać 
w ten sposób wszelkie formy 
wykorzystywania do nielegalnej pracy;

Or. pt

Poprawka 49
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. apeluje do państw członkowskich, by 
niezwłocznie ratyfikowały konwencję 
Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 
189 dotyczącą pracowników domowych, 
przyjętą przez organizację trójstronną w 
2011 r. w celu zapewnienia pracownikom 
domowym godziwych warunków pracy i 
takich samych podstawowych praw 
pracowniczych, z jakich korzystają 
pozostali pracownicy;

Or. es
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Poprawka 50
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że pełna integracja musi 
uwzględniać prawo do łączenia rodzin, 
prawo do świadczeń rodzinnych 
(dodatków rodzinnych) oraz dostęp do 
usług publicznych wspierających rodzinę, 
w szczególności dostęp do żłobków, 
przedszkoli i szkół;

Or. pt

Poprawka 51
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. ubolewa, że wiele migrujących kobiet 
jest oszukiwanych w kraju pochodzenia, 
gdzie obiecuje się im umowy o pracę w 
państwach rozwiniętych, a nawet 
porywanych przez mafie i sieci handlu 
ludźmi w celu wykorzystania seksualnego; 
wzywa państwa członkowskie do 
wzmożonych wysiłków w walce z tymi 
nadużyciami i nieludzkimi praktykami;

Or. es

Poprawka 52
Astrid Lulling

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia migrującym kobietom 
ochrony przed wszelkimi formami 
wykorzystywania, prześladowania i 
dyskryminacji.

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wspierania ochrony migrujących kobiet 
przed wszelkimi formami 
wykorzystywania, prześladowania i 
dyskryminacji.

Or. fr

Poprawka 53
Ana Miranda

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia migrującym kobietom 
ochrony przed wszelkimi formami 
wykorzystywania, prześladowania i 
dyskryminacji.

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia migrującym kobietom 
ochrony przed wszelkimi formami 
maltretowania, wykorzystywania, 
prześladowania i dyskryminacji.

Or. es

Poprawka 54
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia migrującym kobietom 
ochrony przed wszelkimi formami 
wykorzystywania, prześladowania i 
dyskryminacji.

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia migrującym kobietom 
ochrony przed wszelkimi formami 
wykorzystywania, prześladowania i 
dyskryminacji oraz do zagwarantowania 
im możliwości uzyskania pomocy prawnej 
w przypadku złego traktowania przez 
pracodawcę;

Or. en



PE497.938v01-00 28/31 AM\915994PL.doc

PL

Poprawka 55
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia migrującym kobietom 
ochrony przed wszelkimi formami 
wykorzystywania, prześladowania i 
dyskryminacji.

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia migrującym kobietom 
ochrony przed wszelkimi formami 
wykorzystywania, prześladowania, 
przemocy umotywowanej płcią i 
dyskryminacji; zauważa, że migrujące 
kobiety są niejednokrotnie przedmiotem 
dyskryminacji z wielu przyczyn 
równocześnie jako kobiety i imigrantki, 
ale także jako osoby należące do 
określonej mniejszości etnicznej lub 
niepełnosprawne;

Or. es

Poprawka 56
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca się do państw członkowskich o 
prowadzenie kampanii skierowanych do 
imigrantów i mających na celu walkę z 
występującymi w ich społecznościach 
stereotypami związanymi z płcią, by 
poprawić integrację i udział migrujących 
kobiet w życiu społecznym, gospodarce, 
edukacji i rynku pracy oraz by zwalczać 
przemoc motywowaną płcią;

Or. es
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Poprawka 57
Joanna Senyszyn

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zorganizowania 
europejskich i krajowych kampanii 
informacyjnych mających na celu 
zwiększenie udziału migrujących kobiet w 
życiu demokratycznym oraz 
zorganizowania i wspierania platform 
wymiany dla migrujących kobiet;

Or. en

Poprawka 58
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie do 
informowania pracownic – migrantek o 
ich prawach, procedurze skarg i danych 
kontaktowych organizacji broniących 
praw pracownika;

Or. en

Poprawka 59
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca się do państw członkowskich o
zagwarantowanie uznawania składek 
emerytalnych wpłaconych w krajach 
pochodzenia i możliwości transferu praw 
emerytalnych nabytych w danym państwie 
członkowskim do kraju pochodzenia 
migrujących kobiet;

Or. it

Poprawka 60
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do dalszego 
wspierania dzięki pomocy przedakcesyjnej 
i ściślejszemu monitorowaniu 
poczynionych postępów starań nowych 
państw członkowskich na rzecz poprawy 
socjalnej i gospodarczej integracji 
Romów, zwracając baczniejszą uwagę na 
sytuację kobiet i dziewcząt romskich; 

Or. en

Poprawka 61
Joanna Senyszyn

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję Europejską do opracowania 
profili zawodowych migrujących kobiet 
oraz do opracowania danych dotyczących 
integracji migrujących kobiet na rynku 
pracy;
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Or. en

Poprawka 62
Joanna Senyszyn

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. zwraca uwagę na potrzebę 
identyfikacji i promowania wymiany 
najlepszych praktyk państw UE i spoza 
UE stosujących politykę imigracyjną 
najbardziej sprawiedliwą pod względem 
równouprawnienia płci;

Or. en

Poprawka 63
Joanna Senyszyn

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. zwraca uwagę na potrzebę 
optymalnego wykorzystania roku 2013, 
ogłoszonego Europejskim Rokiem 
Obywateli, aby skupić się na swobodnej 
mobilności migrujących kobiet i ich 
pełnym udziale w życiu społecznym 
Europy.

Or. en


