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Amendamentul 1
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât femeile migrante joacă un rol 
important în dezvoltarea economiei și a 
piețelor muncii ale țărilor de proveniență și 
ale țărilor primitoare;

A. întrucât femeile migrante joacă un rol 
din ce în ce mai important în dezvoltarea 
economiilor și a piețelor muncii, atât ale 
țărilor de origine, cât și ale țărilor de
destinație;

Or. en

Amendamentul 2
Astrid Lulling

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât femeile migrante joacă un rol 
important în dezvoltarea economiei și a 
piețelor muncii ale țărilor de proveniență și 
ale țărilor primitoare;

A. întrucât femeile migrante joacă un rol 
interesant în dezvoltarea economiei și a 
piețelor muncii ale țărilor de proveniență și 
ale țărilor-gazdă;

Or. fr

Amendamentul 3
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât stereotipurile de gen sunt mai 
adânc înrădăcinate în rândul 
comunităților de imigranți, iar femeile 
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imigrante sunt cele mai frecvente victime 
ale diferitelor tipuri de violență împotriva 
femeilor, precum, în special, căsătoriile 
forțate, mutilarea genitală feminină, așa-
numitele crime de onoare, tratamentul 
abuziv în relațiile de proximitate, 
hărțuirea sexuală la locul de muncă și 
chiar traficul de persoane și exploatarea 
sexuală;

Or. es

Amendamentul 4
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât femeile migrante sunt cele mai 
expuse riscului de discriminare, lipsei 
accesului la servicii sociale și la protecție 
juridică, fiind supuse abuzului fizic, 
psihic, economic și sexual;

B. întrucât femeile migrante sunt 
persoanele cele mai expuse riscului de 
discriminare și de a fi supuse abuzului 
fizic, psihic, economic și sexual și întrucât, 
de cele mai multe ori, nu au acces la 
servicii sociale și la protecție juridică,

Or. es

Amendamentul 5
Astrid Lulling

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât femeile migrante sunt cele mai 
expuse riscului de discriminare, lipsei 
accesului la servicii sociale și la protecție 
juridică, fiind supuse abuzului fizic, 
psihic, economic și sexual;

B. întrucât, în calitate de angajate sau în 
calitate de liber-profesioniste, femeile 
migrante au dreptul, ca toți cetățenii 
Uniunii Europene, la securitate socială și 
la protecție juridică,

Or. fr
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Amendamentul 6
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât femeile migrante sunt cele mai 
expuse riscului de discriminare, lipsei 
accesului la servicii sociale și la protecție 
juridică, fiind supuse abuzului fizic, psihic, 
economic și sexual;

B. întrucât femeile migrante sunt adesea
victimele cele mai vulnerabile ale
discriminării și ale stereotipurilor, ale 
tratamentului nedrept și ale exploatării, 
suferind și din cauza lipsei accesului la 
servicii sociale și la protecție juridică și
fiind supuse abuzului fizic, psihic, 
economic și sexual,

Or. en

Amendamentul 7
Krisztina Morvai

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât femeile migrante sunt cele mai 
expuse riscului de discriminare, lipsei 
accesului la servicii sociale și la protecție 
juridică, fiind supuse abuzului fizic, psihic, 
economic și sexual;

B. întrucât femeile migrante, inclusiv cele 
care dețin cetățenia unui stat membru al 
UE și care migrează dintr-un stat membru 
în altul, sunt cele mai expuse riscului de 
discriminare, lipsei accesului la servicii 
sociale și la protecție juridică, fiind supuse 
abuzului fizic, psihic, economic și sexual,

Or. en

Amendamentul 8
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Considerentul B
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Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât femeile migrante sunt cele mai 
expuse riscului de discriminare, lipsei 
accesului la servicii sociale și la protecție 
juridică, fiind supuse abuzului fizic, psihic, 
economic și sexual;

B. întrucât femeile migrante sunt cele mai 
expuse riscului de exploatare prin muncă
și de discriminare, lipsei accesului la 
servicii sociale și la protecție juridică, fiind 
supuse abuzului fizic, psihic, economic și 
sexual,

Or. pt

Amendamentul 9
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât excluziunea socială este un 
factor esențial care contribuie la sporirea 
vulnerabilității; întrucât un număr mare 
de femei și fete sunt victime ale traficului 
de persoane și, în timp ce traficul de femei 
are drept scop principal exploatarea 
sexuală, un număr semnificativ de fete 
sunt victime ale traficului în scopuri 
diferite, precum cerșitul forțat, 
exploatarea prin muncă, traficul de 
organe și adopția ilegală;

Or. en

Amendamentul 10
Norica Nicolai

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât este esențial ca femeile 
migrante să aibă posibilitatea de a intra 



AM\915994RO.doc 7/30 PE497.938v01-00

RO

pe piața muncii a UE într-un mod sigur și 
legal;

Or. en

Amendamentul 11
Ana Miranda

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât femeile migrante, la fel ca 
multe alte femei, sunt afectate de efectele 
grave ale crizei economice și financiare;

Or. es

Amendamentul 12
Norica Nicolai

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât femeile migrante ocupă mai 
des locuri de muncă în domenii precum 
sectorul îngrijirii informale, care nu sunt 
recunoscute de unele sisteme de securitate 
socială din statele membre; întrucât ele 
nu au acces la un sistem de pensii la 
vârsta pensionării și sunt, prin urmare, 
expuse riscului sărăciei la bătrânețe;

Or. en

Amendamentul 13
Norica Nicolai

Proiect de aviz
Considerentul Bc (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Bc. întrucât declasarea și 
nerecunoașterea calificărilor academice și 
profesionale obținute în țările terțe 
afectează în mod semnificativ femeile 
migrante și, prin urmare, le determină să 
caute locuri de muncă necalificate și 
nereglementate din punct de vedere 
social;

Or. en

Amendamentul 14
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea de a crește 
vizibilitatea drepturilor femeilor migrante 
în cadrul politicilor UE privind imigrația, 
integrarea, ocuparea forței de muncă și al 
politicilor sociale;

1. subliniază necesitatea de a crește gradul 
de sensibilizare, de respectare, de punere 
în aplicare și de protecție a drepturilor 
femeilor migrante în cadrul tuturor
politicilor UE privind imigrația, integrarea, 
ocuparea forței de muncă și al politicilor 
sociale;

Or. en

Amendamentul 15
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. întrucât locurile de muncă ale 
imigranților, în special ale femeilor 
imigrante, au de cele mai multe ori cel 
mai scăzut nivel de calificare, de 
remunerare și de prestigiu de pe piața 
muncii și, prin urmare, situația 
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profesională a lucrătoarelor imigrante 
este mult mai precară;

Or. es

Amendamentul 16
Astrid Lulling

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei și statelor membre să
elaboreze politici sensibile la gen care vor 
proteja drepturile omului pe care le au
femeile migrante, să asigure egalitate de
șanse în domeniul ocupării forței de muncă 
și al accesului pe piața muncii, să combată 
și să împiedice traficul și exploatarea 
sexuală a femeilor;

2. solicită Comisiei și statelor membre să 
se asigure că femeile și bărbații care 
migrează în mod legal beneficiază de
egalitate de tratament în domeniul ocupării 
forței de muncă și al accesului pe piața 
muncii;

Or. fr

Amendamentul 17
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei și statelor membre să 
elaboreze politici sensibile la gen care vor 
proteja drepturile omului pe care le au 
femeile migrante, să asigure egalitate de 
șanse în domeniul ocupării forței de muncă 
și al accesului pe piața muncii, să combată 
și să împiedice traficul și exploatarea 
sexuală a femeilor;

2. solicită Comisiei și statelor membre să 
elaboreze politici sensibile la gen și să 
integreze conceptul de egalitate între 
femei și bărbați pentru a proteja drepturile 
omului pe care le au femeile migrante, să 
asigure egalitatea de șanse în domeniul 
ocupării forței de muncă și al accesului pe 
piața muncii, să combată și să împiedice 
toate tipurile de violență, exploatarea 
sexuală, mutilarea genitală și practicile 
incorecte, răpirea, sclavia, căsătoriile 
forțate și traficul de femei;
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Or. en

Amendamentul 18
Norica Nicolai

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei și statelor membre să
elaboreze politici sensibile la gen care vor 
proteja drepturile omului pe care le au 
femeile migrante, să asigure egalitate de 
șanse în domeniul ocupării forței de muncă 
și al accesului pe piața muncii, să combată 
și să împiedice traficul și exploatarea 
sexuală a femeilor;

2. solicită Comisiei și statelor membre să
colaboreze îndeaproape cu rețelele și 
ONG-urile care desfășoară activități 
privind aspectele legate de femeile 
migrante, cu scopul de a elabora politici 
sensibile la gen care vor proteja drepturile 
omului pe care le au femeile migrante, să 
asigure egalitate de șanse în domeniul 
ocupării forței de muncă și al accesului pe 
piața muncii, să combată și să împiedice 
traficul și exploatarea sexuală a femeilor;

Or. en

Amendamentul 19
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei și statelor membre să 
elaboreze politici sensibile la gen care vor 
proteja drepturile omului pe care le au 
femeile migrante, să asigure egalitate de 
șanse în domeniul ocupării forței de muncă 
și al accesului pe piața muncii, să combată 
și să împiedice traficul și exploatarea 
sexuală a femeilor;

2. solicită Comisiei și statelor membre să 
elaboreze politici sensibile la gen care vor 
proteja drepturile omului pe care le au 
femeile migrante, să asigure egalitate de 
șanse în domeniul ocupării forței de muncă 
și al accesului pe piața muncii, garantând 
totodată drepturi de muncă egale, să 
combată și să împiedice traficul și 
exploatarea sexuală a femeilor;

Or. pt
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Amendamentul 20
Ana Miranda

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei și statelor membre să 
elaboreze politici sensibile la gen care vor 
proteja drepturile omului pe care le au 
femeile migrante, să asigure egalitate de 
șanse în domeniul ocupării forței de muncă 
și al accesului pe piața muncii, să combată 
și să împiedice traficul și exploatarea 
sexuală a femeilor;

2. solicită Comisiei și statelor membre să 
elaboreze politici sensibile la gen care vor 
proteja drepturile omului pe care le au 
femeile migrante, să asigure egalitate de 
șanse în domeniul ocupării forței de muncă 
și al accesului pe piața muncii, să combată 
și să împiedice traficul și exploatarea 
profesională și sexuală a femeilor;

Or. es

Amendamentul 21
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită statelor membre să elaboreze și 
să pună în aplicare măsuri de promovare a 
integrării ușoare și echitabile a femeilor 
migrante, inclusiv a dobândirii statului 
juridic, a recunoașterii calificărilor și 
nivelului de educație, a accesului la 
asistență medicală, învățământ, formare și 
ajutoare sociale și a protecției în temeiul 
legislație muncii, precum și să implice 
sindicatele, ONG-urile și societatea civilă 
în elaborarea unor astfel de măsuri;

3. solicită statelor membre să elaboreze și 
să pună în aplicare măsuri de promovare a 
integrării echitabile și fără obstacole a 
femeilor migrante, inclusiv a dobândirii 
statului juridic, a recunoașterii calificărilor 
și nivelului de educație, a dreptului la un 
salariu decent, a accesului la asistență 
medicală, învățământ, formare și învățare 
pe tot parcursul vieții, la standarde de
sănătate și siguranță la locul de muncă și 
ajutoare sociale și a protecției în temeiul 
legislației muncii, precum și să implice 
sindicatele, ONG-urile și societatea civilă 
în elaborarea unor astfel de măsuri;

Or. es
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Amendamentul 22
Astrid Lulling

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită statelor membre să elaboreze și 
să pună în aplicare măsuri de promovare a 
integrării ușoare și echitabile a femeilor 
migrante, inclusiv a dobândirii statului 
juridic, a recunoașterii calificărilor și 
nivelului de educație, a accesului la
asistență medicală, învățământ, formare și 
ajutoare sociale și a protecției în temeiul 
legislație muncii, precum și să implice 
sindicatele, ONG-urile și societatea civilă
în elaborarea unor astfel de măsuri;

3. solicită statelor membre să elaboreze și 
să pună în aplicare măsuri de promovare a 
integrării echitabile și fără obstacole a 
migranților, fără discriminare pe criterii 
de gen și să asigure recunoașterea
calificărilor și a nivelului de educație 
obținute în țările terțe, precum și accesul 
la învățământ și la formare în țările-gazdă, 
implicând partenerii sociali și ONG-urile 
competente în punerea în aplicare a unor 
astfel de măsuri;

Or. fr

Amendamentul 23
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită statelor membre să elaboreze și 
să pună în aplicare măsuri de promovare a 
integrării ușoare și echitabile a femeilor 
migrante, inclusiv a dobândirii statului 
juridic, a recunoașterii calificărilor și 
nivelului de educație, a accesului la 
asistență medicală, învățământ, formare 
și ajutoare sociale și a protecției în 
temeiul legislație muncii, precum și să 
implice sindicatele, ONG-urile și societatea 
civilă în elaborarea unor astfel de măsuri;

3. solicită statelor membre să elaboreze 
politici adecvate în deplină conformitate 
cu legislația europeană și națională și să 
pună în aplicare măsuri specifice de 
promovare și de asigurare a unei integrări 
sociale echitabile și fără obstacole a 
femeilor migrante, precum și să implice 
sindicatele, ONG-urile și societatea civilă 
în elaborarea unor astfel de măsuri;

Or. en
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Amendamentul 24
Ana Miranda

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită statelor membre să elaboreze și 
să pună în aplicare măsuri de promovare a 
integrării ușoare și echitabile a femeilor 
migrante, inclusiv a dobândirii statului 
juridic, a recunoașterii calificărilor și 
nivelului de educație, a accesului la 
asistență medicală, învățământ, formare și 
ajutoare sociale și a protecției în temeiul 
legislație muncii, precum și să implice 
sindicatele, ONG-urile și societatea civilă 
în elaborarea unor astfel de măsuri;

3. solicită statelor membre să elaboreze și 
să pună în aplicare măsuri de promovare a 
integrării echitabile și fără obstacole a 
femeilor migrante, inclusiv a dobândirii 
statului juridic, a recunoașterii calificărilor 
și nivelului de educație, a accesului la 
asistență medicală, învățământ, servicii 
sociale, formare și ajutoare sociale și a 
protecției în temeiul legislației muncii, 
precum și să implice sindicatele, ONG-
urile și societatea civilă în elaborarea unor 
astfel de măsuri;

Or. es

Amendamentul 25
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită statelor membre să elaboreze și 
să pună în aplicare măsuri de promovare a 
integrării ușoare și echitabile a femeilor 
migrante, inclusiv a dobândirii statului 
juridic, a recunoașterii calificărilor și 
nivelului de educație, a accesului la 
asistență medicală, învățământ, formare și 
ajutoare sociale și a protecției în temeiul 
legislație muncii, precum și să implice 
sindicatele, ONG-urile și societatea civilă 
în elaborarea unor astfel de măsuri;

3. solicită statelor membre să elaboreze și 
să pună în aplicare măsuri de promovare a 
integrării echitabile și fără obstacole a 
femeilor migrante, inclusiv a dobândirii 
statului juridic, a recunoașterii calificărilor 
și nivelului de educație, a includerii în 
regimurile de securitate socială, a
accesului la asistență medicală, învățământ, 
formare și ajutoare sociale și a protecției în 
temeiul legislației muncii, precum și să 
implice sindicatele, ONG-urile și societatea 
civilă în elaborarea unor astfel de măsuri;
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Or. it

Amendamentul 26
Norica Nicolai

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită statelor membre să elaboreze și 
să pună în aplicare măsuri de promovare a 
integrării ușoare și echitabile a femeilor 
migrante, inclusiv a dobândirii statului 
juridic, a recunoașterii calificărilor și 
nivelului de educație, a accesului la 
asistență medicală, învățământ, formare și 
ajutoare sociale și a protecției în temeiul 
legislație muncii, precum și să implice 
sindicatele, ONG-urile și societatea civilă 
în elaborarea unor astfel de măsuri;

3. îndeamnă statele membre să elaboreze 
și să pună în aplicare măsuri de promovare 
a integrării echitabile și fără obstacole a 
femeilor migrante, inclusiv a dobândirii 
statului juridic, a recunoașterii calificărilor 
și nivelului de educație, a accesului la 
asistență medicală, învățământ, formare și 
ajutoare sociale și a protecției în temeiul 
legislației muncii, precum și să implice 
sindicatele, ONG-urile și societatea civilă 
în elaborarea unor astfel de măsuri;

Or. en

Amendamentul 27
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită statelor membre să elaboreze și 
să pună în aplicare măsuri de promovare a 
integrării ușoare și echitabile a femeilor 
migrante, inclusiv a dobândirii statului 
juridic, a recunoașterii calificărilor și 
nivelului de educație, a accesului la 
asistență medicală, învățământ, formare și 
ajutoare sociale și a protecției în temeiul 
legislație muncii, precum și să implice 
sindicatele, ONG-urile și societatea civilă 
în elaborarea unor astfel de măsuri;

3. solicită statelor membre să elaboreze și 
să pună în aplicare măsuri de promovare a 
integrării echitabile și fără obstacole a 
femeilor migrante, inclusiv a dobândirii 
statului juridic, a recunoașterii calificărilor 
și nivelului de educație, a accesului la 
asistență medicală, structuri de îngrijire a 
copiilor, învățământ, formare și ajutoare 
sociale și a protecției în temeiul legislației
muncii, precum și să implice sindicatele, 
ONG-urile și societatea civilă în elaborarea 
unor astfel de măsuri;
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Or. en

Amendamentul 28
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită statelor membre și 
autorităților regionale și locale să 
faciliteze accesul femeilor imigrante la 
informații și la exercitarea propriilor 
drepturi sexuale și de reproducere prin 
campanii destinate în mod expres acestui 
segment, prin organizarea de prezentări 
în centrele de sănătate, printr-o 
colaborare mai strânsă cu ONG-urile care 
se ocupă de problema femeilor imigrante 
etc.;

Or. es

Amendamentul 29
Chrysoula Paliadeli

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită statele membre să mobilizeze 
instituțiile locale pentru a sprijini 
participarea activă a femeilor migrante la 
structura socială, asigurând 
reprezentarea și apărarea intereselor 
acestora și promovând, astfel, socializarea 
și integrarea lor în cadrul comunității 
locale;

Or. el
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Amendamentul 30
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Consiliului, Comisiei și 
statelor membre să acorde femeilor 
imigrante care intră în UE în temeiul 
acordurilor de reîntregire a familiilor un 
statut juridic independent de cel al soților 
lor, dacă este posibil, în termen de un an 
de la sosirea lor;

Or. en

Amendamentul 31
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită Consiliului, Comisiei și 
statelor membre să garanteze femeilor și 
fetelor imigrante un permis de ședere, în 
special în cazul victimelor violenței fizice 
și psihologice, să se asigure că se iau toate 
măsurile administrative necesare pentru a 
le proteja și să le garanteze inclusiv 
accesul real la asistență și la mecanisme 
de protecție;

Or. en

Amendamentul 32
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3c. solicită Consiliului, Comisiei și 
statelor membre să stabilească un cadru 
juridic care să le garanteze femeilor 
imigrante dreptul de a deține propriul 
pașaport și propriul permis de ședere și 
care să prevadă posibilitatea ca persoana 
responsabilă de reținerea acestor 
documente să răspundă penal;

Or. en

Amendamentul 33
Astrid Lulling

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre să instituie și 
să promoveze practici juridice sensibile la 
gen pentru a reglementa recrutarea 
muncitorilor migranți și pentru a facilita 
accesul femeilor migrante la informații 
privind formalitățile juridice și legislația 
muncii;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 34
Norica Nicolai

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre să instituie și să 
promoveze practici juridice sensibile la gen 
pentru a reglementa recrutarea 
muncitorilor migranți și pentru a facilita 
accesul femeilor migrante la informații 
privind formalitățile juridice și legislația 

4. solicită statelor membre să instituie și să 
promoveze practici juridice sensibile la gen 
pentru a reglementa recrutarea lucrătorilor
migranți și pentru a facilita accesul la 
informații privind asistența juridică și 
civilă în limbile relevante, precum și 
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muncii; pentru a asigura accesul la căi de atac 
necostisitoare, dacă este necesar; 

Or. en

Amendamentul 35
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre să instituie și să 
promoveze practici juridice sensibile la gen 
pentru a reglementa recrutarea 
muncitorilor migranți și pentru a facilita 
accesul femeilor migrante la informații 
privind formalitățile juridice și legislația 
muncii;

4. solicită statelor membre să instituie și să 
promoveze practici juridice sensibile la gen 
pentru a reglementa recrutarea lucrătorilor
migranți și pentru a facilita accesul 
femeilor migrante la informații privind 
formalitățile juridice, legislația muncii și 
propriile drepturi sociale, economice și 
profesionale;

Or. es

Amendamentul 36
Joanna Senyszyn

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre să instituie și să 
promoveze practici juridice sensibile la gen 
pentru a reglementa recrutarea 
muncitorilor migranți și pentru a facilita 
accesul femeilor migrante la informații 
privind formalitățile juridice și legislația 
muncii;

4. solicită statelor membre să instituie și să 
promoveze practici juridice sensibile la gen 
pentru a reglementa recrutarea lucrătorilor 
migranți, canale juridice pentru a asista 
migrația în scopul ocupării unui loc de 
muncă și pentru a facilita accesul femeilor 
migrante la informații privind formalitățile 
juridice și legislația muncii;

Or. en
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Amendamentul 37
Ana Miranda

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre să instituie și să 
promoveze practici juridice sensibile la gen 
pentru a reglementa recrutarea 
muncitorilor migranți și pentru a facilita 
accesul femeilor migrante la informații 
privind formalitățile juridice și legislația 
muncii;

4. solicită statelor membre să instituie și să 
promoveze practici juridice sensibile la gen 
pentru a reglementa recrutarea lucrătorilor 
migranți și pentru a facilita accesul 
femeilor migrante la informații și la 
consiliere privind formalitățile juridice și 
legislația muncii;

Or. es

Amendamentul 38
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre să instituie și să 
promoveze practici juridice sensibile la gen 
pentru a reglementa recrutarea
muncitorilor migranți și pentru a facilita 
accesul femeilor migrante la informații 
privind formalitățile juridice și legislația 
muncii;

4. solicită statelor membre să instituie și să 
promoveze practici juridice sensibile la gen 
pentru a garanta accesul lucrătorilor 
migranți la recrutare în condiții egale și 
pentru a facilita accesul femeilor migrante 
la informații privind formalitățile juridice 
și legislația muncii;

Or. pt

Amendamentul 39
Joanna Senyszyn

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită statelor membre să dezvolte 
programe de educație și de comunicare 
pentru a informa femeile migrante cu 
privire la drepturile și responsabilitățile 
lor și pentru a crea servicii de consiliere 
multilingvă pentru femei;

Or. en

Amendamentul 40
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Comisiei să instituie un sistem 
de monitorizare a situației femeilor 
migrante pe piața muncii în ceea ce 
privește salariul minim, condițiile de 
muncă și punerea efectivă în aplicare a 
reglementărilor în materie de sănătate și 
de siguranță;

Or. en

Amendamentul 41
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită statelor membre să 
pregătească statistici exacte, comparabile 
și coerente în ceea ce privește situația 
femeilor migrante în diferite sectoare ale 
vieții, pe baza unor indicatori adecvați;
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Amendamentul 42
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită statelor membre să dezvolte 
sisteme eficiente de recunoaștere a 
calificărilor obținute în țări terțe, să pună la 
dispoziția persoanelor fără competențe 
oportunități de formare și să asigure 
accesul femeilor migrante la formare 
profesională și pe tot parcursul vieții, 
precum și la cursuri gratuite de limbă;

5. solicită statelor membre să dezvolte 
sisteme eficiente de recunoaștere a 
calificărilor obținute în țări terțe pentru a 
facilita integrarea femeilor imigrante pe 
piața muncii, să pună la dispoziția 
persoanelor fără competențe oportunități de 
formare și să asigure accesul femeilor 
migrante la formare profesională și pe tot 
parcursul vieții, precum și la cursuri 
gratuite de limbă;

Or. es

Amendamentul 43
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită statelor membre să dezvolte 
sisteme eficiente de recunoaștere a 
calificărilor obținute în țări terțe, să pună la 
dispoziția persoanelor fără competențe 
oportunități de formare și să asigure 
accesul femeilor migrante la formare 
profesională și pe tot parcursul vieții, 
precum și la cursuri gratuite de limbă;

5. solicită statelor membre să dezvolte 
sisteme eficiente de recunoaștere a 
calificărilor academice și profesionale
obținute în țări terțe, pentru a se asigura 
că femeile migrante nu sunt obligate să 
accepte locuri de muncă pentru care sunt 
supracalificate, să pună la dispoziția 
persoanelor fără competențe oportunități de 
formare și să asigure accesul femeilor 
migrante la formare profesională și pe tot 
parcursul vieții, la consiliere din partea 
experților în domeniul dreptului muncii și
la cursuri gratuite de limbă;
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Or. it

Amendamentul 44
Astrid Lulling

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită statelor membre să dezvolte 
sisteme eficiente de recunoaștere a 
calificărilor obținute în țări terțe, să pună la 
dispoziția persoanelor fără competențe
oportunități de formare și să asigure
accesul femeilor migrante la formare 
profesională și pe tot parcursul vieții, 
precum și la cursuri gratuite de limbă;

5. solicită statelor membre să dezvolte 
sisteme eficiente de recunoaștere a 
calificărilor obținute în țări terțe, să pună la 
dispoziția persoanelor cu un nivel 
insuficient de calificare oportunități de 
formare și să ofere în special femeilor 
migrante acces la formare profesională și 
pe tot parcursul vieții;

Or. fr

Amendamentul 45
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită statelor membre să dezvolte 
sisteme eficiente de recunoaștere a 
calificărilor obținute în țări terțe, să pună
la dispoziția persoanelor fără competențe 
oportunități de formare și să asigure 
accesul femeilor migrante la formare 
profesională și pe tot parcursul vieții, 
precum și la cursuri gratuite de limbă;

5. solicită statelor membre să dezvolte 
mecanisme eficiente de recunoaștere a 
calificărilor obținute în țări terțe, care să
ofere femeilor fără competențe oportunități 
de formare și să asigure accesul femeilor 
migrante la formare profesională și pe tot 
parcursul vieții, precum și la cursuri de 
limbă cu preț redus;

Or. en

Amendamentul 46
Norica Nicolai
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită statelor membre să dezvolte 
sisteme eficiente de recunoaștere a 
calificărilor obținute în țări terțe, să pună la 
dispoziția persoanelor fără competențe 
oportunități de formare și să asigure 
accesul femeilor migrante la formare 
profesională și pe tot parcursul vieții, 
precum și la cursuri gratuite de limbă;

5. îndeamnă statele membre să dezvolte 
sisteme eficiente și transparente de 
recunoaștere a calificărilor obținute în țări 
terțe, să pună la dispoziția persoanelor fără 
competențe oportunități de formare și să 
asigure accesul femeilor migrante la 
formare profesională și pe tot parcursul 
vieții, precum și la cursuri gratuite de 
limbă;

Or. en

Amendamentul 47
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că majoritatea 
locurilor de muncă ocupate de femeile 
imigrante se concentrează în sectorul 
serviciilor casnice și de îngrijire 
personală, indiferent de nivelul de studii 
și de experiența profesională; regretă 
faptul că marea majoritate lucrează fără 
contract, cu salarii foarte mici și fără 
niciun fel de drepturi sociale;

Or. es

Amendamentul 48
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că politicile și măsurile de 
integrare ale statelor membre nu trebuie 
să aplice un tratament diferențiat pe baza 
calificărilor și a originii în ceea ce 
privește accesul și integrarea migranților 
în țările-gazdă și că acestea ar trebui să 
elimine, prin urmare, distincția dintre 
cetățenii UE și resortisanții țărilor terțe, 
pe de o parte și migranții care beneficiază 
sau nu de o ofertă de muncă, pe de altă 
parte; consideră că acestea ar trebui să 
combată, de asemenea, toate formele de 
exploatare a lucrătorilor angajați ilegal;

Or. pt

Amendamentul 49
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită statelor membre să ratifice 
fără întârziere Convenția nr. 189 a 
Organizației Internaționale a Muncii 
privind lucrătorii casnici, adoptată de 
organizația tripartită în anul 2011, cu 
scopul de a le garanta lucrătorilor casnici 
condiții de muncă decente și aceleași 
drepturi de muncă de bază de care 
beneficiază ceilalți lucrători;

Or. es

Amendamentul 50
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază faptul că integrarea deplină 
trebuie să țină seama de dreptul la 
reîntregirea familiei, de dreptul la plăți 
pentru membrii familiei aflați în 
întreținere (alocații familiale) și de acces 
la servicii publice de sprijin familial, în 
special acces la creșe, grădinițe și școli;

Or. pt

Amendamentul 51
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. condamnă faptul că multe femei 
imigrante sunt înșelate în țările de 
proveniență, promițându-li-se contracte 
de muncă în țări dezvoltate, iar unele 
dintre ele chiar sunt sechestrate pentru a 
fi exploatate sexual de către grupări 
mafiote și rețele de trafic de persoane; 
solicită statelor membre să își intensifice 
eforturile în vederea combaterii acestei 
practici abuzive și inumane;

Or. es

Amendamentul 52
Astrid Lulling

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei și statelor membre să
asigure protecția femeilor migrante 

6. solicită Comisiei și statelor membre să
promoveze protecția femeilor migrante 



PE497.938v01-00 26/30 AM\915994RO.doc

RO

împotriva tuturor formelor de abuz, 
hărțuire și discriminare.

împotriva tuturor formelor de abuz, 
hărțuire și discriminare.

Or. fr

Amendamentul 53
Ana Miranda

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei și statelor membre să 
asigure protecția femeilor migrante 
împotriva tuturor formelor de abuz, 
hărțuire și discriminare.

6. solicită Comisiei și statelor membre să 
asigure protecția femeilor migrante 
împotriva tuturor formelor de tratament 
abuziv, abuz, hărțuire și discriminare.

Or. es

Amendamentul 54
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei și statelor membre să 
asigure protecția femeilor migrante 
împotriva tuturor formelor de abuz, 
hărțuire și discriminare.

6. solicită Comisiei și statelor membre să 
asigure protecția femeilor migrante 
împotriva tuturor formelor de abuz, 
hărțuire și discriminare și să le garanteze 
dreptul de a solicita consiliere juridică 
împotriva angajatorilor care le tratează în 
mod necorespunzător.

Or. en

Amendamentul 55
Iratxe García Pérez
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei și statelor membre să 
asigure protecția femeilor migrante 
împotriva tuturor formelor de abuz, 
hărțuire și discriminare.

6. solicită Comisiei și statelor membre să 
asigure protecția femeilor migrante 
împotriva tuturor formelor de abuz, 
hărțuire, violență de gen și discriminare; 
indică faptul că femeile imigrante sunt 
frecvent supuse unei discriminări 
multiple, atât fiindcă sunt femei și 
imigrante, cât și fiindcă aparțin unei 
minorități etnice sau au un handicap.

Or. es

Amendamentul 56
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită statelor membre să organizeze 
campanii destinate imigranților, pentru a 
combate înrădăcinarea stereotipurilor de 
gen în aceste comunități, în scopul 
îmbunătățirii integrării și a participării 
femeilor imigrante la viața socială, în 
economie, în educație și pe piața muncii și 
pentru a lupta împotriva violenței de gen.

Or. es

Amendamentul 57
Joanna Senyszyn

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei și statelor membre să 
organizeze campanii de informare 
europene și naționale care să vizeze 
creșterea nivelului de participare a 
femeilor migrante la viața democratică, 
precum și organizarea și sprijinirea 
platformelor de schimburi pentru femeile 
migrante.

Or. en

Amendamentul 58
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită statelor membre să informeze 
lucrătorii migranți cu privire la drepturile 
lor, la procedurile de depunere a 
plângerilor și la datele de contact ale 
grupurilor care apără drepturile 
lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 59
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită statelor membre să asigure 
recunoașterea corespunzătoare a 
contribuțiilor plătite în țara de origine la 
sistemele de pensii, precum și posibilitatea 
de a transfera drepturile de pensie 
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acumulate într-un stat membru către 
țările de origine ale femeilor migrante.

Or. it

Amendamentul 60
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei să consolideze în 
continuare, prin intermediul 
Instrumentului de asistență pentru 
preaderare și prin monitorizarea mai 
atentă a progreselor înregistrate, 
eforturile depuse de țările implicate în 
procesul de aderare pentru a îmbunătăți 
incluziunea socială și economică a 
romilor, acordând în continuare atenție 
situației femeilor și fetelor rome.

Or. en

Amendamentul 61
Joanna Senyszyn

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită statelor membre și Comisiei 
Europene să elaboreze profilurile 
profesionale ale femeilor migrante și să
colecteze date privind integrarea femeilor 
migrante pe piața muncii.

Or. en



PE497.938v01-00 30/30 AM\915994RO.doc

RO

Amendamentul 62
Joanna Senyszyn

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. subliniază necesitatea de a identifica, 
de a partaja și de a promova schimbul de 
bune practici între statele membre ale UE 
și țările terțe care dețin politicile de 
imigrare cele mai echitabile din punctul 
de vedere al egalității între femei și 
bărbați.

Or. en

Amendamentul 63
Joanna Senyszyn

Proiect de aviz
Punctul 6 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. subliniază faptul că este necesar să se 
valorifice în mod optim Anul european al 
cetățenilor 2013 pentru a acorda atenție
mobilității libere și participării depline a 
femeilor migrante în societatea 
europeană.

Or. en


