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Ændringsforslag af Emine Bozkurt

Ændringsforslag 1
Punkt 1

1. bemærker, at de kvindelige lovlige indvandrere i EU ifølge de seneste tilgængelige 
oplysninger udgør 4 % af EU's samlede befolkning, og at kun 44 % af disse kvinder er 
i beskæftigelse, mens 19 % er arbejdsløse, og opfordrer medlemsstaterne til at se 
nærmere på de bestående strukturer og organer, især hvad angår integrationen af 
kvindelige indvandrere i systemerne for uddannelse og faglig uddannelse, 
anerkendelse af faglige kvalifikationer, deres adgang til arbejdsmarkedet og 
udviklingen af deres iværksætterånd; opfordrer Kommissionen til at undersøge denne 
dimension inden for rammerne af den europæiske strategi til fordel for beskæftigelse 
og social integration; opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger på 
området, hvis de konstaterer, at de bestående strukturer og instrumenter er 
ineffektive eller utilstrækkelige; finder det særlig vigtigt, at højtuddannede kvinder 
gives mulighed for at leve op til deres store potentiale gennem en anerkendelse af 
deres faglige kvalifikationer, og ved at der gives dem adgang til sprogundervisning;

Or. en
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Ændringsforslag af Astrid Lulling

Ændringsforslag 2
Punkt 2

2. (tekst udgår) opfordrer medlemsstaterne til (tekst udgår) at sikre, at kvindelige lovlige 
indvandrere undgår sort arbejde, navnlig i visse brancher såsom rengøring og 
husholdning, og kan arbejde under sikre forhold i værtslandet (tekst udgår); 
bekæmpelsen af sort arbejde til fordel for lovlig beskæftigelse er et vigtigt element i 
EU's indvandringspolitik;

Or. fr

Ændringsforslag af Maria Carlshamre

Ændringsforslag 3
Punkt 2 a (nyt)

2a. bemærker, at kvindelige indvandrere, det være sig lovlige eller ulovlige, der arbejder 
inden for økonomiens grå områder, ikke har nogen social eller økonomisk 
beskyttelse, og opfordrer medlemsstaterne til at intensivere deres støtte og 
finansiering med henblik på at sikre, at disse kvinder beskyttes mod enhver form for 
misbrug og vold;

Or. en

Ændringsforslag af Emine Bozkurt

Ændringsforslag 4
Punkt 3

3. har det som målsætning at begrænse den ulovlige indvandring og at sikre økonomisk 
og social integration af kvindelige lovlige indvandrere og opfordrer Kommissionen til 
at foreslå finansiering af særlige programmer for kvinder med oplysning om 
betingelserne for indvandreres indrejse og ophold i EU, oprettelse af 
uddannelsescentre (tekst udgår) for de kvalifikationer, der er behov for i Europa, og 
undervisning i værtslandets sprog og i deres forpligtelser og rettigheder samt indføring 
i det generelle sociokulturelle miljø;

Or. en
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Ændringsforslag af Maria Carlshamre

Ændringsforslag 5
Punkt 3 a (nyt)

3a. påpeger forbindelsen mellem menneskehandel og ulovlig indvandring og opfordrer 
Kommissionen til at yde praktisk og økonomisk støtte til oprindelseslandene og til 
projekter, der gennemføres i oprindelseslandene, med henblik på at bekæmpe 
menneskehandel;

Or. en

Ændringsforslag af Maria Carlshamre

Ændringsforslag 6
Punkt 3 b (nyt)

3b. konstaterer, at mange kvinder, der er ofre for menneskehandel, lever i EU som 
ulovlige indvandrere, og at de fleste af dem ikke har adgang til retlig eller social 
beskyttelse; opfordrer medlemsstaterne til at være opmærksomme på disse kvinders 
situation og overveje permanent opholdstilladelse som et egnet middel til at 
bekæmpe menneskehandel;

Or. en

Ændringsforslag af Astrid Lulling

Ændringsforslag 7
Punkt 4

4. (tekst udgår) opfordrer medlemsstaterne til at styrke dialogen og samarbejdet med 
indvandrerorganisationerne og de religiøse samfund, således at det sikres, at disse 
forstår og respekterer de grundlæggende regler og værdier i forbindelse med 
menneskets værdighed (lighed mellem kønnene, den enkeltes ret til arbejde, sundhed, 
uddannelse, livskvalitet, adspredelse, økonomisk uafhængighed osv.) og bidrager til 
deres medlemmers, især kvindernes, integration i de nye omgivelser;

Or. fr
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Ændringsforslag af Maria Carlshamre

Ændringsforslag 8
Punkt 4

4. er bekendt med de vanskeligheder, som nyankomne indvandrere og især kvinder står 
over for, og opfordrer medlemsstaterne til at styrke dialogen og samarbejdet med 
indvandrerorganisationerne og de religiøse samfund med henblik på at sikre
oplysning og almen og faglig uddannelse for at fremme deltagelsen og integrationen 
i det politiske, økonomiske og sociale liv og med henblik på at styrke deres 
individuelle rettigheder, såsom retten til uddannelse, arbejde, økonomisk 
uafhængighed og sundhed samt retten til seksualitet;

Or. en

Ændringsforslag af Emine Bozkurt

Ændringsforslag 9
Punkt 4

4. er bekendt med de vanskeligheder, som nyankomne indvandrere og især kvinder står 
over for, og opfordrer medlemsstaterne til at styrke dialogen og samarbejdet med 
indvandrerorganisationerne og de religiøse samfund, således at det sikres, at disse 
forstår og respekterer de grundlæggende regler og værdier i forbindelse med 
menneskets værdighed (tekst udgår) og bidrager til deres medlemmers, især 
kvindernes, integration i de nye omgivelser;

Or. en

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 10
Punkt 4 a (nyt)

4a. er foruroliget over, at et af de kvindelige indvandreres største problemer fortsat er 
deres sprogkundskaber, og at 50% af de kvindelige indvandrere kun har den 
obligatoriske uddannelse, mens kun 17% har en videregående uddannelse, og 
opfordrer medlemsstaterne til at fremme unge kvindelige indvandreres adgang til 
værtslandenes almene og faglige uddannelsessystemer og til at fortsætte 
initiativerne til at involvere dem i uddannelse og kultur gennem programmerne 
Sokrates, Leonardo Da Vinci, Kultur og Ungdom;

Or. el
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Ændringsforslag af Lissy Gröner

Ændringsforslag 11
Punkt 5 a (nyt)

5a. er bestyrtet over det stigende antal æresdrab og forfølgelsen af kvindelige 
indvandrere på grund af religiøse manier og umenneskelige traditioner og opfordrer 
Kommissionen og Rådet til at forstærke bestræbelserne for at komme disse 
fænomener til livs og beskytte de truede kvinder.

Or. de
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