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Emine Bozkurt általi módosítás

1. Módosítás
1. bekezdés

1. megállapítja, hogy a rendelkezésre álló legfrissebb adatok szerint1 az Európai Unióba 
legálisan bevándorolt nők a teljes lakosság 4%-át teszik ki, és foglalkoztatási arányuk 
mindössze 44%-os, míg a munkanélküliségi arány 19%; felhívja a tagállamokat, hogy 
tüzetesen vizsgálják meg a meglévő szerkezeti vonatkozásokat és eszközöket, különös 
tekintettel a bevándorolt nők oktatási és szakképzési rendszerekbe történő 
beilleszkedésére, valamint szakképesítéseik és készségeik elismerésére, a 
munkapiacon történő megjelenésük lehetőségeire és vállalkozói szellemük 
fejlesztésére; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy a foglalkoztatásra és a társadalmi 
beilleszkedésre vonatkozó európai stratégia keretében tanulmányozza ezt a kérdést; 
felhívja a tagállamokat, hogy lépjenek fel e területen, amennyiben úgy találják, hogy 
a meglévő szerkezeti vonatkozások és eszközök nem hatékonyak és nem megfelelőek; 
különösen fontosnak tekinti, hogy a magas iskolázottságú nőknek módjában álljon, 
hogy magas szintű képességeiknek megfelelően éljenek, szakképesítéseik és 
készségeik elismerése és a részükre nyújtott nyelvtanulási lehetőségek révén;

Or. en

  
1 EKSH, Központi statisztikák, 2003. évi 3-2. téma, 1. o.
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Astrid Lulling általi módosítás

2. Módosítás 
2. bekezdés 

2. (törlés) felhívja a tagállamokat annak biztosítására, (törlés), hogy a legálisan bevándorolt 
nők a be nem jelentett munkákat kerüljék ki, különösen egyes szektorokban, úgy mint 
takarítási szolgáltatások vagy háztartási munka, és éljenek  a fogadó országok biztos jogi 
keretei által biztosított lehetőségekkel (törlés), valamint ne legyenek kitéve hátrányos 
megkülönböztetésnek, a közösségi jogszabályoknak megfelelően; úgy ítéli meg, hogy a 
nem bejelentett munka törvényes munkavégzéssé történő átalakítása az Európai Unió 
bevándorlási politikájának lényeges alkotóeleme.

Or. fr

Maria Carlshamre általi módosítás

3. módosítás 
2a. (új) bekezdés 

2a. megállapítja, hogy az árnyékgazdaságban dolgozó legálisan vagy illegálisan 
bevándorolt nők szociális vagy pénzügyi védelemmel nem rendelkeznek, és felhívja a 
tagállamokat, hogy fokozzák támogatásuk és támogatásuk mértéket annak 
biztosítására, hogy ezek a nők a visszaélés és erőszak bármilyen formája ellen 
védelmet élvezzenek; 

Or. en

Emine Bozkurt általi módosítás

4. Módosítás 
3. bekezdés 

3. felhívja a Bizottságot – tekintettel arra, hogy a kitűzött cél az illegális bevándorlás 
visszaszorítása és a legálisan bevándorolt nők gazdasági és társadalmi beilleszkedésének 
biztosítása –, hogy különleges finanszírozási programokat irányozzanak elő a nők számára 
azzal a céllal, hogy kellő tájékoztatással lássák el őket az Európai Unióban történő 
beléptetésük és tartózkodásuk feltételeire vonatkozóan, illetve (törlés) képzési 
központokat hozzanak létre olyan szakmai ismeretek elsajátíttatására, amelyekre európai 
léptékben szükség van, oktatva egyúttal a fogadó ország nyelvét, és megismertetve őket a 
fogadó országban rájuk vonatkozó jogokkal és kötelességekkel, valamint – széles 
értelemben – a kulturális és társadalmi környezethez történő alkalmazkodás 
lehetőségeivel,
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Maria Carlshamre általi módosítás

5. Módosítás 
3a. (új) bekezdés 

3a. rámutat az emberkereskedelem és az illegális bevándorlás közötti összefüggésre, és 
felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson gyakorlati és pénzügyi támogatást a származási 
országok és a származási országokban folytatott projektek részére, az 
emberkereskedelem elleni küzdelem céljából;

Or. en

Maria Carlshamre általi módosítás 

6. Módosítás 
3b. új bekezdés 

3b. elismeri, hogy sok olyan nő él az Európai Unió területén illegális bevándorlóként, 
aki emberkereskedelem áldozata, és többségük nem részesül  jogi vagy szociális 
védelemben; felhívja a tagállamokat, hogy ismerjék el helyzetüket, és fontolják meg 
az emberkereskedelem elleni küzdelem megfelelő eszközeként a tartós letelepedést; 

Or. en

Astrid Lulling általi módosítás

7. Módosítás 
4. bekezdés

4. (törlés) felhívja a tagállamokat, hogy erősítsék meg a párbeszédet és az együttműködést a 
bevándorlók szervezeteivel  és vallási közösségeikkel, annak biztosítása érdekében, hogy 
megértsék és tiszteletben tartsák az emberi méltóság alapvető szabályait és értékeit (a 
nemek közötti egyenlőséget, a munkához, az egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz, a 
minőségi élethez, a kikapcsolódáshoz, a gazdasági függetlenséghez stb. fűződő egyéni 
jogokat), és hozzájáruljanak a közösségükhöz tartozó személyek – különösen a nők – új 
társadalmi környezetbe történő beilleszkedéséhez,

Or. fr
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Maria Carlshamre általi módosítás

8. Módosítás 
4. bekezdés 

4. felhívja a tagállamokat – tekintettel arra, hogy a közelmúltban bevándorolt személyeknek 
általában is, de kiváltképpen a nőknek különösen nagy nehézségekkel kell szembenézniük 
–, hogy erősítsék meg a párbeszédet és az együttműködést a bevándorlók szervezeteivel  
és vallási közösségeikkel, az információ, a képzés és oktatás biztosítása érdekében a 
politikai, gazdasági és társadalmi életben való részvétel és beilleszkedés elősegítésének 
céljából, és egyéni jogaik, mint az oktatáshoz, munkához, anyagi függetlenséghez és 
egészséghez való jogaik valamint a szexuális jogaik biztosítása érdekében;

Or. en

Emine Bozkurt általi módosítás

9. Módosítás 
4. bekezdés 

4. felhívja a tagállamokat – tekintettel arra, hogy a közelmúltban bevándorolt személyeknek 
általában is, de kiváltképpen a nőknek különösen nagy nehézségekkel kell szembenézniük 
–, hogy erősítsék meg a párbeszédet és az együttműködést a bevándorlók szervezeteivel  
és vallási közösségeikkel, annak biztosítása érdekében, hogy megértsék és tiszteletben 
tartsák az emberi méltóság alapvető szabályait és értékeit (törlés), és hozzájáruljanak a 
közösségükhöz tartozó személyek – különösen a nők – új társadalmi környezetbe történő 
beilleszkedéséhez,

Or. en

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou általi módosítás

10. Módosítás 
4a. (új) bekezdés 

4a. erre tekintettel rámutat arra, hogy a bevándorolt nők egyik legnagyobb problémája 
továbbra is nyelvtudással kapcsolatos, mivel a bevándorolt nők 50%-a nem tanult 
tovább a kötelező oktatás után, míg csak 17 százalék fejezte be a felsőoktatási 
tanulmányait, felhívja a tagállamokat, hogy támogassák elő az oktatáshoz és a 
szakképzési rendszerekben való részvételt a fogadó országokban a bevándorolt fiatal 
nők részére, és folytassák az oktatásba és kultúrába való beilleszkedésükre irányuló 
kezdeményezéseket, a Socrates, Leonardo de Vinci, Culture and Youth programok 
eszközeivel.

Or. el



AM\558193HU.doc 5/5 PE 355.476v01-00

Külső fordítás

HU

Lissy Gröner általi módosítás

11. Módosítás 
5a. (új) bekezdés 

5a. megdöbbenését fejezi ki a becsületgyilkosságok és a bevándorolt nők zaklatásának a 
vallási őrület és embertelen tradíciók miatti növekedése okán, és felhívja a 
Bizottságot és a Tanácsot, hogy ezeket az ügyeket még szigorúbban vitassa meg, és 
biztosítson védelmet a fenyegetett nők számára.

Or. de
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