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Pakeitimą pateikėEmine Bozkurt

Pakeitimas 1
1 punktas

1. Remdamasis naujausias turimais skaičiais, pažymi, kad teisėtai į Europos Sąjungą 
imigravę moterys sudaro 4% visų jos gyventojų ir kad jų užimtumo lygis sudaro tik 
44%, o nedarbo lygis 19%; ragina valstybes nares išsamiau išnagrinėti esamas 
struktūras ir priemones, ypatingą dėmesį skiriant imigravusių moterų integracijai į 
švietimo ir profesinio mokymo programas, jų profesinės kvalifikacijos ir įgūdžių 
pripažinimą, jų galimybes dalyvauti darbo rinkoje bei jų verslo įgūdžių ugdymą; taip 
pat ragina Komisiją išnagrinėti šį klausimą, atsižvelgiant į Europos užimtumo ir 
socialinės integracijos strategiją; ragina valstybes nares imtis veiksmų šioje srityje, 
jeigu joms paaiškėtų, kad esamos struktūros ir priemonės yra neefektyvios arba 
nepakankamos; mano, jog yra itin svarbu, kad moterims, įgijusioms aukštojo 
išsilavinimo kvalifikaciją, būtų suteikta galimybė išnaudoti savo didelį potencialą, 
pripažįstant jų profesinę kvalifikaciją ir įgūdžius ir suteikiant galimybes mokytis 
kalbos;
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Pakeitimą pateikė Astrid Lulling

Pakeitimas 2
2 punktas

2. (išbraukta) Ragina valstybes nares užtikrinti, laikantis Bendrijos teisės aktų, (išbraukta) 
kad teisėtai imigravę moterys vengtų nedeklaruojamo darbo, ypač tam tikruose 
sektoriuose, tokiuose kaip valymo paslaugos arba darbas namuose ir pasinaudotų 
saugia teisine imigracijos šalių sistema  (išbraukta) bei nekentėtų diskriminacijos; mano, 
kad esminis Europos sąjungos imigracijos politikos veiksnys yra nedeklaruojamų darbo 
vietų pavertimas legaliu darbu.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Maria Carlshamre

Pakeitimas 3
2a punktas (naujas)

2a. Pažymi, kad legaliai arba nelegaliai imigravusios moterys, dirbančios šešėlinės 
ekonomikos srityse, neturi jokios socialinės ar finansinės apsaugos ir prašo 
valstybių narių suintensyvinti savo paramą ir finansavimą, siekiant užtikrinti, kad 
šios moterys būtų apsaugotos nuo bet kokios formos išnaudojimo ir smurto;

Or. en

Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 4
3 punktas

3. Siekdamas apriboti nelegalią imigraciją ir skatinti ekonominę ir socialinę nelegaliai 
imigravusių moterų integraciją, ragina Komisiją suteikti finansavimą specialioms 
moterims skirtoms programoms, teikiant informaciją apie imigrantų atvykimo į 
Europos Sąjungą ir gyvenimo sąlygas, steigti mokymo centrus (išbraukta), siekiant 
išmokyti Europos lygiu reikalingų įgūdžių, mokyti imigracijos šalies kalbos, 
informuoti jas apie jų prievoles ir teises ir supažindinti jas su platesne socialine ir 
politine aplinka;

Or. en
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Pakeitimą pateikėMaria Carlshamre

Pakeitimas 5
3a punktas (naujas)

3a. Pažymi ryšį tarp prekybos žmonėmis ir nelegalios imigracijos ir, siekdamas kovoti su 
prekyba žmonėmis, ragina Komisiją suteikti praktinės ir finansinės paramos kilmės 
šalims ir kilmės šalyse vykdomiems projektams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Carlshamre

Pakeitimas 6
3b punktas (naujas)

3b. Pripažįsta, kad daugelis moterų, tapę prekybos žmonėmis aukomis, gyvena Europos 
Sąjungos teritorijoje kaip nelegalios imigrantės ir dauguma jų neturi galimybės 
naudotis teisine arba socialine apsauga; ragina valstybes nares pripažinti jų padėtį 
ir, kaip tinkamą priemonę kovoti su prekyba žmonėmis, svarstyti klausimą dėl jų 
nuolatinės gyvenamosios vietos;

Or. en

Pakeitimą pateikėAstrid Lulling

Pakeitimas 7
4 punktas

4. (išbraukta) Ragina valstybes nares vesti intensyvesnį dialogą ir bendradarbiauti su 
imigrantų organizacijomis bei religinėmis bendruomenėmis, siekiant užtikrinti, kad jos 
suprastų ir gerbtų pagrindinius žmogaus orumo principus ir vertybes (lyčių lygybės, 
asmenines teises į darbą, sveikatą, švietimą, gyvenimo kokybę, poilsį, finansinę 
nepriklausomybę ir pan.), ir padėti integruoti jų narius, ypač moteris, į naują aplinką;

Or. fr
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Pakeitimą pateikėMaria Carlshamre

Pakeitimas8
4 punktas

4. Pripažįsta sunkumus, su kuriais susiduria naujai imigravusieji, ypač moterys; ir ragina 
valstybes nares vesti intensyvesnį dialogą ir bendradarbiauti su imigrantų 
organizacijomis bei religinėmis bendruomenėmis, siekiant užtikrinti informavimą, 
mokymą ir švietimą, siekiant skatinti dalyvavimą politiniame, ekonominiame ir 
socialiniame gyvenime bei integraciją ir sustiprinti jų asmenines teises, tokias kaip 
teises į švietimą, darbą, finansinę nepriklausomybę ir sveikatą bei teisę į seksualinę 
išraišką;

Or. en

Pakeitimą pateikėEmine Bozkurt

Pakeitimas 9
4 punktas

4. Pripažįsta sunkumus, su kuriais susiduria naujai imigravusieji, ypač moterys; ir ragina 
valstybes nares vesti intensyvesnį dialogą ir bendradarbiauti su imigrantų 
organizacijomis bei religinėmis bendruomenėmis, siekiant užtikrinti, kad jos suprastų 
ir gerbtų pagrindinius žmogaus orumo principus ir vertybes (išbraukta), ir padėti 
integruoti jų narius, ypač moteris, į naują aplinką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas10
4a punktas (naujas)

4a. Pažymi susirūpinimą, kad viena iš pagrindinių imigravusių moterų problemų išlieka 
kalbos problema, kadangi 50% imigravusių moterų vis dar turi ne aukštesnį kaip 
privalomąjį išsilavinimą, tuo tarpu tretinį išsilavinimą yra įgiję tik 17 procentų, 
ragina valstybes nares skatinti galimybes jaunoms imigravusioms moterims 
naudotis imigracijos šalių švietimo ir mokymo sistema bei tęsti iniciatyvas, kurių 
tikslas – integruoti jas į švietimą ir kultūrą, pasitelkiant „Socrates“, „Leonardo de 
Vinci“, „Kultūra“ ir „Jaunimas“ programas.

Or. el



Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

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

LT

Pakeitimą pateikėLissy Gröner

Pakeitimas11
5a punktas (naujas)

5a. Išreiškia savo nerimą dėl išaugusio nužudymų dėl garbės skaičiaus ir imigravusių 
moterų persekiojimo dėl religinės manijos ir nehumaniškų tradicijų ir prašo 
Komisijos ir Tarybos griežčiau spręsti šiuos klausimus ir garantuoti apsaugą 
moterims, kurioms kyla grėsmė.

Or. de
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