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Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

1. grozījums
1. punkts

1. Atzīmē, ka, pamatojoties uz jaunākajiem pieejamiem datiem, likumīgo imigranšu 
skaits Eiropas Savienībā ir 4% no tās iedzīvotāju kopskaita un ka viņu nodarbinātības 
līmenis ir tikai 44%, bet bezdarba līmenis – 19%; aicina dalībvalstis tālāk pētīt esošās 
struktūras un instrumentus, it īpaši attiecībā uz imigranšu integrāciju izglītības un 
profesionālās apmācības sistēmās, viņu profesionālo prasmju un iemaņu atzīšanu, 
iespējām piekļūt darba tirgum, kā arī viņu uzņēmējdarbības iniciatīvas attīstīšanu; kā 
arī aicina Komisiju izpētīt šo dimensiju saistībā ar Eiropas stratēģiju nodarbinātībai un 
sociālajai integrācijai; aicina dalībvalstis uzsākt darbību šajā jomā, ja tās esošās 
struktūras un instrumentus uzskata par neefektīviem un nepietiekamiem; uzskata, 
ka ir īpaši svarīgi dot sievietēm ar augstāko izglītību iespēju izmantot savu 
potenciālu, atzīstot viņu profesionālās prasmes un iemaņas un dodot iespēju apgūt 
valodas;

Or. en



PE 355.476v01-00 2/5 AM\558193LV.doc

LV                        Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedza Astrid Lulling

2. grozījums
2. pants 

2. (svītrojums) Pieprasa dalībvalstīm nodrošināt (svītrojums), lai likumīgās imigrantes 
izvairās no nedeklarētiem darbiem, it īpaši tādās nozarēs kā tīrīšanas pakalpojumi un 
mājsaimniecības darbi, un lai izmanto priekšrocības, ko sniedz droša uzņēmējvalstu 
tiesiskā sistēma (svītrojums), kā arī lai imigrantes nepakļauj diskriminācijai saskaņā ar 
Kopienas likumdošanu; uzskata, ka cīņa pret nedeklarēto darbu, lai to pārvērstu par 
likumīgu darbu, ir galvenais elements Eiropas Savienības imigrācijas politikā.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Maria Carlshamre

3. grozījums
2. a punkts(jauns)

2a. Atzīmē, ka imigrantēm, likumīgām vai nelikumīgām, kuras strādā ēnu ekonomikas 
nozarēs, nav nekādas sociālās vai finansiālās aizsardzības, un aicina dalībvalstis 
intensificēt atbalstu, lai nodrošinātu šo sieviešu aizsardzību pret jebkādām 
ļaunprātīgas izmantošanas un varmācības formām;

Or. en

Grozījumu iesniedzaEmine Bozkurt

4. grozījums
3. punkts

3. lai samazinātu nelikumīgo imigrāciju un likumīgās imigrantes integrētu no 
ekonomikas un sociālā viedokļa, aicina Komisiju paredzēt finansējumu īpašām 
programmām sievietēm nolūkā viņām sniegtu informāciju par imigrantu iebraukšanu 
un uzturēšanos Eiropas Savienībā un dibināt apmācības centrus (svītrojums), lai 
viņām mācītu Eiropas līmenī vajadzīgās prasmes un uzņēmējvalsts valodu, informētu 
par viņu tiesībām un pienākumiem, kā arī plašākā nozīmē iepazīstinātu ar kultūras un 
sociālo vidi;

Or. en
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Grozījumu iesniedzaMaria Carlshamre

5. grozījums
3. a punkts (jauns)

3a. Norāda uz saikni starp nelikumīgu tirgošanos ar cilvēkiem un nelikumīgu 
imigrāciju un aicina Komisiju nodrošināt praktisku un finansiālu atbalstu izcelsmes 
valstīm un projektiem, ko īsteno izcelsmes valstīs, lai cīnītos ar nelikumīgu 
tirgošanos ar cilvēkiem;

Or. en

Grozījumu iesniedzaMaria Carlshamre

6. grozījums
3. b punkts (jauns)

3b. Secina, ka daudzas sievietes, kas kļūst par nelikumīgas tirdzniecības ar cilvēkiem 
upuriem, dzīvo Eiropas Savienības teritorijā kā nelikumīgas imigrantes un lielākai 
daļai no tām nav pieejama likumīga vai sociāla aizsardzība; aicina dalībvalstis 
novērtēt situāciju un izvērtēt pastāvīgu uzturēšanās atļauju kā piemērotu veidu cīņai 
ar nelikumīgu tirgošanos ar cilvēkiem

Or. en

Grozījumu iesniedzaAstrid Lulling

7. grozījums
4. punkts

4. (svītrojums) aicina dalībvalstis pastiprināt dialogu un sadarbību ar imigrantu 
organizācijām un reliģiskajām kopienām, lai pārliecinātos, ka tās izprot un ievēro 
cilvēciskās cieņas noteikumus un pamatvērtības (dzimumu līdztiesība, individuālās 
tiesības uz darbu, veselību, dzīves kvalitāti, atpūtu, finansiālo neatkarību utt.) un 
sniedz ieguldījumu savu biedru, īpaši sieviešu, integrācijā jaunajā vidē;

Or. fr

Grozījumu iesniedzaMaria Carlshamre

8. grozījums
4. punkts

5. Atpazīst grūtības, ar ko saskaras, uzņemot jaunus imigrantus, it īpaši sievietes; aicina 
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dalībvalstis pastiprināt dialogu un sadarbību ar imigrantu organizācijām un 
reliģiskajām kopienām, lai pārliecinātos, ka tiek sniegta nepieciešamā informācija, 
apmācība un pieeja izglītībai ar mērķi veicināt piedalīšanos un integrāciju 
politiskajās, ekonomiskajās un sociālajās sfērās un nostiprināt imigranšu 
individuālās tiesības kā, piemēram, tiesības uz izglītību, nodarbinātību, finansiālu 
neatkarību un veselības aprūpi, kā arī tiesības uz seksualitāti;

Or. en

Grozījumu iesniedzaEmine Bozkurt

9. grozījums
4. punkts

4. Atpazīst grūtības, ar ko saskaras, uzņemot jaunus imigrantus, it īpaši sievietes; aicina 
dalībvalstis pastiprināt dialogu un sadarbību ar imigrantu organizācijām un 
reliģiskajām kopienām, lai pārliecinātos, ka tās izprot un ievēro cilvēciskās cieņas 
noteikumus un pamatvērtības (svītrojums) un sniedz ieguldījumu savu biedru, īpaši 
sieviešu, integrācijā jaunajā vidē;

Or. en

Grozījumu iesniedzaRodi Kratsa-Tsagaropoulou

10. grozījums
4. a punkts (jauns)

4a. Ar bažām norāda, ka viena no galvenajām ar imigrantēm saistītā problēma 
joprojām ir valodu prasmes u , tā kā 50 % imigranšu nav ieguvušas augstāku 
izglītību par obligāto un tikai 17 % imigranšu ir ieguvušas neuniversitātes tipa 
augstāko izglītību, aicina dalībvalstis veicināt jaunu sieviešu - imigranšu pieeju 
izglītības un apmācības sistēmām uzņēmējvalstīs un turpināt veikt iniciatīvas 
pasākumus, lai integrētus imigrantes izglītības sistēmā un kultūrā ar Sokrāta, 
Leonardo da Vinči un Kultūras un jauniešu programmu palīdzību.

Or. el

Grozījumu iesniedzaLissy Gröner

11. grozījums
5. a punkts (jauns)

5a. Izsaka satraukumu par pieaugošo goda pazemošanas un imigranšu vajāšanas 
gadījumu skaitu saistībā ar reliģiskām mānijām un necilvēciskām tradīcijām, un 
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aicina Komisiju un Padomi būt bargākām, risinot šos jautājumus , un garantēt to 
sieviešu drošību, kuras ir apdraudētas.

Or. de
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