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Amendement ingediend door Emine Bozkurt

Amendement 1
Suggestie 1

1. overwegende dat volgens de meest recente cijfers1 de legale migrantenvrouwen in de 
Europese Unie 4% van de totale EU-bevolking uitmaken en dat slechts 44% daarvan 
actief zijn op de arbeidsmarkt, terwijl het werkloosheidspercentage 19% bedraagt, 
roept de lidstaten op verder de bestaande structuren en organen te onderzoeken, met 
name voor wat betreft de integratie van de migrantenvrouwen in de systemen van 
onderwijs en beroepsopleiding, de erkenning van hun beroepskwalificaties en 
vaardigheden, hun toegang tot de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun 
ondernemerschap; roept de Commissie op deze dimensie te onderzoeken in het kader 
van de Europese strategie voor werkgelegenheid en sociale integratie; verzoekt de 
lidstaten actie te ondernemen op dit gebeid wanneer zij bemerken dat de bestaande 
structuren en instrumenten ondoelmatig of ontoereikend zijn; acht het vooral 
belangrijk dat vrouwen met hoge opleiding in staat worden gesteld hun 
mogelijkheden waar te maken, door erkenning van hun beroepskwalificaties en 
vaardigheden, en door toegang te krijgen tot taalcursussen; 

Or. en

  
1 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, blz. 1.
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Amendement ingediend door Astrid Lulling

Amendement 2
Suggestie 2

2. vraagt de lidstaten, (schrapping) ervoor te zorgen dat de legaal geïmmigreerde 
werkneemsters buiten het zwarte circuit blijven van met name sectoren als 
schoonmaakdiensten of huishoudelijk werk, (schrapping) en een veilige 
arbeidsregeling genieten in de gastlanden en niet worden gediscrimineerd 
(schrapping); het bestrijden van zwartwerk binnen het legale arbeidscircuit is een 
basiscomponent in het immigratiebeleid van de EU; 

Or. fr

Amendement ingediend door Maria Carlshamre

Amendement 3
Suggestie 2 bis (nieuw)

2 bis. merkt op dat legaal of illegaal immigrerende vrouwen die in de grijze sectoren van 
de economie werken, geen sociale of financiële bescherming genieten, en doet een 
beroep op de lidstaten meer steun en middelen te bieden om te zorgen dat deze 
vrouwen worden beschermd tegen elke vorm van misbruik of geweld;

Or. en

Amendement ingediend door Emine Bozkurt

Amendement 4
Suggestie 3

3. roept met het oog op het terugdringen van de illegale immigratie en de economische 
en maatschappelijk integratie van de legale migrantenvrouwen, de Commissie op 
middelen uit te trekken voor bijzondere programma's voor vrouwen die tot doel 
hebben informatie te verstrekken over de voorwaarden van toegang en verblijf van 
immigranten in de Europese Unie, opleidingscentra op te zetten (schrapping) voor 
vaardigheden waarnaar in Europa vraag is, de taal, de rechten en de plichten van het 
gastland aan te leren en hen vertrouwd te maken met de ruimere maatschappelijke en 
culturele omgeving;

Or. en
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Amendement ingediend door Maria Carlshamre

Amendement 5
Suggestie 3 bis (nieuw)

3 bis. wijst op het verband tussen mensensmokkel en illegale immigratie en verzoekt de 
Commissie praktische en financiële steun te bieden aan de herkomstlanden en aan 
de in die landen uitgevoerde projecten, om de mensensmokkel tegen te gaan;

Or. en

Amendement ingediend door Maria Carlshamre

Amendement 6
Suggestie 3 ter (nieuw)

3 ter. erkent dat veel vrouwen die slachtoffer zijn van mensensmokkel als illegale 
immigranten op het grondgebied van de Europese Unie wonen  en in meerderheid 
verstoken blijven van juridische of sociale bescherming; verzoekt de lidstaten hun 
situatie te erkennen en permanent verblijfsrecht  als geschikt middel voor de 
bestrijding van mensensmokkel te beschouwen; 

Or. en

Amendement ingediend door Astrid Lulling

Amendement 7
Suggestie 4

4. (schrapping) roept de lidstaten op de dialoog en de samenwerking met de 
migrantenorganisaties en de religieuze gemeenschappen te versterken, zodat deze 
begrip en respect krijgen voor de fundamentele regels en waarden van de menselijke 
waardigheid (gelijkheid van mannen en vrouwen, individuele rechten inzake arbeid, 
gezondheid, onderwijs, levenskwaliteit, ontspanning, economische onafhankelijkheid, 
enz.) en bijdragen aan de integratie van hun leden, met name de vrouwen, in de 
nieuwe omgeving;

Or. fr
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Amendement ingediend door Maria Carlshamre

Amendement 8
Suggestie 4

4. neemt kennis van de moeilijkheden waarmee de nieuw aangekomen migranten en met 
name de vrouwen te kampen hebben en roept de lidstaten op de dialoog en de 
samenwerking met de migrantenorganisaties en de religieuze gemeenschappen te 
versterken, met het oog op informatie, scholing en onderwijs, ter bevordering van 
hun deelname aan en integratie in het politieke, economische en sociale leven en 
versterking van hun individuele rechten zoals het recht op onderwijs, werk, 
financiële onafhankelijkheid, gezondheid en sexualiteit; 

Or. en

Amendement ingediend door Emine Bozkurt

Amendement 9
Suggestie 4

4. neemt kennis van de moeilijkheden waarmee de nieuw aangekomen migranten en met 
name de vrouwen te kampen hebben en roept de lidstaten op de dialoog en de 
samenwerking met de migrantenorganisaties en de religieuze gemeenschappen te 
versterken, zodat deze begrip en respect krijgen voor de fundamentele regels en 
waarden van de menselijke waardigheid (schrapping) en bijdragen aan de integratie 
van hun leden, met name de vrouwen, in de nieuwe omgeving;

Or. en

Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 10
Suggestie 4 bis (nieuw)

4 bis. is bezorgd over het feit dat de taalvaardigheid tot de voornaamste problemen van 
immigrerende vrouwen blijft behoren, in aanmerking nemende dat 50% van de 
immigrerende vrouwen niet verder is gekomen dan het verplichte onderwijs, terwijl 
nauwelijks 17% het tertiaire onderwijs  heeft gehaald; roept de lidstaten op te 
stimuleren dat jonge immigrerende vrouwen toegang krijgen tot de onderwijs- en 
scholingsstelsels van de ontvangende landen en de initiatieven voor hun integratie 
in onderwijs en cultuur voort te zetten door middel van de programma's Socrates, 
Leonardo da Vinci, Cultuur en Jeugd;   

Or. el
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Amendement ingediend door Lissy Gröner

Amendement 11
Suggestie 5 bis (nieuw)

5 bis. is verontrust over het toenemende aantal gevallen van erewraak en de vervolging 
van vrouwelijke migranten op grond van religieuze waandenkbeelden en 
onmenselijke tradities en verzoekt de Commissie en de Raad dringend, hiertegen 
krachtiger op te treden en bescherming voor de bedreigde vrouwen te waarborgen; 

Or. de
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