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Poprawkę złożyła Emine Bozkurt

Poprawka 1
Ustęp 1

1. wzywa Państwa Członkowskie - zważywszy, iż według najnowszych dostępnych 
danych liczbowych legalne imigrantki w Unii Europejskiej stanowią 4% całkowitej 
liczby ludności oraz że wskaźnik zatrudnienia w ich przypadku wynosi jedynie 44%, 
podczas gdy stopa bezrobocia sięga 19% - do wnikliwego zbadania istniejących 
struktur i narzędzi, szczególnie pod kątem objęcia imigrantek systemem edukacji i 
szkolenia zawodowego, a także uznania ich umiejętności i kwalifikacji zawodowych, 
dostępu do rynku pracy oraz stopnia rozwoju przedsiębiorczości; wzywa 
równocześnie Komisję do zbadania tej sprawy z punktu widzenia europejskiej strategii 
zatrudnienia i integracji społecznej; wzywa Państwa Członkowskie do podjęcia 
działań w tym obszarze, jeśli uznają, że istniejące struktury i narzędzia są 
nieskuteczne lub niewystarczające; za rzecz szczególnie ważną uważa, by kobiety z 
dyplomami szkół wyższych mogły wykorzystać swój potencjał, a zatem by uznane 
zostały ich kwalifikacje i kompetencje zawodowe oraz by miały dostęp do kursów 
językowych;
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Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 2
Ustęp 2

2. zwraca się do Państw Członkowskich (skreślenie) do podjęcia starań mających na 
celu, by pracownice, które wjechały do kraju legalnie, nie podejmowały pracy bez 
zezwolenia, szczególnie w niektórych sektorach, takich jak sprzątanie i prace 
domowe i korzystały z legalnej stałej pracy w krajach przyjmujących (skreślenie); 
ocenia, że walka z pracą bez zezwolenia mająca na celu zalegalizowanie tej pracy jest 
zasadniczym elementem polityki imigracyjnej Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 3
Ustęp 2a (nowy)

2a. zauważa, że legalnie i nielegalne imigrantki zatrudnione w szarej strefie gospodarki 
są pozbawione jakiejkolwiek ochrony socjalnej i finansowej i wzywa Państwa 
Członkowskie do zwiększenia wsparcia i pomocy finansowej w celu zapewnienia tym 
kobietom ochrony przed wszelkimi formami wykorzystania i przemocy;

Or. en

Poprawkę złożyła Emine Bozkurt

Poprawka 4
Ustęp 3

3. wzywa Komisję - ze względu na cel ograniczenia nielegalnej imigracji oraz 
ekonomicznej i społecznej integracji legalnych imigrantek - do przewidzenia środków 
finansowych na specjalne programy dla kobiet polegające na przekazywaniu 
informacji o warunkach wjazdu i pobytu imigrantów w Unii Europejskiej oraz na 
tworzeniu (skreślenie) ośrodków kształcenia w zakresie kwalifikacji, co do których 
istnieje zapotrzebowanie w Europie, nauki języka kraju przyjmującego, praw i 
obowiązków imigrantów oraz aklimatyzacji w szeroko rozumianym środowisku 
kulturowym i społecznym;

Or. en
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Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 5
Ustęp 3a (nowy)

3a. zwraca uwagę na związki pomiędzy handlem ludźmi a nielegalną imigracją i wzywa 
Komisję do zapewnienia praktycznego wsparcia i pomocy finansowej krajom 
pochodzenia oraz dla projektów realizowanych w krajach pochodzenia w celu 
zwalczania handlu ludźmi;

Or. en

Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 6
Ustęp 3b (nowy)

3b. uznaje, że wiele kobiet, które padaja ofiarą handlu ludźmi, przebywa na terytorium 
Unii Europejskiej nielegalnie, a większość z nich nie ma dostępu do ochrony 
prawnej i socjalnej; wzywa Państwa Członkowskie do uwzględnienia ich sytuacji i 
rozważenia możliwości uznania pobytu stałego za odpowiedni środek zwalczania 
handlu ludźmi;

Or. en

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 7
Ustęp 4

4. wzywa Państwa Członkowskie (skreślenie) do wzmocnienia dialogu i współpracy z 
organizacjami imigrantów i wspólnotami religijnymi w celu uzyskania pewności, iż 
rozumieją i przestrzegają one zasad i podstawowych wartości związanych z 
poszanowaniem godności człowieka (równouprawnienie kobiet i mężczyzn, prawo do 
pracy, prawo do świadczeń zdrowotnych, do nauki, godnego poziomu życia, 
rozrywek, niezależności ekonomicznej, itd.) i przyczyniają się do adaptacji swoich 
członków, w szczególności kobiet, do nowego środowiska;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 8
Ustęp 4

4. wzywa Państwa Członkowskie - biorąc pod uwagę fakt, iż świeżo przybyli imigranci, 
a w szczególności imigrantki, z zasady napotykają na trudności - do wzmocnienia 
dialogu i współpracy z organizacjami imigrantów i wspólnotami religijnymi, aby 
zapewnić informacje, szkolenia i edukację w celu promowania uczestnictwa w życiu 
politycznym, gospodarczym i społecznym i integracji oraz wzmocnienia ich praw 
osobistych, jak prawo do edukacji, pracy, niezależności finansowej i zdrowia, jak 
również prawo do seksualności;

Or. en

Poprawkę złożyła Emine Bozkurt

Poprawka 9
Ustęp 4

4. wzywa Państwa Członkowskie - biorąc pod uwagę fakt, iż świeżo przybyli imigranci, 
a w szczególności imigrantki, z zasady napotykają na trudności - do wzmocnienia 
dialogu i współpracy z organizacjami imigrantów i wspólnotami religijnymi w celu 
uzyskania pewności, iż rozumieją i przestrzegają one zasad i podstawowych wartości 
związanych z poszanowaniem godności człowieka (skreślenie) i przyczyniają się do 
adaptacji swoich członków, w szczególności kobiet, do nowego środowiska;

Or. en

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 10
Ustęp 4a (nowy)

4a. zauważa z niepokojem, że jednym z głównych problemów imigrantek pozostaje 
znajomość języka oraz, ponieważ 50% imigrantek dopełniło tylko edukacji 
obowiązkowej, a zaledwie 17% ma wykształcenie wyższe, wzywa Państwa 
Członkowskie do propagowania w krajach przyjmujących dostępu do edukacji i 
systemów szkolenia dla młodych imigrantek i do podejmowania dalszych inicjatyw w 
celu włączenia ich do systemu edukacji i do kultury za pośrednictwem programów 
Sokrates, Leonardo da Vinci oraz Kultura i Młodzież;
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Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 11
Ustęp 5a (nowy)

5a. wyraża głębokie zaniepokojenie wzrostem liczby przypadków honorowych zabójstw i 
prześladowaniem imigrantek wynikającym z fanatyzmu religijnego i nieludzkich 
tradycji i wzywa Komisję i Radę do zajęcia się tymi kwestiami z większą surowością i 
zapewnienia zagrożonym kobietom ochrony.

Or. de


	558193pl.doc

