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Predlog spremembe, ki ga vlaga Emine Bozkurt

Predlog spremembe 1
Odstavek 1

1. poziva države članice, da na podlagi zadnjih dostopnih ocen1, po katerih nezakonite 
priseljenke v Evropski uniji predstavljajo 4% celotnega prebivalstva in kjer je njihov 
delež zaposlenosti 44%, medtem ko znaša delež nezaposlenosti 19%, nadalje preučijo 
obstoječe oblike in instrumente za vključevanje priseljenk v sisteme izobraževanja in 
poklicno usposabljanje, priznavanje njihovih veščin in poklicnih sposobnosti, dostop 
na trg dela in razvoj podjetniškega duha; poleg tega poziva Komisijo, da to razsežnost 
preuči v okviru evropske strategije za  zaposlovanje in družbeno vključevanje; države 
članice še poziva, naj sprejmejo ustrezne ukrepe, če ugotovijo, da so obstoječe 
strukture in instrumenti neučinkoviti oziroma nezadostni;meni, da je izrednega 
pomena ženskam z visokošolskimi kvalifikacijami omogočiti, da uresničijo svoj 
visoki potencial, kar naj bo doseženo s priznavanjem njihovih poklicnih kvalifikacij 
in spretnosti ter z dostopom do jezikovnega izobraževanja;

Or.en

  
1 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, str. 1.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Astrid Lulling

Predlog spremembe 2
Odstavek 2

2. (črtano) poziva države članice, da (črtano) zagotovijo, da delavke, ki so zakonite 
priseljenke, ne opravljajo neprijavljenih del, zlasti v določenih sektorjih, kot so 
storitve čiščenja in gospodinjstva, in da v državah sprejemnicah zanje velja ustrezna 
delovna zakonodaja (črtano); ocenjuje, da je preoblikovanje neprijavljenega dela v 
zakonito zaposlitev ključno za politiko Evropske unije na področju priseljevanja;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Carlshamre

Predlog spremembe 3
Odstavek 2a (novo)

2a. ugotavlja, da priseljenke, tako zakonite kot nezakonite, ki si najdejo zaposlitev na 
področjih sive ekonomije, ne uživajo nobene socialne ali finančne zaščite in države 
članice poziva, naj okrepijo podporo in povečajo sredstva, da bi na ta način 
omogočili zaščito teh žensk pred vsakršno obliko zlorabe in nasilja;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emine Bozkurt

Predlog spremembe 4
Odstavek 3

3. poziva Komisijo, naj za zmanjšanje nezakonitega priseljevanja ter za gospodarsko in 
družbeno vključitev nezakonitih priseljenk zagotovi financiranje posebnih programov
za ženske, ki bodo ponujali informacije o pogojih vstopa in bivanja priseljencev v 
Evropski uniji in (črtano) ustanovili izobraževalne centre, kjer bodo lahko priseljenci 
pridobili veščine, potrebne na evropski ravni, se učili jezika države sprejemnice, 
spoznali svoje pravice in dolžnosti ter se seznanili s širšim družbenim in političnim 
okoljem;

Or.en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Carlshamre

Predlog spremembe 5
Odstavek 3a (novo)

3a. opozarja na povezavo med trgovino z ljudmi in nezakonitim priseljevanjem in poziva 
Komisijo, naj zagotovi praktično in finančno podporo za izvorne države in projekte, 
ki jih slednje izvajajo, z namenom preprečevanja tovrstne trgovine;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Carlshamre

Predlog spremembe 6
Odstavek 3b (novo)

3b. se zaveda, da številne ženske-žrtve trgovine z ljudmi, na ozemlju Evropske unije 
živijo kot nezakonite priseljenke in da večina med njimi nima dostopa do zakonite 
ali socialne zaščite; poziva države članice, naj priznajo njihov položaj in pretehtajo 
možnost podelitve stalnega prebivališča kot načina preprečevanja trgovine z ljudmi;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Astrid Lulling

Predlog spremembe 7
Odstavek 4

4. poziva države članice, da (črtano) okrepijo dialog in sodelovanje s priseljenskimi 
organizacijami in verskimi skupnostmi, da bi zagotoviti njihovo razumevanje in 
spoštovanje temeljnih pravil in vrednot človeškega dostojanstva (enakost med 
spoloma, osebne pravice do dela, zdravja, izobraževanja, kvalitete življenja, prostega 
časa, finančne neodvisnosti, itn.) ter olajšali vključitev njihovih članov, zlasti žensk, v 
novo okolje;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Carlshamre

Predlog spremembe 8
Odstavek 4

4. poziva države članice, da zaradi težav, s katerimi se na splošno soočajo novi 
priseljenci, in predvsem ženske, okrepijo dialog in sodelovanje s priseljenskimi 
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organizacijami in verskimi skupnostmi, da bi zagotovili obveščanje, usposabljanje in 
izobraževanje in na ta način spodbudili njihovo sodelovanje in vključevanje v 
politično, gospodarsko in družbeno življenje; poleg tega naj priseljencem omogočijo 
večje uživanje pravic, kot so pravica do izobraževanja, dela, finančne neodvisnosti in 
zdravja pa tudi pravica do spolnosti;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emine Bozkurt

Predlog spremembe 9
Odstavek 4

4. poziva države članice, da zaradi težav, s katerimi se na splošno soočajo novi 
priseljenci, predvsem ženske, okrepijo dialog in sodelovanje s priseljenskimi 
organizacijami in verskimi skupnostmi, da bi zagotovili njihovo razumevanje in 
spoštovanje temeljnih pravil in vrednot človeškega dostojanstva (črtano) ter olajšali 
vključitev njihovih članov, zlasti žensk, v novo okolje;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Predlog spremembe 10
Odstavek 4a (novo)

4a. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da enega glavnih problemov priseljenk še vedno 
predstavlja obvladanje jezika; kar 50% priseljenk ima le obvezno osnovnošolsko 
izobrazbo in samo 17% je visokošolsko izobraženih; posledično države članice 
poziva k spodbujanju dostopa do sistemov izobraževanja in usposabljanja v državah 
gostiteljicah za mlade priseljenke in k nadaljnjim spodbudam za njihovo 
vključevanje v izobraževanje in kulturo v okviru programov Socrates, Leonardo de 
Vinci, Kultura in akcijskega programa za mlade;

Or.el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lissy Gröner

Predlog spremembe 11
Odstavek 5a (novo)

5a. izraža osuplost nad vse večjim številom ubojev zaradi časti in primerov preganjanja 
priseljenk na temelju verskih strasti in okrutnih tradicij ter Komisijo in Svet poziva, 
naj se odločneje ukvarjata s temi vprašanji in ogroženim ženskam zagotovita zaščito.
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