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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 1
Odniesienie

- uwzględniając rezolucję z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie komunikatu Komisji 
na temat imigracji, integracji i zatrudnienia1,

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że to do zadań UE powinno należeć opracowywanie, na potrzeby 
zarządzania imigracją pracowników do Państw Członkowskich, wspólnych 
warunków i zasad wjazdu i pobytu pracowników napływowych oraz migracji 
ekonomicznej;

Or. en

  
1 Dz.U. C 92 E, 16.04.04, str. 390.



AM\572551PL.doc PE 360.195v01-00 2/5 AM\

PL

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że imigracja gospodarcza jest częścią rozwiązania dla problemu 
demograficznego lub trudności gospodarczych Europy, wskazując poza tym na 
wysiłki, które należy podjąć w celu znalezienia nowych rozwiązań w zakresie polityki 
gospodarczej i rynku pracy, zwłaszcza dotyczących pogodzenia życia zawodowego i 
rodzinnego kobiet i mężczyzn oraz równego wynagrodzenia za wykonywanie 
równorzędnej pracy, w celu sprostania wyzwaniom świata zglobalizowanego; 

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia Ca (nowy)

Ca. mając na uwadze, że kobiety stanowią dostrzegalną, znaczną większość imigrantów, 
w tym także w drugim i trzecim pokoleniu, oraz ubiegających się o azyl i 
nielegalnych imigrantów,

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia C b (nowy)

Cb. mając na uwadze, że kobiety są dyskryminowane zarówno ze względu na płeć, jak i 
pochodzenie, i podkreślając, że dyskryminacja ta dotyka także imigrantów w drugim 
i trzecim pokoleniu, niezależnie od stopnia ich integracji;

Or. en

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 6
Ustęp 1a (nowy)

1a. zauważa, że legalne imigrantki pracują głównie w szarych strefach gospodarki i na 
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stanowiskach nierejestrowanych, jak np. w rolnictwie, gastronomii, usługach 
sprzątania, pracach domowych itp.; wzywa Państwa Członkowskie do zapewnienia, 
poprzez dotyczące zatrudniania dwustronne umowy ułatwiające przyjmowanie 
obywateli państw trzecich lub za pośrednictwem innych metod, by przyjmowani 
pracownicy pracowali w krajach goszczących w ramach bezpiecznych uregulowań 
prawnych i nie byli dyskryminowani, zgodnie z ustawodawstwem Wspólnoty; uważa, 
że przekształcanie pracy nierejestrowanej w legalne zatrudnienie ma zasadnicze 
znaczenie w zwalczaniu nielegalnej imigracji gospodarczej, która często dotyka 
kobiety;

Or. en

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 7
Ustęp 2a (nowy)

2a. zwraca się do Komisji, by, w związku ze swoim obowiązkiem sporządzenia rocznego 
sprawozdania statystycznego w sprawie imigracji zawierającego statystyczne 
opracowanie głównych tendencji migracyjnych w Państwach Członkowskich, 
zawarła w nim wskaźniki, wiarygodne dane porównawcze i informacje na temat 
kobiet imigrujących z przyczyn ekonomicznych, w celu uzyskania obrazu ich 
specyficznej sytuacji i napotykanych przez nie problemów;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 8
Ustęp 3

3. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do czuwania nad przestrzeganiem zasady 
niedyskryminacji i nad poszanowaniem podstawowych praw społecznych i 
ekonomicznych, a szczególnie równości płac między pracownikami europejskimi a 
pracownikami napływowymi, jak również między kobietami a mężczyznami 
pochodzącymi z krajów trzecich, podejmującymi pracę na wspólnotowym rynku;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 9
Ustęp 3a (nowy)

3a. podkreśla, że bezrobocie jest często wyższe wśród imigrantek, niż wśród mężczyzn 
imigrantów; zauważa, że specjalny nacisk należy położyć na sposoby ich lepszej 
integracji oraz udostępnienia punktów opieki nad dziećmi i specjalnych ośrodków 
spotkań kulturalnych i edukacyjnych itp.; uwzględnienie aspektów związanych z 
płcią pozwoli na lepsze ukierunkowanie, a zatem większą skuteczność działań 
mających na celu integrację imigrantów;

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 10
Ustęp 3b (nowy)

3b. podkreśla znaczenie dostępnego i darmowego doradztwa dla imigrantek, tj. 
specjalnie dla nich przeznaczonych ośrodków doradztwa i pomocy zajmujących się 
zdrowiem ogólnym i w zakresie rozrodczości, prawami kobiet, zatrudnieniem, itp.; 
zaznacza, że doradztwo takie wymaga wrażliwości na aspekty związane z płcią i 
kulturą (np. prowadzone powinno być przez kobiety znające wzorce kulturowe, 
rodzinne itp. w krajach pochodzenia);

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 11
Ustęp 5

5. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do promowania równości płci przy 
działaniach wspierających pracowników napływowych (skreślenie); wzywa rządy 
Państw Członkowskich do określenia i współpracy w zakresie systemu jakościowych 
i ilościowych uregulowań dotyczących zgodnego z prawem wjazdu na teren Europy, 
które zostałyby zaproponowane krajom pochodzenia i przejazdu, z których pochodzi 
największa liczba nielegalnych imigrantów, w celu stworzenia partnerstwa, które 
pozwoliłoby na zawarcie umów dotyczących readmisji, zarządzania przepływem 
imigrantów i zwalczania nielegalnej imigracji;

Or. en
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 12
Ustęp 7a (nowy)

7a. zwraca się do Państw Członkowskich o podjęcie niezbędnych środków w celu 
wspierania integracji ekonomicznej, społecznej i kulturalnej imigrantów obu płci, 
szczególnie poprzez ich zaznajamianie z językiem i podstawowymi wartościami kraju 
zamieszkania.

Or. fr


