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Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 1
Odniesienie (nowe)

– uwzględniając światowe badanie ONZ dotyczące roli kobiet w rozwoju: kobiety i 
międzynarodowa migracja,

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 2
Odniesienie (nowe)

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) Nr 2836/98 z dnia 22 grudnia 1998 w 
sprawie włączenia kwestii równouprawnienia do współpracy w zakresie rozwoju

Or. en
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Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 3
Odniesienie (nowe)

– uwzględniając zalecenie 151 Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w sprawie 
pracowników migrujących

Or. en

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że migracja może przyczynić się do poprawy warunków życia 
kobiet, zwiększyć ich autonomię, może umożliwić pomoc dla tych, którzy pozostają w 
kraju pochodzenia, a także pozwolić kobietom na ucieczkę przed opresyjnymi 
stosunkami społecznymi,

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia C

C. mając, jednak, na uwadze, że kobiety są często zmuszane do migracji z powodów 
politycznych, społecznych lub gospodarczych,

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia D

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. fr
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia D

D. mając na uwadze, że brak wystarczających informacji na temat ryzyka związanego z 
imigracją oraz  prawodawstwa obowiązującego w państwie przyjmującym migrujące 
kobiety mogą być bardziej narażone na wykorzystywanie seksualne, handel ludźmi , 
przemoc, dyskryminację, wykorzystywanie w miejscu pracy i marnowanie ich
potencjału intelektualnego, przemoc i utratę zdrowia, wyobcowanie społeczne i biedę,

Or. fr

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia D a (nowy)

Da. mając na uwadze, że w UE mieszka obecnie duża liczba nielegalnych imigrantek, co 
zwiększa ich narażenie na ryzyko wyzysku w miejscu pracy oraz ryzyko 
wykorzystywania seksualnego i przemocy seksualnej;

Or. el

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 9
Ustęp 1

1. wzywa państwa członkowskie do wspierania inicjatyw mających na celu wzmocnienie 
pozycji migrujących kobiet: społeczno-politycznej, gospodarczej, psychologicznej, w 
szczególności w odniesieniu do ich rodziny poprzez zwiększenie roli pozarządowych 
organizacji zajmujących się sprawami równouprawnienia płci oraz sieci kontaktów 
wśród migrujących kobiet,

Or. fr

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 10
Ustęp 1

1. wzywa państwa członkowskie do wspierania inicjatyw mających na celu ochronę 
praw migrujących kobiet poprzez zwiększenie roli pozarządowych organizacji 
zajmujących się sprawami równouprawnienia płci oraz sieci kontaktów wśród 
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migrujących kobiet;

Or. el

Poprawkę złożyła María Esther Herranz García

Poprawka 11
Ustęp 1

1. wzywa państwa członkowskie do wspierania inicjatyw mających na celu zdobycie 
przez migrujące kobiety technicznej niezależności oraz niezbędnej wiedzy 
umożliwiającej im skuteczną integrację w kraju przyjmującym;

Or. es

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 12
Ustęp 1

1. wzywa państwa członkowskie do wspierania inicjatyw mających na celu wzmocnienie 
pozycji społeczno-politycznej migrujących kobiet oraz ich integrację w 
społeczeństwie poprzez działania zorientowane na kreowanie sieci kontaktów, 
samoorganizację i współdziałanie w obszarze dbałości o niepodlegający 
dyskryminacji godny status migrujących kobiet;

Or. pl

Poprawkę złożyła Feleknas Uca

Poprawka 13
Ustęp 1 a (nowy)

1a. wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania niezależnego statusu prawnego 
oraz pozwolenia na pracę żonom oraz dzieciom głównych posiadaczy statusu 
prawnego w momencie zaakceptowania wniosku o połączenie rodziny, w celu 
zagwarantowania i pełnej ochrony ich praw oraz ułatwienia ich społecznej 
integracji;

Or. en
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Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 14
Ustęp 2

2. wzywa państwa członkowskie do stworzenia polityki i programów uwzględniających 
problematykę równouprawnienia płci mających na celu poprawę warunków życia i 
pracy (skreślenie) migrujących kobiet, zagwarantowanie im lepszego dostępu do 
nauki, opieki społecznej i służby zdrowia, do kursów językowych i zawodowych, a 
także do włączenia organizacji skupiających migrujące kobiety w proces tworzenia, 
wprowadzania w życie i oceny tej polityki,

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 15
Ustęp 2

2. wzywa państwa członkowskie do stworzenia polityki i programów uwzględniających 
problematykę równouprawnienia płci mających na celu poprawę warunków życia i
pracy, w szczególności higieny i bezpieczeństwa, sytuacji socjalnej i gospodarczej
migrujących kobiet, poprawę ich dostępu służby zdrowia, nauki, kursów językowych i
zawodowych, a także do włączenia organizacji skupiających migrujące kobiety w 
proces tworzenia, wprowadzania w życie i oceny tej polityki,

Or. en

Poprawkę złożyła Feleknas Uca

Poprawka 16
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wzywa państwa członkowskie i Unię Europejską do podjęcia środków w celu 
zwalczania zjawiska marnowania potencjału intelektualnego "brain waste" poprzez 
uznawanie dyplomów;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 17
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wzywa państwa członkowskie do czuwania nad stosowaniem zasady zakazu 
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dyskryminacji w dostępie i uczestnictwie imigrantek we wspólnotowym rynku pracy 
oraz do zagwarantowania ochrony ich podstawowych praw społecznych i 
gospodarczych, a w szczególności prawa do równych zarobków;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 18
Ustęp 2 a (nowy)

2a. w szczególności nalega na konieczność umożliwienia nielegalnym imigrantkom 
dostępu do służby zdrowia oraz pomocy prawnej i psychologicznej, zwłaszcza za 
pośrednictwem organizacji pozarządowych, które zajmują się kwestiami płci oraz 
sieciami kontaktów wśród migrujących kobiet;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 19
Ustęp 2 b (nowy)

2b. wzywa państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na dzieci kobiet 
migrujących, w celu zapewnienia im zwiększonego poziomu ochrony oraz 
ułatwionego dostępu do służby zdrowia i edukacji;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 20
Ustęp 3

3. wzywa Komisję do opracowania polityki rozwoju uwzględniającej problematykę 
równouprawnienia płci i programów mających na celu poprawę warunków życia 
kobiet w ich krajach ojczystych i zapewnienie im korzystania z pełni praw i wolności 
człowieka,

Or. fr
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 21
Ustęp 3

3. wzywa Komisję do opracowania polityki rozwoju uwzględniającej problematykę 
równouprawnienia płci i programów mających na celu poprawę warunków życia 
kobiet w ich krajach ojczystych zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i społeczno-
politycznym, w tym zapewnienie im korzystania z pełni praw obywatelskich oraz 
poszanowanie ich godności, szczególnie na płaszczyźnie życia publicznego;

Or. pl

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 22
Ustęp 3

3. wzywa Komisję do opracowania polityki rozwoju uwzględniającej problematykę 
równouprawnienia płci i programów mających na celu poprawę warunków życia 
kobiet w ich krajach ojczystych i zapewnienie im korzystania z pełni fundamentalnych 
praw i wolności; zachęca Komisję i państwa członkowskie do podjęcia środków 
wspierających mobilność pracowników migrantów, kobiet i mężczyzn, przede 
wszystkim w celu umożliwienia im wykorzystania w ich kraju pochodzenia nabytych 
umiejętności i kwalifikacji;

Or. fr

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 23
Ustęp 3

3. wzywa Komisję do opracowania polityki rozwoju uwzględniającej problematykę 
równouprawnienia płci i programów mających na celu poprawę warunków życia 
kobiet w ich krajach ojczystych oraz ochronę podstawowych wolności kobiet,

Or. el

Poprawkę złożyła Feleknas Uca

Poprawka 24
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wzywa Komisję do nawiązania dialogu z krajami pochodzenia oraz wezwania ich do 
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zakazania sprzecznych z prawami człowieka praktyk, jak okaleczanie żeńskich 
narządów płciowych, przymusowe małżeństwa, poligamia, rozwód bez obopólnej 
zgody;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 25
Ustęp 3 a (nowy)

3a. w szczególności kładzie nacisk na konieczność poprawy edukacji i szkolenia kobiet 
w ich kraju pochodzenia oraz ułatwienia migracji o charakterze cyrkulacyjnym, aby 
zmniejszyć negatywne skutki zjawiska marnowania potencjału intelektualnego 
"brain waste" oraz wspierać rozwój  w krajach pochodzenia;

Or. fr

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 26
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wyraża ubolewanie z powodu niezauważania powiązań pomiędzy handlem ludźmi a 
migracją; zauważa, że wiele kobiet, które padły ofiarami handlu ludźmi nie ma 
dostępu do pomocy prawnej czy socjalnej; wzywa Komisję Europejską oraz państwa 
członkowskie do położenia nacisku  w ich strategiach zwalczania handlu ludźmi na 
zapobieganie i ochronę ofiar; wzywa państwa członkowskie do udzielenia takim 
kobietom pozwolenia na długoterminowy pobyt;

Or. en

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 27
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny ilościowej i jakościowej wydatków i 
programów wsparcia rozwoju w krajach trzecich oraz sporządzenia bilansu 
osiągniętych za ich pomocą wyników związanych z poprawą sytuacji kobiet w 
krajach pochodzenia migrantów;

Or. el
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 28
Ustęp 4

4. wzywa państwa członkowskie do rozważenia wpływu, jaki wywiera migracja 
spowodowana konfliktami na społeczną, fizyczną i psychologiczną sytuację 
migrujących kobiet narażonych na przemoc (skreślenie);

Or. pl

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 29
Ustęp 4

4. wzywa państwa członkowskie do uważniejszego rozważenia wpływu, jaki wywiera 
migracja spowodowana konfliktami na społeczną, fizyczną i psychologiczną sytuację 
migrujących kobiet, które z powodu niepewnej pozycji w jakiej się znajdują są w 
większym stopniu narażone na przemoc;

Or. fr

Poprawkę złożyła Feleknas Uca

Poprawka 30
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa państwa członkowskie i Unię Europejską do zagwarantowanie, że imigrantki, 
które padły ofiarą przemocy w pełni znają swoje prawa, mają skuteczny dostęp do 
pomocy prawnej oraz mogą otrzymać niezależny status prawny, prawo pobytu oraz 
pozwolenie na pracę;

Or. en

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 31
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa Komisję i Radę, aby za pośrednictwem lokalnych przedstawicielstw i ambasad 
regularnie informowały kobiety chcące wyemigrować do UE o różnych warunkach 
otrzymania statusu legalnego imigranta, o ich prawach i obowiązkach oraz 
podstawowych zasadach i wartościach, którymi kierują się społeczeństwa 
europejskie;
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Or. el

Poprawkę złożyła María Esther Herranz García

Poprawka 32
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wyraża ubolewanie z powodu śmierci 1500 imigrantów z Afryki Subsaharyjskiej, w 
tym kobiet i dzieci, którzy utonęli w Oceanie Atlantyckim, gdy próbowali dotrzeć do 
Wysp Kanaryjskich; po raz kolejny zwraca się do Komisji o ułożenie i wdrożenie 
strategii mającej na celu niesienie wsparcia regionom Unii Europejskiej dotkniętym 
znacznym „stresem migracyjnym” i które mają olbrzymie potrzeby związane z 
koniecznością podejmowania natychmiastowych działań w odpowiedzi na ww. 
zjawisko;

Or. es

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 33
Ustęp 5

5. w związku z powyższym wzywa państwa członkowskie do opracowania polityki 
rozwoju i szczegółowych programów mających na celu zapewnienie opieki 
medycznej, socjalnej i psychologicznej dla kobiet - ofiar migracji spowodowanej 
konfliktami oraz dla innych migrujących kobiet doświadczających psychicznych, 
fizycznych i socjalnych skutków przemieszczenia;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 34
Ustęp 5 a (nowy)

5a. kładzie nacisk na znaczenie wymiany dobrych praktyk, jednocześnie między 
państwami członkowskimi oraz z krajami trzecimi, w szczególności z krajami 
rozwijającymi się;

Or. fr
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Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 35
Ustęp 5 a (nowy)

5a. krytykuje Komisję za niewystarczające uwzględnienie problematyki płci w 
komunikacie „Migracja i rozwój: konkretne kierunki działania”; proponuje 
utworzenie stałej międzyinstytucjonalnej grupy zadaniowej na wysokim szczeblu, 
odpowiedzialnej za kontrolę rozwoju europejskiej polityki imigracyjnej z punktu 
widzenia problematyki płci, przede wszystkim w celu stworzenia instrumentów do 
oceny wpływu kwestii płci przed przyjęciem jakichkolwiek środków w obszarze 
polityki imigracyjnej;

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 36
Ustęp 5 b (nowy)

5b. wzywa Radę i Komisję do przyjęcia wytycznych UE oraz konkretnych i 
ukierunkowanych celów w zakresie problematyki płci oraz wskaźników w obszarze 
polityki imigracyjnej, włącznie z działaniami uświadamiającymi na poziomie 
krajowym, zapewniając włączenie kwestii płci do polityki imigracyjnej oraz 
regularną ocenę polityki Unii z punktu widzenia problematyki płci;

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 37
Ustęp 5 c (nowy)

5c. wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do nadania imigrantkom, które 
przyjeżdżają, aby połączyć się z rodziną, statusu legalnych imigrantów, bez względu 
na status ich mężów;

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 38
Ustęp 5 d (nowy)

5d. wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do ustanowienia ram prawnych 
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gwarantujących imigrantkom prawo do trzymania ich własnego paszportu oraz 
prawa pobytu oraz umożliwienia pociągnięcia osoby, która odbierze te dokumenty, 
do odpowiedzialności karnej;

Or. en

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 39
Ustęp 5 a (nowy)

5a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do pogłębienia dialogu z krajami 
pochodzenia migrantek, w celu wpierania poszanowania praw kobiet oraz równości 
płci oraz do dalszego zwalczania biedy i gospodarczej zależności kobiet;

Or. el

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 40
Ustęp 6

6. zobowiązuje społeczność międzynarodową do wsparcia wysiłków w celu realizacji 
MCR w zakresie redukcji biedy, wzmocnienia roli kobiet i eliminacji dyskryminacji.

Or. pl

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 41
Ustęp 6

6. zobowiązuje społeczność międzynarodową do wsparcia wysiłków w celu realizacji 
MCR w zakresie redukcji biedy, wzmocnienia roli kobiet i równouprawnienia płci, 
zwracając szczególną uwagę na edukację dziewcząt, poprawę ochrony zdrowia 
matek w okresie macierzyństwa oraz dostęp kobiet do życia politycznego.

Or. fr


