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Изменение 1
Urszula Krupa

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че повечето жени 
имигранти срещат значителни проблеми 
при интегрирането и навлизането на 
пазара на труда, вследствие на тяхното 
ниско образователно равнище и 
отрицателните стереотипи и 
практики, произтичащи от техните 
страни на произход; и като има 
предвид при все това, че много млади 
жени с висше образование идват в ЕС, 
за да работят сравнително 
неквалифицирана работа,

Б. като има предвид, че повечето жени 
имигранти срещат значителни проблеми 
при интегрирането и навлизането на 
пазара на труда, вследствие на тяхното 
ниско образователно равнище; и като 
има предвид при все това, че много 
млади жени с висше образование идват 
в ЕС, за да работят сравнително 
неквалифицирана работа,

Or. en

Изменение 2
Eva-Britt Svensson

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че повечето жени 
имигранти срещат значителни проблеми 
при интегрирането и навлизането на 
пазара на труда, вследствие на тяхното 
ниско образователно равнище и 
отрицателните стереотипи и практики, 
произтичащи от техните страни на 
произход, и като има предвид при все 
това, че много млади жени с висше 
образование идват в ЕС, за да работят 
сравнително неквалифицирана работа,

Б. като има предвид, че повечето жени 
имигранти срещат значителни проблеми 
при интегрирането и навлизането на 
пазара на труда, вследствие на тяхното 
ниско образователно равнище и 
отрицателните стереотипи и практики, 
произтичащи от техните страни на 
произход, както и отрицателните 
стереотипи и дискриминацията, 
които съществуват в държавата-
членка; и като има предвид при все 
това, че много млади жени с висше 
образование идват в ЕС, за да работят 
сравнително неквалифицирана работа,
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Изменение 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава държавите-членки да 
преразгледат тяхното 
законодателство, така че да 
гарантират, че на съпрузите и 
децата е предоставен индивидуален 
статут и разрешително за работа, 
независимо от това на притежателя 
на основния правен статут;

заличава се

Or. en

Изменение 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите-членки да 
гарантират зачитане на основните права 
на жените имигранти, независимо дали 
техният статут е законен;

2. призовава държавите-членки да 
гарантират зачитане на основните права 
на жените имигранти и на техните 
деца; настоятелно призовава 
държавите-членки да ги информират 
относно значението на техния 
правен статут, който им дава 
възможност да си намерят по-добра 
работа и по този начин ги предпазва 
от крайна бедност и социално 
изключване; призовава държавите-
членки да помагат на жените, и по-
специално на майките, при 
уреждането на техния статут и 
получаването на валидно 
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разрешително за работа;

Or. en

Изменение 5
Urszula Krupa

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите-членки да 
гарантират зачитане на основните
права на жените имигранти, независимо 
дали техният статут е законен;

2. призовава държавите-членки да 
гарантират зачитане на човешките
права на жените имигранти, независимо 
дали техният статут е законен;

Or. en

Изменение 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. приканва държавите-членки да 
използват общностните финансови 
инструменти в областта на общата 
имиграционна политика 
пропорционално и при справедливо 
разпределение между мъжете и 
жените;

Or. en

Изменение 7
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)
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Проектостановище Изменение

2a. призовава държавите-членки, 
като обмислят приложенията на 
автономен правен статут, да вземат 
надлежно предвид обстоятелствата, 
свързани с  жените имигранти, 
които са жертва на физическо и 
психологическо насилие, включително 
принудителна проституция, уредени 
бракове и генитално осакатяване и да 
гарантират мерки за защита на 
такива жени, както и да опростят 
процедурите за предоставянето им на 
временно или постоянно 
разрешително за пребиваване;

Or. en

Изменение 8
Eva-Britt Svensson

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите-членки да 
подкрепят информационните кампании, 
насочени към жените имигранти, с 
оглед информирането им относно 
техните права, възможностите за 
образование, професионално обучение и 
достъп до заетост, както и да 
предотвратят принудителните бракове, 
гениталното осакатяване на жените и 
други форми на психическа или 
физическа принуда;

3. призовава държавите-членки да 
подкрепят информационните кампании, 
насочени към жените имигранти, с 
оглед информирането им относно 
техните права, възможностите за 
образование и езиково обучение, 
професионално обучение и достъп до 
заетост, както и да предотвратят 
принудителните бракове, гениталното 
осакатяване на жените и други форми на 
психическа или физическа принуда;

Or. en
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Изменение 9
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава Комисията да събере 
данни относно имиграцията в ЕС, 
свързани с пола и да изпрати данните 
за анализ на Европейския институт 
за равенство между половете, с цел да
отново да се подчертаят 
конкретните нужди и проблеми на 
жените имигранти, както и най-
подходящите методи за 
интегрирането им в обществата на 
приемащите държави;

Or. en
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