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Pozměňovací návrh 1
Urszula Krupa

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že většina 
přistěhovalkyň naráží při začleňování 
a přístupu na pracovní trh na vážné 
problémy kvůli nízké úrovni vzdělání 
a negativním stereotypům a zvykům, které 
si přinesly ze své země původu; nicméně 
vzhledem k tomu, že mnoho mladých žen 
s vysokou úrovní vzdělání přichází do EU 
za poměrně nekvalifikovanou prací,

B. vzhledem k tomu, že většina 
přistěhovalkyň naráží při začleňování 
a přístupu na pracovní trh na vážné 
problémy kvůli nízké úrovni vzdělání; 
nicméně vzhledem k tomu, že mnoho 
mladých žen s vysokou úrovní vzdělání 
přichází do EU za poměrně 
nekvalifikovanou prací,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Eva-Britt Svensson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že většina 
přistěhovalkyň naráží při začleňování 
a přístupu na pracovní trh na vážné 
problémy kvůli nízké úrovni vzdělání 
a negativním stereotypům a zvykům, které 
si přinesly ze své země původu; nicméně 
vzhledem k tomu, že mnoho mladých žen 
s vysokou úrovní vzdělání přichází do EU 
za poměrně nekvalifikovanou prací,

B. vzhledem k tomu, že většina 
přistěhovalkyň naráží při začleňování a 
přístupu na pracovní trh na vážné problémy 
kvůli nízké úrovni vzdělání a negativním 
stereotypům a zvykům, které si přinesly ze 
své země původu, i kvůli negativním 
stereotypům a diskriminaci přítomným ve 
členském státě; nicméně vzhledem k tomu, 
že mnoho mladých žen s vysokou úrovní 
vzdělání přichází do EU za poměrně 
nekvalifikovanou prací,

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá členské státy, aby přezkoumaly 
své právní předpisy a zajistily, aby byl 
manželům a dětem přiznán status 
jednotlivě a pracovní povolení nezávisle 
na hlavním držiteli právního postavení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby zaručily 
dodržování základních práv přistěhovalkyň 
bez ohledu na to, zda je jejich status 
legální;

2. vyzývá členské státy, aby zaručily 
dodržování základních práv přistěhovalkyň 
a jejich dětí; naléhavě vyzývá členské 
státy, aby je informovaly o důležitosti 
jejich právního postavení a tím jim 
umožnily najít lepší práci a předejít 
extrémní chudobě a sociálnímu 
vyloučení; vyzývá členské státy, aby 
pomáhaly ženám, zejména pak matkám, 
při legalizaci jejich postavení a při 
získávání platného pracovního povolení;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Urszula Krupa

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby zaručily 
dodržování základních práv přistěhovalkyň 
bez ohledu na to, zda je jejich status 
legální;

2. vyzývá členské státy, aby zaručily 
dodržování lidských práv přistěhovalkyň 
bez ohledu na to, zda je jejich status 
legální;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá členské státy, aby využívaly 
finanční nástroje Společenství v oblasti 
společné přistěhovalecké politiky tak, aby 
byly poměrně a spravedlivě rozděleny mezi 
muže a ženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá členské státy, aby při 
posuzování žádostí o samostatný právní 
status řádně zohlednily okolnosti týkající 
se přistěhovalkyň, které jsou oběťmi 
fyzického a psychického násilí včetně 
vynucené prostituce, nucených sňatků a 
mrzačení ženských pohlavních orgánů, a 
aby zajistily přijetí opatření na ochranu 
těchto žen a zjednodušily pro ně postupy 
k získání povolení k přechodnému nebo 
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trvalému pobytu;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Eva-Britt Svensson

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
informační kampaně určené ženám z řad 
přistěhovalců, jejichž cílem je informovat 
je o jejich právech, možnostech vzdělávání, 
odborné přípravy a přístupu k zaměstnání 
a jejichž cílem je také předcházet nuceným 
sňatkům, mrzačení ženských pohlavních 
orgánů a dalším formám psychického nebo 
fyzického nátlaku;

3. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
informační kampaně určené ženám z řad 
přistěhovalců, jejichž cílem je informovat 
je o jejich právech, možnostech vzdělávání 
včetně vzdělávání jazykového, odborné 
přípravy a přístupu k zaměstnání a jejichž 
cílem je také předcházet nuceným 
sňatkům, mrzačení ženských pohlavních 
orgánů a dalším formám psychického nebo 
fyzického nátlaku;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby shromažďovala 
údaje o imigraci do EU z pohledu rovnosti 
žen a mužů a aby zajistila analýzu těchto 
údajů Evropským institutem pro rovnost 
pohlaví s cílem dále vyzdvihnout 
specifické potřeby a problémy 
přistěhovalkyň a nejvhodnější způsoby 
jejich integrace do společností 
v hostitelských zemích; 

Or. en
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