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Τροπολογία 1
Urszula Krupa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες 
μετανάστριες αντιμετωπίζουν σημαντικά 
προβλήματα στην ενσωμάτωσή τους και 
στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας λόγω 
του χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης και 
των αρνητικών στερεοτύπων και 
πρακτικών που τις ακολουθούν από τις 
χώρες καταγωγής τους, ενώ, παρόλ’ αυτά, 
πολλές νεαρές γυναίκες με ανώτερη 
εκπαίδευση έρχονται στην ΕΕ για να 
αναλάβουν σχετικά ανειδίκευτη εργασία,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες 
μετανάστριες αντιμετωπίζουν σημαντικά 
προβλήματα στην ενσωμάτωσή τους και 
στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας λόγω 
του χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης, ενώ, 
παρόλ’ αυτά, πολλές νεαρές γυναίκες με 
ανώτερη εκπαίδευση έρχονται στην ΕΕ για 
να αναλάβουν σχετικά ανειδίκευτη 
εργασία,

Or. en

Τροπολογία 2
Eva-Britt Svensson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες 
μετανάστριες αντιμετωπίζουν σημαντικά 
προβλήματα στην ενσωμάτωσή τους και 
στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας λόγω 
του χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης και 
των αρνητικών στερεοτύπων και 
πρακτικών που τις ακολουθούν από τις 
χώρες καταγωγής τους, ενώ, παρόλ’ αυτά, 
πολλές νεαρές γυναίκες με ανώτερη 
εκπαίδευση έρχονται στην ΕΕ για να 
αναλάβουν σχετικά ανειδίκευτη εργασία,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες 
μετανάστριες αντιμετωπίζουν σημαντικά 
προβλήματα στην ενσωμάτωσή τους και 
στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας λόγω 
του χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης και 
των αρνητικών στερεοτύπων και 
πρακτικών που τις ακολουθούν από τις 
χώρες καταγωγής τους, καθώς και των 
αρνητικών στερεοτύπων και διακρίσεων 
που υφίστανται στα κράτη μέλη, ενώ, 
παρόλ’ αυτά, πολλές νεαρές γυναίκες με 
ανώτερη εκπαίδευση έρχονται στην ΕΕ για 
να αναλάβουν σχετικά ανειδίκευτη 
εργασία,
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Or. en

Τροπολογία 3
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναθεωρήσουν τη νομοθεσία τους ούτως 
ώστε να διασφαλίσουν για τις συζύγους 
και τα τέκνα ατομικό καθεστώς 
μετανάστη και άδεια εργασίας 
ανεξάρτητα από αυτά του κύριου 
κατόχου νόμιμου καθεστώτος·

διαγράφεται

Or. en

Amendment 4
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί από τα κράτη μέλη να εγγυηθούν 
το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των μεταναστριών, είτε το καθεστώς τους 
είναι νόμιμο είτε όχι·

2. ζητεί από τα κράτη μέλη να εγγυηθούν 
το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των μεταναστριών και των τέκνων τους· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να τις 
ενημερώσουν σχετικά με τη σημασία του 
νόμιμου καθεστώτος τους, δίνοντάς τους 
την ευκαιρία να αποκτήσουν καλύτερες 
θέσεις εργασίας και επομένως να 
απαλλαγούν από την υπερβολική φτώχεια 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να βοηθήσουν τις 
γυναίκες, και ιδίως τις μητέρες, στη 
ρύθμιση του καθεστώτος τους και στην 
απόκτηση ισχύουσας άδειας εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 5
Urszula Krupa

Σχέδιο γνωμόδοτησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί από τα κράτη μέλη να εγγυηθούν 
το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των μεταναστριών, είτε το καθεστώς τους 
είναι νόμιμο είτε όχι·

2. ζητεί από τα κράτη μέλη να εγγυηθούν 
το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
των μεταναστριών, είτε το καθεστώς τους 
είναι νόμιμο είτε όχι·

Or. en

Τροπολογία 6
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν κοινοτικά 
χρηματοδοτικά μέσα στον τομέα της 
κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, 
μοιρασμένα αναλογικά και με δίκαιο 
τρόπο μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 7
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. ζητεί από τα κράτη μέλη, κατά την 
εξέταση αιτήσεων για αυτόνομο νόμιμο
καθεστώς, να λαμβάνουν υπόψη τις 
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συνθήκες των μεταναστριών, οι οποίες 
γίνονται θύματα σωματικής και 
ψυχολογικής βίας, συμπεριλαμβανομένης 
της καταναγκαστικής πορνείας, των 
αναγκαστικών γάμων και του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, και να 
διασφαλίσουν την ύπαρξη μέτρων για την 
προστασία των γυναικών αυτών καθώς 
και να απλοποιήσουν τις διαδικασίες 
απονομής προσωρινής ή μόνιμης άδειας 
διαμονής·

Or. en

Τροπολογία 8
Eva-Britt Svensson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
τις ενημερωτικές εκστρατείες που 
απευθύνονται στις μετανάστριες, με σκοπό 
την ενημέρωσή τους σχετικά με τα 
δικαιώματά τους, τις δυνατότητες 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και πρόσβασης στην εργασία, και να 
προλαμβάνουν τους αναγκαστικούς 
γάμους, τον ακρωτηριασμό των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και άλλες μορφές 
ψυχολογικού ή σωματικού 
καταναγκασμού·

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
τις ενημερωτικές εκστρατείες που 
απευθύνονται στις μετανάστριες, με σκοπό 
την ενημέρωσή τους σχετικά με τα 
δικαιώματά τους, τις δυνατότητες 
εκπαίδευσης και εκμάθησης γλωσσών, 
επαγγελματικής κατάρτισης και 
πρόσβασης στην εργασία, και να 
προλαμβάνουν τους αναγκαστικούς 
γάμους, τον ακρωτηριασμό των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και άλλες μορφές 
ψυχολογικού ή σωματικού 
καταναγκασμού·

Or. en

Τροπολογία 9
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί από την Επιτροπή να συλλέξει 
δεδομένα με βάση το φύλο σχετικά με τη 
μετανάστευση προς την ΕΕ και να 
δρομολογήσει την ανάλυση των 
δεδομένων αυτών από το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, 
προκειμένου να τονισθούν περαιτέρω οι 
ιδιαίτερες ανάγκες και τα προβλήματα 
των μεταναστριών, καθώς και οι 
καταλληλότερες μέθοδοι ενσωμάτωσής 
τους στις κοινωνίες των χωρών 
υποδοχής·

Or. en
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