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Muudatusettepanek 1
Urszula Krupa

Arvamuse projekt
Põhjendus B

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

B. arvestades, et enamik naissoost 
sisserändajaid puutuvad integreerumisel ja 
tööturule sisenemisel kokku suurte 
probleemidega madala haridustaseme ja 
päritolumaalt kaasa toodud negatiivsete 
stereotüüpide ning tavade tõttu,
arvestades, et samas tulevad paljud 
kõrgharidusega noored naised ELi, et 
töötada suhteliselt kvalifitseerimata 
kohtadel,

B. arvestades, et enamik naissoost 
sisserändajaid puutuvad integreerumisel ja 
tööturule sisenemisel kokku suurte 
probleemidega oma madala haridustaseme 
tõttu; juhib samas tähelepanu sellele, et 
paljud kõrgharidusega noored naised
tulevad ELi, et töötada suhteliselt 
kvalifitseerimata kohtadel,

Or. en

Muudatusettepanek 2
Eva-Britt Svensson

Arvamuse projekt
Põhjendus B

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

B. arvestades, et enamik naissoost 
sisserändajaid puutuvad integreerumisel ja 
tööturule sisenemisel kokku suurte 
probleemidega madala haridustaseme ja 
päritolumaalt kaasa toodud negatiivsete 
stereotüüpide ning tavade tõttu, arvestades, 
et samas tulevad paljud kõrgharidusega 
noored naised ELi, et töötada suhteliselt 
kvalifitseerimata kohtadel,

B. arvestades, et enamik naissoost 
sisserändajaid puutuvad integreerumisel ja 
tööturule sisenemisel kokku suurte 
probleemidega madala haridustaseme ja 
päritolumaalt kaasa toodud negatiivsete 
stereotüüpide ning tavade tõttu, samuti 
liikmesriigis eksisteerivate negatiivsete 
stereotüüpide ja diskrimineerimise tõttu;
arvestades, et samas tulevad paljud 
kõrgharidusega noored naised ELi, et 
töötada suhteliselt kvalifitseerimata 
kohtadel,

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kutsub liikmesriike üles oma õigusakte 
läbi vaatama, et tagada abikaasadele ja 
lastele individuaalse staatuse ja tööloa 
andmine õigusliku seisundi põhivaldajast 
sõltumatult;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub liikmesriike üles tagama 
naissoost sisserändajate põhiõiguste 
austamine, olenemata sellest, kas nende 
staatus on õiguslik või mitte;

2. kutsub liikmesriike üles tagama 
naissoost sisserändajate ja nende laste
põhiõiguste austamine; kutsub liikmesriike 
üles teavitama neid sellest, kui oluline on  
nende õiguslik seisundi, mis võimaldab 
neil leida paremaid töökohti ja ennetada 
seega äärmist vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust; kutsub liikmesriike üles 
abistama naisi ja eelkõige emasid oma 
õigusliku seisundi reguleerimisel ning 
kehtiva tööloa saamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Urszula Krupa

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub liikmesriike üles tagama 
naissoost sisserändajate põhiõiguste 
austamine, olenemata sellest, kas nende 
staatus on õiguslik või mitte;

2. kutsub liikmesriike üles tagama 
naissoost sisserändajate inimõiguste 
austamise, olenemata sellest, kas nende 
staatus on õiguslik või mitte;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. kutsub liikmesriike üles kasutama 
ühise immigratsioonipoliitika valdkonnas 
ühenduse rahastamisvahendeid 
proportsionaalselt ning jaotama neid 
õiglaselt naiste ja meeste vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. kutsub liikmesriike üles võtma 
autonoomse õigusliku seisundi avalduste 
läbivaatamisel asjakohaselt arvesse 
naissoost sisserändajate olukorda, kes on 
langenud füüsilise ja psühholoogilise 
vägivalla, sealhulgas sunnitud 
prostitutsiooni, korraldatud abielude ja 
naiste suguelundite moonutamise ohvriks, 
ning tagama kõiki meetmeteid nende 
naiste kaitseks ning lihtsustama neile 
väljastavate ajutiste või alaliste 
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elamislubade menetlusi;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Eva-Britt Svensson

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub liikmesriike üles toetama 
sisserännanud naistele suunatud 
teavituskampaaniaid, et teavitada neid 
nende õigustest, haridus- ja kutsealase 
koolituse võimalustest ja juurdepääsust 
tööturule ning ennetada sundabielusid, 
naiste suguelundite moonutamist ja vaimse 
või füüsilise sunni muid vorme;

3. kutsub liikmesriike üles toetama 
sisserännanud naistele suunatud 
teavituskampaaniaid, et teavitada neid 
nende õigustest, hariduse ja keeleõppe
võimalustest, kutsealasest koolitusest ja 
juurdepääsust tööturule ning ennetada 
sundabielusid, naiste suguelundite 
moonutamist ja vaimse või füüsilise sunni 
muid vorme;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub komisjoni üles koguma sooga 
seotud andmeid sisserände kohta ELi ja 
korraldama nende andmete analüüsimine 
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudis, et tuua täpsemalt välja 
naissoost sisserändajate konkreetsed 
vajadused ja probleemid ning kõige 
asjakohasemad meetodid nende 
integreerimiseks vastuvõtjariikide 
ühiskonda;

Or. en
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