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Tarkistus 1
Urszula Krupa

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että useimmat 
maahanmuuttajanaiset kohtaavat 
huomattavia integroitumisongelmia ja 
heillä on vaikeuksia päästä työmarkkinoille 
alhaisen koulutustasonsa ja heidän 
alkuperämaansa soveltamien kielteisten 
stereotypioiden ja käytäntöjen vuoksi, ja 
ottaa lisäksi huomioon, että monet 
korkeasti koulutetut nuoret naiset saavat 
Euroopan unioniin saavuttuaan vain 
suhteellisen vähäistä koulutusta vaativaa 
työtä,

B. ottaa huomioon, että useimmat 
maahanmuuttajanaiset kohtaavat 
huomattavia integroitumisongelmia ja 
heillä on vaikeuksia päästä työmarkkinoille 
alhaisen koulutustasonsa vuoksi; ottaa 
lisäksi huomioon, että monet korkeasti 
koulutetut nuoret naiset saavat Euroopan 
unioniin saavuttuaan vain suhteellisen 
vähäistä koulutusta vaativaa työtä,

Or. en

Tarkistus 2
Eva-Britt Svensson

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että useimmat 
maahanmuuttajanaiset kohtaavat 
huomattavia integroitumisongelmia ja 
heillä on vaikeuksia päästä työmarkkinoille 
alhaisen koulutustasonsa ja heidän 
alkuperämaansa soveltamien kielteisten 
stereotypioiden ja käytäntöjen vuoksi, ja
ottaa lisäksi huomioon, että monet 
korkeasti koulutetut nuoret naiset saavat 
Euroopan unioniin saavuttuaan vain 
suhteellisen vähäistä koulutusta vaativaa 
työtä,

B. ottaa huomioon, että useimmat 
maahanmuuttajanaiset kohtaavat 
huomattavia integroitumisongelmia ja 
heillä on vaikeuksia päästä työmarkkinoille 
alhaisen koulutustasonsa ja heidän 
alkuperämaansa soveltamien kielteisten 
stereotypioiden ja käytäntöjen vuoksi sekä 
jäsenvaltioissa vallalla olevien kielteisten 
stereotypioiden ja syrjinnän vuoksi; ottaa 
lisäksi huomioon, että monet korkeasti 
koulutetut nuoret naiset saavat Euroopan 
unioniin saavuttuaan vain suhteellisen 
vähäistä koulutusta vaativaa työtä,
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Or. en

Tarkistus 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jäsenvaltioita tarkistamaan 
lainsäädäntöään ja varmistamaan, että 
puolisoille ja lapsille myönnetään 
itsenäinen asema ja työlupa riippumatta 
oikeudellisen aseman pääasiallisen 
haltijan työluvasta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että ne kunnioittavat 
maahanmuuttajanaisten perusoikeuksia 
riippumatta siitä, onko näillä laillisen 
maahanmuuttajan asema vai ei;

2. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että ne kunnioittavat 
maahanmuuttajanaisten ja heidän lastensa 
perusoikeuksia; vaatii jäsenvaltioita 
tiedottamaan maahanmuuttajille laillisen 
aseman tärkeydestä, jotta 
maahanmuuttajat voisivat saada 
parempia työpaikkoja ja jotta he näin 
välttäisivät äärimmäisen köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen; kehottaa 
jäsenvaltioita auttamaan naisia, erityisesti 
äitejä, näiden asemaan liittyvissä asioissa 
ja voimassa olevan työluvan saannissa;

Or. en
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Tarkistus 5
Urszula Krupa

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että ne kunnioittavat 
maahanmuuttajanaisten perusoikeuksia
riippumatta siitä, onko näillä laillisen 
maahanmuuttajan asema vai ei;

2. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että ne kunnioittavat 
maahanmuuttajanaisten ihmisoikeuksia
riippumatta siitä, onko näillä laillisen 
maahanmuuttajan asema vai ei;

Or. en

Tarkistus 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
yhteisön rahoitusvälineitä yhteisessä 
maahanmuuttopolitiikassa siten, että 
varat jaetaan oikeassa suhteessa ja 
oikeudenmukaisesti naisten ja miesten 
kesken; 

Or. en

Tarkistus 7
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
itsenäistä oikeudellista asemaa koskevien 
hakemusten tarkastelussa 
asianmukaisesti huomioon fyysisen ja 
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psyykkisen väkivallan – prostituutioon 
pakottaminen, pakkoavioliitot ja 
sukupuolielinten silpominen mukaan 
lukien – uhriksi joutuneiden 
maahanmuuttajanaisten olosuhteet, ja 
varmistamaan toimet, joilla suojellaan 
näitä naisia ja yksinkertaistetaan 
väliaikaisen tai pysyvän oleskeluluvan 
myöntämismenettelyjä; 

Or. en

Tarkistus 8
Eva-Britt Svensson

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
maahanmuuttajanaisille suunnattuja 
tiedotuskampanjoita, joiden tarkoituksena 
on antaa heille tietoa heidän oikeuksistaan, 
koulutus- ja 
jatkokoulutusmahdollisuuksistaan sekä 
pääsystä työmarkkinoille, ja estämään 
pakkoavioliittoja, naisten sukupuolielinten 
silpomista ja muita henkisen ja fyysisen 
pakottamisen muotoja;

3. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
maahanmuuttajanaisille suunnattuja 
tiedotuskampanjoita, joiden tarkoituksena 
on antaa heille tietoa heidän oikeuksistaan, 
koulutus-, kielikoulutus- ja 
jatkokoulutusmahdollisuuksistaan sekä 
pääsystä työmarkkinoille, ja estämään 
pakkoavioliittoja, naisten sukupuolielinten 
silpomista ja muita henkisen ja fyysisen 
pakottamisen muotoja;

Or. en

Tarkistus 9
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota keräämään 
sukupuoleen liittyviä tietoja Euroopan 
unioniin suuntautuvasta 
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maahanmuutosta ja määräämään 
Euroopan tasa-arvoinstituutin 
analysoimaan näitä tietoja, jotta 
korostettaisiin enemmän 
maahanmuuttajanaisten erityisiä tarpeita 
ja ongelmia ja parhaita menetelmiä 
heidän kotouttamiseensa 
vastaanottajamaiden yhteiskuntiin;

Or. en
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