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Módosítás 1
Urszula Krupa

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a női bevándorlók többségének –
alacsony iskolázottságuk, valamint a 
származási országukból hozott negatív 
sztereotípiák és gyakorlatok miatt –
komoly nehézségeket okoz a beilleszkedés 
és a munkaerőpiachoz való hozzáférés, 
mivel ugyanakkor sok olyan magasan 
képzett fiatal nő érkezik az EU-ba, akik 
viszonylag alacsony szakképzettséget 
igénylő állásokban helyezkednek el;

B. mivel a női bevándorlók többségének –
alacsony iskolázottságuk miatt – komoly 
nehézségeket okoz a beilleszkedés és a 
munkaerőpiachoz való hozzáférés, mivel 
ugyanakkor sok olyan magasan képzett 
fiatal nő érkezik az EU-ba, akik viszonylag 
alacsony szakképzettséget igénylő 
állásokban helyezkednek el;

Or. en

Módosítás 2
Eva-Britt Svensson

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a női bevándorlók többségének –
alacsony iskolázottságuk, valamint a 
származási országukból hozott negatív 
sztereotípiák és gyakorlatok miatt –
komoly nehézségeket okoz a beilleszkedés 
és a munkaerőpiachoz való hozzáférés, 
mivel ugyanakkor sok olyan magasan 
képzett fiatal nő érkezik az EU-ba, akik 
viszonylag alacsony szakképzettséget 
igénylő állásokban helyezkednek el, 

B. mivel a női bevándorlók többségének –
alacsony iskolázottságuk, valamint a 
származási országukból hozott negatív 
sztereotípiák és gyakorlatok, és a 
tagállamokban tapasztalható negatív 
sztereotípiák és megkülönböztetés miatt –
komoly nehézségeket okoz a beilleszkedés 
és a munkaerőpiachoz való hozzáférés, 
mivel ugyanakkor sok olyan magasan 
képzett fiatal nő érkezik az EU-ba, akik 
viszonylag alacsony szakképzettséget 
igénylő állásokban helyezkednek el,

Or. en
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Módosítás 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja a tagállamokat, hogy 
vizsgálják felül jogszabályaikat annak 
biztosítása érdekében, hogy a házastársak 
és a gyermekek számára független státuszt 
és olyan munkavállalási engedélyt 
biztosítanak, amely független az 
elsődleges jogállással rendelkező 
személyétől;

törölve

Or. en

Módosítás 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felszólítja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a női bevándorlók alapvető 
jogainak tiszteletben tartását, függetlenül 
attól, hogy státuszuk jogszerű-e vagy sem;

2. felszólítja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a női bevándorlók és 
gyermekeik alapvető jogainak tiszteletben 
tartását; sürgeti a tagállamokat, hogy 
tájékoztassák őket jogállásuk 
fontosságáról, amely lehetővé teszi 
számukra, hogy jobb munkahelyet 
találjanak, és ezáltal megakadályozza, 
hogy a rendkívüli szegénység és a 
társadalmi kirekesztés áldozataivá 
váljanak; felhívja a tagállamokat, hogy 
nyújtsanak segítséget a nők, különösen az 
anyák számára státuszuk rendezésében és 
érvényes munkavállalási engedély 
megszerzésében; 

Or. en
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Módosítás 5
Urszula Krupa

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felszólítja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a női bevándorlók alapvető 
jogainak tiszteletben tartását, függetlenül 
attól, hogy státuszuk jogszerű-e vagy sem;

2. felszólítja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a női bevándorlók emberi 
jogainak tiszteletben tartását, függetlenül 
attól, hogy státuszuk jogszerű-e vagy sem;

Or. en

Módosítás 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felkéri a tagállamokat, hogy a 
közösségi pénzügyi eszközöket a nők és 
férfiak között arányosan és tisztességesen 
elosztva használják fel a közös 
bevándorláspolitika területén;

Or. en

Módosítás 7
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a tagállamokat, hogy az 
autonóm jogállásra irányuló kérelmek 
mérlegelésekor vegyék kellően figyelembe 
azon női bevándorlók körülményeit, akik 
fizikai vagy pszichológiai erőszak – köztük 
kényszerprostitúció, elrendezett házasság 
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vagy a női nemi szerv megcsonkításának –
áldozatai, valamint biztosítsanak olyan 
intézkedéseket, amelyek az ilyen helyzetű 
nők védelmére és az ideiglenes vagy 
huzamos idejű tartózkodási engedélyek 
megszerzésével kapcsolatos eljárások 
egyszerűsítésére irányulnak;

Or. en

Módosítás 8
Eva-Britt Svensson

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a tagállamokat, hogy 
támogassák a migráns nőket célzó 
tájékoztatási kampányokat, amelyek 
megismertetik őket jogaikkal, az oktatási 
és szakképzési lehetőségekkel, valamint a 
foglalkoztatáshoz való hozzáférés 
lehetőségeivel, és akadályozzák meg a 
kényszerházasságokat, a női nemi szervek 
csonkítását, valamint a lelki vagy fizikai 
kényszerítés egyéb formáit;

3. felszólítja a tagállamokat, hogy 
támogassák a migráns nőket célzó 
tájékoztatási kampányokat, amelyek 
megismertetik őket jogaikkal, az oktatási, 
nyelvi képzési és szakképzési 
lehetőségekkel, valamint a 
foglalkoztatáshoz való hozzáférés 
lehetőségeivel, és akadályozzák meg a 
kényszerházasságokat, a női nemi szervek 
csonkítását, valamint a lelki vagy fizikai 
kényszerítés egyéb formáit;

Or. en

Módosítás 9
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a Bizottságot, hogy gyűjtsön 
adatokat az EU-ba irányuló bevándorlás 
nemek közötti eloszlásáról, és 
gondoskodjon arról, hogy a Nemek 
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Közötti Egyenlőség Európai Intézete 
elvégezze ezen adatok elemzését annak 
érdekében, hogy jobban rávilágítsanak a 
női bevándorlók különös igényeire és 
problémáira, valamint a fogadó országok 
társadalmaiba történő integrálásuk 
legmegfelelőbb módjaira;

Or. en
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