
AM\764782NL.doc PE418.431v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

2008/2331(INI)

27.1.2009

AMENDEMENTEN
1 - 9

Ontwerpadvies
Iratxe García Pérez
(PE418.283v01-00)

inzake een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa: beginselen, 
maatregelen en instrumenten
(2008/2331(INI))



PE418.431v01-00 2/7 AM\764782NL.doc

NL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\764782NL.doc 3/7 PE418.431v01-00

NL

Amendement 1
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat vrouwelijke 
immigranten aanzienlijke problemen bij de 
integratie en de toegang tot de 
arbeidsmarkt ondervinden ten gevolge van 
hun lage opleidingsniveau en de negatieve 
stereotypen en praktijken die ze uit het 
land van herkomst hebben meegebracht;
overwegende dat veel hoog opgeleide 
jonge vrouwen naar de EU komen en hier 
relatief ongeschoold werk verrichten, 

B. overwegende dat vrouwelijke 
immigranten aanzienlijke problemen bij de 
integratie en de toegang tot de 
arbeidsmarkt ondervinden ten gevolge van 
hun lage opleidingsniveau; overwegende 
dat veel hoog opgeleide jonge vrouwen 
naar de EU komen en hier relatief 
ongeschoold werk verrichten, 

Or. en

Amendement 2
Eva-Britt Svensson

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat vrouwelijke 
immigranten aanzienlijke problemen bij de 
integratie en de toegang tot de 
arbeidsmarkt ondervinden ten gevolge van 
hun lage opleidingsniveau en de negatieve 
stereotypen en praktijken die ze uit het land 
van herkomst hebben meegebracht; 
overwegende dat veel hoog opgeleide 
jonge vrouwen naar de EU komen en hier 
relatief ongeschoold werk verrichten, 

B. overwegende dat vrouwelijke 
immigranten aanzienlijke problemen bij de 
integratie en de toegang tot de 
arbeidsmarkt ondervinden ten gevolge van 
hun lage opleidingsniveau en de negatieve 
stereotypen en praktijken die ze uit het land 
van herkomst hebben meegebracht, evenals
de negatieve stereotypen en de 
discriminatie die in de lidstaat bestaan; 
overwegende dat veel hoog opgeleide 
jonge vrouwen naar de EU komen en hier 
relatief ongeschoold werk verrichten, 

Or. en
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Amendement 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de lidstaten hun wetgeving te 
herzien en ervoor te zorgen dat een 
zelfstandige status en werkvergunning 
worden verleend aan echtgenoten en 
kinderen onafhankelijk van die van de 
belangrijkste wettelijke-statushouder;

schrappen

Or. en

Amendement 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten te garanderen dat 
de grondrechten van vrouwelijke 
immigranten worden geëerbiedigd, 
ongeacht de vraag of hun verblijfsstatus 
al dan niet legaal is;

2. verzoekt de lidstaten te garanderen dat 
de grondrechten van vrouwelijke 
immigranten en van hun kinderen worden 
geëerbiedigd; dringt er bij de lidstaten op 
aan hen op de hoogt te brengen van het 
belang van een legale verblijfsstatus, die 
toegang tot betere banen geeft en hen dus 
beschermt tegen extreme armoede en 
sociale uitsluiting; verzoekt de lidstaten
om vrouwen en in het bijzonder moeders 
bij te staan in het verkrijgen van een 
legale verblijfsstatus en een geldige 
werkvergunning;

Or. en
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Amendement 5
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten te garanderen dat 
de grondrechten van vrouwelijke 
immigranten worden geëerbiedigd, 
ongeacht de vraag of hun verblijfsstatus al 
dan niet legaal is;

2. verzoekt de lidstaten te garanderen dat 
de mensenrechten van vrouwelijke 
immigranten worden geëerbiedigd, 
ongeacht de vraag of hun verblijfsstatus al 
dan niet legaal is;

Or. en

Amendement 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. Nodigt de lidstaten uit om de 
communautaire 
financieringsinstrumenten ten behoeve
van het gemeenschappelijk 
immigratiebeleid te gebruiken en deze 
verhoudingsgewijs en eerlijk tussen 
vrouwen en mannen te verdelen;

Or. en

Amendement 7
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

  2 bis. Verzoekt de lidstaten om bij de 
behandeling van aanvragen voor een 
autonome verblijfsstatus rekening te 
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houden met de omstandigheden van 
vrouwelijke immigranten die het 
slachtoffer zijn van lichamelijk en 
geestelijk geweld, met inbegrip van 
gedwongen prostitutie, gearrangeerde 
huwelijken en genitale verminking en 
ervoor te zorgen dat maatregelen worden 
getroffen om deze vrouwen te beschermen
en de procedures voor de toekenning van 
een tijdelijke of permanente 
verblijfsvergunning te vereenvoudigen;

Or. en

Amendement 8
Eva-Britt Svensson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten 
voorlichtingscampagnes voor vrouwelijke 
immigranten te ondersteunen met het doel 
hen te informeren over hun rechten, 
onderwijsmogelijkheden, 
beroepsopleidingen en toegang tot 
werkgelegenheid, en om gedwongen 
huwelijken, genitale verminking bij 
vrouwen en andere vormen van 
psychologische of lichamelijke dwang te 
voorkomen; 

3. verzoekt de lidstaten 
voorlichtingscampagnes voor vrouwelijke 
immigranten te ondersteunen met het doel 
hen te informeren over hun rechten, 
mogelijkheden op het gebied van 
(taal)onderwijs, beroepsopleidingen en 
toegang tot werkgelegenheid, en om 
gedwongen huwelijken, genitale 
verminking bij vrouwen en andere vormen 
van psychologische of lichamelijke dwang 
te voorkomen; 

Or. en

Amendement 9
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. Verzoekt de Commissie om 
gendergerelateerde gegevens over 
immigratie in de EU te verzamelen en 
ervoor te zorgen dat deze door het 
Europees instituut voor gendergelijkheid 
worden geanalyseerd om de bijzondere 
behoeften en problemen van vrouwelijke 
immigranten beter in kaart te brengen, 
evenals de meest geschikte methodes om 
hen in de samenleving van de gastlanden 
te integreren;

Or. en


	764782nl.doc

