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Poprawka 1
Urszula Krupa

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że większość 
imigrantek napotyka na poważne problemy 
przy integracji i dostępie do rynku pracy z 
powodu swojego niskiego poziomu 
wykształcenia oraz negatywnych 
stereotypów i praktyk, których źródłem są 
ich kraje pochodzenia, podczas gdy,
niemniej jednak wiele młodych kobiet 
posiadających wyższe wykształcenie 
przyjeżdża do UE, aby podejmować się 
prac zasadniczo niewymagających 
kwalifikacji,

B. mając na uwadze, że większość
imigrantek napotyka na poważne problemy 
przy integracji i dostępie do rynku pracy z 
powodu swojego niskiego poziomu 
wykształcenia; niemniej jednak podkreśla 
również, że wiele młodych kobiet 
posiadających wyższe wykształcenie 
przyjeżdża do UE, aby podejmować się 
prac zasadniczo niewymagających 
kwalifikacji,

Or. en

Poprawka 2
Eva-Britt Svensson

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że większość 
imigrantek napotyka na poważne problemy 
przy integracji i dostępie do rynku pracy z 
powodu swojego niskiego poziomu 
wykształcenia oraz negatywnych 
stereotypów i praktyk, których źródłem są 
ich kraje pochodzenia, podczas gdy, 
niemniej jednak wiele młodych kobiet 
posiadających wyższe wykształcenie 
przyjeżdża do UE, aby podejmować się 
prac zasadniczo niewymagających 
kwalifikacji,

B. mając na uwadze, że większość 
imigrantek napotyka na poważne problemy 
przy integracji i dostępie do rynku pracy z 
powodu swojego niskiego poziomu 
wykształcenia oraz negatywnych 
stereotypów i praktyk, których źródłem są 
ich kraje pochodzenia, a także 
negatywnych stereotypów i dyskryminacji 
istniejących w państwie członkowskim,
mając jednak na uwadze, że wiele młodych 
kobiet posiadających wyższe 
wykształcenie przyjeżdża do UE, aby 
podejmować się prac zasadniczo 
niewymagających kwalifikacji,
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Or. en

Poprawka 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie do 
dokonania przeglądu swojego 
ustawodawstwa, aby zagwarantować, że 
małżonkowie i dzieci mają przyznawany 
status prawny i pozwolenie na pracę 
niezależnie od statusu prawnego głowy 
rodziny;

skreślony

Or. en

Poprawka 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania przestrzegania praw 
podstawowych imigrantek niezależnie od 
tego czy posiadają one legalny status 
prawny;

2. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania przestrzegania praw 
podstawowych imigrantek i ich dzieci;
wzywa państwa członkowskie do 
udzielania im informacji na temat 
znaczenia ich statusu prawnego, 
umożliwiając im znalezienie lepszej pracy 
i w ten sposób chroniąc ich przed 
skrajnym ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym; apeluje do państw 
członkowskich, aby pomagały kobietom, 
zwłaszcza matkom, uregulować ich status 
i otrzymać ważne pozwolenie na pracę;

Or. en
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Poprawka 5
Urszula Krupa

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania przestrzegania praw 
podstawowych imigrantek niezależnie od 
tego czy posiadają one legalny status 
prawny;

2. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania przestrzegania praw 
człowieka imigrantek niezależnie od tego 
czy posiadają one legalny status prawny;

Or. en

Poprawka 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zachęca państwa członkowskie do 
korzystania ze wspólnotowych 
instrumentów finansowych w zakresie 
wspólnej polityki imigracyjnej, dzieląc 
środki proporcjonalnie i sprawiedliwie 
pomiędzy kobiety i mężczyzn; 

Or. en

Poprawka 7
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa państwa członkowskie, aby 
podczas rozpatrywania wniosków o 
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przyznanie autonomicznego statusu 
prawnego uwzględniały w należyty sposób 
okoliczności, w jakich znalazły się 
imigrantki będące ofiarami przemocy 
fizycznej i psychicznej, obejmującej 
zmuszanie do prostytucji, zaaranżowane 
małżeństwa i okaleczanie narządów 
płciowych, oraz aby zapewniły środki w 
celu ochrony tych kobiet i uprościły 
procedury przyznawania im tymczasowego 
lub stałego zezwolenia na pobyt;

Or. en

Poprawka 8
Eva-Britt Svensson

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania kampanii informacyjnych 
ukierunkowanych na imigrantki, aby 
informować je o ich prawach, 
możliwościach kształcenia i szkolenia 
zawodowego oraz dostępie do 
zatrudnienia, tudzież zapobiegania 
przymusowym małżeństwom, okaleczaniu 
narządów płciowych u kobiet i innym 
formom psychicznego lub fizycznego 
przymusu;

3. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania kampanii informacyjnych 
ukierunkowanych na imigrantki, aby 
informować je o ich prawach, 
możliwościach kształcenia i nauki 
języków, szkolenia zawodowego oraz 
dostępie do zatrudnienia, tudzież 
zapobiegania przymusowym 
małżeństwom, okaleczaniu narządów 
płciowych u kobiet i innym formom 
psychicznego lub fizycznego przymusu;

Or. en

Poprawka 9
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję, aby gromadziła dane 
uwzględniające płeć dotyczące imigracji 
do UE oraz aby dopilnowała 
przeprowadzenia analizy tych danych 
przez Europejski Instytut Równości Płci w 
celu dalszego naświetlenia konkretnych 
potrzeb i problemów imigrantek oraz 
najbardziej odpowiednich metod 
zintegrowania ich ze społecznościami 
krajów przyjmujących;

Or. en
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