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Predlog spremembe 1
Urszula Krupa

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker se večina priseljenk srečuje z 
velikimi težavami pri integraciji in pri 
dostopu na trg dela, za kar so krivi nizka 
stopnja izobrazbe in negativni stereotipi 
ter prakse, ki jih s seboj prinesejo iz svojih 
držav, medtem ko številne mlade ženske z 
visoko izobrazbo pridejo v Evropsko unijo, 
da se zaposlijo na relativno nekvalificiranih 
delovnih mestih,

B. ker se večina priseljenk srečuje z 
velikimi težavami pri integraciji in pri 
dostopu na trg dela, za kar je kriva nizka 
stopnja izobrazbe, medtem ko številne 
mlade ženske z visoko izobrazbo pridejo v 
Evropsko unijo, da se zaposlijo na 
relativno nekvalificiranih delovnih mestih,

Or. en

Predlog spremembe 2
Eva-Britt Svensson

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker se večina priseljenk srečuje z 
velikimi težavami pri integraciji in pri 
dostopu na trg dela, za kar so krivi nizka 
stopnja izobrazbe in negativni stereotipi ter 
prakse, ki jih s seboj prinesejo iz svojih 
držav, medtem ko številne mlade ženske z 
visoko izobrazbo pridejo v Evropsko unijo, 
da se zaposlijo na relativno nekvalificiranih 
delovnih mestih,

B. ker se večina priseljenk srečuje z 
velikimi težavami pri integraciji in pri 
dostopu na trg dela, za kar so krivi nizka 
stopnja izobrazbe in negativni stereotipi ter 
prakse, ki jih s seboj prinesejo iz svojih 
držav, pa tudi negativni stereotipi in 
diskriminacija, ki obstajajo v posameznih 
državah članicah, medtem ko številne 
mlade ženske z visoko izobrazbo pridejo v 
Evropsko unijo, da se zaposlijo na 
relativno nekvalificiranih delovnih mestih,

Or. en
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Predlog spremembe 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj pregledajo 
svojo zakonodajo in zagotovijo, da se 
zakoncem in otrokom podeli individualni 
status in delovno dovoljenje, ki naj bo 
neodvisno od dovoljenja glavnega 
imetnika zakonitega statusa;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj zagotovijo 
spoštovanje temeljnih pravic priseljenk, ne 
glede na to, ali je njihov status zakonit;

2. poziva države članice, naj zagotovijo 
spoštovanje temeljnih pravic priseljenk in 
njihovih otrok; države članice poziva, naj 
priseljenke obveščajo o tem, kako 
pomemben je njihov pravni status, ki jim 
omogoča, da si najdejo boljšo zaposlitev in 
se izognejo skrajni revščini in socialni 
izključenosti; poziva države članice, naj 
ženskam, zlasti materam, pomagajo pri 
ureditvi njihovega statusa in pridobitvi 
veljavnega delovnega dovoljenja;

Or. en

Predlog spremembe 5
Urszula Krupa

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj zagotovijo 
spoštovanje temeljnih pravic priseljenk, ne 
glede na to, ali je njihov status zakonit;

2. poziva države članice, naj zagotovijo 
spoštovanje človekovih pravic priseljenk, 
ne glede na to, ali je njihov status zakonit;

Or. en

Predlog spremembe 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. vabi države članice, da uporabijo 
finančne instrumente Skupnosti s 
področja skupne politike priseljevanja, ki 
bodo sorazmerno in pravično porazdeljeni 
med ženske in moške;

Or. en

Predlog spremembe 7
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva države članice, da pri 
obravnavanju prošenj za avtonomni 
pravni status upoštevajo okoliščine 
priseljenk, ki so žrtve telesnega in 
psihičnega nasilja, kamor sodijo tudi 
prisilna prostitucija, dogovorjene poroke 
in pohabljanje ženskih spolnih organov, 
in da zagotovijo ukrepe za zaščito teh 
žensk in poenostavijo postopke za 
odobritev začasnega ali trajnega 
dovoljenja za prebivanje; 
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Predlog spremembe 8
Eva-Britt Svensson

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj podprejo 
kampanje ozaveščanja za priseljenke, 
katerih namen je informirati priseljenke o 
njihovih pravicah, možnostih 
izobraževanja in strokovnega usposabljanja 
ter dostopa do zaposlitve, ter preprečevati 
prisilne poroke, pohabljanje ženskih 
spolnih organov in druge oblike fizičnega 
in psihičnega nasilja;

3. poziva države članice, naj podprejo 
kampanje ozaveščanja za priseljenke, 
katerih namen je informirati priseljenke o 
njihovih pravicah, možnostih 
izobraževanja in učenja jezika, 
strokovnega usposabljanja ter dostopa do 
zaposlitve, ter preprečevati prisilne poroke, 
pohabljanje ženskih spolnih organov in 
druge oblike fizičnega in psihičnega 
nasilja;

Or. en

Predlog spremembe 9
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, da zbere podatke o 
priseljevanju v EU, povezane s spolom, in 
se z Evropskim inštitutom za enakost med 
spoloma dogovori za njihovo analizo, zato 
da bi dodatno poudarili posebne potrebe 
in težave priseljenk ter najprimernejše 
metode za njihovo vključevanje v družbe 
držav gostiteljic;

Or. en
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