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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правата на 
жените и равенството между половете да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че нередовният статут на жените без документи в цяла Европа прави 
практически невъзможно зачитането на техните основни права на човека, 
включително правото на образование и здравеопазване, поради което тези жени са 
особено уязвими към всички форми на експлоатация, ниски условия на труд и 
социално изключване; счита, че най-добрият начин за дългосрочното подобряване 
на тяхното положение е включването им в правноустановените системи, тъй като 
техният нередовен статут ги лишава от социална сигурност и други придобивки, 
получавани във връзка с трудово правоотношение; отбелязва, че те биха могли да 
изпаднат в още по-неблагоприятно положение поради неграмотност и бариери, 
свързани с езика и приспособимостта;

2. призовава държавите членки да предприемат следните действия: да прекратят 
дискриминационните практики; да се борят срещу недекларирания труд и 
експлоатацията на труда, наред с другото чрез инспекции по труда;  да признаят 
жените без документи за жертви и да им осигурят достъп до основни здравни 
услуги, заетост и образование; да им предоставят възможност за достъп до 
правната система и поверителни консултации в извънредни ситуации, без страх, че 
това ще доведе до мерки, преустановяващи пребиваването им; да гарантират 
участието в тези действия и на Европейската платформа срещу бедността и 
социалното изключване, както и на мрежи на съществуващи организации за 
оказване на помощ, църкви и организации на гражданското общество; и, когато е 
необходимо, да установят специални форми на защита на данните за засегнатите 
жени;

3. призовава държавите членки и Комисията да признаят изрично жените мигранти 
без документи за уязвима социална група, изложена на риск от трафик, 
дискриминация и експлоатация на пазара на труда; 

4. призовава държавите членки и Комисията да поставят акцент върху условията на 
труд на жените мигранти без документи като решаваща стъпка за определяне и 
признаване на трудностите, пред които са изправени те на пазара на труда, и с цел 
да се гарантира спазването на техните основни права;

5. насърчава държавите членки да работят активно за разширяване на възможностите 
на лицата без документи да придобият легален статус с цел улесняване на техния 
достъп до пазара на труда и подобряване на приобщаването им в обществото;

6. подчертава, че по-специално жените без документи често стават жертва на 
несигурни, изолирани, опасни за здравето условия на труд, работят много често под 
образователното си равнище, в някои случаи са изложени на злоупотреба и 
насилие, а положението на крайна зависимост от работодателите им ги 
възпрепятства да изискват спазването на техните основни и трудови права; 
призовава държавите членки и социалните партньори да спомогнат за включването 
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на жените без документи в правноустановените системи и по този начин да им 
предоставят по-добри възможности да упражняват правата си, включително чрез 
прилагане на Директива 2009/52/ЕО за предвиждане на минимални стандарти за 
санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на 
трета държава, при спазване на трудовото право и колективните споразумения;

7. призовава за прилагането на Конвенция № 29 на МОТ относно принудителния 
труд; призовава да се обърне внимание на особеното положение на жените, 
извършващи принудителен труд, което включва не само принудителна 
проституция, но и всички форми на недоброволен труд, в това число домакинска 
работа, и да се защитават засегнатите жени мигранти без документи;

8. подчертава необходимостта Комисията и държавите членки да засилят 
инспекциите по труда с цел борба срещу експлоатацията на работници мигранти 
жени без документи и нарушаването на техните основни права на човека;

9. призовава за създаването на специални форми на защита на данните за жени без 
документи, включително жертвите на трафик на хора, които в подобни ситуации се 
насочват към болници, лекари, органите на властта и НПО, като търсят помощ или 
насоки, към домове за временно настаняване на жени, консултативни центрове или 
религиозни съветници и за защитата на служителите в тези институции, които 
получават сведения за нередовното пребиваване; счита, че следва да бъде 
предоставена помощ и подкрепа в съответствие с Директива 2011/36/ЕС относно 
предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него, и 
призовава тази директива да бъде приложена във всички държави членки; 
подчертава, че е необходимо на жените с незаконен или без изяснен статут на 
пребиваване да се осигури достъп до медицински грижи без риск от експулсиране;

10. осъжда всички форми на насилие, трафик на хора, злоупотреба и дискриминация на 
жени без документи; подчертава необходимостта от осигуряване на достъп до 
съответни предложения за помощ в такива ситуации, без страх, че това ще доведе 
пряко до предприемането на мерки за преустановяване на пребиваването;

11. призовава Комисията и държавите членки да осигурят достатъчно лица за контакт, 
специалисти в областта на полагането на грижи, длъжностни лица, оценители и 
други служители, които да са от женски пол; призовава за предприемането на 
такива мерки с оглед зачитането на други религии и култури и необходимостта от 
защита от дискриминация;

12. подчертава, че жените без документи са уязвими по отношение на злоупотреби и че 
за тях бариерите пред започване на съдебни производства често могат да бъдат 
открити в страха, че тяхната безопасност не е гарантирана поради липсата на 
домове за временно настаняване и процедурни пречки; призовава държавите 
членки да гарантират, че такива жени имат възможност да съобщават за всяка 
злоупотреба, на която са били подложени, и са защитени от всякаква форма на 
репресии; счита, че следва също така да се предприемат мерки за оказване на 
помощ на такива уязвими жени, включително чрез осигуряване на домове за 
временно настаняване; призовава съответно държавите членки да предприемат 
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необходимите мерки, за да установят такива злоупотреби и да гарантират достъп до 
правосъдие;

13. обръща специално внимание на положението на жените без документи, които са 
бременни или имат деца: подчертава, че те се нуждаят от специална закрила и от 
законно право на здравни грижи, както и от правото на удостоверение за раждане 
на техните деца в съответствие с разпоредбите на член 7 от Конвенцията на ООН за 
правата на детето; подчертава, че те трябва да имат достъп до съответни 
медицински грижи и до службите за гражданско състояние, без да трябва да се 
страхуват, че това ще доведе до предприемането на мерки за преустановяване на 
пребиваването им; призовава за специални форми на защита на данните на жени, 
които в подобни ситуации се насочват към лекари, клиники и към службите за 
гражданско състояние;

14. призовава Комисията и държавите членки, с помощта на обширни и интегрирани 
научни изследвания, да запълнят пропуските по отношение на надеждни данни и 
налични познания относно броя и положението на лицата без документи в Европа, 
да насочат вниманието на Европейската фондация за подобряване на условията на 
живот и труд (Еврофонд) към положението на жените без документи и да вземат в 
по-голяма степен предвид жените в тази категория при изпълнението на целите на 
стратегията „Европа 2020“ в областта на приобщаването; 

15. насърчава държавите членки да предоставят на децата на жени с незаконен или без 
изяснен статут на пребиваване достъп до образователната система, без заплаха това 
да доведе до наказателно преследване и/или депортиране;

16. призовава Комисията и държавите членки да намалят неравнопоставеността по 
отношение на заетостта между работниците мигранти и работниците от ЕС чрез 
предлагането на средно образование и професионално обучение, така че жените, 
по-специално жените мигранти, да могат да придобият нови умения и по този 
начин да не бъдат ограничавани до заемането на нископлатени работни места;

17. призовава, в контекста на усилията за превенция на миграцията чрез предоставяне 
на помощ за развитие в държавите на произход на мигрантите, да се постави акцент 
върху образованието и правата на жените;

18. призовава в тази връзка да се вземе предвид  становището на комисията по заетост 
и социални въпроси, предоставено на комисията по правата на жените и 
равенството между половете, относно аспектите, свързани с равенството между 
половете, на европейската рамка за национални стратегии за интегриране на 
ромите.
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