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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje, že neregulárna situácia, v ktorej sa nachádzajú ženy, ktoré sa nemôžu 
preukázať osobnými dokladmi, sťažuje v celej Európe dodržiavanie ich základných 
ľudských práv;

2. vyzýva členské štáty a sociálnych partnerov, aby venovali pozornosť osobitnej situácii 
žien bez dokladov na pracovnom trhu, a aby tak týmto ženám umožnili lepšie využívanie 
ich práv, a to aj uplatňovaním smernice EÚ 2009/52/ES, ktorou sa stanovujú minimálne 
normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, 
ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov;

3. žiada o vytvorenie osobitných foriem ochrany údajov týkajúcich sa žien bez osobných 
dokladov, ktoré sa v takejto situácii obracajú na domovy pre ženy, poradenské centrá 
alebo na osoby pôsobiace v duchovnej oblasti; požaduje vo všetkých členských štátoch 
transpozíciu smernice 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a 
o ochrane obetí obchodovania;

4. osobitný dôraz kladie na ženy bez osobných dokladov, ktoré sú tehotné alebo majú deti: 
na osobitnú potrebu chrániť nenarodený života a na právny nárok na lekársku 
starostlivosť, ako aj na právo na vystavenie rodného listu pre dieťa podľa článku 7 
Dohovoru OSN o právach dieťaťa; 

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prostredníctvom intenzívnejšieho výskumu a 
kontaktov v rámci neho odstránili nedostatky, pokiaľ ide o spoľahlivé údaje a dostupné 
poznatky o počte a situácii osôb bez dokladov v Európe;


