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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o migrantkách bez dokladů v Evropské unii
(2013/2115(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte, a zejména na články 24 a 28 této úmluvy,

– s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen,

– s ohledem na článek 12 Mezinárodního paktu OSN o hospodářských, sociálních
a kulturních právech,

– s ohledem na Úmluvu OSN o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich 
rodin,

– s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP),

– s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách
a domácímu násilí a boji proti němu,

– s ohledem na úmluvu Mezinárodní organizace práce (MOP) o důstojné práci pro 
pracovníky v cizí domácnosti,

– s ohledem na výklad článků 13 a 17 Evropské sociální charty ze strany Evropského 
výboru pro sociální práva,

– s ohledem na články 79, 153 a 168 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na její články 1, 14, 31, 
35 a 47,

– s ohledem na dokument nazvaný „Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, 
která slouží svým občanům a chrání je“1,

– s ohledem na směrnici Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje 
napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu2,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009
o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně 
pobývajících státních příslušníků třetích zemí3,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 
2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně 

                                               
1 Úř. věst. L 115, 4.5.2010, s. 1.
2 Úř. věst. L 328, 5.12.2002, s. 17
3 Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 24
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pobývajících státních příslušníků třetích zemí1,

– s ohledem na směrnici Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro 
státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi 
pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány2,

– s ohledem na evropský výzkumný projekt Clandestino a na projekt týkající se přechodů 
pracovníků bez dokladů, které financuje Komise v rámci šestého rámcového programu 
pro výzkum a technicky rozvoj,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. června 2013 nazvané „Čtvrtá výroční zpráva
o přistěhovalectví a azylu (2012)“ (COM(2013)0422), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. března 2011 o snížení nerovnosti v oblasti zdraví
v EU3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 4. července 2013 nazvané „Dopad krize na přístup 
zranitelných skupin k péči“4, 

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a stanovisko Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci (A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že „migrant bez dokladů“ je definován jako státní příslušník třetí země, 
který pobývá na území členského státu a nesplňuje nebo již nesplňuje podmínky vstupu 
stanovené v článku 5 Schengenského hraničního kodexu nebo jiné podmínky pro vstup, 
přítomnost nebo pobyt v tomto členském státě a jehož odhalení imigračními orgány by 
vedlo k rozhodnutí o navrácení nebo vyhoštění;

B. vzhledem k tomu, že členské státy mají právo rozhodovat o svých vlastních imigračních 
politikách; avšak vzhledem k tomu, že základní práva přistěhovalců musí být chráněna
a zaručena v souladu s právními předpisy EU a mezinárodním právem závazným pro 
členské státy;

C. vzhledem k tomu, že v důsledku svého právního postavení nemají migranti bez dokladů 
často přístup k důstojnému bydlení, základní a pohotovostní zdravotní péči a vzdělávání; 
vzhledem k tomu, že jejich nelegální právní postavení jim neumožňuje, aby byli chráněni 
před vykořisťováním na pracovišti nebo před fyzickými či psychickým zneužíváním; 
vzhledem k tomu, že toto právní postavení jim neumožňuje, aby se domáhali právní 
ochrany;

D. vzhledem k tomu, že především migrantky bez dokladů a osoby na nich závislé jsou 
vystaveny rizikům vyplývajícím z takovéhoto právního postavení, neboť jsou oproti 
mužům vystaveny ve větším rozsahu možnosti fyzického či psychického zneužívání, 

                                               
1 Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98
2 Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 19
3 Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 25.
4 Přijaté texty, P7-TA(2013)0328.
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špatným pracovním podmínkám, vykořisťování ze strany zaměstnavatelů a dvojí 
diskriminaci na základě rasy i pohlaví;

E. vzhledem k tomu, že migranti bez dokladů mají omezený přístup k sociálnímu bydlení
a jsou závislí na soukromém trhu s bydlením; vzhledem k tomu, že migrantkám bez 
dokladů hrozí největší riziko, pokud jde o fyzické zneužívání nebo sexuální násilí páchané 
soukromými majiteli bytů či domů;

F. vzhledem k tomu, že migrantkám bez dokladů hrozí ve větší míře násilí a zneužívání; 
vzhledem k tomu, že přístup ke státem provozovaným azylovým zařízením pro ženy je 
podmíněn legálními osobními doklady nebo povolením k pobytu, a vzhledem k tomu, že 
oběti nemají v důsledku toho jinou možnost, než setrvat v situaci, kdy jsou zneužívány, 
nebo se uchýlit na ulici; vzhledem k tomu, že v případě, že kontaktují policii, jim hrozí 
deportace;

G. vzhledem k tomu, že v členských státech panují velké rozdíly, pokud jde o míru přístupu 
ke zdravotní péči, kterou poskytují nelegálním migrantům, a podmínky, které stanoví 
poskytovatelům zdravotní péče v souvislosti s ohlašováním migrantů bez dokladů nebo 
jinými aspekty;

H. vzhledem k tomu, že přístup k základním službám zdravotní péče, jako je pohotovostní 
péče, je pro migranty bez dokladů přísně omezen, je-li vůbec umožněn, a to z důvodu 
požadavků na identifikaci, vysokou cenu ošetření a strachu migrantů z odhalení a z toho, 
že budou nahlášeni orgánům; vzhledem k tomu, že migrantky bez dokladů jsou vystaveny 
obzvláště velkému riziku, neboť jim není poskytována péče zohledňující jejich pohlaví, 
jako je předporodní, porodní a poporodní péče; vzhledem k tomu, že migranti bez dokladů 
si nejsou ani vědomi nároků, které mají v oblasti zdravotní péče v hostitelské zemi;

I. vzhledem k tomu, že strach z toho, že budou odhaleny a nahlášeny orgánům, znemožňuje 
zneužívaným migrantkám bez dokladů, aby vyhledaly pomoc, a to i ze strany nevládních 
organizací zaměřených na právní moc imigrantům; vzhledem k tomu, že v důsledku této 
situace nemají migranti povědomí o svých právech ani o tom, že jsou tato práva zaručena; 
vzhledem k tomu, že ze stejných důvodů je pro organizace občanské společnosti obtížné 
nabízet těmto osobám pomoc a podporu;

J. vzhledem k tomu, že děti migrantů bez dokladů nemohou chodit do školy, neboť jejich 
rodiny se obávají odhalení a nemohou předložit oficiální doklady potřebné k zápisu;

K. vzhledem k tomu, že zvýšená poptávka po pracovnících v oblasti domácí práce
a pečovatelského sektoru přitahuje velký počet migrantek, z nichž mnohé nemají doklady; 
vzhledem k tomu, že ženám bez dokladů pracujícím v tomto sektoru hrozí v největší míře 
nízký plat, psychické zneužívání, zadržování mezd a pasů a v některých případech
i fyzické zneužívání ze strany jejich zaměstnavatelů; vzhledem k tomu, že je 
nepravděpodobné, že by se ženy bez dokladů domáhaly nápravy soudní cestou;

L. vzhledem k tomu, že situaci migrantů lze charakterizovat jako „právní vakuum“1,

                                               
1 Situace, kdy jsou migranti bez dokladu zatčeni a identifikováni imigračními úřadu a je vydáno rozhodnutí o 
jejich vyhoštění, které je následně odloženo, přičemž migranti nemají žádný dokument, který by dokládal 
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v důsledku čehož nejsou chráněni před svévolným zatčením a dalším zadržováním; 

M. vzhledem k tomu, že především ženy bez dokladů jsou vystaveny fyzickému
a psychickému zneužívání v průběhu zatčení a v zadržovacích centrech;

Doporučení

1. připomíná, že je třeba chránit základní práva migrantů bez dokladů, což bylo několikrát 
zdůrazněno mezinárodními organizacemi, jako je Parlamentní shromáždění Rady Evropy,
a v mnoha mezinárodních nástrojích OSN týkajících se lidských práv a v právních 
předpisech EU;

2. vyzývá členské státy, aby uplatňovaly směrnici o napomáhání způsobem, který 
neznemožní migrantům bez dokladů, aby si na volném trhu pronajali byt či dům, díky 
čemuž by se snížilo riziko, že dojde k jejich vykořisťování či zneužívání;

3. připomíná článek 8 EÚLP týkající se ochrany fyzické integrity jednotlivce a proto vyzývá
členské státy, aby v případě migrantů bez dokladů, kteří se nacházejí v nejzranitelnějších 
situacích, neuplatňovaly požadavek týkající se předložení dokladů jakožto podmínky pro 
přístup do státem provozovaných azylových zařízení;

4. vyzývá členské státy, aby oddělily politiky v oblasti zdraví a imigrační politiky
a neukládaly tudíž zdravotníkům povinnost ohlašovat migranty bez dokladů; obdobně 
členské státy vyzývá, aby nepožadovaly po školách, aby ohlašovaly žáky pocházející
z rodin migrantů bez dokladů;

5. připomíná, že práva stanovená ve směrnici o obětech trestného činu nejsou podmíněna 
tím, že by oběť musela mít povolení k pobytu1; naléhavě proto vyzývá členské státy, aby 
oddělily stíhání násilí spáchaného na migrantkách bez dokladů od imigrační kontroly
a aby tak oběti mohly bez jakéhokoli ohrožení ohlašovat zločiny;

6. vyzývá členské státy, aby zajistily správné provádění záruk stanovených v článku 6 
směrnice o sankcích vůči zaměstnavatelům, která členským státům stanoví povinnost 
zavést mechanismy, které umožňují pracujícím migrantům bez dokladům vznést nárok 
vůči svému zaměstnavateli kvůli jakékoli dlužné odměně; vyzývá členské státy, nevládní 
organizace a všechny další organizace občanské společnosti pracující s migranty bez 
dokladů, aby realizovaly informační kampaně s cílem informovat migranty bez dokladů
o jejich právech;

7. jednoznačně doporučuje, aby Komise v rámci budoucí revize směrnice o sankcích vůči 
zaměstnavatelům stanovila možnost vytvoření mechanismu, který by nelegálním 
migrantům umožňoval podávat anonymně oficiální stížnosti na nekorektní 

zaměstnavatele;

8. vyzývá členské státy, aby v plném rozsahu provedly směrnici o navracení a vydávaly 
doklady o odložení vyhoštění, jak požaduje tato směrnice, a zabránily tak situaci 

                                                                                                                                                  
odložení výkonu rozhodnutí o vyhoštění. 
1 Bod odůvodnění 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla 
pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu,
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„právního vakua“;

9. vyzývá Komisi, aby při hodnocení směrnice o navracení tuto směrnice revidovala s cílem 
posílit základní ochranu zadržovaných migrantů; 

10. připomíná, že v souladu se směrnicí o navracení mají členské státy povinnost nakládat 
se státními příslušníky třetích zemích v zadržovacích centrech „lidským a důstojným 
způsobem“ za plného dodržování základních lidských práv zadržovaných osob; vyzývá 
proto členské státy, aby vyšetřily jakékoli zprávy o fyzickém násilí namířeném vůči 
zadržovaným osobám;

11. vyzývá členské státy, aby posílily svou spolupráci s nevládními organizacemi
a organizacemi občanské společnosti, které se touto otázkou zabývají, s cílem nalézt 
alternativy zadržovacích středisek;

12. vyzývá EU a její členské státy, aby poskytovaly financování pro organizace poskytující 
právní, humanitární a sociální asistenci migrantkám bez dokladů;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

„Migrant bez dokladů“ je v současnosti definován jako státní příslušník třetí země, jehož 
pobyt v EU je v současnosti nezákonný a tudíž nemá povolení k pobytu. Takovýto migrant 
buď vstoupil do EU nelegálně, překročil dobu pobytu povolenou vízem nebo byla zamítnuta 
jeho žádost o azyl. Migranti bez dokladů se často nacházejí v situaci „právního vakua“, kdy 
byli zatčeni a identifikování imigračními úřady a bylo vydáno rozhodnutí o jejich navrácení, 
avšak toto rozhodnutí nebylo vykonáno nebo byl jeho výkon odložen a orgány nevydaly 
žádný oficiální dokument, který by poskytoval danému migrantovi osvědčení o odložení 
tohoto rozhodnutí. V takovýto případech hrozí migrantovi, že bude zatčen a znovu zadržován, 
přičemž nemá přístup ke svým právům. V důsledku svého právního postavení nemají migranti 
bez dokladů žádný nebo jen velmi omezený přístup k základním službám v hostitelské zemi.
Pro to, aby bylo možno využívat pohotovostní zdravotní péči, podepsat nájemní smlouvou 
nebo se zapsat do školy jsou třeba platné osobní doklady nebo doklady osvědčující povolení
k pobytu, které migranti bez dokladů nejsou schopni předložit a doložit tak svou identitu.
Další otázkou je strach migrantů z toho, že je poskytovatelé služeb nahlásí imigračním 
úřadům. Požadavky týkající se nahlášení se v různých členských státech liší v závislosti na 
typu poskytované služby a i když profesoři nebo lékaři nejsou nutně povinni ze zákona 
nelegální imigranty nahlašovat, neexistuje žádná záruka, že tak neučiní. Není třeba 
zdůrazňovat, že ohlašování jakýchkoli trestných činů či případů vykořisťování ze strany 
zaměstnavatelů polici je nemyslitelné. 

Jako obvykle je situace žen bez dokladů tíživější než situace mužů. Čelí dvojí diskriminaci
v důsledku pohlaví a právního statusu (či dokonce trojí diskriminaci, započítáme-li rasu).
Migrantkám hrozí fyzické násilí obecně ve větší míře, migrantkám bez dokladů však ještě 
více, neboť v důsledku svého právního postavení se nemohou obrátit na policii či 
zdravotnická zařízení nebo azylové domy a požádat o pomoc, přičemž jejich vykořisťovatelé 
jsou si jejich situace vědomi a zneužívají ji. Například se objevily případy, kdy bezcharakterní 
domácí zneužívali této zranitelné situace migrantek bez dokladů a fyzicky a sexuálně je 
zneužívali výměnou za bydlení. Migrantky bez dokladů, které jsou zneužívány, se nemohou 
ani jednoduše obrátit na azylová zařízení pro ženy. Většina státem provozovaných azylových 
zařízení pro ženy vyžaduje při příjmu do zařízení nějaký osobní doklad, takže oběti jsou 
postaveny před děsivou volbu: nechat se dál zneužívat nebo skončit bez domova na ulici.

Mimoto nemohou migrantky bez dokladů získat jednoduše ani přístup ke zdravotní péči pro 
ženy, jako je předporodní, porodní a poporodní péče. Ještě děsivější je skutečnost, že tyto 
ženy se dokonce obávají kontaktovat i nevládní organizace a organizace občanské 
společnosti, které jim mohou skutečně pomoci, přičemž i pro tyto organizace je velmi obtížné 
tyto ženy kontaktovat. 

Doporučení uvedená ve zprávě se zaměřují na tři hlavní otázky. První spočívá ve výzvě
k tomu, aby členské státy oddělily imigrační politiky a politiky v oblasti zdravotní péče, 
vzdělávání a také stíhání trestných činů, kdy jsou oběťmi migranti bez dokladů. Přístup
k základní zdravotní péči, vzdělávání a ochraně fyzické integrity patří mezi základní práva
a migranti bez dokladů mají na tato práva nárok, bez ohledu na to, zda mají povolení
k pobytu, nebo na jejich právní status. Migranti by měli mít k těmto základním službám 
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přístup a měli by mít rovněž možnost ohlašovat případy zneužívání policii, aniž by se museli 
obávat zatčení a deportace.

V rámci druhé otázky se doporučuje, aby při budoucí revizi směrnice o sankcích vůči 
zaměstnavatelům a směrnice navracení Komise posílila ochranu základních práv migrantů bez 
dokladů, především v případě žen. Směrnice o sankcích vůči zaměstnavatelům obsahuje
v článku 6 záruku, která stanoví členským státům povinnost, aby zavedly mechanismy 
umožňující, aby pracující migranti bez dokladů mohli vznést nárok vůči svému 
zaměstnavateli, pokud jde o jakoukoli dlužnou odměnu, nebo vyzvat příslušné orgány 
členského státu, aby zahájily postupy vymáhání dlužné odměny. Z několika studií vyplývá, že 
tato záruka není ve členských státech patřičně uplatňována. Mimoto migranti bez dokladů 
nevědí o tomto svém konkrétním právu. Zpráva vyzývá členské státy a organizace občanské 
společnosti, které se zabývají přímo tímto problémem, aby realizovaly informační kampaně, 
které by migrantům bez dokladů poskytly informace o tom, že se mohou domáhat nápravy 
soudní cestou, pokud jejich zaměstnavatel zadržuje jejich plat. Tato zpráva rovněž obsahuje 
doporučení, aby byl zaveden nový mechanismus, jehož prostřednictvím by migranti mohli 
podat anonymně oficiální stížnosti na zaměstnavatele, kteří je zneužívají, a to prostřednictvím 
organizací občanské společnosti nebo odborů v závislosti na právních předpisech daného 
členského státu. V rámci druhé otázky se řeší rovněž zvýšení tlaku na členské státy, aby plně 
provedly požadavek týkající se vydávání oficiálního dokladu o odložení či zrušení rozhodnutí
o navrácení, aby se zabránilo tomu, že vznikne „právní vakuum“, v němž se nachází někteří 
migranti bez dokladů. Tato otázka je důležitá, neboť kromě toho, že se zabrání dalším 
zatčením a zadržováním, základní ochrana, na kterou má migrant bez dokladů nárok, se liší
v závislosti na jeho statutu, především pokud jde o ochranu před svévolným zatčením. 

Třetí otázku, jíž se týkala doporučení předložená v této zprávě, je situace v zadržovacích 
střediscích. Migranti jsou často zadržováni v nedůstojných podmínkách, v nichž mohou utrpět 
psychologická traumata. Migrantky bez dokladů jsou často v průběhu zatčení a během 
zadržování fyzicky zneužívány. Tato zpráva požaduje, aby členské státy v plné míře vyšetřily 
veškeré případy fyzického zneužívání, které ohlásily zadržované osoby, a aby ve spolupráci
s nevládními organizacemi nalezly lidštější alternativy zadržovacích středisek, která se 
podobají vězení. V závěru zpráva vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby nevládním
organizacím a organizacím občanské společnosti, které pracují s migranty bez dokladů,
poskytly více prostředků. 


