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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl dokumentų neturinčių migrančių Europos Sąjungoje
(2013/2115(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, ypač į jos 24 ir 28 straipsnius,

– atsižvelgdamas į JT konvenciją dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo,

– atsižvelgdamas į JT tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 
12 straipsnį,

– atsižvelgdamas į JT konvenciją dėl visų migruojančiųjų darbuotojų ir jų šeimų narių teisių 
apsaugos,

– atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK),

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje 
prevencijos ir kovos su juo,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvenciją dėl deramo darbo 
namų ūkio darbuotojams,

– atsižvelgdamas į Europos socialinių teisių komiteto Europos socialinės chartijos 13 ir 17 
straipsnių išaiškinimą, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 79, 153 ir 168 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 1, 14, 31, 35 ir 
47 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Stokholmo programą „Atvira ir saugi Europa piliečių labui ir 
saugumui“1,

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2002/90/EB, apibrėžiančią 
padėjimą neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi2,

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai šalyje esančių trečiųjų šalių 
piliečių darbdaviams būtiniausi standartai3,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir 

                                               
1 OL C 115, 2010 5 4, p. 1.
2 OL L 328, 2002 12 5, p. 17.
3 OL L 168, 2009 6 30, p. 24.
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tvarkos valstybėse narėse1,

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 2004/81/EB dėl leidimo 
gyventi šalyje išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba 
kurie dalyvavo vykdant nelegalios imigracijos padėjimo veiksmus, bendradarbiaujantiems 
su kompetentingomis institucijomis2,

– atsižvelgdamas į Europos mokslinių tyrimų projektą „Clandestino“ ir Dokumentų 
neturinčių darbuotojų judėjimo (angl. Undocumented Worker Transitions) projektą, 
kuriuos Komisija finansuoja pagal mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros šeštąją 
bendrąją programą,

– atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 17 d. Komisijos komunikatą pavadinimu „Ketvirtoji 
metinė imigracijos ir prieglobsčio ataskaita (2012 m.)“ (COM(2013)0422),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 8 d. rezoliuciją dėl sveikatos priežiūros skirtumų 
mažinimo ES3,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. liepos 4 d. rezoliuciją pavadinimu „Krizės poveikis 
pažeidžiamų grupių galimybėms gauti priežiūros paslaugas“4,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2013),

A. kadangi sąvoka „dokumentų neturintis migrantas“ reiškia trečiosios šalies pilietį, kurio 
buvimas valstybėje narėje neatitinka arba nebeatitinka Šengeno sienų kodekso 5 
straipsnyje nustatytų atvykimo sąlygų arba kitų atvykimo, buvimo ar gyvenimo toje 
valstybėje narėje sąlygų5, ir dėl kurio imigracijos tarnybos, nustačiusios tokią migranto 
padėtį, priimtų sprendimą grąžinti arba išsiųsti;

B. kadangi valstybė narė turi teisę nustatyti savo imigracijos politiką; tačiau kadangi 
imigrantų pagrindinės teisės turi būti apsaugomos ir garantuojamos pagal ES ir tarptautinę 
teisę, kuri yra privaloma valstybėms narėms;

C. kadangi dokumentų neturintys migrantai dėl savo teisinio statuso dažnai negali gauti 
deramo būsto, pagrindinių ir būtinųjų sveikatos priežiūros paslaugų ir užtikrinti 
mokyklinio lavinimo; kadangi jie dėl teisinį statusą patvirtinančių dokumentų neturėjimo 
negali apsisaugoti nuo išnaudojimo darbo vietoje arba fizinės ir psichologinės prievartos; 
kadangi dėl tokio teisinio statuso jie negali kreiptis į teismą;

D. kadangi dokumentų neturinčios migrantės ir jų išlaikytiniai yra ypač pažeidžiami dėl tokio 
teisinio statuso keliamos rizikos, nes joms gresia didesnis pavojus nei vyrams patirti fizinę 

                                               
1 OL L 348, 2008 12 24, p. 98.
2 OL L 261, 2004 8 6, p. 19.
3 OL C 199 E, 2012 7 7, p. 25.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0328.
5 Direktyvos 2008/115/EB 3 straipsnis.
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ir psichologinę prievartą, dirbti prastomis sąlygomis, būti išnaudojamoms darbdavių ir 
susidurti su dviguba diskriminacija dėl rasės ir lyties;

E. kadangi dokumentų neturintys migrantai turi ribotas galimybes gauti socialinį būstą ir jie 
išlieka priklausomi nuo privataus būsto rinkos; kadangi dokumentų neturinčioms 
migrantėms kyla didžiausia privačių būstų savininkų prievartos, susijusios su fiziniu ir 
seksualiniu smurtu, rizika;

F. kadangi dokumentų neturinčios migrantės labiau kenčia nuo smurto ir prievartos; kadangi 
norint pasinaudoti valstybinėmis moterų prieglaudomis reikalaujama užpildyti oficialią 
formą, kurioje reikia nurodyti tapatybę arba pateikti leidimą gyventi, ir kadangi galiausiai 
aukoms nelieka kitos išeities, kaip tik toliau kęsti prievartą arba tapti benamėmis; kadangi 
dokumentų neturinčios migrantės gali būti deportuotos, jei kreiptųsi į policiją;

G. kadangi valstybėse narėse galimybės nelegaliems migrantams suteikti sveikatos priežiūros 
paslaugas labai skiriasi, be to, skiriasi sąlygos, susijusios su pranešimu apie dokumentų 
neturinčius migrantus, kurias valstybės narės nustato sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėjams;

H. kadangi dokumentų neturinčių migrantų galimybės pasinaudoti pagrindinėmis sveikatos 
priežiūros paslaugomis, pvz., būtinąja pagalba, yra labai ribotos dėl poreikio nustatyti 
tapatybę, didelės gydymo kainos ir baimės, kad jie bus išaiškinti ir apie juos pranešta 
imigracijos tarnyboms; kadangi dokumentų neturinčioms migrantėms kyla ypač didelė 
rizika, nes joms nesuteikiama tik moterims būtina priežiūra, pvz., prieš gimdymą, 
gimdymo metu ir po gimdymo teikiamos priežiūros paslaugos; kadangi kai kurie 
dokumentų neturintys migrantai net nežino apie jiems priimančiojoje šalyje suteikiamas 
teises, susijusias su sveikatos priežiūra;

I. kadangi prievartą patiriančios dokumentų neturinčios migrantės būtent dėl baimės, kad jas 
išaiškins ir apie jas praneš imigracijos tarnyboms, nedrįsta ieškoti pagalbos net ir 
nevyriausybinėse organizacijose, kurių specializacija – teikti teisines konsultacijas 
imigrantams; kadangi dėl šios priežasties šioms migrantėms iš esmės atimama galimybė 
sužinoti apie savo teises ir užtikrinti jų apsaugą; kadangi dėl tų pačių priežasčių pilietinės 
visuomenės organizacijoms sudėtinga teikti pagalbą ir paramą;

J. kadangi dokumentų neturinčių migrantų šeimos, baimindamosi, kad jas išaiškins, ir 
nesugebėdamos pasirūpinti oficialiais registracijos dokumentais, savo vaikams neleidžia 
lankyti mokyklos;

K. kadangi dėl padidėjusios darbuotojų namų ir priežiūros sektoriuose paklausos sulaukiama 
didelio skaičiaus migrančių, daugelis kurių neturi dokumentų; kadangi šiame sektoriuje 
dirbančios dokumentų neturinčios moterys yra labiausiai pažeidžiamos, o taip yra todėl, 
kad jų darbdaviai gali mokėti mažą užmokestį, naudoti psichologinę prievartą, užlaikyti 
atlyginimus ir atimti pasus, o kartais net naudoti fizinę prievartą; kadangi mažai tikėtina, 
kad dokumentų neturinčios moterys bandys apginti savo teises teisme;

L. kadangi dokumentų neturintys migrantai yra teisiškai neapibrėžtoje padėtyje1 ir todėl jie 

                                               
1 Taip yra tuo atveju, kai dokumentų neturinčius migrantus areštuoja ir jų tapatybę nustato imigracijos tarnybos, 
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nėra apsaugoti nuo savavališko arešto ir (arba) tolesnio sulaikymo; 

M. kadangi dokumentų neturinčioms migrantėms, esančioms arešto ir sulaikymo centruose, 
kyla ypač didelis fizinės ir psichologinės prievartos pavojus;

Rekomendacijos

1. primena, kad tarptautinės organizacijos, pvz., Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja, 
ir JT tarptautinėse žmogaus teisių priemonėse, taip pat ES teisėje ne kartą atkreiptas 
dėmesys į būtinybę užtikrinti dokumentų neturinčių migrantų pagrindines teises;

2. siekdamas mažinti išnaudojimo arba prievartos atvejų riziką, ragina valstybes nares taikyti 
Direktyvą, apibrėžiančią padėjimą neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi, taip, 
kad nebūtų apribota dokumentų neturinčių migrantų galimybė laisvoje rinkoje išsinuomoti 
būstą;

3. primena EŽTK 8 straipsnį dėl asmens fizinės neliečiamybės ir todėl ragina valstybes nares 
panaikinti reikalavimą pateikti dokumentus labiausiai pažeidžiamoje padėtyje esantiems 
dokumentų neturintiems migrantams, norintiems pasinaudoti valstybinėmis 
prieglaudomis;

4. ragina valstybes nares atskirti sveikatos politiką nuo imigracijos politikos ir nenustatyti 
sveikatos priežiūros specialistams pareigos pranešti apie dokumentų neturinčius 
migrantus; lygiai taip pat ragina valstybes nares nereikalauti, kad mokyklos praneštų apie 
jas lankančius vaikus iš dokumentų neturinčių migrantų šeimų;

5. primena, kad Nusikaltimų aukų direktyvoje nustatytoms teisėms įtakos neturi aukos 
gyventojo statusas1; todėl primygtinai ragina valstybes nares atskirti baudžiamąjį 
persekiojimą už smurtą prieš dokumentų neturinčias migrantes nuo imigracijos kontrolės, 
kad aukos galėtų saugiai pranešti apie nusikaltimus;

6. ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinama apsaugos priemonė, 
nustatyta Darbdaviams taikytinų sankcijų direktyvos 6 straipsnyje, kuriame reikalaujama, 
kad valstybės narės sukurtų mechanizmus, leidžiančius dirbantiems dokumentų 
neturintiems migrantams savo darbdavio atžvilgiu pateikti skundą dėl bet kokio 
priklausančio atlyginimo; ragina valstybes nares, nevyriausybines organizacijas ir kitas 
pilietinės visuomenės organizacijas dirbti su dokumentų neturinčiais migrantais ir vykdyti 
informuotumo didinimo kampanijas, per kurias dokumentų neturintys migrantai būtų 
informuojami apie šią teisę;

7. primygtinai rekomenduoja, kad Komisija, ateityje persvarstydama Darbdaviams taikytinų 
sankcijų direktyvą, numatytų galimybę sukurti mechanizmus, leidžiančius nelegaliems 
migrantams pateikti anoniminius oficialius skundus prieš piktnaudžiaujančius darbdavius;

8. ragina valstybes nares visapusiškai įgyvendinti Grąžinimo direktyvą ir išduoti išsiuntimo 
                                                                                                                                                  
kurios dėl šių migrantų priima sprendimą išsiųsti jo vykdymą atidedant, o dokumentų neturintiems migrantams 
neišduodamas joks dokumentas, patvirtinantis, kad sprendimo išsiųsti vykdymas yra atidėtas.
1 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, 
paramos joms ir jų apsaugos standartai, 10 konstatuojamoji dalis.
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atidėjimo pažymėjimą, kaip to reikalaujama pagal direktyvą, kad būtų išvengta teisiškai 
neapibrėžtos padėties;

9. ragina, kad Komisija, vertindama Grąžinimo direktyvą, persvarstytų ją ir padidintų 
sulaikytų migrantų pagrindinių teisių apsaugą; 

10. primena, kad pagal Grąžinimo direktyvą valstybės narės yra įpareigotos su trečiųjų šalių 
piliečiais, esančiais sulaikymo centruose, elgtis „humaniškai ir gerbiant jų orumą“ ir 
visapusiškai paisyti sulaikytųjų pagrindinių žmogaus teisių; todėl ragina valstybes nares 
ištirti visus skundus, susijusius su fizine prievarta prieš sulaikytuosius;

11. ragina valstybes nares glaudžiau bendradarbiauti su šioje srityje veikiančiomis 
nevyriausybinėmis organizacijomis ir pilietinės visuomenės organizacijomis, kad būtų 
rastos alternatyvos sulaikymo centrams;

12. ragina ES ir jos valstybes nares numatyti finansavimo šaltinius, kuriais galėtų pasinaudoti 
dokumentų neturinčioms migrantėms teisinę, humanitarinę ir socialinę pagalbą teikiančios 
organizacijos;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

„Dokumentų neturintis migrantas“ apibrėžiamas kaip trečiosios šalies pilietis, kuris šiuo metu 
ES yra apsistojęs neteisėtai ir todėl neturi jokio tokiam buvimui reikalingo leidimo gyventi. 
Tai gali būti į ES neteisėtai atvykęs migrantas, migrantas, kurio vizos galiojimo laikas yra 
pasibaigęs, arba kurio prašymas dėl prieglobsčio nebuvo patenkintas. Dažnai dokumentų 
neturintys migrantai atsiduria teisiškai neapibrėžtoje padėtyje, kai imigracijos tarnybos juos 
areštuoja, nustato jų tapatybę ir priima sprendimą išsiųsti, tačiau sprendimas dar nebūna 
įvykdytas arba jo vykdymas atidedamas. Be to, tokiu atveju imigracijos tarnybos migrantui 
neišduoda oficialaus dokumento, patvirtinančio, kad sprendimo vykdymas yra atidėtas. 
Tokiais atvejais migrantui kyla pakartotinio arešto ir sulaikymo rizika ir jis negali pasinaudoti 
savo teisėmis. Dėl savo teisinio statuso dokumentų neturintys migrantai turi ribotas galimybes 
pasinaudoti priimančiojoje šalyje teikiamomis pagrindinėmis paslaugomis arba tokių 
galimybių apskritai neturi. Norint pasinaudoti būtinąja sveikatos priežiūra, pasirašyti būsto 
nuomos sutartį arba mokytis mokykloje, reikia pateikti galiojantį tapatybės dokumentą ir 
(arba) leidimą gyventi, tačiau dokumentų neturintys migrantai negali pateikti reikalingų 
tapatybės įrodymų. Kita papildoma problema yra susijusi su baime, kad paslaugų teikėjai 
praneš apie tokius migrantus imigracijos tarnyboms. Pranešimui apie migrantus valstybėse 
narėse taikomi skirtingi reikalavimai ir jie priklauso nuo teikiamos paslaugos pobūdžio, ir 
nors profesoriai arba gydytojai nėra teisiškai įpareigoti pranešti apie nelegalius imigrantus, 
nėra jokių garantijų, kad jie to nepadarys. Nėra jokios abejonės, kad policijai turi būti 
pranešama apie bet kokius nusikaltimus arba išnaudojimo darbe atvejus.

Paprastai dokumentų neturinčios migrantės padėtis yra prastesnė nei vyrų migrantų. Jos 
susiduria su dviguba diskriminacija dėl savo lyties ir teisinio statuso (arba net triguba 
diskriminacija, jei priskirtume diskriminaciją dėl rasės). Migrantės paprastai labiau nukenčia 
nuo fizinės prievartos, tačiau dokumentų neturinčios migrantės tokią prievartą patiria dar 
dažniau, nes jos dėl savo teisinės padėties ypatumų negali kreiptis į policiją arba ligonines, 
arba ieškoti prieglobsčio. Prieš jas prievartą naudojantis asmuo tai žino ir naudojasi tokia 
bejėgiška moters padėtimi. Pavyzdžiui, buvo atvejų, kai nesąžiningi būsto savininkai 
pasinaudojo pažeidžiama dokumentų neturinčių migrančių padėtimi ir naudojo prieš jas fizinę 
ir seksualinę prievartą mainais už gyvenamosios vietos suteikimą. Prievartą patiriančios 
dokumentų neturinčios migrantės net negali pasinaudoti moterų prieglaudomis. Dauguma 
valstybinių moterų prieglaudų, prieš priimdamos asmenį, reikalauja pateikti kokius nors 
tapatybės dokumentus, todėl aukoms lieka pasirinkti vieną iš dviejų blogybių: likti 
išnaudojamoms arba tapti benamėmis. 

Be to, dokumentų neturinčios migrantės negali pasinaudoti tik joms būtina sveikatos 
priežiūra, pvz., prieš gimdymą, gimdymo metu ir po gimdymo teikiamomis priežiūros 
paslaugomis. Dar blogiau yra tai, kad šios moterys netgi bijo kreiptis į tas nevyriausybines 
organizacijas ir pilietinės visuomenės organizacijas, kurios joms gali faktiškai padėti, be to, 
nevyriausybinėms organizacijoms taip pat sunku susisiekti su tokiomis moterimis.

Pranešime siūlomos rekomendacijos yra susijusios su trimis pagrindiniais klausimais. Visų 
pirma valstybės narės raginamos atskirti imigracijos politiką nuo sveikatos priežiūros ir 
švietimo politikos ir nuo baudžiamojo persekiojimo už nusikaltimus prieš dokumentų 
neturinčius migrantus. Galimybė pasinaudoti pagrindinėmis sveikatos priežiūros, švietimo 
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paslaugomis ir fizinės neliečiamybės apsauga yra pagrindinės teisės ir dokumentų neturintys 
migrantai turi šias teises, nesvarbu, koks yra jų gyventojų arba teisinis statusas. Vadinasi, 
migrantams turėtų būti sudarytos galimybės pasinaudoti šiomis pagrindinėmis paslaugomis ir 
galimybė nesibaiminant arešto arba deportacijos pranešti policijai apie prievartą naudojančius 
asmenis. 

Antra, rekomenduojama, kad Komisija, ateityje persvarstydama Darbdaviams taikytinų 
sankcijų ir Grįžimo direktyvas, padidintų dokumentų neturinčių migrantų, o ypač dokumentų 
neturinčių moterų migrančių, pagrindinių teisių apsaugą. Darbdaviams taikytinų sankcijų 
direktyvos 6 straipsnyje numatyta apsaugos priemonė, pagal kurią iš valstybių narių 
reikalaujama sukurti mechanizmus, padedančius užtikrinti, kad dokumentų neturintys 
migrantai galėtų darbdavių atžvilgiu pateikti skundą dėl bet kokio jiems priklausančio 
atlyginimo arba galėtų kreiptis į atitinkamos valstybės kompetentingą instituciją, kad ji 
pradėtų atlyginimo išieškojimo procedūrą. Keletas atliktų tyrimų rodo, kad ši apsaugos 
priemonė valstybėse narėse nėra tinkamai įgyvendinama. Be to, dokumentų neturintys 
migrantai ne visada žino, kad jie turi šią konkrečią teisę. Pranešime valstybės narės ir šioje 
srityje veikiančios pilietinės visuomenės organizacijos raginamos vykdyti informuotumo 
didinimo kampanijas, per kurias dokumentų neturintys migrantai būtų informuojami apie 
galimybę pasinaudoti teisinėmis priemonėmis tais atvejais, kai darbdavys užlaikė jų 
atlyginimą. Pranešime taip pat rekomenduojama sukurti naują mechanizmą, kuriuo 
naudodamiesi migrantai galėtų pateikti oficialius anonimiškus skundus prieš 
piktnaudžiaujančius darbdavius ir tai galėtų padaryti per pilietinės visuomenės organizacijas 
arba profesines sąjungas, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės teisės aktus. Su antruoju 
klausimu susijusiose rekomendacijose taip pat griežčiau reikalaujama, kad valstybės narės 
visapusiškai įgyvendintų reikalavimą išduoti oficialų išsiuntimą patvirtinantį pažymėjimą, kad 
būtų išvengta teisiškai neapibrėžtos padėties, kurioje atsiduria kai kurie dokumentų neturintys 
migrantai. Tai yra svarbu, nes, be būsimų areštų ir (arba) sulaikymų prevencijos, pagrindinės 
apsaugos priemonės, kuriomis gali pasinaudoti dokumentų neturintis migrantas, ypač apsauga 
nuo savavališko sulaikymo, atitinkamai skiriasi nuo jo statuso.

Trečiasis klausimas, dėl kurio pranešime pateikiamos rekomendacijos, yra susijęs su 
sulaikymo centrų padėtimi. Dažnai migrantai laikomi netinkamomis sąlygomis, dėl kurių jie 
gali patirti psichologinių traumų. Areštuojat dokumentų neturinčias migrantes ir jas sulaikant 
dažnai naudojama fizinė prievarta. Pranešime valstybių narių prašoma išsamiai ištirti bet 
kokius sulaikytųjų kaltinimus fizine prievarta ir bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis 
rasti humaniškesnes alternatyvas į kalėjimus panašiems sulaikymo centrams. Pranešimo 
pabaigoje Europos Komisija ir valstybės narės raginamos daugiau lėšų skirti su dokumentų 
neturinčiais migrantais dirbančioms nevyriausybinėms organizacijoms ir pilietinės 
visuomenės organizacijoms.


