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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par migrantēm bez personu apliecinošiem dokumentiem Eiropas Savienībā
(2013/2115(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā ANO Konvenciju par bērna tiesībām, jo īpaši tās 24. un 28. pantu,

– ņemot vērā ANO Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu,

– ņemot vērā ANO Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 
12. pantu,

– ņemot vērā ANO Konvenciju par visu migrējošo darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu 
tiesību aizsardzību,

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvenciju (ECTK),

– ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības 
ģimenē novēršanu un apkarošanu,

– ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Konvenciju par pienācīgu darbu 
mājsaimniecībās nodarbinātajām personām,

– ņemot vērā Eiropas Sociālās hartas 13. un 17. panta interpretāciju, ko sniegusi Eiropas 
Sociālo tiesību komiteja,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 79., 153. un 168. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tās 1., 14., 31., 35. un 
47. pantu,

– ņemot vērā dokumentu „Stokholmas programma – atvērta un droša Eiropa tās pilsoņu un 
viņu aizsardzības labā”1,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 28. novembra Direktīvu 2002/90/EK, ar ko definē 
neatļautas ieceļošanas, tranzīta un uzturēšanās atbalstīšanu2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Direktīvu 2009/52/EK, 
ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas 
nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra 
Direktīvu 2008/115/EK par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz 
to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi4,

                                               
1 OV C 115, 4.5.2010., 1. lpp.
2 OV L 328, 5.12.2002., 17. lpp.
3 OV L 168, 30.6.2009., 24. lpp.
4 OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.
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– ņemot vērā Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/81/EK par uzturēšanās 
atļaujām, kas izdotas tādiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku tirdzniecības 
upuri vai bijuši iesaistīti darbībās, kas veicina nelegālo imigrāciju, kuri sadarbojas ar 
kompetentajām iestādēm1,

– ņemot vērā Eiropas pētniecības projektu Clandestino un projektu par darbinieku bez 
personu apliecinošiem dokumentiem pārejām, kurus finansēja Komisija saskaņā ar Sesto 
pamatprogrammu pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 17. jūnija paziņojumu „Ceturtais gada pārskats par 
imigrāciju un patvērumu (2012. gads)” (COM(2013)0422),

– ņemot vērā tā 2011. gada 8. marta rezolūciju par nevienlīdzības samazināšanu veselības 
jomā ES2,

– ņemot vērā tā 2013. gada 4. jūlija rezolūciju par krīzes ietekmi uz aprūpes pieejamību 
mazāk aizsargātu iedzīvotāju grupām3,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu un 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A7-0000/2013),

A. tā kā ar jēdzienu „migrants bez personu apliecinošiem dokumentiem” saprot trešās valsts 
valstspiederīgo, kurš, atrodoties dalībvalsts teritorijā, neatbilst vai vairs neatbilst 
ieceļošanas nosacījumiem, kas noteikti Šengenas Robežu kodeksa 5. pantā, vai arī citiem 
ieceļošanas, uzturēšanās vai pastāvīgas uzturēšanās nosacījumiem šajā dalībvalstī4 un, 
kuru atklājot, imigrācijas iestādes pieņemtu lēmumu par atgriešanu vai veiktu izraidīšanu;

B. tā kā dalībvalstīm ir tiesības lemt par to imigrācijas politiku; tā kā tomēr saskaņā ar ES un 
starptautiskajiem tiesību aktiem, kas dalībvalstīm ir saistoši, ir jāaizsargā un jānodrošina 
imigrantu pamattiesības;

C. tā kā migrantiem bez personu apliecinošiem dokumentiem sakarā ar viņu juridisko statusu 
bieži nav iespējams saņemt pienācīgu mājokli, veselības aprūpes pamatpakalpojumus un 
neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumus, kā arī izglītību; tā kā to juridiskais 
statuss, proti, personu apliecinošu dokumentu neesība, nozīmē, ka tie nav aizsargāti pret 
izmantošanu darbavietā vai pret fizisku un garīgu vardarbību; tā kā minētais juridiskais 
statuss neļauj tiem griezties tiesu iestādēs;

D. tā kā migrantes bez personu apliecinošiem dokumentiem un to apgādībā esošās personas ir 
jo īpaši neaizsargātas pret risku, ko rada to juridiskais statuss, jo salīdzinājumā ar 
vīriešiem ir daudz lielāka iespēja, ka pret viņām varētu tikt veikta fiziska un garīga 
vardarbība un viņas varētu saskarties ar sliktiem darba apstākļiem, izmantošanu darbavietā 
un dubultu diskrimināciju rases un dzimuma dēļ;

                                               
1 OV L 261, 6.8.2004., 19. lpp.
2 OV C 199 E, 7.7.2012., 25. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0328.
4 Direktīvas 2008/115/EK 3. pants.
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E. tā kā migrantiem bez personu apliecinošiem dokumentiem ir ierobežotas iespējas saņemt 
sociālo mājokli un tie joprojām ir atkarīgi no privāto mājokļu tirgus; tā kā migrantes bez 
personu apliecinošiem dokumentiem ir visvairāk pakļautas riskam, ka privāto mājokļu 
saimnieki varētu veikt fizisku vai seksuālu vardarbību;

F. tā kā migrantes bez personu apliecinošiem dokumentiem ir vairāk pakļautas vardarbībai 
un ļaunprātīgas izturēšanās riskam; tā kā, lai varētu uzturēties valsts pārvaldītā sieviešu 
patversmē, ir nepieciešams likumīgs personas identitāti apliecinošs dokuments vai 
uzturēšanās atļauja un tā kā cietušajām tādējādi nav citas izvēles, kā samierināties ar 
vardarbīgo situāciju vai pārcelties uz dzīvi uz ielas; tā kā migrantes riskē tikt piespiedu 
kārtā izraidītas, ja sazināsies ar policiju;

G. tā kā dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgs to veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības līmenis, 
kuri tiek nodrošināti nelikumīgajiem migrantiem, kā arī dažādi nosacījumi, ko tās piemēro 
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem attiecībā uz ziņošanu par migrantiem bez 
personu apliecinošiem dokumentiem vai citām attiecīgām darbībām;

H. tā kā, ņemot vērā prasību par personas identitātes apliecināšanu, kā arī augsto ārstēšanas 
cenu un bailes tikt atklātiem vai paziņotiem iestādēm, iespējas saņemt galvenos veselības 
aprūpes pamatpakalpojumus, piemēram, neatliekamo medicīnisko palīdzību, migrantiem 
bez personu apliecinošiem dokumentiem ir ārkārtīgi ierobežotas vai tādu nav vispār; tā kā 
riskam jo īpaši ir pakļautas migrantes bez personu apliecinošiem dokumentiem, jo tās 
nesaņem ar dzimumu saistītu aprūpi, piemēram, pirmsdzemdību, dzemdību un 
pēcdzemdību aprūpi; tā kā vairāki migranti bez personu apliecinošiem dokumentiem nav 
pat informēti par savām tiesībām uz veselības aprūpi to uzņēmējvalstī;

I. tā kā bailes tikt atklātām un paziņotām iestādēm ļoti lielā mērā attur migrantes bez 
personu apliecinošiem dokumentiem no vēršanās pēc palīdzības vardarbīgās situācijās, 
tostarp arī no vēršanās pie NVO, kas specializējušās juridisko konsultāciju sniegšanā 
imigrantiem; tā kā tāpēc šīm migrantēm ir pilnībā liegta iespēja saņemt informāciju par 
savām tiesībām un šo tiesību aizsardzību; tā kā šo pašu iemeslu dēļ pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām ir grūti piedāvāt palīdzību un atbalstu;

J. tā kā bērniem, kas nāk no ģimenēm, kuras veido migranti bez personu apliecinošiem 
dokumentiem, ir liegta iespēja iet skolā, jo viņu ģimenes baidās, ka tiks atklātas, un nespēj 
iesniegt oficiālos dokumentus, kas nepieciešami reģistrācijai skolā;

K. tā kā arvien lielāks pieprasījums pēc darbiniekiem mājsaimniecības darbu un aprūpes 
nozarē piesaista arvien lielāku skaitu migranšu, kuru vidū daudzas ir bez personu 
apliecinošiem dokumentiem; tā kā šajā nozarē strādājošās sievietes bez personu 
apliecinošiem dokumentiem ir vismazāk aizsargātas pret zemu atalgojumu, garīgo 
vardarbību, algas neizmaksu, pases atņemšanu un dažreiz pat fizisku vardarbību, ko veic 
viņu darba devēji; tā kā ir maz ticams, ka sievietes bez personu apliecinošiem 
dokumentiem vērsīsies tiesā, lai saņemtu tiesisko aizsardzību;

L. tā kā migrantu bez personu apliecinošiem dokumentiem juridiskais stāvoklis ir neskaidrs1

                                               
1 Tā ir situācija, kad migrantu bez personu apliecinošiem dokumentiem ir aizturējusi un identificējusi imigrācijas 
iestāde, un izdevusi lēmumu par izraidīšanu, kura izpilde ir atlikta, taču šim migrantam nav dokumenta, kas 
apliecinātu, ka izraidīšanas lēmuma izpilde ir atlikta.
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un tādējādi tie ir neaizsargāti pret patvaļīgu aizturēšanu un/vai turēšanu apsardzībā; 

M. tā kā migrantes bez personu apliecinošiem dokumentiem ir jo īpaši neaizsargātas pret 
fizisku un garīgu vardarbību aizturēšanas laikā un aizturēšanas iestādē;

Ieteikumi

1. atgādina, ka starptautiskās organizācijas, piemēram, Eiropas Padomes Parlamentārā 
asambleja, ir vairākkārt uzsvērušas nepieciešamību aizsargāt migrantu bez personu 
apliecinošiem dokumentiem pamattiesības un tas ir arī vairākkārt uzsvērts ANO 
starptautiskajos cilvēktiesību instrumentos un ES tiesību aktos;

2. aicina dalībvalstis nolūkā samazināt izmantošanas vai vardarbības risku piemērot 
Direktīvu 2002/90/EK tā, lai migrantiem bez personu apliecinošiem dokumentiem netiktu 
samazinātas iespējas īrēt mājokli brīvajā tirgū;

3. atgādina par ECTK 8. pantu attiecībā uz personas fizisko integritāti, tāpēc aicina 
dalībvalstis attiecībā uz tiem migrantiem bez personu apliecinošiem dokumentiem, kas ir 
visneaizsargātākie, nepiemērot prasību par nepieciešamību uzrādīt dokumentus, lai varētu 
uzturēties valsts pārvaldītā patversmē;

4. aicina dalībvalstis atsaistīt veselības politiku no imigrācijas politikas un šā iemesla dēļ 
atturēties no tādas prasības piemērošanas, saskaņā ar kuru veselības aprūpes speciālistiem 
ir pienākums ziņot par migrantiem bez personu apliecinošiem dokumentiem; tāpat arī 
aicina dalībvalstis atturēties no prasības, saskaņā ar kuru skolām ir jāziņo par bērniem, 
kam nav personu apliecinošu dokumentu;

5. atgādina, ka tiesības, kas noteiktas Direktīvā 2012/29/ES, nav atkarīgas no cietušā 
uzturēšanās statusa1; tādēļ stingri aicina dalībvalstis atsaistīt no imigrācijas kontroles to 
apsūdzību izmeklēšanu, kas attiecas uz vardarbību pret migrantēm bez personu 
apliecinošiem dokumentiem, lai cietušās personas varētu droši ziņot par noziegumiem;

6. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka Direktīvas 2009/52/EK 6. pantā minētie drošības 
pasākumi tiek pareizi īstenoti, kas nozīmē, ka dalībvalstīm ir jānodrošina mehānismi, ar 
kuru palīdzību migrējošie darba ņēmēji var iesniegt prasību pret darba devēju par 
neizmaksātu atalgojumu; aicina dalībvalstis, NVO un visas pārējās pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, kuru darbs ir saistīts ar migrantiem bez personu apliecinošiem 
dokumentiem, īstenot informētības palielināšanas kampaņas, ar kurām šādiem migrantiem 
tiktu sniegta informācija par viņu tiesībām;

7. cieši iesaka, lai Komisija, nākotnē pārskatot Direktīvu 2009/52/EK, ievieš iespēju izveidot 
mehānismus, ar kuru palīdzību nelikumīgie migranti varētu iesniegt anonīmu oficiālu 
sūdzību par vardarbīgu darba devēju;

8. aicina dalībvalstis pilnīgi īstenot Direktīvu 2008/115/EK un izdot apliecinājumu par 
izraidīšanas atlikšanu, kā tas ir noteikts minētajā direktīvā, lai izvairītos no situācijas, kad 
personas juridiskais stāvoklis ir neskaidrs;

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un 
aizsardzības minimālos standartus, 10. apsvērums.
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9. aicina Komisiju, lai tā, veicot Direktīvas 2008/115/EK izvērtēšanu, pārskatītu šo 
direktīvu, nostiprinot aizturēto migrantu pamattiesību aizsardzību; 

10. atgādina, ka saskaņā ar Direktīvu 2008/115/EK dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt, ka 
pret trešo valstu valstspiederīgajiem, kas atrodas aizturēšanas iestādēs, tiek izrādīta 
„humāna un cieņpilna attieksme”, pilnīgi ievērojot aizturētās personas cilvēka 
pamattiesības; šajā saistībā aicina dalībvalstis izmeklēt visas sūdzības par fizisku 
vardarbību, kas vērsta pret aizturētajām personām;

11. aicina dalībvalstis nostiprināt sadarbību ar NVO un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
kas strādā šajā jomā, lai rastu alternatīvas aizturēšanas iestādēm;

12. aicina ES un dalībvalstis nodrošināt finansējumu organizācijām, kas sniedz juridisko, 
humāno un sociālo palīdzību migrantēm bez personu apliecinošiem dokumentiem;

13. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai. 
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PASKAIDROJUMS

Ar jēdzienu „migrants bez personu apliecinošiem dokumentiem” saprot trešās valsts 
valstspiederīgo, kura uzturēšanās ES konkrētajā brīdī ir nelikumīga; tas nozīmē, ka šim 
migrantam nav uzturēšanās atļaujas, kas dotu uzturēšanās tiesības. Migrants ir vai nu ieradies 
ES nelikumīgi, vai pārsniedzis vīzas termiņu, vai ir noraidīts viņa pieteikums par patvēruma 
piešķiršanu. Bieži migrantu bez personu apliecinošiem dokumentiem juridiskais stāvoklis ir 
neskaidrs, proti, tos ir aizturējušas un identificējušas imigrācijas iestādes, kuras ir izdevušas 
atgriešanas lēmumu, taču lēmums nav izpildīts vai tā izpilde ir atlikta, bet iestādes migrantam 
nav izdevušas oficiālu dokumentu, kas apliecinātu lēmuma izpildes atlikšanu. Šādā gadījumā 
pastāv risks, ka migrants varētu tikt atkārtoti aizturēts un turēts apsardzībā un viņam varētu 
būt liegts īstenot viņa tiesības. Sava juridiskā statusa dēļ migrantiem bez personu 
apliecinošiem dokumentiem ir ierobežotas iespējas saņemt pamatpakalpojumus uzņēmējvalstī 
vai šādu iespēju nav vispār. Lai saņemtu neatliekamo medicīnisko palīdzību, noslēgtu īres 
līgumu vai reģistrētos izglītojošos kursos, ir nepieciešama derīga personas apliecība un/vai 
pierādījums par uzturēšanās tiesībām, bet tās migranti bez personu apliecinošiem 
dokumentiem nevar saņemt, jo viņi nespēj apliecināt savu identitāti. Vēl viena problēma ir 
bailes, ka pakalpojumu sniedzēji varētu ziņot par migrantu imigrācijas iestādēm. Prasība 
attiecībā uz ziņošanu dažādās dalībvalstīs atšķiras atkarībā no sniegtā pakalpojuma, un, lai 
gan skolotājiem un ārstiem ne vienmēr ir likumā noteikts pienākums ziņot par nelikumīgiem 
imigrantiem, nav garantijas, ka viņi neziņos. Pats par sevi saprotams, ka nekādā gadījumā 
netiek ziņots policijai par jebkādiem noziegumiem vai izmantošanu darbavietā.

Kā parasti, apdraudējums, ar ko saskaras sievietes migrantes bez personu apliecinošiem 
dokumentiem, ir daudz lielāks nekā apdraudējums, kuram pakļauti vīrieši migranti. Migrantes 
cieš no dubultas diskriminācijas to dzimuma un juridiskā statusa dēļ (vai pat trīskāršas 
diskriminācijas, ja ņem vērā diskrimināciju rases dēļ). Migrantes vispār ir neaizsargātākas pret 
fizisku vardarbību, taču migrantes bez personu apliecinošiem dokumentiem ir vēl 
neaizsargātākas, jo sava juridiskā statusa dēļ tās nevar vērsties pēc palīdzības policijā, 
slimnīcā vai patversmē un varmākas to apzinās un izmanto šo situāciju. Kā piemēru var minēt 
gadījumus, kad negodīgi mājokļa saimnieki ir izmantojuši to, ka migrantes bez personu 
apliecinošiem dokumentiem ir tik neaizsargātas, un apmaiņā pret pajumtes sniegšanu ir šīs 
sievietes fiziski un seksuāli izmantojuši. Migrantes, kam nav personu apliecinošu dokumentu 
un kas cieš no vardarbības, pat nevar nekavējoties vērsties sieviešu patversmē. Lielākajā daļā 
valsts pārvaldīto sieviešu patversmju, lai personu varētu uzņemt, ir jāuzrāda personas 
identitāti apliecinošs dokuments, tāpēc cietušajām bieži ir tikai divas iespējas — turpināt ciest 
no vardarbības vai nonākt uz ielas. 

Turklāt migrantēm bez personu apliecinošiem dokumentiem ir apgrūtināta iespēja saņemt ar 
dzimumu saistītu veselības aprūpi, piemēram, pirmsdzemdību un pēcdzemdību aprūpi. 
Turklāt situāciju pasliktina tas, ka šīm migrantēm ir arī bailes sazināties ar attiecīgajām NVO 
un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas var sniegt reālu palīdzību, un arī NVO ir 
grūtības sazināties ar šīm sievietēm.

Ziņojumā sniegto ieteikumu pamatā ir šādi trīs galvenie aspekti. Pirmkārt, dalībvalstis ir 
aicinātas atsaistīt imigrācijas politiku no veselības aprūpes un izglītības, kā arī no tādu 
noziegumu izmeklēšanas, kuros cietuši migranti bez personu apliecinošiem dokumentiem. 
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Iespēja saņemt pamata veselības aprūpi un izglītību un fiziskās integritātes aizsardzība ir 
pamattiesības, un migrantiem bez personu apliecinošiem dokumentiem ir tiesības saņemt 
iepriekš minēto neatkarīgi no to uzturēšanās vai juridiskā statusa. Tāpēc migrantiem vajadzētu 
būt iespējai saņemt pamatpakalpojumus un arī tiesībām ziņot par varmākām policijai, 
nebaidoties no aizturēšanas vai piespiedu izraidīšanas. 

Otrkārt, Komisijai ir ieteikts, lai tā, turpmāk pārskatot Direktīvu 2009/52/EK un 
Direktīvu 2008/115/EK, nostiprina migrantu bez personu apliecinošiem dokumentiem 
pamattiesības, jo īpaši sieviešu migranšu pamattiesības. Direktīvas 2009/52/EK 6. pantā ir 
noteikti drošības pasākumi, saskaņā ar kuriem dalībvalstīm ir jānodrošina mehānismi, ar kuru 
palīdzību migrējošie darba ņēmēji var vai nu iesniegt prasību pret darba devēju par 
neizmaksātu atalgojumu, vai pieprasīt, lai attiecīgās valsts kompetentā iestāde sāk parāda 
piedziņas procedūru. Saskaņā ar vairākiem pētījumiem šī drošības klauzula dalībvalstīs nav 
pienācīgi īstenota. Turklāt migranti bez personu apliecinošiem dokumentiem nav informēti 
par minētajām tiesībām. Ziņojumā dalībvalstis un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuras 
strādā šajā jomā, ir aicinātas īstenot informētības palielināšanas kampaņas, ar kurām migranti 
bez personu apliecinošiem dokumentiem tiktu informēti par iespēju saņemt tiesisko 
aizsardzību, ja darba devējs nav izmaksājis algu. Ziņojumā ir arī sniegts ieteikums par tāda 
jauna mehānisma ieviešanu, ar kura palīdzību migranti ar pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
vai arodbiedrību (atkarībā no attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem) 
starpniecību varētu iesniegt oficiālas, taču vienlaikus anonīmas sūdzības par vardarbīgiem 
darba devējiem. Šis aspekts attiecas arī uz stingrāku prasību dalībvalstīm par to, lai tās pilnīgi 
īstenotu pienākumu izsniegt oficiālu dokumentu par izraidīšanas atlikšanu, lai nepieļautu 
situāciju, ar ko saskārušies vairāki migranti bez personu apliecinošiem dokumentiem, proti, ka 
viņu juridiskais stāvoklis ir neskaidrs. Tas ir svarīgi ne tikai tāpēc, lai novērstu turpmāku 
aizturēšanu un/vai turēšanu apsardzībā, bet arī tāpēc, ka pamata aizsardzība, ko ir tiesīgs 
saņemt migrants bez personu apliecinošiem dokumentiem, atšķiras atkarībā no migranta 
statusa, jo īpaši tas attiecas uz aizsardzību pret patvaļīgu turēšanu apsardzībā.

Trešais aspekts, kas ir aplūkots ziņojumā sniegtajos ieteikumos, ir situācija aizturēšanas 
iestādēs. Migranti bieži tiek turēti nepieņemamos apstākļos, kuru dēļ tie var gūt psiholoģiskas 
traumas. Migrantes bez personu apliecinošiem dokumentiem bieži aizturēšanas brīdī un esot 
apsardzībā tiek fiziski ietekmētas. Ziņojumā dalībvalstis ir lūgtas pilnīgi izmeklēt ikvienu 
sūdzību par fizisku vardarbību, ko iesniegusi apsardzībā esoša persona, un sadarbībā ar NVO 
rast humānākas alternatīvas aizturēšanas iestādēm, kuras apstākļu ziņā ir ļoti līdzīgas 
cietumiem. Ziņojuma nobeigumā Eiropas Komisija un dalībvalstis ir aicinātas sniegt lielāku 
finansējumu NVO un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuru darbs ir saistīts ar 
migrantiem bez personu apliecinošiem dokumentiem.


