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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie nielegalnych migrantek w Unii Europejskiej
(2013/2115(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, w 
szczególności jej art. 24 i 28,

– uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
kobiet,

– uwzględniając art. 12 Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych 
i kulturalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych,

– uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie ochrony praw wszystkich pracowników 
migrujących i członków ich rodzin,

– uwzględniając europejską konwencję o ochronie praw człowieka (EKPC),

– uwzględniając Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej,

– uwzględniając konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczącą godnej 
pracy dla osób pracujących w gospodarstwie domowym,

– uwzględniając interpretację Europejskiego Komitetu Praw Społecznych art. 13 i 17 
Europejskiej karty społecznej,

– uwzględniając art. 79, 153 i 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 1, 
14, 31, 35 i 47,

– uwzględniając program sztokholmski zatytułowany „Otwarta i bezpieczna Europa dla 
dobra i ochrony obywateli”1,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2002/90/WE z dnia 28 listopada 2002 r. definiującą 
ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu2,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 
czerwca 2009 r. przewidującą minimalne normy w odniesieniu do kar i środków 
stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli 
krajów trzecich3,

                                               
1 Dz.U. C 115 z 4.5.2010, s. 1.
2 Dz.U. L 328 z 5.12.2002, s. 17.
3 Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 24.
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– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa 
członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw 
trzecich1,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami 
handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną 
imigrację, którzy współpracują z właściwymi organami2,

– uwzględniając europejski projekt badawczy Clandestino oraz projekt Undocumented 
Worker Transitions („Przejście nielegalnych pracowników”), finansowane przez Komisję 
w ramach szóstego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 17 czerwca 2013 r. zatytułowany „Czwarte 
sprawozdanie roczne na temat imigracji i azylu (za 2012 r.)” (COM(2013)0422),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zmniejszania 
nierówności zdrowotnych w UE3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 lipca 2013 r. zatytułowaną „Wpływ kryzysu na 
dostęp słabszych grup społecznych do usług opieki”4,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz opinię 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0000/2013), 

A. mając na uwadze, że termin „nielegalny migrant” oznacza obywatela państwa trzeciego, 
którego obecność na terytorium państwa członkowskiego nie spełnia warunków wjazdu 
określonych w art. 5 kodeksu granicznego Schengen lub innych warunków wjazdu, 
przebywania lub pobytu w tym państwie członkowskim lub przestała spełniać takie 
warunki5, oraz którego wykrycie przez organy imigracyjne prowadziłoby do decyzji 
nakazującej powrót lub wydalenia;

B. mając na uwadze, że państwo członkowskie ma prawo do decydowania o swojej własnej 
polityce imigracyjnej; mając jednak na uwadze, że istnieje konieczność ochrony i 
gwarantowania praw podstawowych imigrantów zgodnie z przepisami unijnymi i 
międzynarodowymi, które są wiążące dla państwa członkowskiego;

C. mając na uwadze, że nielegalnym migrantom ze względu na ich status prawny często 
odmawia się dostępu do godziwych warunków mieszkaniowych, podstawowych usług 
opieki zdrowotnej oraz do usług pogotowia, a także szkolnictwa; mając na uwadze, że 
nieuregulowany status prawny uniemożliwia im ochronę przed wyzyskiem w miejscu 

                                               
1 Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98.
2 Dz.U. L 261 z 6.8.2004, s. 19.
3 Dz.U. C 199 E z 7.7.2012, s. 25.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0328.
5 Artykuł 3 dyrektywy 2008/115/WE.
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pracy lub przed złym traktowaniem pod względem fizycznym i psychicznym; mając na 
uwadze, że ich status prawny nie pozwala im dochodzić swoich praw przed wymiarem 
sprawiedliwości;

D. mając na uwadze, że nielegalne migrantki oraz osoby pozostające na ich utrzymaniu są 
szczególnie narażone na zagrożenia wynikające z ich statusu prawnego, ponieważ 
kobiety, w większym stopniu niż mężczyźni, narażone są na złe traktowanie pod 
względem fizycznym i psychicznym, złe warunki pracy, wyzysk przez pracodawców oraz 
podwójną dyskryminację: na tle rasy oraz płci;

E. mając na uwadze, że nielegalni migranci mają ograniczony dostęp do lokali socjalnych i 
pozostają zależni od prywatnego rynku mieszkaniowego; mając na uwadze, że nielegalne 
migrantki są najbardziej zagrożone złym traktowaniem przejawiającym się przemocą 
fizyczną lub seksualną, której sprawcami są prywatni właściciele nieruchomości;

F. mając na uwadze, że nielegalne migrantki są bardziej narażone na to, iż padną ofiarą 
przemocy i złego traktowania; mając na uwadze, że dostęp do państwowych schronisk dla 
kobiet wymaga posiadania legalnego dowodu tożsamości lub dokumentu pobytowego, a 
w rezultacie ofiary nie mają innego wyjścia jak tylko pozostać w środowisku przemocy 
lub uciec na ulicę; mając na uwadze, że skontaktowanie się z policją może dla nich 
oznaczać deportację;

G. mając na uwadze, że między państwami członkowskimi występują znaczące różnice co do 
poziomu dostępu do usług opieki zdrowotnej, jakie świadczone są nielegalnym 
migrantom, oraz co do warunków nakładanych na dostawców usług opieki zdrowotnej w 
zakresie zgłaszania nielegalnych migrantów lub innego postępowania;

H. mając na uwadze, że dostęp do najbardziej podstawowych usług opieki zdrowotnej, takich 
jak usługi pogotowia, jest dla nielegalnych migrantów mocno ograniczony, o ile w ogóle 
możliwy, ze względu na wymóg posiadania dokumentu tożsamości, wysoką cenę leczenia 
oraz obawy przed wykryciem i wydaniem organom; mając na uwadze, że nielegalne 
migrantki są narażone na szczególne zagrożenie, ponieważ nie są objęte opieką dla kobiet, 
na przykład usługami opieki przedporodowej, porodowej i poporodowej; mając na 
uwadze, że nielegalni migranci nie mają nawet wiedzy na temat przysługującym im 
uprawnień w zakresie opieki zdrowotnej w kraju przyjmującym;

I. mając na uwadze, że obawa przed wykryciem i wydaniem organom skutecznie 
powstrzymuje nielegalne migrantki przed zwracaniem się o pomoc, gdy padają ofiarą 
złego traktowania, nawet do organizacji pozarządowych specjalizujących się w pomocy 
prawnej skierowanej do imigrantów; mając na uwadze, że w rezultacie migrantki te są 
skutecznie pozbawiane wiedzy na temat swoich praw oraz gwarancji tych praw; mając na 
uwadze, że z tych samych przyczyn organizacjom społeczeństwa obywatelskiego trudno 
jest zaoferować pomoc i wsparcie;

J. mając na uwadze, że dzieci z rodzin nielegalnych migrantów nie są posyłane do szkół, 
ponieważ ich rodziny obawiają się wykrycia i niemożności przedłożenia oficjalnych 
dokumentów na potrzeby zapisów;

K. mając na uwadze, że zwiększone zapotrzebowanie na pracowników sektora domowego i 
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sektora opieki przyciąga dużą liczbę migrantek, z których wiele to migrantki nielegalne; 
mając na uwadze, że nielegalne migrantki pracujące w tym sektorze są narażone na niską 
płacę, złe traktowanie pod względem psychicznym, wstrzymywanie wypłat, zatrzymanie 
paszportów, a czasem nawet złe traktowanie pod względem fizycznym ze strony 
pracodawców; mając na uwadze, że nielegalne migrantki rzadko dochodzą swoich praw w 
sądzie;

L. mając na uwadze, że nielegalni migranci są w sytuacji próżni prawnej1, a w związku z tym 
nie są chronieni przed niesłusznym zatrzymaniem lub osadzeniem w ośrodku 
detencyjnym; 

M. mając na uwadze, że nielegalne migrantki są szczególnie narażone na złe traktowanie pod 
względem fizycznym i psychicznym podczas zatrzymania i w ośrodkach detencyjnych;

Zalecenia:

1. przypomina, że konieczność ochrony praw podstawowych nielegalnych migrantów była 
wielokrotnie podkreślana przez organizacje międzynarodowe, takie jak Zgromadzenie 
Parlamentarne Rady Europy, oraz w międzynarodowych instrumentach ONZ dotyczących 
praw człowieka i przepisach unijnych;

2. zachęca państwa członkowskie do stosowania dyrektywy w sprawie ułatwiania w sposób, 
który nie ogranicza możliwości najmowania lokali przez nielegalnych migrantów na 
wolnym rynku w celu zmniejszenia ryzyka sytuacji wyzysku lub złego traktowania;

3. przywołuje art. 8 EKPC dotyczący poszanowania integralności fizycznej człowieka i 
zachęca państwa członkowskie do odstąpienia od wymogu okazania dokumentów w celu 
uzyskania dostępu do schronisk państwowych w przypadku nielegalnych migrantów 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji;

4. zachęca państwa członkowskie do oddzielenia polityki w zakresie opieki zdrowotnej od 
polityki imigracyjnej, a co za tym idzie – do odstąpienia od nakładania na pracowników 
opieki zdrowotnej obowiązku zgłaszania nielegalnych migrantów; podobnie zachęca 
państwa członkowskie do odstąpienia od wymogu nakazującego szkołom zgłaszanie 
uczęszczających do nich dzieci nielegalnych migrantów;

5. przypomina, że prawa określone w dyrektywie w sprawie ofiar nie są zależne od statusu 
pobytowego ofiary2; zdecydowanie zachęca państwa członkowskie do oddzielenia kwestii 
ścigania przemocy wobec nielegalnych migrantek od kwestii kontroli imigracyjnej, co 
umożliwi ofiarom bezpieczne zgłaszanie przestępstw;

6. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia prawidłowego wdrożenia środka 
zabezpieczającego, o którym mowa w art. 6 dyrektywy w sprawie kar wobec 
pracodawców, a który wymaga od państw członkowskich udostępnienia mechanizmów 

                                               
1 W przypadku gdy nielegalni migranci zostają zatrzymani i zidentyfikowani przez organy imigracyjne oraz 

wydana zostaje decyzja o wydaleniu, której wykonanie jest następnie odłożone, przy czym migranci nie mają 
żadnych dokumentów potwierdzających odłożenie wykonania decyzji o wydaleniu.

2 Motyw 10 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w 
zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw.
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umożliwiających nielegalnym migrantom złożenie pozwu przeciwko pracodawcy w 
związku z niewypłaconym wynagrodzeniem; wzywa państwa członkowskie, organizacje 
pozarządowe i wszystkie pozostałe organizacje społeczeństwa obywatelskiego pracujące z 
nielegalnymi migrantami do prowadzenia kampanii świadomościowych mających na celu 
informowanie nielegalnych migrantów o takim prawie;

7. gorąco zachęca, by Komisja w ramach przyszłego przeglądu dyrektywy w sprawie kar 
wobec pracodawców przewidziała mechanizmy umożliwiające nielegalnym migrantom 
składanie anonimowych, oficjalnych skarg na pracodawców nadużywających swojej 
pozycji;

8. wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie powrotów 
oraz wydawania zaświadczenia o odłożeniu w czasie decyzji o wydaleniu – zgodnie z 
wymogiem dyrektywy – w celu uniknięcia sytuacji próżni prawnej;

9. wzywa Komisję, aby dokonując oceny dyrektywy w sprawie powrotów, dokonała zmian, 
które wzmocnią ochronę praw podstawowych zatrzymanych migrantów; 

10. przypomina, że zgodnie z dyrektywą w sprawie powrotów państwa członkowskie mają 
obowiązek traktować obywateli państw trzecich przebywających w ośrodkach 
detencyjnych „w sposób ludzki i godny”, z pełnym poszanowaniem przysługujących im 
podstawowych praw człowieka; wzywa zatem państwa członkowskie do prowadzenia 
dochodzeń w odniesieniu do wszelkich przypadków domniemanego złego traktowania 
osób w ośrodkach detencyjnych;

11. wzywa państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego działającymi w tym 
obszarze w celu znalezienia alternatywy dla ośrodków detencyjnych;

12. wzywa UE i państwa członkowskie do zapewnienia ścieżek finansowania dla organizacji 
oferujących pomoc prawną, humanitarną i socjalną nielegalnym migrantkom;

13. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji. 
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UZASADNIENIE

„Nielegalny migrant” oznacza obywatela państwa trzeciego, którego pobyt na terytorium UE 
jest obecnie niezgodny z prawem i który w związku z tym nie ma żadnego dokumentu 
pobytowego zezwalającego na przebywanie na terytorium UE. Dotyczy to zarówno osób, 
które wjechały do UE nielegalnie lub zostały dłużej niż pozwalała na to wiza, jak również 
tych, których wniosek o azyl został rozpatrzony negatywnie. Często nielegalni migranci 
znajdują się w sytuacji próżni prawnej, gdy zostają zatrzymani i zidentyfikowani przez organy 
imigracyjne oraz zostaje w stosunku do nich wydana decyzja nakazująca powrót, jednak 
decyzja nie zostaje wykonana lub jej wykonanie zostaje odłożone, a władze nie wydają 
migrantowi oficjalnego dokumentu poświadczającego odłożenie wykonania decyzji. W takich 
przypadkach migrant jest narażony na ponowne zatrzymanie i umieszczenie w ośrodku 
detencyjnym, i nie ma dostępu do swoich praw. Ze względu na swój status prawny nielegalni 
migranci mają ograniczony dostęp do podstawowych usług w kraju przyjmującym lub nie 
mają takiego dostępu wcale. Dostęp do usług pogotowia, zawieranie umowy najmu lokalu 
mieszkalnego lub zapisanie do szkoły wymaga ważnego dokumentu tożsamości lub dowodu 
pobytu, których nielegalni migranci nie są w stanie okazać. Kolejną kwestią jest obawa przed 
tym, iż dostawca usług zgłosi nielegalnego imigranta organom imigracyjnym. Wymogi 
nakazujące dostawcom poszczególnych usług zgłaszanie migrantów różnią się w 
poszczególnych państwach członkowskich i chociaż nauczyciele lub lekarze niekoniecznie 
mają prawny obowiązek przekazania informacji o nielegalnych imigrantach, nie ma 
gwarancji, że tego nie zrobią. Nie ma wątpliwości, że zgłaszanie policji jakichkolwiek 
przestępstw lub wyzysku ze strony pracodawcy nie wchodzi w rachubę.

Jak zwykle sytuacja kobiet jest gorsza od sytuacji mężczyzn. Nielegalne migrantki mają do 
czynienia z podwójną dyskryminacją – ze względu na płeć i na status prawny (lub nawet 
potrójną, jeżeli liczyć również kwestię rasy). Migrantki zasadniczo są bardziej narażone na 
złe traktowanie, ale nielegalne migrantki zagrożone są w sposób szczególny, ponieważ ich 
status prawny uniemożliwia im skorzystanie z pomocy policji, szpitala lub schroniska, a ich 
oprawcy mają tego świadomość i wykorzystują ten stan rzeczy. Na przykład dochodziło do 
sytuacji, w których właściciele nieruchomości bez skrupułów wykorzystywali bezbronność 
nielegalnych migrantek i stosowali wobec nich przemoc fizyczną i seksualną w zamian za 
udostępnianie miejsca do życia. Nielegalne migrantki, które mają do czynienia ze złym 
traktowaniem, nie mogą nawet udać się bezpośrednio do schronisk dla kobiet. Większość 
państwowych schronisk dla kobiet przy przyjmowaniu osoby wymaga okazania dokumentu 
potwierdzającego tożsamość, co oznacza, że ofiary stają przed koszmarnym wyborem między 
sytuacją przemocy a bezdomnością.

Ponadto nielegalne migrantki nie mogą też uzyskać dostępu do opieki zdrowotnej dla kobiet, 
między innymi usług opieki przedporodowej i poporodowej. Co gorsza, kobiety te często boją 
się kontaktować z organizacjami pozarządowymi i organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, które mogą im pomóc, a organizacjom pozarządowym jest również trudno 
skontaktować się z nimi.

Zalecenia proponowane w sprawozdaniu skupiają się wokół trzech głównych zagadnień. 
Pierwsza kwestia to zachęcenie państw członkowskich do oddzielenia polityki imigracyjnej 
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od polityki w zakresie opieki zdrowotnej, edukacji i ścigania przestępstw popełnionych w 
stosunku do nielegalnych migrantów. Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, edukacji i 
ochrona integralności fizycznej to prawa podstawowe i przysługują one nielegalnym 
migrantom niezależnie od ich statusu pobytowego lub prawnego. Z tego względu migranci 
powinni mieć możliwość uzyskania dostępu do takich podstawowych usług oraz 
wskazywania policji przestępców bez obawy przed zatrzymaniem i deportacją.

Druga kwestia to zalecenia, aby przy przyszłych przeglądach dyrektywy w sprawie kar wobec 
pracodawców oraz dyrektywy w sprawie powrotów Komisja wzmocniła ochronę praw 
podstawowych nielegalnych migrantów, zwłaszcza kobiet. Dyrektywa w sprawie kar wobec 
pracodawców przewiduje w art. 6 środek zabezpieczający, w ramach którego wymaga się od 
państw członkowskich udostępnienia mechanizmów gwarantujących, że pracownicy będący 
nielegalnymi migrantami mogą składać pozew przeciwko pracodawcy z tytułu 
niewypłaconego wynagrodzenia lub mogą zwracać do właściwego organu w danym państwie 
o wszczęcie procedury ściągania należności. Według kilku ekspertyz ta klauzula 
zabezpieczająca nie jest w państwach członkowskich wdrażana w sposób właściwy. Ponadto 
nielegalni migranci nie są świadomi, że przysługuje im takie prawo. Niniejszym 
sprawozdaniem wzywa się państwa członkowskie i organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego pracujące nad tą konkretną kwestią do prowadzenia kampanii 
świadomościowych mających na celu informowanie nielegalnych migrantów, że mają 
możliwość podjęcia kroków prawnych, gdy ich pracodawca zwleka z wypłatą. W niniejszym 
sprawozdaniu zaleca się również wprowadzenie nowego mechanizmu, który umożliwi 
migrantom składanie oficjalnych, lecz anonimowych skarg na pracodawców nadużywających 
swojej pozycji, za pośrednictwem organizacji społeczeństwa obywatelskiego lub związków 
zawodowych, zależnie od przepisów poszczególnych państw członkowskich. W ramach 
drugiej kwestii podkreśla się również konieczność pełnego wdrożenia przez państwa 
członkowskie wymogu dotyczącego wydawania oficjalnego zaświadczenia o odłożeniu 
wykonania decyzji o wydaleniu w celu uniknięcia sytuacji próżni prawnej, w której znajduje 
się część nielegalnych migrantów. Ma to znaczenie, ponieważ zapobiega kolejnym 
zatrzymaniom lub osadzeniom w ośrodku detencyjnym, ale również dlatego że podstawowa 
ochrona przysługująca nielegalnemu migrantowi, szczególnie ochrona przed niesłusznym 
osadzeniem w ośrodku detencyjnym, różni się w zależności od jego statusu.

Trzecia kwestia poruszona w zaleceniach zawartych w niniejszym sprawozdaniu to sytuacja 
w ośrodkach detencyjnych. Często migranci przetrzymywani są w niegodziwych warunkach, 
które mogą stać się przyczyną traumy. Nielegalne migrantki często podczas zatrzymania i 
przebywania w ośrodku detencyjnym padają ofiarą złego traktowania. Niniejsze 
sprawozdanie zawiera apel do państw członkowskich, aby prowadziły dogłębne dochodzenia 
w odniesieniu do przypadków złego traktowania zgłaszanych przez osoby przebywające w 
ośrodkach detencyjnych oraz aby we współpracy z organizacjami pozarządowymi znalazły 
bardziej ludzką alternatywę dla ośrodków detencyjnych przypominających więzienia. 
Sprawozdanie zakończone jest wezwaniem Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich 
do zapewnienia większego finansowania organizacji pozarządowych oraz organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego pracujących z nielegalnymi migrantami.


