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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la femeile migrante fără acte de identitate în Uniunea Europeană
2013/2115 (INI)

Parlamentul European,

– având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1989 cu privire la drepturile 
copilului, în special articolele 24 și 28,

– având în vedere Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 
împotriva femeilor,

– având în vedere articolul 12 din Pactul internațional al ONU privind drepturile economice, 
sociale și culturale,

– având în vedere Convenția ONU privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migranți 
și a membrilor familiilor acestora,

– având în vedere aderarea la Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO),

– având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței domestice,

– având în vedere Convenția Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind munca 
decentă pentru personalul casnic,

– având în vedere interpretarea de către Comitetul european pentru drepturi sociale a 
articolelor 13 și 17 ale Cartei sociale europene,

– având în vedere articolele 79, 153 și 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 
1, 14, 31, 35 și 47,

– având în vedere „Programul de la Stockholm - o Europă deschisă și sigură în serviciul 
cetățenilor și pentru protecția acestora”1,

– având în vedere Directiva 2002/90/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2002 de definire a 
facilitării intrării, tranzitului și șederii neautorizate2, 

– având în vedere Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 
iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa 
angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală3,

                                               
1 JO C 115, 4.5.2010, p. 1.
2 JO L 328, 5.12.2002, p. 17.
3 JO L 168, 30.6.2009, p. 24.
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– având în vedere Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre 
pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situația de ședere ilegală1,

– având în vedere Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul 
de ședere eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane 
sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigrației ilegale și care cooperează cu 
autoritățile competente2,

– având în vedere proiectul de cercetare european Clandestino și proiectul Undocumented 
Worker Transitions, ambele finanțate de Comisiei în temeiul celui de-al șaselea program-
cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnologică,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 17 iunie 2013, intitulată „Al patrulea raport 
anual privind imigrația și azilul (2012)” (COM(2013)0422),

– având în vedere Rezoluția sa din 8 martie 2011 referitoare la reducerea inegalităților în 
materie de sănătate în UE3,

– având în vedere Rezoluția sa din 4 iulie 2013 referitoare la impactul crizei asupra 
accesului grupurilor vulnerabile la îngrijire4,  

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și avizul 
Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0000/2013), 

A. întrucât termenul de „migrant fără acte de identitate” definește un cetățean al unei țări 
terțe a cărui prezență pe teritoriul unui stat membru nu îndeplinește sau nu mai 
îndeplinește condițiile de intrare prevăzute la articolul 5 din Codul Frontierelor Schengen 
sau alte condiții de intrare, ședere sau rezidență în statul membru respectiv5 și a cărui 
identificare de către autoritățile de imigrare ar duce la o decizie de returnare sau la 
expulzare;

B. întrucât un stat membru are dreptul de a decide cu privire la propriile politici de imigrare; 
întrucât, cu toate acestea, drepturile fundamentale ale imigranților trebuie protejate și 
garantate în conformitate cu legislația UE și cu legislația internațională, pe care statele 
membre trebuie să le respecte;

C. întrucât din cauza statutului lor juridic, migranților fără acte de identitate li se refuză 
frecvent dreptul la locuințe decente, servicii de sănătate fundamentale și de urgență, 
precum și la școlarizare; întrucât statutul juridic de migrant fără acte de identitate nu le 
permite o protecție față de exploatarea prin muncă la locul de muncă sau față de abuzurile 
fizice și psihologice; întrucât acest statut juridic nu le permite să solicite accesul la justiție;

                                               
1 JO L 348, 24.12.2008, p. 98.
2 JO L 261, 06.8.2004, p. 19.
3 JO C 199 E, 7.7.2012, p. 25.
4 Texte adoptate, P7_TA(2013)0328.
5 Articolul 3 din Directiva 2008/115/CE.
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D. întrucât femeile migrante fără acte de identitate și persoanele aflate în grija acestora sunt 
deosebit de vulnerabile la riscurile care decurg din acest statut juridic, deoarece sunt mai 
expuse decât bărbații la posibilitatea unor abuzuri fizice și psihologice, la condițiile de 
muncă precare, exploatarea prin muncă de către angajatori și dubla discriminare bazată 
atât pe rasă, cât și pe gen; 

E. întrucât migranții fără acte de identitate au acces limitat la locuințe sociale și rămân 
dependenți de piața privată de locuințe; întrucât femeile migrante fără acte de identitate 
sunt cele mai expuse riscului de abuzuri sub forma unor violențe fizice sau sexuale comise 
de proprietarii privați;

F. întrucât există o probabilitate mai mare ca femeile migrante fără acte de identitate să fie 
supuse unor acte de violență și abuz; întrucât accesul la adăposturile administrate de stat 
pentru femei necesită o formă legală de identitate sau un permis de ședere și întrucât 
victimele nu au nicio alegere, prin urmare, decât să rămână într-o situație de abuz sau să 
ajungă în stradă; întrucât acestea riscă deportarea dacă contactează poliția;

G. întrucât există mari diferențe între statele membre în ceea ce privește nivelul accesului la 
serviciile de sănătate acordate migranților clandestini și al condițiilor pe care le impun 
furnizorilor de servicii de sănătate cu privire la semnalarea, printre altele, a migranților 
fără acte de identitate;

H. întrucât accesul la serviciile de sănătate elementare, precum îngrijirea de urgență, este 
foarte limitat, dacă nu chiar imposibil, pentru migranții fără acte de identitate datorită 
necesității identificării, costului ridicat al tratamentului și fricii de a nu fi detectați și 
denunțați; întrucât femeile migrante fără acte de identitate se confruntă cu un risc sporit 
deoarece nu beneficiază de o îngrijire specifică, precum serviciile prenatale, natale și 
postnatale; întrucât anumiți migranți fără acte de identitate nici măcar nu își cunosc 
drepturile în materie de îngrijiri de sănătate în țara-gazdă;

I. întrucât teama de a fi descoperite și denunțate autorităților împiedică femeile migrante 
fără acte de identitate să ceară ajutor în situații abuzive, chiar și ONG-urilor specializate în 
acordarea de consiliere juridică imigranților; întrucât, prin urmare, acești migranți sunt 
efectiv privați de cunoașterea și garantarea drepturilor lor; întrucât, din aceleași motive, 
este greu ca organizațiile societății civile să le acorde sprijin și ajutor;

J. întrucât copiii migranți din familii fără acte de identitate nu pot fi școlarizați datorită fricii 
familiei de a fi descoperită și datorită incapacității de a furniza documentele oficiale 
necesare înscrierii;

K. întrucât cererea din ce în ce mai mare de lucrători în domeniul îngrijirii și ajutorului la 
domiciliu atrage un număr mare de femei migrante, multe dintre acestea neavând actele 
necesare; întrucât femeile fără acte de identitate care lucrează în acest sector sunt mai 
vulnerabile în ceea ce privește salariile scăzute, violența morală, confiscarea salariilor și a 
pașapoartelor și, câteodată, violența fizică din partea angajatorilor lor; întrucât este puțin 
probabil ca femeile fără acte să recurgă la justiție pentru a obține despăgubiri;
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L. întrucât migranții fără acte se află într-o situație de incertitudine juridică1 și, prin urmare, 
nu sunt protejați împotriva arestărilor și/sau a retențiilor ilegale; 

M. întrucât femeile migrante sunt deosebit de vulnerabile la violențele fizice și morale în caz 
de arestare sau de plasare într-un centru de detenție;

Recomandări

1. reamintește că necesitatea protejării drepturilor fundamentale ale migranților fără acte de 
identitate a fost subliniată de nenumărate ori de către organizațiile internaționale, precum 
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei, precum și în cadrul instrumentelor 
internaționale ale ONU privind drepturile omului și al legislației europene;

2. încurajează statele membre să aplice directiva care definește ajutorul la intrarea, la 
tranzitul sau la sejurul ilegal, fără a limita posibilitatea migranților fără acte de identitate 
de a închiria o locuință pe piața liberă, pentru a reduce riscul unor situații de exploatare 
sau de rău tratament;

3. reamintește articolul 8 din CEDO privind respectarea integrității fizice a persoanelor și, 
prin urmare, încurajează statele membre ca, în cazul migranților fără acte aflați în situațiile 
cele mai vulnerabile, să renunțe la obligația de a prezenta documente de identitate pentru a 
avea acces la adăposturile gestionate de stat;

4. încurajează statele membre să despartă politicile privind sănătatea de politicile privind 
imigrarea și, prin urmare, să nu oblige cadrele medicale să semnaleze migranții fără acte 
de identitate; de asemenea, încurajează statele membre să nu solicite școlilor să semnaleze 
copiii migranților fără acte de identitate;

5. reamintește faptul că drepturile prevăzute în Directiva privind victimele nu depind de 
statutul de rezidență al victimei2; prin urmare, încurajează cu tărie statele membre să 
despartă urmărirea autorilor violențelor comise împotriva femeilor migrante fără acte de 
identitate de controlul imigrației pentru ca victimele să poată depună plângere în 
siguranță;

6. solicită statelor membre să asigure punerea corectă în aplicare a clauzei de salvgardare 
prevăzută la articolul 6 din Directiva privind sancțiunile împotriva angajatorilor, care 
obligă statele membre să pună la dispoziție mecanisme care să permită lucrătorilor 
migranți fără acte de identitate să depună plângere împotriva unui angajator pentru a 
solicita plata salariilor restante; solicită statelor membre, ONG-urilor și tuturor celorlalte 
organizații ale societății civile care lucrează cu migranții fără acte de identitate să 
organizeze campanii de sensibilizare pentru a informa migranții fără acte de identitate cu 
privire la drepturile lor;

7. recomandă cu tărie Comisiei ca, în cadrul viitoarei revizuiri a Directivei privind 
                                               
1 Atunci când migranții fără acte de identitate sunt arestați și identificați de către serviciile de imigrație și li se 
prezintă o decizie de expulzare care este amânată, dar nu dispun de niciun document care să ateste amânarea 
deciziei de expulzare.
2 Considerentul 10 din  Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 octombrie 2012 
de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității,
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sancțiunile împotriva angajatorilor, să introducă posibilitatea unui mecanism care să 
permită migranților în situație ilegală să depună plângeri formale anonime împotriva 
angajatorilor abuzivi; 

8. solicită statelor membre să pună pe deplin în aplicare Directiva privind returnarea și să 
elibereze un certificat în cazul amânării unei expulzări, astfel cum prevede directiva, 
pentru a evita situațiile de incertitudine juridică;

9. solicită Comisiei ca, în cadrul evaluării Directivei privind returnarea, să o revizuiască, 
consolidând protecția drepturilor fundamentale ale migranților reținuți; 

10. reamintește faptul că în conformitate cu Directiva privind returnarea, statele membre au 
obligația de a tratat cetățenii țărilor terțe aflați în centre de retenție într-un „mod uman și 
demn” cu respectarea deplină a drepturilor lor fundamentale; solicită, prin urmare, statelor 
membre să cerceteze plângerile privind violența fizică împotriva persoanelor reținute;

11. solicită statelor membre să-și consolideze colaborarea cu ONG-urile și organizațiile 
societății civile care lucrează asupra acestui aspect pentru a găsi alternative la centrele de 
detenție; 

12. solicită UE și statelor membre să furnizeze modalități de finanțare pentru organizațiile 
care oferă asistență juridică, umanitară și socială femeilor migrante fără acte de identitate;

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei. 
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EXPUNERE DE MOTIVE

Un migrant fără acte de identitate este definit ca un cetățean al unei țări terțe a cărui ședere în 
UE este ilegală și, prin urmare, nu are permis de ședere care să o autorizeze. Migrantul fie 
intră în UE ilegal, fie a depășit perioada de viză sau i s-a refuzat cererea de azil. Frecvent, 
migranții fără acte de identitate se găsesc într-un „limbo juridic”, adică au fost arestați și 
identificați de autoritățile de imigrare și au primit o decizie de returnare, dar decizia nu a fost 
executată sau a fost amânată, iar autoritățile nu emit migrantului un document oficial care să 
ateste amânarea deciziei. În aceste cazuri, migrantul este expus riscului de a fi arestat și 
deținut iarăși și nu are acces la drepturile sale. Ca urmare a statutului lor juridic, migranții fără 
acte de identitate au acces limitat sau nu au acces la serviciile de bază din țara gazdă. 
Accesarea serviciilor medicale de urgență sau semnarea unui contract de casă sau de înscriere 
la cursuri necesită o formă valabilă de identificare și/sau dovada reședinței, pe care migranții 
fără acte de identitate nu le pot furniza. O altă problemă este frica de a fi semnalat de 
furnizorii de servicii autorităților de imigrare. Cerințele privind semnalarea sunt diferite între 
statele membre, în funcție de serviciile oferite și, deși profesorii sau doctorii nu sunt obligați 
prin lege să semnaleze imigranți clandestini, nu există nicio garanție că nu vor proceda astfel. 
Se înțelege de la sine că semnalarea oricăror infracțiuni sau a exploatării de către angajator nu 
este posibilă.

Ca de obicei, situația femeilor migrante fără acte de identitate este mai dificilă decât cea a 
bărbaților. Acestea sunt confruntate cu discriminarea dublă din cauza genului și a statutului 
juridic (sau chiar o discriminare triplă dacă socotim rasa). Femeile migrante sunt mai 
vulnerabile la abuzurile fizice în general, dar cele fără acte de identitate sunt și mai 
vulnerabile, deoarece statutul lor juridic le pune într-o situație în care nu pot cere ajutorul 
poliției sau al spitalelor sau al adăposturilor, iar cei care abuzează de ele cunosc acest fapt și 
exploatează situația. De exemplu, au fost cazuri când proprietarii fără scrupule au exploatat 
vulnerabilitatea femeilor migrante fără documente și au abuzat fizic și sexual de acestea în 
schimbul unei locuințe. Femeile migrante fără acte de identitate care se găsesc în situații de 
abuz nu pot nici măcar avea acces la adăposturile pentru femei. Cele mai multe adăposturi 
administrate de stat pentru femei necesită o formă de identificare pentru a le primi, deci 
victimele au opțiunea oribilă de a  rămâne în situația de abuz sau de a ajunge pe drumuri. 

În plus, femeile migrante fără acte de identitate nu pot accesa ușor serviciile de sănătate 
specifice de gen, cum ar fi serviciile antenatale și postnatale. Ceea ce este mai grav este că 
acestor femei le este frică să contacteze acele ONG-uri și organizații ale societății civile care 
le pot ajuta și este, de asemenea, dificil pentru ONG-uri să le contacteze.

Recomandările propuse în acest raport se concentrează pe trei aspecte principale. Primul 
punct încurajează statele membre să despartă politicile de imigrare de sănătate, educație și de 
urmărirea penală a infracțiunilor comise împotriva migranților fără acte de identitate. Accesul 
la serviciile de sănătate fundamentale, educație și protecția integrității fizice sunt drepturi 
fundamentale, iar migranții fără acte de identitate au dreptul la acestea, în ciuda statutului lor 
rezidențial sau juridic.   Prin urmare, migranții ar trebui să poată accesa aceste servicii de bază 
și, de asemenea, să raporteze persoanele care abuzează la poliție, fără frica de a fi arestați și 
deportați. 
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Al doilea punct recomandă Comisiei ca, în cadrul viitoarelor revizuiri ale Directivei privind 
sancțiunile împotriva angajatorilor și ale Directivei privind returnarea, să consolideze 
protecția drepturilor fundamentale pentru migranții fără acte de identitate și în special pentru 
femeile migrante fără acte de identitate. Directiva privind sancțiunile împotriva angajatorilor 
conține, la articolul 6, o clauză de salvgardare care obliga statele membre să pună la dispoziție 
un mecanism care să asigure că lucrătorii migranți fără acte de identitate au posibilitatea să 
depună plângere împotriva unui angajator pentru a solicita plata salariilor restante sau să 
solicite autoritatea competentă din statul în cauză pentru a lansa procedura de recuperare. 
Conform unei serii de studii, această clauză de salvgardare nu este pusă în aplicare în mod 
adecvat în statele membre. În plus, migranții fără acte de identitate nu știu că dispun de acest 
drept specific. Raportul invită statele membre și organizațiile societății civile care lucrează 
asupra acestui aspect să organizeze campanii de sensibilizare pentru a informa migranții fără 
acte de identitate cu privire la faptul că au posibilitatea de a intenta acțiuni în justiție în cazul 
în care angajatorul nu a efectuat plata salariului. Raportul introduce, de asemenea, 
recomandarea de a institui un nou mecanism prin care migranții să poată depune plângeri 
formale dar anonime împotriva angajatorilor abuzivi, prin intermediul organizațiilor societății
civile sau a sindicatelor, în funcție de legislația fiecărui stat membru. Al doilea punct 
reiterează, de asemenea, cererea adresată statelor membre de a pune pe deplin în aplicare 
obligația de a elibera un certificat oficial de amânare a expulzării pentru a evita situația 
incertitudinii juridice în care se regăsesc unii migranți fără acte de identitate. Acest lucru este 
important deoarece, în afară de faptul că se evită arestările viitoare și/sau reținerile, protecția 
de bază la care are dreptul un migrant fără acte de identitate diferă în funcție de statutul 
acestuia, în special protecția împotriva reținerii arbitrare.

Al treilea punct acoperit de recomandările din raport se referă la situația din centrele de 
detenție. Deseori migranții sunt reținuți în condiții indecente care pot provoca traumatisme 
psihologice. Femeile migrante fără acte de identitate sunt deseori victime ale violenței fizice 
cu ocazia arestării și în timpul reținerii. Raportul solicită statelor membre să cerceteze cu 
atenție orice plângere privind violența fizică depusă de persoanele reținute și, în cooperare cu 
ONG-urile, să găsească alternative mai umane la centrele de detenție cu condiții carcerale. 
Raportul încheie prin a solicita Comisiei Europene și statelor membre să sporească finanțarea 
ONG-urilor și a organizațiilor societății civile care lucrează cu migranții fără acte de 
identitate. 


