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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o neregulárnych migrantkách v Európskej únii
(2013/2115(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989, najmä na jeho články 24 a 
28,

– so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien,

– so zreteľom na článok 12 Medzinárodného paktu OSN o hospodárskych, sociálnych a 
kultúrnych právach,

– so zreteľom na Dohovor OSN o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov 
ich rodín,

– so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP),

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu 
násiliu a o boji proti nemu,

– so zreteľom na dohovor Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o dôstojných pracovných 
podmienkach pre pracovníkov v domácnosti,

– so zreteľom na výklad článkov 13 a 17 Európskej sociálnej charty Európskym výborom 
pre sociálne práva,

– so zreteľom na články 79, 153 a 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej články 1, 14, 31, 35 
a 47,

– so zreteľom na Štokholmský program – otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom 
a chráni ich1,

– so zreteľom na smernicu Rady 2002/90/ES z 28. novembra 2002, ktorá definuje 
napomáhanie neoprávneného vstupu, tranzitu a bydlisku2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, 
ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských 
štátov3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 115, 4.5.2010, s. 1.
2 Ú. v. ES L 328, 5.12.2002, s. 17.
3 Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2009, s. 24.
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2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území1,

– so zreteľom na smernicu Rady 2004/81/ES z 29. apríla 2004 o povoleniach na trvalý 
pobyt, vydávaných štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú obeťami nezákonného 
obchodovania s ľuďmi alebo ktorí boli predmetom konania umožňujúceho nelegálne 
prisťahovalectvo a ktorí spolupracovali s príslušnými orgánmi2,

– so zreteľom na európsky výskumný projekt Clandestino a projekt Undocumented Worker 
Transitions (Pohyb neregulárnych pracovníkov), ktoré financuje Komisia v rámci šiesteho 
rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. júna 2013 s názvom 4. výročná správa 
o prisťahovalectve a azyle za rok 2012 (COM(2013)0422),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2011 o zmierňovaní nerovností v oblasti 
zdravia v EÚ3,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2013 s názvom Vplyv krízy na prístup 
zraniteľných skupín k starostlivosti4,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a stanovisko Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci (A7-0000/2013), 

A. keďže pojem „neregulárny migrant“ sa vymedzuje ako štátny príslušník tretej krajiny, 
ktorého prítomnosť na území členského štátu nespĺňa alebo prestala spĺňať podmienky 
vstupu, ako sú stanovené v článku 5 Kódexu schengenských hraníc, alebo iné podmienky 
vstupu alebo pobytu v tomto členskom štáte5 a ktorého odhalenie imigračnými orgánmi by 
viedlo k rozhodnutiu o návrate alebo vyhostení;

B. keďže členský štát má právo rozhodovať o svojej vlastnej prisťahovaleckej politike; 
keďže základné práva prisťahovalcov sa musia chrániť a garantovať v súlade s právnymi 
predpismi EÚ a medzinárodnými právnymi predpismi, ktorými sú členské štáty viazané;

C. keďže neregulárnym migrantom je z dôvodu ich právneho postavenia často odopretý 
prístup k dôstojnému bývaniu, základným a pohotovostným službám zdravotnej 
starostlivosti a školskému vzdelávaniu; keďže v dôsledku svojho neregulárneho právneho 
postavenia prichádzajú o ochranu pred vykorisťovaním na pracovisku alebo fyzickým a 
psychickým zneužívaním; keďže toto právne postavenie im neumožňuje požadovať 
prístup k justičným orgánom;

D. keďže neregulárne migrantky a na nich závislé osoby sú mimoriadne zraniteľné z hľadiska 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98.
2 Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 19.
3 Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 25.
4 Prijaté texty, P7_TA(2013)0328.
5 Článok 3 smernice 2008/115/ES.
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rizík vyplývajúcich z ich právneho postavenia, pretože sú viac ako muži vystavené 
možnosti fyzického a psychického zneužívania, zlým pracovným podmienkam, 
vykorisťovaniu zo strany zamestnávateľov a dvojitej diskriminácii z dôvodu rasy 
a pohlavia;

E. keďže neregulárni migranti majú obmedzený prístup k sociálnemu bývaniu a zostávajú 
závislí od trhu s bývaním poskytovaným súkromnými osobami; keďže neregulárnym 
migrantkám najviac hrozí zneužívanie v podobe fyzického alebo sexuálneho násilia 
páchaného súkromnými prenajímateľmi ubytovania;

F. keďže neregulárne migrantky sú častejšie obeťami násilia a zneužívania; keďže prístup 
k štátom riadeným azylovým domom pre ženy podlieha požiadavke predloženia 
oficiálneho preukazu totožnosti alebo povolenia na pobyt a keďže obete teda nemajú inú 
možnosť ako zostať v situácii, v ktorej sú zneužívané, alebo utiecť na ulicu; keďže 
v prípade, že sa obrátia na políciu, riskujú vyhostenie;

G. keďže medzi členskými štátmi existujú značné rozdiely v úrovni prístupu k službám 
zdravotnej starostlivosti poskytovaným neregulárnym migrantom, ako aj v podmienkach, 
ktoré kladú na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pokiaľ ide o nahlasovanie 
neregulárnych migrantov;

H. keďže prístup k najzákladnejšej zdravotnej starostlivosti, ako je pohotovostná zdravotná 
starostlivosť, je pre neregulárnych migrantov prísne obmedzený, ak nie nemožný, a to z 
dôvodu požiadavky preukázania totožnosti, vysokej ceny liečby a strachu z odhalenia a
nahlásenia príslušným orgánom; keďže neregulárne migrantky sú mimoriadne ohrozené 
z dôvodu, že im nie je poskytovaná žiadna starostlivosť špecifická pre ženy, ako je 
prenatálna a postnatálna starostlivosť a starostlivosť počas pôrodu; keďže niektoré 
neregulárne migrantky dokonca ani nevedia o tom, že v hostiteľskej krajine majú nárok na 
zdravotnú starostlivosť;

I. keďže strach z odhalenia a nahlásenia orgánom skutočne bráni neregulárnym migrantkám 
vo vyhľadaní pomoci v situácii, keď sú zneužívané, a to aj pokiaľ ide o pomoc 
mimovládnych organizácií špecializujúcich sa na právne poradenstvo pre prisťahovalcov; 
keďže tieto migrantky sú preto v podstate zbavené možnosti poznať svoje práva a mať ich 
garantované; keďže z rovnakých príčin je pre organizácie občianskej spoločnosti ťažké 
ponúknuť pomoc a podporu;

J. keďže deti z rodín neregulárnych migrantov nemôžu chodiť do školy kvôli strachu týchto 
rodín z odhalenia a neschopnosti zabezpečiť oficiálne dokumenty potrebné na zápis;

K. keďže zvýšený dopyt po pracovnej sile v odvetví služieb v domácnosti a opatrovateľských 
služieb priťahuje veľké množstvo migrantiek, z ktorých mnohé majú neregulárne 
postavenie; keďže neregulárne migrantky pracujúce v tomto odvetví sú najviac zraniteľné, 
pokiaľ ide o nízke mzdy, psychické zneužívanie, zadržiavanie mzdy a pasu a niekedy aj 
fyzické zneužívanie zo strany zamestnávateľov; keďže je málo pravdepodobné, že 
neregulárne migrantky sa budú usilovať o nápravu pred súdom;
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L. keďže neregulárni migranti sa nachádzajú v právnom vákuu1, a preto nie sú chránení pred 
svojvoľným zatknutím a/alebo ďalším zadržiavaním; 

M. keďže neregulárne migrantky sú mimoriadne zraniteľné, pokiaľ ide o fyzické a psychické 
zneužívanie počas zatknutia a v zadržiavacích zariadeniach;

Odporúčania

1. pripomína, že medzinárodné organizácie, ako je Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, 
a medzinárodné právne nástroje OSN v oblasti ľudských práv a právne predpisy EÚ 
opakovane zdôrazňujú právo chrániť základné práva neregulárnych migrantov;

2. nabáda členské štáty, aby uplatňovali smernicu o napomáhaní spôsobom, ktorý 
neregulárnych migrantov neoberá o možnosť prenajať si ubytovanie na slobodnom trhu, 
aby sa tak znížilo riziko ich vykorisťovania a zneužívania;

3. pripomína článok 8 EDĽP týkajúci sa rešpektovania fyzickej integrity jednotlivcov, 
a členské štáty preto nabáda, aby zrušili požiadavku, na základe ktorej sú neregulárni 
migranti v najzraniteľnejších situáciách povinní predložiť doklady na to, aby získali 
prístup k štátnym azylovým domom;

4. nabáda členské štáty, aby politiky v oblasti zdravotníctva oddelili od prisťahovaleckých 
politík a upustili tak od povinnosti, ktorú ukladajú poskytovateľom starostlivosti, pokiaľ 
ide o nahlasovanie neregulárnych migrantov; takisto nabáda členské štáty, aby upustili od 
požiadavky ukladanej školám, pokiaľ ide o nahlasovanie detí neregulárnych migrantov;

5. pripomína, že práva stanovené v smernici o obetiach nie sú podmienené pobytovým 
statusom obete2; dôrazne preto členské štáty nabáda, aby oddelili stíhanie páchateľov 
násilia na neregulárnych migrantkách od prisťahovaleckých kontrol, tak aby obete mohli 
bezpečne nahlásiť trestnú činnosť;

6. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili správne vykonávanie ochranných opatrení 
obsiahnutých v článku 6 smernice o sankciách voči zamestnávateľom, v ktorom sa od 
členských štátov požaduje, aby sprístupnili mechanizmy, ktoré neregulárnym migrujúcim 
pracovníkom umožnia podať na zamestnávateľov žalobu z dôvodu akejkoľvek 
nevyplatenej mzdy; vyzýva členské štáty, mimovládne organizácie a všetky ďalšie 
organizácie občianskej spoločnosti spolupracujúce s neregulárnymi migrantmi, aby viedli 
kampane na zvyšovanie povedomia, ktoré budú neregulárnych migrantov informovať 
o tomto práve;

7. dôrazne odporúča, aby Komisia v rámci budúcej revízie smernice o sankciách voči 
zamestnávateľom zaviedla možnosť mechanizmov, na základe ktorých budú neregulárni 
migranti môcť podávať anonymné formálne sťažnosti na zamestnávateľov, ktorí ich 
zneužívajú;

                                               
1 Keď sú neregulárni migranti imigračnými orgánmi zatknutí a identifikovaní a keď sa vydá rozhodnutie o ich 
odsune, ktorý sa potom odloží, pričom však nemajú žiadny doklad osvedčujúci rozhodnutie o odložení odsunu.
2 Odôvodnenie 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy 
v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov.
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8. vyzýva členské štáty, aby s cieľom predísť právnej neistote v plnej miere vykonávali 
smernicu o návrate a aby vydávali potvrdenia o odložení odsunu, ako sa požaduje v 
smernici;

9. vyzýva Komisiu, aby smernicu o návrate pri jej hodnotení zrevidovala tak, že posilní 
ochranu základných práv zadržiavaných migrantov; 

10. pripomína, že v súlade so smernicou o návrate majú členské štáty povinnosť zaobchádzať 
so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sa nachádzajú v zadržiavacích centrách, 
humánnym a dôstojným spôsobom, pričom sa musia v plnej miere rešpektovať základné 
ľudské práva zadržiavaných; vyzýva preto členské štáty, aby preskúmali všetky tvrdenia 
o fyzickom zneužívaní zadržiavaných;

11. vyzýva členské štáty, aby posilnili svoju spoluprácu s mimovládnymi organizáciami 
a organizáciami občianskej spoločnosti pôsobiacimi v tejto oblasti a našli tak alternatívy 
k zadržiavacím centrám;

12. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby organizáciám, ktoré neregulárnym migrantkám 
ponúkajú právnu, humanitárnu a sociálnu pomoc, poskytli možnosti financovania;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pojem „neregulárny migrant“ sa vymedzuje ako štátny príslušník tretej krajiny, ktorého pobyt 
v EÚ je za súčasných podmienok nelegálny a ktorý teda nemá povolenie, ktoré by ho na 
takýto pobyt oprávňovalo. Takýto migrant buď vstúpil na územie EÚ nelegálne, zdržuje sa na 
tomto území aj po uplynutí platnosti víz, alebo jeho žiadosť o azyl bola zamietnutá. 
Neregulárni migranti sa často ocitajú v právnej neistote po tom, čo boli zatknutí a imigračné 
orgány ich identifikovali a vydali rozhodnutie o návrate, ktoré však nebolo vykonané ani 
odložené a orgány migrantovi nevydali formálny dokument potvrdzujúci odklad rozhodnutia. 
V takomto prípade existuje riziko, že migrant bude opäť zatknutý a zadržiavaný, a nemá 
žiaden prístup k svojim právam. V dôsledku svojho právneho postavenia nemajú neregulárni 
migranti v hostiteľskej krajine žiadny alebo majú len obmedzený prístup k základným 
službám. Na prístup k pohotovostnej zdravotnej starostlivosti alebo podpísanie nájomnej 
zmluvy či zápis do vzdelávacieho kurzu je potrebný platný doklad totožnosti a/alebo doklad 
o pobyte, ktoré neregulárni migranti nedokážu poskytnúť. Ďalším problémom je strach z toho, 
že poskytovatelia týchto služieb nahlásia dotknuté osoby imigračným orgánom. Požiadavky 
týkajúce sa nahlasovania sa medzi členskými štátmi líšia v závislosti od poskytovanej služby 
a hoci učitelia či lekári nevyhnutne nie sú zákonom povinní nahlasovať nelegálnych 
prisťahovalcov, neexistuje žiadna záruka, že tak neurobia. Netreba pripomínať, že nahlásenie 
akejkoľvek trestnej činnosti alebo zneužívania zo strany zamestnávateľa polícii nepripadá do 
úvahy.

Situácia neregulárnych migrantiek je ako zvyčajne zúfalejšia, než je to v prípade mužov. 
Stretávajú sa s dvojitou diskrimináciou z dôvodu pohlavia a právneho postavenia (či dokonca 
s trojitou diskrimináciou, ak sa zahrnie aj rasová príslušnosť). Migrantky sú vo všeobecnosti 
zraniteľnejšie voči fyzickému zneužívaniu, no neregulárne migrantky sú ešte zraniteľnejšie, 
pretože sa vzhľadom na svoje právne postavenie ocitajú v pozícii, keď sa nemôžu obrátiť na 
políciu, nemocnicu či azylový dom so žiadosťou o pomoc, a osoba, ktorá ich zneužíva, si je 
toho vedomá a využíva to. Došlo napríklad k prípadom, keď túto zraniteľnosť neregulárnych 
migrantiek využívali bezcharakterní prenajímatelia ubytovania a sexuálne ich zneužívali 
výmenou za poskytnutie miesta pre život. Neregulárne migrantky, ktoré sa ocitnú v situácii, 
keď sú zneužívané, dokonca nemajú ani ľahký prístup k ženským azylovým domom. Väčšina 
štátnych azylových domov pre ženy vyžaduje na prijatie osoby určitý doklad jej totožnosti, 
takže na obete je ponechaná desivá voľba zostať v situácii, v ktorej sú zneužívané, alebo sa 
stať bezdomovcom. 

Okrem toho nemajú neregulárne migrantky ani jednoduchý prístup k zdravotnej starostlivosti 
špecifickej pre ženy, ako je starostlivosť pred a po narodení dieťaťa. A čo je ešte horšie, tieto 
ženy sa dokonca boja obrátiť na tie mimovládne organizácie a organizácie občianskej 
spoločnosti, ktoré im môžu skutočne pomôcť, pričom nadviazanie kontaktu s týmito ženami 
je pre mimovládne organizácie rovnako ťažké.

Odporúčania navrhované v správe sa zameriavajú na tri hlavné body. V prvom bode sú 
členské štáty nabádané, aby oddelili prisťahovalecké politiky od politík v oblasti 
zdravotníctva, vzdelávania a stíhania zločinov páchaných na neregulárnych migrantoch. 
Prístup k základnej zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu a ochrane fyzickej integrity patrí 
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k základným právam a neregulárni migranti naň majú nárok aj napriek ich pobytovému 
statusu alebo právnemu postaveniu. Migranti by preto mali mať možnosť prístupu k týmto 
základným službám, ako aj možnosť nahlasovať polícii bez strachu zo zatknutia a vyhostenia 
tých, ktorý zneužívajú ich situáciu. 

V druhom bode sa odporúča, aby Komisia pri budúcich revíziách smernice o sankciách voči 
zamestnávateľom a smernice o návrate posilnila ochranu základných práv neregulárnych 
migrantov a najmä neregulárnych migrantiek. Smernica o sankciách voči zamestnávateľom 
obsahuje v článku 6 ochranné opatrenie, ktoré od členských štátov požaduje, aby sprístupnili 
mechanizmy, ktorými sa zabezpečí, aby neregulárni migrujúci pracovníci mohli buď uplatniť 
voči zamestnávateľovi nárok na akúkoľvek nevyplatenú mzdu, alebo mohli vyzvať príslušný 
orgán dotknutého štátu na začatie vymáhania. Ako však vyplýva z niekoľkých štúdií, nie je 
táto ochranná doložka v členských štátoch riadne vykonávaná. Neregulárni migranti okrem 
toho nevedia, že toto osobitné právo majú. Správa vyzýva členské štáty a organizácie 
občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v tejto konkrétnej oblasti, aby viedli kampane na
zvyšovanie povedomia, v ktorých budú neregulárnych migrantov informovať o tom, že majú 
možnosť využiť ochranné právne prostriedky, ak im zamestnávateľ nevyplatil mzdu. Správa 
takisto obsahuje odporúčanie, aby sa zaviedol nový mechanizmus, prostredníctvom ktorého 
budú môcť migranti podať formálnu, avšak anonymnú sťažnosť voči zamestnávateľom, ktorí 
ich zneužívajú, a to pomocou organizácií občianskej spoločnosti alebo odborových zväzov 
v závislosti od právneho poriadku v každom jednotlivom členskom štáte. V druhom bode sa 
takisto posilňuje požiadavka, aby členské štáty v plnej miere vykonávali požiadavku vydávať 
oficiálne rozhodnutia o odložení odsunu, aby sa tak predišlo právnej neistote, v ktorej sa 
niektorí neregulárni migranti ocitajú. Okrem toho, že sa tak zamedzí budúcim zatknutiam 
a/alebo zadržiavaniam, je to dôležité z dôvodu, že základná ochrana, na ktorú má neregulárny 
migrant právo, sa líši v závislosti od jeho postavenia, a to najmä pokiaľ ide o ochranu pred 
svojvoľným zadržiavaním.

Tretím bodom, ktorému sa správa vo svojich odporúčaniach venuje, je situácia zadržiavacích 
centier. Migranti sú často držaní v nedôstojných podmienkach, kde môžu utrpieť psychické 
traumy. Neregulárne migrantky sú počas zatknutia a zadržiavania často fyzicky zneužívané. 
Správa požaduje, aby členské štáty v plnej miere preskúmali všetky tvrdenia o fyzickom 
zneužívaní podané zadržiavanými osobami a aby v spolupráci s mimovládnymi organizáciami 
našli humánnejšie alternatívy k zadržiavacím centrám, v ktorých prevládajú väzenské 
podmienky. Správa napokon vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby mimovládnym 
organizáciám a organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré pracujú s neregulárnymi 
migrantmi, poskytli viac finančných prostriedkov.


