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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o priseljenkah brez dokumentov v Evropski uniji
(2013/2115(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, zlasti členov 24 in 
28,

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk,

– ob upoštevanju člena 12 Mednarodnega pakta Združenih narodov o ekonomskih, socialnih 
in kulturnih pravicah,

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o varstvu pravic vseh delavcev migrantov 
in njihovih družinskih članov,

– ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

– ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja 
v družini ter boju proti njima,

– ob upoštevanju Konvencije Mednarodne organizacije dela (MOD) o dostojnem delu za 
delavce v gospodinjstvu,

– ob upoštevanju členov 13 in 17 Evropske socialne listine, kot jih razlaga Evropski odbor 
za socialne pravice,

– ob upoštevanju členov 79, 153 in 168 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti členov 1, 14, 31, 35 in 
47,

– ob upoštevanju stockholmskega programa z naslovom „Odprta in varna Evropa, ki služi 
državljanom in jih varuje“1,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/90/ES z dne 28. novembra 2002 o opredelitvi 
pomoči pri nedovoljenem vstopu, tranzitu in prebivanju2,

– ob upoštevanju Direktive 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 
2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav3,

– ob upoštevanju Direktive 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje 

                                               
1 UL C 115, 4.5.2010, str.1.
2 UL L 328, 5.12.2002, str. 17.
3 UL L 168, 30.6.2009, str. 24.
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nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav1,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2004/81/ES z dne 29. aprila 2004 o dovoljenju za 
prebivanje, izdanem prebivalcem tretjih držav, ki so žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi 
ali so bili predmet dejanj omogočanja nezakonitega priseljevanja, ki sodelujejo s 
pristojnimi organi2,

– ob upoštevanju evropskega raziskovalnega projekta Clandestino in projekta 
„Undocumented Worker Transitions“ (Spremembe statusa delavcev brez dokumentov), ki 
ju je financirala Komisija v okviru šestega okvirnega programa za raziskave in tehnološki 
razvoj,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 17. junija 2013 z naslovom „Četrto letno 
poročilo o priseljevanju in azilu (2012)“ (COM(2013)0422),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. marca 2011 o zmanjšanju neenakosti na področju 
zdravja v EU3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. julija 2013 z naslovom „Vpliv krize na dostop 
ranljivih skupin do oskrbe“4,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov ter mnenja Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0000/2013), 

A. ker izraz „priseljenec brez dokumentov“ pomeni državljana tretje države, ki biva na 
ozemlju države članice in ne izpolnjuje oziroma ne izpolnjuje več pogojev za vstop iz 
člena 5 zakonika o schengenskih mejah oziroma drugih pogojev za vstop, začasno ali 
stalno prebivanje v tej državi članici5 in ki bi bil vrnjen v matično državo oziroma izgnan, 
če bi ga odkrili organi za nadzor nad priseljevanjem;

B. ker imajo države članice pravico, da same odločajo o svoji politiki priseljevanja; ker pa 
morajo biti temeljne pravice priseljencev zagotovljene in zaščitene v skladu s pravom EU 
in mednarodnim pravom, ki zavezuje države članice;

C. ker priseljenci brez dokumentov zaradi svojega pravnega statusa pogosto niso deležni 
dostojnih stanovanj, osnovnih in nujnih zdravstvenih storitev ter šolanja; ker zaradi 
dejstva, da nimajo zakonsko predpisanih dokumentov, niso zaščiteni pred izkoriščanjem 
na delovnem mestu oziroma pred duševnimi in telesnimi zlorabami; ker zaradi svojega 
pravnega statusa ne morejo poiskati pravnega varstva;

D. ker so priseljenke brez dokumentov s svojimi vzdrževanimi družinskimi člani zaradi 
omenjenega pravnega statusa še posebej ogrožene, saj so bolj kakor moški izpostavljene 

                                               
1 UL L 348, 24.12.2008, str. 98.
2 UL L 261, 6.8.2004, str. 19.
3 UL C 199 E, 7.7.2012, str. 25.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0328.
5 Člen 3 Direktive 2008/115/ES.
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duševnim in telesnim zlorabam, slabim delovnim razmeram, izkoriščanju s strani 
delodajalcev in dvojni diskriminaciji, tako zaradi rasne pripadnosti kot zaradi spola;

E. ker priseljenci brez dokumentov zelo težko pridobijo socialna stanovanja in so odvisni od 
zasebne ponudbe na nepremičninskem trgu; ker so priseljenke brez dokumentov bolj 
izpostavljene zlorabam, namreč telesnemu in spolnemu nasilju lastnikov stanovanj;

F. ker je bolj verjetno, da bodo priseljenke brez dokumentov postale žrtve nasilja in zlorab; 
ker državna zatočišča za ženske od prosilk zahtevajo veljavno osebno izkaznico ali 
dovoljenje za bivanje, zato žrtve nimajo druge izbire, kot da se pustijo še naprej zlorabljati 
ali pa se znajdejo na cesti; ker tvegajo, da bodo izgnane, če poiščejo pomoč policije;

G. ker se možnosti zdravstvenega varstva za nezakonite priseljence v državah članicah 
močno razlikujejo, prav tako kot zahteve, ki jih slednje postavljajo ponudnikom 
zdravstvenih storitev v zvezi s prijavljanjem priseljencev brez dokumentov;

H. ker je dostop do najosnovnejšega zdravstvenega varstva, kot je nujna medicinska pomoč, 
za priseljence brez dokumentov zelo omejen, če ne celo nemogoč, ker se morajo 
identificirati, ker je zdravljene zelo drago in ker se bojijo, da jih bodo odkrili in prijavili 
oblastem; ker so priseljenke brez dokumentov še posebej ogrožene, saj niso deležne 
posebne nege za ženske, na primer pred porodom, med njim in po njem; ker se nekateri 
priseljenci brez dokumentov niti ne zavedajo, kakšne so njihove pravice do zdravstvenega 
varstva v državi gostiteljici;

I. ker priseljenke brez dokumentov zaradi bojazni, da jih bodo odkrili in prijavili oblastem, 
ne poiščejo pomoči, če postanejo žrtve zlorabe, niti ne pri nevladnih organizacijah, ki 
ponujajo pravne nasvete priseljencem; ker je zato tem priseljenkam dejansko 
onemogočeno, da bi se seznanile s svojimi pravicami in jih uveljavile; ker imajo 
organizacije civilne družbe iz istega razloga težave pri nudenju pomoči in podpore;

J. ker priseljenski otroci iz družin, ki nimajo dokumentov, ne morejo hoditi v šolo, saj se 
starši bojijo, da bodo odkriti, in ne morejo pridobiti uradnih dokumentov za vpis;

K. ker večje povpraševanje po gospodinjskih pomočnicah in negovalkah privlači veliko 
število priseljenk, od katerih jih mnogo nima ustreznih dokumentov; ker so priseljenke 
brez dokumentov, ki delajo v teh sektorjih, najbolj izpostavljene slabemu plačilu, 
duševnim zlorabam, neizplačevanju osebnih dohodkov, zasegu potnih listov in včasih celo 
fizičnim zlorabam s strani delodajalcev; ker je zelo malo verjetno, da bodo priseljenke 
brez dokumentov zaradi teh zlorab sprožile sodni postopek;

L. ker so priseljenci brez dokumentov v položaju pravne negotovosti1, zato niso zaščiteni 
pred samovoljno aretacijo in/ali pridržanjem; 

M. ker so priseljenke brez dokumentov še posebej izpostavljene telesnim in duševnim 
zlorabam ob aretaciji in v centrih za pridržanje;

                                               
1 Primeri, ko so nezakoniti priseljenci aretirani in jim organi za nadzor nad priseljevanjem izdajo odločbo o 
izgonu, ki je nato odložena, vendar priseljenci nimajo dokumentov, s katerimi bi to dokazali.
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Priporočila

1. spominja, da mednarodne organizacije, kot je parlamentarna skupščina Sveta Evrope, 
stalno opozarjajo, da je treba zaščititi temeljne pravice priseljencev brez dokumentov, to 
pa zahtevajo tudi mednarodni instrumenti ZN o človekovih pravicah in pravo EU;

2. spodbuja države članice, naj direktivo o pomoči pri vstopu izvajajo tako, da priseljencem 
brez dokumentov ne bo preprečevala najema stanovanja na prostem trgu, da bi tako 
omejile tveganje izkoriščanja in zlorab;

3. opozarja na člen 8 Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki govori o telesni 
nedotakljivosti posameznika, zato spodbuja države članice, naj od najbolj ogroženih 
priseljencev brez dokumentov ne zahtevajo dokumentov za vstop v državna zatočišča;

4. spodbuja države članice, naj zdravstveno politiko ločijo od politike priseljevanja in naj od 
zdravstvenih delavcev ne zahtevajo, da priseljence brez dokumentov prijavijo; prav tako 
jih spodbuja, naj ne zahtevajo, da šole prijavijo otroke priseljencev brez dokumentov;

5. opozarja, da pravice iz direktive o žrtvah niso pogojene s statusom rezidenta žrtve1; 
odločno spodbuja države članice, naj zato pregon nasilja nad priseljenkami brez 
dokumentov ločijo od nadzora nad priseljevanjem, da bodo lahko žrtve brez strahu 
prijavile kazniva dejanja;

6. poziva države članice, naj poskrbijo za pravilno izvajanje varovala iz člena 6 direktive o 
sankcijah za delodajalce, ki od njih zahteva, da uvedejo mehanizme, prek katerih bodo 
lahko priseljenci brez dokumentov od delodajalca terjali neizplačano plačo; poziva države 
članice, nevladne organizacije in vse druge organizacije civilne družbe, ki delajo s 
priseljenci brez dokumentov, naj slednje obveščajo o tej pravici;

7. toplo priporoča, naj Komisija med naslednjim pregledom direktive o sankcijah za 
delodajalce omogoči mehanizem, prek katerega bodo lahko nezakoniti priseljenci vlagali 
anonimne, vendar uradne pritožbe proti delodajalcem, ki jih zlorabljajo;

8. poziva države članice, naj v celoti izvajajo direktivo o vračanju in izdajajo potrdila o 
odložitvi izgona, kot predpisuje direktiva, da bodo preprečile pravno negotovost;

9. poziva Komisijo, naj direktivo o vračanju oceni in spremeni tako, da bo izboljšala varstvo 
temeljnih pravic pridržanih priseljencev; 

10. opominja, da direktiva o vračanju države članice obvezuje, da z državljani tretjih držav v 
centrih za pridržanje ravnajo „na human in dostojanstven način “ in ob tem v celoti 
spoštujejo njihove temeljne človekove pravice; zato države članice poziva, naj raziščejo 
vse navedbe o telesnem nasilju nad pridržanimi;

11. poziva države članice, naj tesneje sodelujejo z nevladnimi organizacijami in 
organizacijami civilne družbe pri reševanju tega vprašanja, da bi poiskale nadomestne 
možnosti za centre za pridržanje;

                                               
1 Uvodna izjava 10 Direktive 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi minimalnih standardov na 
področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj,
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12. poziva EU in države članice, naj zagotovijo možnosti financiranja za organizacije, ki 
priseljenkam brez dokumentov nudijo pravno, človekoljubno in socialno pomoč;

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 
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OBRAZLOŽITEV

„Priseljenec  brez dokumentov“ je državljan tretje države, čigar bivanje v EU je v danem 
trenutku nezakonito, torej nima dovoljenja za bivanje. Priseljenec je v EU vstopil nezakonito, 
mu je potekel vizum ali pa je bila njegova prošnja za azil zavrnjena. Priseljenci brez 
dokumentov se pogosto znajdejo v položaju pravne negotovosti, potem ko so bili aretirani in 
ko so jim organi za nadzor nad priseljevanjem izdali odločbo o izgonu, ki sicer še ni bila 
izvršena oziroma je bila odložena, vendar niso dobili uradnega dokumenta, ki bi to potrjeval. 
V takšnih primerih priseljencem grozi, da bodo znova aretirani ali pridržani, in ne morejo 
uveljavljati svojih pravic. Priseljenci brez dokumentov zaradi svojega pravnega statusa ne 
morejo izkoriščati osnovnih storitev v državi gostiteljici oziroma jih lahko izkoriščajo le 
deloma. Za nujno medicinsko pomoč, najem stanovanj ali vpis v šolo je potreben veljaven 
identifikacijski dokument ali potrdilo o prebivališču, ki ga priseljenci brez dokumentov 
nimajo. Povrhu tega se bojijo, da jih bodo izvajalci storitve prijavi organom za nadzor nad 
priseljevanjem. Zahteve glede prijavljanja se po državah članicah razlikujejo in so odvisne 
tudi od vrste storitve, tako da zakonodaja učiteljev in zdravnikov ne zavezuje povsod, da 
nezakonite priseljence prijavijo, ni pa nobenega zagotovila, da tega ne bodo storili. Prav tako 
je jasno, da priseljenci policiji ne morejo prijaviti kaznivih dejanj ali izkoriščanja na 
delovnem mestu.

Kot običajno je položaj priseljenk brez dokumentov  še slabši kot položaj moških. So žrtve 
dvojne diskriminacije, zaradi spola in pravnega statusa (ali celo trojne diskriminacije, če 
štejemo še rasno pripadnost). Priseljenke so v splošnem bolj izpostavljene telesnemu nasilju, 
tiste brez dokumentov pa so ogrožene še bolj, saj se zaradi svojega pravnega statusa ne 
morejo zateči na policijo, v bolnišnico ali zatočišče, tisti, ki jih zlorabljajo, pa se tega 
zavedajo in to dejstvo tudi izkoriščajo. Znani so primeri, ko so brezobzirni lastniki stanovanj 
izkoristili ranljivost priseljenk brez dokumentov ter jih fizično in spolno zlorabljali v zameno 
za streho nad glavo. Priseljenke brez dokumentov, ki so žrtve takšnih zlorab, se ne morejo niti 
preprosto zateči v varne hiše za ženske. Večina državnih zatočišč namreč zahteva osebni 
dokument, da lahko prosilko sprejmejo, zato žrtve nimajo druge izbire, kot da se pustijo še 
naprej zlorabljati ali pa se znajdejo na cesti. 

Priseljenke brez dokumentov prav tako niso deležne posebne nege za ženske, na primer pred 
porodom, med njim in po njem. Še huje pa je, da se bojijo obrniti celo na nevladne 
organizacije in organizacije civilne družbe, ki bi jim lahko pomagale, pa tudi te organizacije 
imajo težave pri navezovanju stikov z njimi.

Priporočila v tem poročilu so osredotočena na tri glavne točke. V prvi točki poročevalka 
spodbuja države članice, naj nadzor nad priseljevanjem ločijo od zdravstvenega varstva, 
izobraževanja in pregona kaznivih dejanj zoper priseljenke brez dokumentov. Osnovno 
zdravstveno varstvo, izobraževanje in zaščita telesne nedotakljivosti so temeljne pravice in 
priseljenci brez dokumentov so do njih upravičeni ne glede na to, ali imajo status rezidenta, in 
ne glede na svoj pravni status.   Zato bi jim morali omogočiti, da te osnovne storitve 
uporabljajo in da kršilce prijavijo policiji, brez strahu, da bodo aretirani in izgnani. 

V drugi točki poročevalka priporoča, naj Komisija pri naslednjem pregledu direktive o 
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sankcijah za delodajalce in direktive o vračanju izboljša zaščito temeljnih pravic priseljencev 
brez dokumentov, zlasti priseljenk. Direktiva o sankcijah za delodajalce v členu 6 vsebuje 
varovalo, ki državam članicam nalaga, da uvedejo mehanizme, prek katerih bodo lahko 
priseljenski delavci brez dokumentov od delodajalca terjali neizplačane plače oziroma od 
pristojnega državnega organa zahtevali, da sproži postopek izterjave. Več raziskav je 
pokazalo, da se to varovalo v državah članicah ne izvaja ustrezno. Povrhu tega se priseljenci 
brez dokumentov ne zavedajo, da imajo to pravico. Poročevalka države članice, nevladne 
organizacije in vse druge organizacije civilne družbe, ki delajo s priseljenci brez dokumentov, 
poziva, naj slednje obveščajo o razpoložljivih pravnih sredstvih v primerih, ko jim delodajalec 
ni izplačal plače. Priporoča tudi uvedbo novega mehanizma, prek katerega bodo lahko 
priseljenci vlagali anonimne, vendar uradne pritožbe proti delodajalcem, ki jih zlorabljajo, 
prek organizacij civilne družbe ali prek sindikatov, odvisno od zakonodaje v posamezni 
državi članici. V drugi točki poročevalka od držav članic znova zahteva, naj v celoti 
spoštujejo zahtevo, da morajo izdati uradno potrdilo o odložitvi izgona, da se prepreči pravna 
negotovost, v kateri se znajdejo nekateri priseljenci brez dokumentov. To je pomembno, saj 
bodo tako preprečene nove aretacije in/ali pridržanja, poleg tega pa je osnovno varstvo, ki ga 
uživa priseljenec brez dokumentov, odvisno od njegovega statusa, zlasti varstvo pred 
samovoljnim pridržanjem.

Tretja točka, na katero se nanašajo priporočila v tem poročilu, so razmere v centrih za 
pridržanje. Priseljenci pogosto prebivajo v neprimernih razmerah, v katerih lahko utrpijo 
psihološke travme. Priseljenke brez dokumentov so pogosto žrtve fizičnih zlorab ob aretaciji 
in med pridržanjem. Poročevalka poziva države članice, naj temeljito raziščejo vse navedbe 
pridržanih o fizičnih zlorabah in v sodelovanju z nevladnimi organizacijami poiščejo bolj 
humano nadomestilo za centre za pridržanje, ki spominjajo na zapore. Poročevalka poročilo 
sklene s pozivom Evropski komisiji in državam članicam, naj nevladnim organizacijam in 
organizacijam civilne družbe, ki delajo s priseljenci brez dokumentov, priskrbijo več 
finančnih sredstev.


