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Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, Ŝe pracownicy 

migrujący, którzy podejmują tymczasową 

pracę niewymagającą wysokich 

kwalifikacji na obrzeŜach rynku pracy lub 

wykonują pracę w gospodarstwach 

domowych, mogą spotykać się z 

dyskryminacją z wielu przyczyn 

jednocześnie, gdyŜ często pracują w 

niekorzystnych, nieuregulowanych 

warunkach; mając na uwadze, Ŝe wielu z 

tych pracowników stanowią migranci o 

nieuregulowanym statusie, przez co są oni 

bardziej naraŜeni na złe traktowanie, 

nieregularne wynagradzanie, przemoc lub 

wykorzystywanie seksualne; mając na 

uwadze, Ŝe pracownicy ci często nie są 

świadomi swoich praw, nie dysponują 

pełnym dostępem do usług publicznych lub 

mają problemy z dostępem do nich, w 

ograniczonym stopniu znają lokalny język i 

nie dysponują siecią kontaktów; mając na 

uwadze, Ŝe pracownicy o 

nieuregulowanym statusie nie ośmielają 

się zwrócić do władz o ochronę, 

skorzystanie z przysługujących praw lub 

dostęp do usług medycznych z obawy 

przed odesłaniem do kraju pochodzenia 

lub ukaraniem przez pracodawcę; mając 

równieŜ na uwadze, Ŝe w szczególnie 

niekorzystnej sytuacji są pracownicy 

gospodarstw domowych towarzyszący 

D. mając na uwadze, Ŝe pracownicy 

migrujący, którzy podejmują tymczasową 

pracę niewymagającą wysokich 

kwalifikacji na obrzeŜach rynku pracy lub 

wykonują pracę w gospodarstwach 

domowych, mogą spotykać się z 

dyskryminacją z wielu przyczyn 

jednocześnie, gdyŜ często pracują w 

niekorzystnych, nieuregulowanych 

warunkach; mając na uwadze, Ŝe naleŜy 

dołoŜyć starań o minimalizację liczby 

przypadków złego traktowania i 

nieregularnego wynagradzania 

pracowników migrujących oraz aktów 

przemocy wobec nich i wykorzystywania 

seksualnego; mając na uwadze, Ŝe 

pracownicy ci często nie są świadomi 

swoich praw, nie dysponują pełnym 

dostępem do usług publicznych lub mają 

problemy z dostępem do nich, w 

ograniczonym stopniu znają lokalny język i 

nie dysponują siecią kontaktów; mając 

równieŜ na uwadze, Ŝe w szczególnie 

niekorzystnej sytuacji są pracownicy 

gospodarstw domowych towarzyszący 

pracodawcom z krajów trzecich, 



 

AM\867116PL.doc  PE465.602v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

pracodawcom z krajów trzecich, 

Or. en 

 

 


