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Wdrażanie dyrektywy w sprawie zwalczania 
handlu ludźmi 

Dyrektywa 2011/36/UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar 
jest głównym narzędziem legislacyjnym UE w walce z tym zjawiskiem. Jej transpozycja do prawa krajowego 
miała nastąpić do 2013 r. Jednak niemal dziesięć lat po przyjęciu dyrektywy nadal istnieją niektóre przeszkody 
utrudniające jej pełne wdrożenie. Podczas lutowej sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim ma się odbyć 
debata nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy dotyczącym oceny skuteczności tej dyrektywy. 

Kontekst 
Handel ludźmi jest poważnym przestępstwem napędzanym chęcią zysku i często powiązanym z 
przestępczością zorganizowaną. Stanowi on poważne naruszenie praw podstawowych, w wyniku którego 
ofiary doświadczają długotrwałych krzywd i szkód, a społeczeństwo ponosi znaczne koszty gospodarcze, 
społeczne i ludzkie. Trudno jest ustalić prawdziwą skalę tego zjawiska w UE, ponieważ wielu ofiar nie 
wykrywa się pomimo wysiłków, by usprawnić gromadzenie danych na szczeblu UE. Jest jednak oczywiste, 
że handel ludźmi jest przestępstwem głęboko uwarunkowanym płcią: w latach 2017–2018 kobiety i 
dziewczęta stanowiły 72 % wszystkich zarejestrowanych ofiar i 92 % ofiar handlu ludźmi w celu 
wykorzystywania seksualnego. Jednocześnie ponad 70 % handlarzy ludźmi to mężczyźni. Kobiety i 
małoletni bez opieki są również bardziej narażeni na handel ludźmi w kontekście migracji. W ostatnim 
czasie kryzys związany z COVID-19 przyczynił się do zwiększenia ryzyka handlu ludźmi, ponieważ pogłębiły 
się nierówności – co jest jedną z podstawowych przyczyn handlu ludźmi – i trudniej jest identyfikować 
ofiary i udzielać im pomocy. W związku z tym Europol ostrzega przed potencjalnym wzrostem popytu na 
pracę i wykorzystywanie seksualne oraz rozwojem wewnątrzunijnego handlu ofiarami, a także podkreśla 
rolę technologii cyfrowych w zwiększaniu zdolności przestępców do werbowania i kontrolowania ofiar. 

Dyrektywa i jej wdrażanie 
Dyrektywa 2011/36/UE stanowi ramy prawa i polityki w zakresie zwalczania handlu ludźmi na szczeblu UE, 
a punkt ciężkości położono w niej na zapobieganiu handlowi ludźmi, ściganiu sprawców i ochronie ofiar. 
Przyjęte w dyrektywie całościowe podejście uwzględnia interes dzieci i aspekt płci. Dyrektywa nakłada na 
Komisję obowiązek składania co dwa lata sprawozdań z postępów w walce z handlem ludźmi. Do tej pory 
sporządzono trzy sprawozdania, z których wynika podobieństwo wzorców i tendencji. W sprawozdaniu z 
2020 r. wskazano, że handel ludźmi w UE nie zmniejszył się, ale ewoluował i pojawiły się nowe zagrożenia. 
Ze sprawozdania wynika, że poczyniono znaczne postępy, ale istnieje też szereg luk, takich jak niski 
wskaźnik wyroków skazujących, niespójne rejestrowanie danych i raportowanie, niewystarczające 
uwzględnianie szczególnych potrzeb ofiar oraz różne podejścia prawne do kryminalizacji osób, które 
świadomie korzystają z usług ofiar handlu ludźmi. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
27 stycznia 2021 r. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) oraz 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) wspólnie przyjęły sprawozdanie z własnej inicjatywy w 
sprawie wdrażania dyrektywy, koncentrując się między innymi na migracji i perspektywie płci. W 
sprawozdaniu zawarto szereg zaleceń dotyczących m.in. roli technologii internetowych w 
rozprzestrzenianiu się handlu ludźmi i zapobieganiu temu zjawisku; wczesnej identyfikacji ofiar oraz 
potrzeby wzmocnienia podejścia uwzględniającego aspekt płci w odniesieniu do wszystkich form handlu 
ludźmi oraz przeznaczenia odpowiednich funduszy na zwalczanie tego procederu. Zaproponowano też 
zmiany w dyrektywie, aby sprawniej zapobiegać handlowi ludźmi do celów wykorzystywania seksualnego 
i ścigać jego sprawców oraz dopilnować, by państwa członkowskie uznały za przestępstwo świadome 
korzystanie z usług ofiar handlu ludźmi. Ponadto wezwano Komisję do szybkiego przyjęcia specjalnej 
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strategii UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi. W sprawozdaniu oparto się m.in. na ocenie wdrożenia 
przeprowadzonej przez EPRS i na wiedzy ekspertów przekazanej podczas warsztatów poświęconych 
aspektom płci w kontekście handlu ludźmi. Do 2016 r. Parlament dokonał już oceny właściwego wdrożenia 
dyrektywy z perspektywy płci. 

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2020/2029(INI); komisje przedmiotowo właściwe: LIBE/FEMM; 
Sprawozdawcy: Juan Fernando López Aguilar (S&D, Hiszpania), María Soraya Rodríguez Ramos (Renew, 
Hiszpania). 
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