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EL 
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Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά την κατάρτιση των 

εργαζομένων στον τομέα της φιλοξενίας για την αναγνώριση ενδείξεων εμπορίας 

ανθρώπων και σεξουαλικής δουλείας 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σεξουαλικό δουλεμπόριο συνιστά ειδεχθή αλλά άκρως 

προσοδοφόρα δραστηριότητα, από την οποία τα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος 

αντλούν ετησίως τεράστια κέρδη σε όλη την Ευρώπη· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες της σωματεμπορίας πραγματοποιούνται 

συχνά σε ξενοδοχεία και σε άλλα καταλύματα του τομέα φιλοξενίας και ότι, ως εκ 

τούτου, το προσωπικό τους βρίσκεται σε κατάλληλη θέση να ειδοποιήσει τις αρχές σε 

περίπτωση υποψίας εμπορίας ανθρώπων· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι θετική εξέλιξη η πρόσφατη δημοσίευση της δέσμης 

εργαλείων COMBAT της Επιτροπής (δέσμη η οποία έχει λάβει την έγκριση του 

Οργανισμού Τουρισμού του ΟΗΕ και της ευρωπαϊκής ένωσης ξενοδόχων HOTREC) 

για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στον τομέα φιλοξενίας σχετικά με την 

εμπορία ανθρώπων, και ότι συνιστά πολύτιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων·  

Δ. λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η διαθεσιμότητα μόνο του εργαλείου αυτού δεν 

αρκεί· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος παρεμπόδισης των 

εγκληματικών δραστηριοτήτων των ασκούντων εμπορία ανθρώπων είναι ενδεχομένως 

η παροχή νομοθετικά κατοχυρωμένης κατάρτισης στους εργαζομένους στον τομέα της 

φιλοξενίας και του τουρισμού, η οποία θα επιβάλλεται δια νόμου, όπως ισχύει για 

άλλες υποχρεώσεις κατάρτισης σε θέματα υγείας και ασφάλειας· 

1. θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δρομολογήσει την εν λόγω νομοθεσία το 

συντομότερο δυνατόν· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. 


