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WSKAZÓWKI 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznychjako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że handel ludźmi jest poważnym naruszeniem praw człowieka i 

integralności cielesnej, jest też rodzajem przestępczości uwarunkowanej płcią, a kobiety i 

dziewczęta, które w przeważającej mierze są przedmiotem handlu ludźmi w celu 

wykorzystywania seksualnego, stanowią nieproporcjonalnie wysoką liczbę ofiar; mając na 

uwadze, że kobiety i dziewczęta stanowią również istotny odsetek ofiar innych form 

handlu ludźmi, takich jak przymusowe wykorzystywanie w sektorach takich jak praca 

domowa, praca opiekuńcza, produkcja, branża spożywcza, sprzątanie oraz w innych 

sektorach; 

B. mając na uwadze, że handel ludźmi może być wynikiem nierówności gospodarczych i 

społecznych na świecie, a dodatkowo może być potęgowany nierównościami społecznymi 

między kobietami a mężczyznami; mając na uwadze, że strategia UE uznaje przemoc 

wobec kobiet za główne źródło zjawiska handlu ludźmi; 

C. mając na uwadze, że zjawisko handlu ludźmi można wytłumaczyć zarówno z 

perspektywy popytu, jak i zysków, ponieważ wykorzystywanie kobiet – szczególnie do 

pełnienia usług seksualnych – wynika z popytu na takie usługi i osiągane zyski; 

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zadbania o to, by prawa człowieka, 

równouprawnienie płci i walka z handlem ludźmi pozostawały centralnym elementem 

unijnej polityki na rzecz rozwoju i partnerstwa z krajami trzecimi; wzywa Komisję do 

wprowadzenia środków uwzględniających aspekt płci przy tworzeniu nowych strategii 

politycznych na rzecz rozwoju oraz przy dokonywaniu przeglądu istniejących strategii; 

2. podkreśla, że ekonomiczne i społeczne umocnienie pozycji kobiet i dziewcząt zmniejszy 

ich podatność na stawanie się ofiarami i wzywa Komisję do kontynuowania działań 

ukierunkowanych na uwzględnianie problematyki równości płci we wszystkich 

działaniach związanych z rozwojem oraz do zagwarantowania tej problematyce oraz 

prawom kobiet stałego miejsca w porządku obrad podczas dialogu politycznego z 

państwami trzecimi; 

3. odnotowuje skutki normatywne, jakie wywołał model szwedzki w odniesieniu do 

zmniejszenia popytu i sugeruje wprowadzenie podobnych środków normatywnych w UE-

28 oraz w kontekście jej stosunków zewnętrznych; 

4. podkreśla, że popyt na usługi seksualne w krajach rozwiniętych napędza handel ludźmi 

z krajów rozwijających się, wtrącając ludzi – zwłaszcza kobiety i dziewczęta – w sytuację 

podatności na zagrożenia, i wzywa państwa członkowskie do uznania za przestępstwo 

wiedzy o korzystaniu z usług ofiary procederu handlu ludźmi; 

5. podkreśla, że ważne jest, by państwa członkowskie uznawały przestępczy charakter 

korzystania przez ich obywateli z usług świadczonych przez ofiarę handlu ludźmi również 

wtedy, gdy taki czyn popełniono poza terytorium danego państwa członkowskiego lub 
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poza terytorium UE; 

6. podkreśla znaczenie celów zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza celu zrównoważonego 

rozwoju nr 5.2, który wzywa do wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet 

i dziewcząt w sferze publicznej i prywatnej, w tym handlu ludźmi i wykorzystywania 

seksualnego oraz innych form wykorzystywania; 

7. podkreśla znaczenie powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej i do usług z zakresu 

zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, szczególnie dla ofiar procederu handlu ludźmi, 

które mogą zmagać się z wieloma problemami fizycznymi i psychicznymi wskutek 

wykorzystania; wzywa państwa członkowskie do stworzenia łatwo dostępnych usług 

zdrowotnych dla ofiar handlu ludźmi i do zapewnienia im dalszej opieki; 

8. wzywa państwa członkowskie, w których doszło do wykorzystania ofiar handlu ludźmi, 

do zapewnienia właściwego, niezbędnego i uwzględniającego aspekt płci leczenia, 

dostosowanego do indywidualnych potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar handlu 

ludźmi, które zostały wykorzystane seksualnie; 

9. wzywa państwa członkowskie do wdrożenia środków uwzględniających specyfikę płci w 

celu poprawy sytuacji w zakresie wykrywania ofiar handlu ludźmi w ramach procedur 

ubiegania się o azyl i procedur powrotnych, do prowadzenia bardziej szczegółowych i 

usystematyzowanych według płci dokumentacji oraz zapewnienia takim ofiarom 

ukierunkowanego i odpowiedniego wsparcia; 

10. wzywa państwa członkowskie do wdrożenia instrumentów prawnych ułatwiających 

ofiarom handlu ludźmi skontaktowanie się z władzami bez narażania swojego 

bezpieczeństwa i praw jako ofiary; 

11. wzywa Komisję, właściwe agencje UE oraz państwa członkowskie do opracowania 

szkoleń uwzględniających problematykę płci dla personelu zajmującego się usługami 

transgranicznego egzekwowania prawa w celu lepszego rozpoznawania i wspierania 

potencjalnych ofiar handlu ludźmi, a w szczególności handlu w celu wykorzystania 

seksualnego; 

12. wzywa do zapewnienia większej skuteczności unijnej polityki zwalczania handlu ludźmi 

poprzez głębsze osadzenie jej w szerszych strategiach UE dotyczących bezpieczeństwa, 

równości kobiet i mężczyzn, wzrostu gospodarczego, bezpieczeństwa cybernetycznego, 

migracji i stosunków zewnętrznych; 

13. apeluje do Komisji i państw członkowskich, by zaostrzając środki prawne przeciwko 

handlowi ludźmi poszerzały jednocześnie definicję handlu ludźmi poprzez ujmowanie w 

jej zakresie nowych sposobów handlu; zauważa, że w rezolucji Parlamentu nr 

2015/2229(INI) przyjętej w grudniu 2015 r. macierzyństwo zastępcze zostało 

zdefiniowane jako handel ciałem ludzkim, a zatem uznane za równoważne z handlem 

ludźmi; 

14. wzywa państwa członkowskie do ratyfikowania i wdrożenia konwencji stambulskiej, 

ponieważ handel ludźmi można uznać za poważną formę przemocy wobec kobiet; 

15. podkreśla znaczenie zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom handlu ludźmi, które zeznają w 
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sądzie przeciwko handlarzom ludźmi; 

16. wzywa państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy z państwami trzecimi w celu 

zwalczania wszelkich form handlu ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu płci 

w handlu ludźmi w celu zwalczania małżeństw dzieci, wykorzystywania seksualnego 

kobiet i dziewcząt oraz turystyki seksualnej; nakłania Komisję i Europejską Służbę 

Działań Zewnętrznych do zintensyfikowania działalności w zakresie procesu 

chartumskiego, zwiększając liczbę konkretnych projektów do zrealizowania i 

umożliwiając aktywny udział większej liczbie państw. 
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