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NÁVRHY 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský 

výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže obchodovanie s ľuďmi je závažným porušením ľudských práv a telesnej integrity, 

ako aj rodovo motivovaným trestným činom, keďže ženy a dievčatá, s ktorými sa v 

drvivej väčšine obchoduje na účel sexuálneho vykorisťovania, tvoria neprimerane vysoký 

počet obetí; keďže ženy a dievčatá tvoria vysoké percento obetí aj v prípade iných foriem 

obchodovania s ľuďmi, ako je násilné vykorisťovanie v domácej a opatrovateľskej práci, 

výrobe, potravinárstve, upratovacích službách a ďalších odvetviach; 

B. keďže obchodovanie s ľuďmi môže byť výsledkom globálnych hospodárskych 

a sociálnych rozdielov a môže ho ešte viac prehlbovať spoločenská nerovnosť medzi 

ženami a mužmi; keďže v stratégii EÚ je násilie páchané na ženách označené za hlavnú 

príčinu obchodovania s ľuďmi; 

C. keďže na obchodovanie s ľuďmi sa treba zamerať z hľadiska dopytu i zisku, a to z toho 

dôvodu, že vykorisťovanie žien najmä na sexuálne služby vychádza z dopytu po takýchto 

službách a zo zisku, ktorý prinášajú; 

1. žiada Komisiu a členské štáty, aby zaručili, že ľudské práva, rodová rovnosť a boj proti 

obchodovaniu s ľuďmi budú naďalej stredobodom rozvojových politík EÚ a jej 

partnerstiev s tretími krajinami; vyzýva Komisiu, aby pri vypracovaní nových 

rozvojových politík a preskúmaní existujúcich politík zaviedla opatrenia zohľadňujúce 

rodové hľadisko; 

2. zdôrazňuje, že posilnením ekonomického a sociálneho postavenia žien a dievčat by sa 

zmenšilo riziko, že sa stanú obeťami, a vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo vykonávaní 

cielených opatrení zameraných na uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých 

rozvojových činnostiach a zaručila, aby rodová rovnosť bola spolu s právami žien aj 

naďalej súčasťou politického dialógu s tretími krajinami; 

3. berie na vedomie normatívny účinok švédskeho modelu na zníženie dopytu a navrhuje 

zaviesť podobné normatívne opatrenia v rámci EÚ 28, ako aj prostredníctvom jej 

vonkajších vzťahov; 

4. zdôrazňuje, že obchodovanie s ľuďmi z rozvojových krajín je podnecované dopytom po 

sexuálnych službách vo vyspelých krajinách, čím sa osoby, ako sú ženy a dievčatá, 

dostávajú do zraniteľného postavenia, a vyzýva členské štáty, aby vedomé využívanie 

služieb osôb, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi, stíhali ako trestný čin; 

5. zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské štáty stíhali ako trestný čin aj využívanie 

akýchkoľvek služieb obetí obchodovania s ľuďmi svojimi občanmi, a to aj v prípade, ak 

bol takýto čin spáchaný mimo členského štátu a/alebo mimo EÚ; 

6. zdôrazňuje význam cieľov udržateľného rozvoja, najmä cieľa 5.2, ktorý žiada odstránenie 

všetkých foriem násilia na ženách a dievčatách vo verejnej aj súkromnej sfére vrátane 

obchodovania s nimi a sexuálneho a iného vykorisťovania; 
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7. berie na vedomie význam všeobecného prístupu k zdravotnej starostlivosti a k sexuálnemu 

a reprodukčnému zdraviu, predovšetkým v prípade obetí obchodovania s ľuďmi, ktoré 

môžu mať v priamej súvislosti s vykorisťovaním mnohé fyzické a psychické problémy; 

vyzýva členské štáty, aby pre obete obchodovania s ľuďmi zaviedli ľahko dostupné služby 

zdravotnej a následnej starostlivosti; 

8. vyzýva členské štáty, v ktorých došlo k vykorisťovaniu obetí obchodovania s ľuďmi, aby 

poskytli primeranú a potrebnú lekársku starostlivosť založenú na individuálnych 

potrebách a zohľadňujúcu rodové hľadisko a aby osobitnú pozornosť venovali obetiam 

obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania; 

9. vyzýva členské štáty, aby zaviedli opatrenia zohľadňujúce rodové hľadisko s cieľom 

zlepšiť identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi v azylových konaniach a konaniach o 

návrate, aby viedli podrobnejšie záznamy rozlíšené podľa pohlavia a aby zaručili, aby 

takýmto obetiam boli poskytnuté aj primerané možnosti pomoci; 

10. vyzýva členské štáty, aby zaviedli právne nástroje, ktoré obetiam obchodovania s ľuďmi 

uľahčia kontaktovanie orgánov bez ohrozenia ich vlastnej bezpečnosti a práv ako obetí; 

11. vyzýva Komisiu, príslušné agentúry EÚ a členské štáty, aby pre zamestnancov orgánov 

presadzovania práva a pohraničných orgánov vytvorili školenia zamerané na rodovú 

problematiku, aby dokázali lepšie identifikovať potenciálne obete obchodovania s ľuďmi, 

najmä obchodovania na účel sexuálneho vykorisťovania, a vedeli im poskytnúť pomoc; 

12. žiada zvýšiť účinnosť politiky EÚ proti obchodovaniu s ľuďmi tým, že sa hlbšie zakotví 

do širších stratégií EÚ v oblasti bezpečnosti, rodovej rovnosti medzi ženami a mužmi, 

hospodárskeho rastu, kybernetickej bezpečnosti, migrácie a vonkajších vzťahov; 

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci zintenzívnenia zákonných opatrení proti 

obchodovaniu s ľuďmi rozšírili aj vymedzenie pojmu obchodovania s ľuďmi o jeho nové 

formy; berie na vedomie uznesenie Parlamentu 2015/2229(INI) prijaté v decembri 2015, v 

ktorom bolo donosenie dieťaťa náhradnou matkou vymedzené ako obchodovanie s 

ľudskými telami, a teda ekvivalentné obchodovaniu s ľuďmi; 

14. vyzýva členské štáty, aby ratifikovali a vykonali Istanbulský dohovor, pretože 

obchodovanie s ľuďmi možno považovať za závažnú formu násilia na ženách. 

15. zdôrazňuje význam zaistenia bezpečnosti obetí obchodovania s ľuďmi, ktoré svedčia na 

súde proti obchodníkom s ľuďmi; 

16. vyzýva členské štáty, aby posilnili spoluprácu s tretími krajinami s cieľom bojovať proti 

všetkým formám obchodovania s ľuďmi a aby osobitnú pozornosť venovali rodovému 

rozmeru obchodovania s ľuďmi s cieľom konkrétne bojovať proti detským sobášom, 

sexuálnemu vykorisťovaniu žien a dievčat a sexuálnej turistike; vyzýva Komisiu a ESVČ, 

aby zintenzívnili úsilie v rámci chartúmskeho procesu zvýšením počtu špecifických 

projektov a zabezpečením aktívnej účasti väčšieho počtu štátov. 
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