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FORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 

Kvinders Rettigheder og Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 

forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om 

forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor og om 

erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA, 

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948, 

– der henviser til FN's konvention fra 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination 

mod kvinder (CEDAW), 

– der henviser til FN-konventionen af 20. november 1989 om barnets rettigheder, 

– der henviser til Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 

kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen), 

– der henviser til Beijingerklæringen og den tilhørende handlingsplan, der blev vedtaget på 

den fjerde verdenskvindekonference den 15. september 1995, og til de efterfølgende 

slutdokumenter, der blev vedtaget på de ekstraordinære FN-samlinger Beijing +5, Beijing 

+10, Beijing +15 og Beijing +20-revisionskonferencen, 

– der henviser til artikel 5 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, 

A. der henviser til, at i den treårige periode 2010-2012 blev 69 % af de registrerede ofre for 

menneskehandel handlet med henblik på seksuel udnyttelse, 19 % med henblik på 

tvangsarbejde og 12 % med henblik på andre former for udnyttelse såsom fjernelse af 

organer eller kriminelle aktiviteter; der henviser til, at kvinder udgør 67 % af de 

registrerede ofre for menneskehandel i denne periode, mænd 17 %, piger 13 % og drenge 

3 %, herunder transpersoner; der henviser til, at forskellige former for menneskehandel 

skal bekæmpes med specifikke og skræddersyede politiske foranstaltninger; 

B. der henviser til, at flere FN-agenturer – som det fremgår af den fælles FN-kommentar til 

EU-direktivet om en menneskerettighedsbaseret tilgang (2011) – minder om, at handel 

med både mænd og kvinder bør erkendes, og at lighederne og forskellene med hensyn til 

kvinders og mænds erfaringer med sårbarheder og krænkelser bør tages op; 

C. der henviser til, at menneskehandel er en moderne form for slaveri, som ikke kan 

accepteres i et samfund, der er baseret på respekt for menneskerettighederne, herunder 

ligestilling mellem mænd og kvinder; der henviser til, at menneskehandel er af 

grænseoverskridende karakter; der henviser til, at en europæisk tilgang, både til at 

overvåge fænomenet og til at koordinere bekæmpelsen heraf, er nødvendig for effektivt at 

tackle denne form for organiseret kriminalitet; 

D. der henviser til, at følgende forsætlige handlinger er strafbare i henhold til direktiv 

2011/36/EU: rekruttering, transport, overførelse, ydelse af husly til eller modtagelse af 

personer, herunder udveksling eller overdragelse af kontrol over de pågældende, ved 
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trusler eller ved brug af magt eller andre former for tvang, ved bortførelse, ved bedrag, 

ved svig, ved misbrug af magt eller udnyttelse af en sårbar position eller ved, at der ydes 

eller modtages betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en person, der har kontrol 

over en anden person, med henblik på udnyttelse; der henviser til, at 

initiativbetænkningen, som denne udtalelse bygger på, er begrænset til en analyse af 

gennemførelsen af direktiv 2011/36/EU; 

E. der henviser til, at alle effektive bestræbelser på at bekæmpe menneskehandel skal tage fat 

på de grundlæggende årsager til menneskehandel og de tilknyttede push- og pullfaktorer, 

bl.a. ved at mindske efterspørgslen efter og brugen af ydelser, som involverer ofre for 

menneskehandel; 

F. der henviser til, at efterspørgslen efter kvinder, piger, mænd og drenge i 

prostitutionsindustrien er en afgørende pullfaktor for menneskehandel med henblik på 

seksuel udnyttelse; der henviser til, at efterspørgslen efter billig arbejdskraft og den 

manglende evne til at overholde arbejdstagerrettigheder er pullfaktorer for 

menneskehandel med henblik på udnyttelse af arbejdskraft; 

G. der henviser til, at direktiv 2004/81/EF og 2009/52/EF og direktiv 2011/36/EU indbyrdes 

strider mod hinanden, hvilket forhindrer ofre for menneskehandel i at få adgang til 

passende støtte og bistand, som ikke er betinget af, at de deltager i retssager; 

H. der henviser til, at identificering af ofre fortsat er en udfordring, og til, at den støtte og 

beskyttelse, som ofre tilbydes, skal styrkes med henblik på at hjælpe ofre for 

menneskehandel og at retsforfølge og dømme menneskehandlere, herunder ved at styrke 

ofrets ret til lovligt at opholde sig og arbejde i den medlemsstat, hvortil ofret er blevet 

bragt, og ved forbedring af deres adgang til domstole og erstatning; 

I. der henviser til, at udnyttelse af andre til sexshows bør betragtes som menneskehandel; 

J. der henviser til, at nye teknologier og internettet kan lette rekrutteringen af ofre og 

annonceringen og salget af ydelser i forbindelse med menneskehandel på globalt plan; 

K. der henviser til, at en effektiv indsats mod menneskehandel kræver en stærk ramme for 

handling med et integreret tværsektorielt syn på ofre, som f.eks. omfatter køn og handicap, 

og der henviser til, at der skal lægges særlig vægt på mennesker, der lever i ekstrem 

fattigdom, og udsatte grupper såsom romaer, personer med handicap, lesbiske, bøsser, 

biseksuelle, transseksuelle og interseksuelle (LGBTI-personer), husarbejdere, 

uregistrerede arbejdstagere, asylansøgere, flygtninge og børn, herunder uledsagede 

mindreårige; 

L. der henviser til, at kvinder og børn kan blive tvunget til sex til gengæld for beskyttelse, for 

at overleve, for at kunne fortsætte på deres migrationsrute og for at have det basale til 

dagen og vejen; der henviser til, at overlevelsessex ofte er en direkte konsekvens af 

manglende bistand, sammenbrudte registreringssystemer, familieadskillelser og fraværet 

af sikre og lovlige indrejsekanaler til EU; 

1. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at gennemførelsen af direktiv 

2011/36/EU bygger på en integreret, holistisk og menneskerettighedsbaseret tilgang med 

vægt på bistand og støtte til og beskyttelse af ofre; 
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2. understreger, at smugling af migranter og menneskehandel er forskellige fænomener, men 

at de ofte overlapper hinanden og skal bekæmpes på en konsekvent måde; minder om, at 

EU-agenturernes og -netværkenes rolle i den tidlige identificering af ofre ved EU's 

grænser og i bekæmpelsen af menneskehandel; insisterer derfor på nødvendigheden af en 

bedre udveksling af bedste praksis, den fornødne oplæring om menneskehandel til 

retshåndhævende personale, hvor der lægges vægt på kønsdimensionen og handlede 

kvinders, børns og andre sårbare gruppers særlige behov, således at dem, der er involveret, 

fuldt ud forstår det fænomen, de søger at tackle, og ved, hvordan de genkender det på et 

tidligt stadium, og et større samarbejde mellem Europol, Eurojust, nationale myndigheder 

og tredjelande, og ved brug af det europæiske informationssystem vedrørende 

strafferegistre (ECRIS), med henblik på at forebygge og bekæmpe alle former for 

menneskehandel, herunder seksuel udnyttelse i EU; 

3. opfordrer medlemsstaterne til at samarbejde om at udarbejde bedre retningslinjer for 

identificering af ofre for menneskehandel, hvilket vil hjælpe konsulater og grænsevagter 

med at udføre denne opgave; 

4. opfordrer medlemsstaterne til at lægge særlig vægt på sårbare grupper, som i sagens natur 

omfatter børn; gentager, at medlemsstaterne skal tage fattigdom, køn, handicap, graviditet, 

sundhedstilstand, migrationsstatus og tilhørsforhold til en etnisk minoritet i betragtning, 

når de vurderer et offers sårbarhed; 

5. mener, at der bør lægges større vægt på situationen for transpersoner, som er ofre, og som 

ofte udsættes for diskrimination, stigmatisering og voldstrusler på grund af deres 

kønsidentitet; er af den opfattelse, at transpersoner bør betragtes som en sårbar gruppe, 

idet de er i særlig risiko for at falde i hænderne på menneskehandlere, der søger at udnytte 

deres fortvivlelse; mener, at denne sårbarhedsfaktor bør tages i betragtning, når 

medlemsstaterne gennemfører individuelle risikovurderinger for at sikre, at ofre for 

menneskehandel modtager passende beskyttelse og omsorg; opfordrer medlemsstaterne til 

at sørge for, at de embedsmænd, der kan forventes at komme i kontakt med ofre eller 

potentielle ofre for menneskehandel, får tilstrækkelig uddannelse i transkønnede ofres 

specifikke situation med henblik på at kunne identificere dem mere proaktivt og tilpasse 

tjenesterne for bistand til deres behov; 

6. opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe straffrihed, kriminalisere menneskehandel og 

sikre, at gerningsmændene retsforfølges, og at sanktionerne skærpes; opfordrer derfor 

indtrængende alle medlemsstaterne til at ratificere alle relevante internationale 

instrumenter, aftaler og retlige forpligtelser, hvilket vil gøre indsatsen for at bekæmpe 

menneskehandel mere effektiv, koordineret og sammenhængende, herunder Europarådets 

konvention om indsatsen mod menneskehandel; 

7. opfordrer medlemsstaterne og mellemstatslige organisationer til at sikre, at deres 

interventioner tager fat på de faktorer, der øger risikoen for at blive offer for 

menneskehandel, herunder ulighed, fattigdom og alle former for diskrimination; 

8. opfordrer alle medlemsstaterne til at fremskynde den fuldstændige og korrekte 

håndhævelse af direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel 

og beskyttelse af ofrene herfor; 

9. opfordrer medlemsstaterne til at indføre hårde strafferetlige sanktioner for 
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menneskehandelsforbrydelser, moderne slaveri og udnyttelse og til at gøre bevidst 

udnyttelse af tjenester fra ofre for menneskehandel, herunder ofre for prostitution, 

udnyttelse af andres prostitution eller andre former for seksuel udnyttelse, tvangsarbejde 

eller tvangstjenester, herunder tiggeri, slaveri eller slavelignende forhold, trældom eller 

udnyttelse af kriminelle aktiviteter eller fjernelse af organer strafbart; noterer sig det lave 

antal af retsforfølgelser og domme for menneskehandelsforbrydelser på nationalt plan; 

10. opfordrer Europol og de nationale politistyrker til at opprioritere og øge ressourcerne til 

retsforfølgelse af dem, der gør menneskehandel lettere, og til at lægge særlig vægt på at 

øge bevidstheden blandt både politistyrker og offentligheden om de nye former for 

menneskehandel; 

11. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at udvikle konkrete foranstaltninger til at 

mindske efterspørgslen efter kvinder, piger, mænd og drenge inden for prostitution som en 

central strategi til at forhindre og mindske menneskehandel; opfordrer i denne forbindelse 

medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre artikel 18, stk. 4, i direktiv 2011/36/EU og 

Kommissionen til at rapportere tilbage om resultatet; 

12. understreger, at den kumulative effekt af forskellige former for diskrimination på grundlag 

af seksuel orientering eller kønsidentitet gør LGBTI-personer særligt sårbare over for 

menneskehandel; opfordrer medlemsstaterne til at imødekomme LGBTI-personers unikke 

behov; opfordrer Kommissionen til at fremme udveksling af bedste praksis i denne 

henseende; 

13. opfordrer medlemsstaterne til at etablere hotlines, som ofre for menneskehandel og 

udnyttelse kan ringe til for at få bistand og rådgivning; bemærker, at sådanne hotlines har 

vist sig at være vellykkede på andre områder såsom radikalisering og bortførelse af børn; 

14. opfordrer medlemsstaterne til at gøre retshjælp tilgængelig for ofre for menneskehandel, 

ikke alene i straffesager, men også i civilretlige og arbejdsretlige sager eller immigrations-

/asylsager, som de er involveret i; 

15. understreger, at tvangsægteskab kan betragtes som en form for menneskehandel, hvis det 

indeholder et element af udnyttelse af ofret, og opfordrer alle medlemsstaterne til at 

medtage denne dimension; understreger, at udnyttelse kan være seksuel (voldtægt inden 

for ægteskabet, tvungen prostitution eller pornografi) eller økonomisk (husarbejde eller 

tvangstiggeri), og det endelige mål med menneskehandel kan være tvangsægteskab (at 

sælge et offer som en ægtefælle eller indgå et ægteskab under tvang); understreger, at det 

er vanskeligt for myndighederne at afsløre denne form for menneskehandel, da den finder 

sted i privatsfæren; opfordrer medlemsstaterne til at tilbyde disse ofre passende 

tilflugtstjenester; opfordrer Kommissionen til at styrke udveksling af bedste praksis i 

denne henseende; 

16. er bekymret over det voksende fænomen seksuel grooming; påpeger, at ofrene ofte 

befinder sig i en tilstand af følelsesmæssig afhængighed, hvilket hindrer 

efterforskningsarbejdet, da de er sværere at identificere som ofre for menneskehandel og 

ofte nægter at vidne mod de personer, der udsætter dem for grooming; opfordrer 

Kommissionen til at styrke udveksling af bedste praksis i denne henseende; opfordrer 

medlemsstaterne til at stille et specifikt tilflugtssted til rådighed for disse ofre og til at 

sikre, at retshåndhævende og retslige myndigheder anerkender deres status som ofre, 
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navnlig hvis de er mindreårige, for at undgå at stigmatisere dem for "afvigende adfærd"; 

17. opfordrer EU og medlemsstaterne til at styrke det regionale samarbejde om 

menneskehandel langs velkendte ruter, f.eks. de østlige ruter til EU, ved at gøre brug af 

stabilitetsinstrumentet og kandidatlandenes nuværende og fortsatte ansvar; 

18. understreger, at mange ofre for seksuel udnyttelse bedøves med det formål at holde dem i 

en tilstand af fysisk og psykologisk afhængighed; opfordrer derfor medlemsstaterne til at 

tilbyde disse ofre specialiserede støtteprogrammer og til at anerkende dette som en 

skærpende omstændighed i deres strafferetlige respons på menneskehandel; 

19. opfordrer medlemsstaterne og EU til at indsamle og udveksle pålidelige og detaljerede 

oplysninger om menneskehandel; 

20. minder om, at forordning (EU) nr. 2015/2219 om Den Europæiske Unions Agentur for 

Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) giver Cepol mulighed for i sine 

uddannelsesaktiviteter at fremme fælles respekt for og forståelse af grundlæggende 

rettigheder inden for retshåndhævelse såsom rettigheder, støtte og beskyttelse af ofre, 

herunder beskyttelse af ofres rettigheder i forbindelse med kønsbestemt vold; understreger 

vigtigheden af disse bestemmelser vedrørende menneskehandel i betragtning af ofrenes 

sårbarhed og opfordrer Cepol til at tage fuldt hensyn til denne dimension i udviklingen af 

al fremtidig uddannelse; 

21. opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe menneskehandel ved at slå ned på disse 

personer, der bruger internettet og sociale netværk til både at rekruttere og udnytte 

personer; 

22. noterer sig, at direktiv 2011/36/EU forbyder kriminalisering af ofre for menneskehandel; 

opfordrer medlemsstaterne til i lyset af menneskehandelens grænseoverskridende og EU-

interne karakter fuldt ud at gennemføre artikel 11-17 om beskyttelse af og støtte til ofre 

for menneskehandel (navnlig ved at øge antallet af opholdscentre for ofre og ved at styrke 

programmer for ofres genintegration i samfundet) i direktiv 2011/36/EU og til fuldt ud at 

gennemføre direktiv 2012/29/EU om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med 

hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse for at sikre sammenhæng og passende støtte og 

bistand til ofre for menneskehandel, herunder for så vidt angår retten til at opholde sig i og 

adgang til arbejdsmarkedet i den medlemsstat, hvortil offeret er blevet bragt; understreger, 

at disse bestemmelser ikke bør være betinget af, at ofrene indgiver klager eller 

samarbejder i strafferetlige efterforskninger; opfordrer Kommissionen til at styrke 

udveksling af bedste praksis om beskyttelse af ofre; 

23. opfordrer medlemsstaterne til kritisk at vurdere deres registrering af flygtninge og de 

relevante tjenester og behandlingsstrukturer, da denne gruppe, navnlig uledsagede 

mindreårige, er meget sårbare over for kriminelle banders udnyttelse og efterfølgende 

menneskehandel; 

24. minder om, at omkring 10 000 uledsagede børn ifølge Europol er forsvundet efter deres 

ankomst til EU i 2015, og at disse børn kan være blevet ofre for menneskehandel og udsat 

for forskellige former for udnyttelse og misbrug; opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at 

gennemføre asylpakken og registrere børn ved deres ankomst med henblik på at sikre, at 

de anføres i systemerne for beskyttelse af børn; opfordrer medlemsstaterne til at øge 



 

PE575.345v02-00 8/11 AD\1091430DA.doc 

DA 

informationsudvekslingen for bedre at beskytte migrationsbørn i Europa; 

25. opfordrer alle medlemsstaterne til effektivt at garantere ofrenes rettigheder, især ved at 

give dem adgang til retshjælp, juridisk bistand og repræsentation, psykologisk støtte og 

lægehjælp, information om deres ret til bistand og sundhedspleje, herunder retten til abort 

for ofre for seksuel udnyttelse, deres rettigheder vedrørende adgang til domstolsprøvelse 

og til en advokat og eventuel kompensation samt mulig adgang til 

vidnebeskyttelsesprogrammer; noterer sig, at direktiv 2012/29/EU fastlægger 

minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og 

beskyttelse, og at gennemførelsen af direktiv 2011/36/EU bør analyseres i lyset af 

bestemmelserne i direktiv 2012/29/EU; noterer sig, at der også kan iværksættes særlige 

foranstaltninger for at beskytte ofre mod yderligere offerfølelse og traume under 

efterforskninger og retssager; 

26. understreger, at forebyggelse i form af passende foranstaltninger, f.eks. uddannelse, til at 

begrænse og reducere efterspørgsel, samt oplysnings- og bevidstgørelseskampagner, 

herunder om moderne slaveri, forsknings- og uddannelsesprogrammer med det formål at 

mindske risikoen for, at folk bliver ofre for menneskehandel, er af afgørende betydning 

for effektivt at bekæmpe menneskehandel; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne 

til at træffe målrettede foranstaltninger til at begrænse efterspørgslen efter 

menneskehandel; opfordrer ligeledes medlemsstaterne til at indføre hårdere straffe for de 

mange arbejdsgivere og udlejere, der gør menneskehandel lettere ved at udnytte 

mennesker yderligere; anmoder medlemsstaterne og retshåndhævelsesmyndighederne om 

også at styrke deres samarbejde med arbejds-, social-, sundheds- og sikkerhedsinspektører 

samt fiskeriinspektører; 

27. opfordrer Kommissionen til at vurdere effektiviteten af samarbejdet mellem 

medlemsstaterne og Europol i bekæmpelsen af menneskehandel; understreger vigtigheden 

af systematisk udveksling af data og af, at alle medlemsstaterne bidrager til de europæiske 

databaser, der anvendes til dette formål, herunder Europols databaser Focal Point Phoenix 

og Focal Point Twins; understreger nødvendigheden af, at grænse- og kystvagter har 

adgang til Europols databaser; 

28. opfordrer Kommissionen til på baggrund af direktiv 2011/36/EU at foretage en nærmere 

undersøgelse af internettets rolle, sociale netværk og nye teknologier inden for 

menneskehandel, navnlig med hensyn til seksuel udnyttelse på pornografiske websteder 

og websteder, der tilbyder onlinesexshows; 

29. opfordrer Europol og medlemsstaterne til at styrke deres indsats over for hververe, enten 

med en proaktiv tilgang eller på grundlag af et offers vidneudsagn, i overensstemmelse 

med artikel 9 i direktiv 2011/36/EU; understreger, at hververe anvender en række 

forskellige kanaler, herunder sociale netværk og internetsider 

(onlinerekrutteringsbureauer); opfordrer Kommissionen til at udvide mandatet for 

Europols europæiske enhed for indberetning af internetindhold (IRU) i kampen mod 

menneskehandel; 

30. opfordrer Kommissionen til at udvikle et privilegeret partnerskab med de store 

internetvirksomheder og til at holde Parlamentet behørigt underrettet; 

31. opfordrer til bedre gennemførelse og overvågning af artikel 8 i direktiv 2011/36/EU for at 
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sikre, at ofre for menneskehandel ikke retsforfølges og pålægges sanktioner eller straffe, 

og understreger, at dette indbefatter, at prostituerede ikke pålægges sanktioner eller 

straffe, og at ulovlig indrejse eller ulovligt ophold i transit- og modtagerlande ikke 

straffes; 

32. understreger vigtigheden af at "følge pengene" som en central strategi til at efterforske og 

retsforfølge de organiserede kriminelle netværk, der drager nytte af menneskehandel, og 

opfordrer Europol og Eurojust til at styrke deres kapaciteter for så vidt angår bekæmpelse 

af menneskehandel; opfordrer medlemsstaterne til at arbejde tæt sammen med Europol og 

hinanden med henblik på at undersøge de finansielle aspekter og hvidvaskningen af penge 

i sager om menneskehandel; understreger, at medlemsstaterne bør styrke samarbejdet om 

fastfrysning og beslaglæggelse af aktiver tilhørende personer, der er involveret i 

menneskehandel, da dette kan være et effektivt middel til at ændre menneskehandel fra en 

forretning med lav risiko og højt afkast til en forretning med høj risiko og lavt afkast; 

opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at anvende alle eksisterende værktøjer, 

der er til rådighed, mere effektivt såsom gensidig anerkendelse af retsafgørelser, fælles 

efterforskningshold og den europæiske efterforskningskendelse; mener, at konfiskerede 

aktiver tilhørende personer, der er dømt for lovovertrædelser i forbindelse med 

menneskehandel, bør anvendes til at støtte og kompensere ofre for menneskehandel; 

bemærker desuden, at de enorme summer, der opnås ved menneskehandel og udnyttelse, 

finansierer andre former for alvorlig kriminalitet; 

33. mener, at artikel 11, stk. 5, i direktiv 2011/36/EF bør udvides til at omfatte hjælp til 

fremtidig integration (sprogundervisning, kendskab til kulturen og samfundet m.m.), hvor 

ofrenes omstændigheder giver dem mulighed for at søge om opholdstilladelse; 

34. insisterer på, at det er nødvendigt, at medlemsstaterne øger deres politisamarbejde og 

retlige samarbejde, især via Europol og Eurojust, herunder informationsudveksling og 

bekæmpelse af onlinerekruttering af personer til menneskehandel; 

35. opfordrer medlemsstaterne til hurtigst muligt at gennemføre direktiv 2011/36/EF samt 

andre relevante retlige rammer om menneskehandel; opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at tage retlige skridt over for de medlemsstater, der forsømmer deres 

forpligtelser; 

36. understreger, at ikkestatslige organisationer (NGO'er) og enkeltpersoner, som arbejder for 

at beskytte og hjælpe ofre for menneskehandel, ikke bør holdes ansvarlige for nogen 

forbrydelse; 

37. opfordrer medlemsstaterne til at oplyse deres borgere om menneskehandel og 

identificering af ofre gennem oplysningskampagner; opfordrer medlemsstaterne og EU til 

at målrette finansiering til NGO'er, der støtter ofre for menneskehandel; 

38. opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan forskellige tilgange til prostitution i 

national lovgivning påvirker menneskehandel; 

39. opfordrer EU til at lægge vægt på og synliggøre de nye former for menneskehandel og 

udnyttelse af mennesker, herunder reproduktiv udnyttelse og handel med nyfødte; 

40. opfordrer til, at der anlægges en ensartet tilgang til retsforfølgelse af overtrædelser 

vedrørende menneskehandel, og til, at medlemsstaterne intensiverer deres efterforskninger 
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og retsforfølgelser; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at øge det 

grænseoverskridende samarbejde og samarbejdet med de relevante EU-agenturer; 

41. opfordrer medlemsstaterne til at medtage princippet om non-refoulement i deres direktiver 

om bekæmpelse af menneskehandel i overensstemmelse med eksemplet i FN's protokol 

om bekæmpelse af menneskehandel og Europarådets konvention om bekæmpelse af 

menneskehandel og i overensstemmelse med staternes forpligtelser i henhold til 

international flygtningelovgivning og international menneskerettighedslovgivning; 

42. minder om, at uddannelse af aktører og embedsmænd er afgørende for tidligt at 

identificere potentielle ofre og forhindre forbrydelser; opfordrer derfor medlemsstaterne til 

fuldt ud at gennemføre artikel 18, stk. 3, i direktiv 2011/36/EU og til at dele bedste 

praksis; 

43. opfordrer Kommissionen til at vurdere behovet for at revurdere mandatet for den 

fremtidige europæiske anklagemyndighed med henblik på at omfatte beføjelser, når den er 

oprettet, til bekæmpelse af menneskehandel; 

44. opfordrer EU til gennem Eurostat at fremlægge skøn over antallet af ofre for 

menneskehandel, uanset om de er registrerede eller ej, i overensstemmelse med det 

generelle mønster, som Den Internationale Organisation for Migration (IOM), FN's 

Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse (UNODC) og Den 

Internationale Arbejdsorganisation (ILO) følger; 

45. opfordrer til et stærkere samarbejde med onlineplatforme om projekter, der har til formål 

at øge bevidstheden om de risici, der er ved at blive mål for menneskehandel og ved at 

blive rekrutteret over internettet og via sociale netværk; 

46. mener, at migranter er særligt sårbare over for menneskehandel, navnlig børn; opfordrer 

medlemsstaterne til at øge samarbejdet, herunder i hotspots, for at identificere potentielle 

ofre og bekæmpe menneskehandlere og smuglere; minder i denne forbindelse 

medlemsstaterne om deres forpligtelse til at lægge særlig vægt på børn, der er ofre for 

menneskehandel, herunder uledsagede mindreårige fra tredjelande, og til at yde særlig 

beskyttelse til børn i strafferetlige sager, og om, at barnets bedste interesser altid skal 

anses for at være af altafgørende betydning (artikel 13, 14, 15 og 16); 

47. opfordrer EU og medlemsstaterne til at forske i de nyeste tendenser inden for og former 

for menneskehandel, herunder den indvirkning, som den aktuelle migrationskrise kunne 

have på menneskehandel, med henblik på at imødegå den seneste udvikling med en 

passende og målrettet reaktion; 

48. mener, at sikre og lovlige kanaler for indrejse i EU vil mindske sårbarheden og 

menneskehandelen; 

49. påskønner det arbejde, som EU's koordinator for bekæmpelse af menneskehandel udfører 

som ansvarlig for forbedringen af koordinationen og sammenhængen blandt EU's 

institutioner, EU's agenturer, medlemsstaterne og internationale aktører og udviklingen af 

eksisterende og nye EU-politikker for at bekæmpe menneskehandel; mener dog, at 

mandatet for EU's koordinator for bekæmpelse af menneskehandel bør forlænges med 

henblik på at fremskynde EU's indsats mod menneskehandel. 
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