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JAVASLATOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 

az alábbi módosításokat: 

– tekintettel az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az 

áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 

2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre, 

– tekintettel az 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, 

– tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának 

kiküszöböléséről szóló, 1979. évi ENSZ-egyezményre (CEDAW), 

– tekintettel a Gyermek Jogairól szóló, 1989. november 20-i ENSZ-egyezményre, 

– tekintettel az Európa Tanácsnak a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és 

felszámolásáról szóló egyezményére (Isztambuli Egyezmény), 

– tekintettel a Nők Negyedik Világkonferenciáján 1995. szeptember 15-én elfogadott 

Pekingi Nyilatkozatra és Cselekvési Platformra, továbbá az ENSZ ezt követő Peking+5, 

Peking+10 és Peking+15 különleges ülésein és Peking+20 felülvizsgálati konferenciáján 

elfogadott záródokumentumokra, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 5. cikkére, 

A. mivel a 2010 és 2012 közötti hároméves időszak során az emberkereskedelem regisztrált 

áldozatainak 69%-át szexuális kizsákmányolás, 19%-át kényszermunka, 12%-át pedig a 

kizsákmányolás egyéb formája, mint például szervek eltávolítása vagy bűncselekmények 

céljából csempészték; mivel erre az időszakra vonatkozóan a regisztrált áldozatok 67%-a 

nő, 17%-a férfi, 13%-a lány és 3%-a fiú, beleértve a transzneműeket is; mivel az 

emberkereskedelem különböző formáit egyedi és célirányos szakpolitikai intézkedésekkel 

kell kezelni; 

B. mivel – ahogy azt az uniós irányelvről szóló, „Emberi jogokon alapuló megközelítés 

(2011)” című közös ENSZ-kommentár is megfogalmazza – több ENSZ-hivatal is 

emlékeztet arra, hogy „el kell ismerni, hogy az emberkereskedelem férfiakat és nőket is 

érint, és foglalkozni kell a nők és férfiak által a kiszolgáltatottsággal és a jogsértésekkel 

kapcsolatban megélt tapasztalatok hasonlóságaival és különbségeivel”; 

C. mivel az emberkereskedelem a rabszolgaság modern formája, és nem fogadható el egy 

olyan társadalomban, amely az emberi jogok tiszteletben tartásán, ezen belül a nemek 

közötti egyenlőségen alapul; mivel az emberkereskedelem transznacionális jellegű; mivel 

európai megközelítésre van szükség mind a jelenség nyomon követésében, mind pedig a 

megtenni kívánt válaszlépések összehangolásában a szervezett bűnözés e típusa ellen 

folytatott hatékony küzdelem érdekében; 

D. mivel a 2011/36/EU irányelv értelmében büntetendők a következő szándékosan elkövetett 

cselekmények: személyek kizsákmányolás céljából való toborzása, szállítása, átadása, 
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rejtegetése vagy fogadása – az adott személyek feletti ellenőrzés megváltoztatását vagy 

átadását is ideértve – fenyegetéssel, erőszakkal vagy egyéb kényszer alkalmazásával, 

emberrablással, csalással, megtévesztéssel, hatalommal vagy a kiszolgáltatott helyzettel 

való visszaélés révén, illetve anyagi ellenszolgáltatásnak vagy előnyöknek valamely 

személy felett ellenőrzést gyakorló személy beleegyezésének megszerzése érdekében 

történő nyújtásával vagy elfogadásával; mivel az e vélemény alapjául szolgáló saját 

kezdeményezésű jelentés csupán a 2011/36/EU irányelv végrehajtásának elemzésére 

szorítkozik; 

E. mivel az emberkereskedelem elleni bármely hatékony erőfeszítésnek az 

emberkereskedelem okait és az ezekhez kapcsolódó ösztönző és gátló tényezőket kell 

kezelnie, beleértve az emberkereskedelem áldozatait érintő kereslet és szolgáltatások 

igénybevételének csökkentését; 

F. mivel a prostitúciós ipar nők és lányok, férfiak és fiúk iránti kereslete döntő fontosságú 

vonzó tényező a szexuális kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelem 

számára; mivel az olcsó munkaerő iránti kereslet és a munkavállalói jogok fenntartása 

terén tapasztalható cselekvőképtelenség vonzó tényező a munkaerő kizsákmányolása 

céljából folytatott emberkereskedelem számára; 

G. mivel ellentmondások állnak fenn a 2004/81/EK és a 2009/52/EK, valamint a 2011/36/EU 

irányelv között, amelyek megakadályozzák az emberkereskedelem áldozatait abban, hogy 

olyan támogatásban és segítségnyújtásban részesüljenek, amelyek függetlenek a jogi 

eljárásokban való részvételüktől; 

H. mivel az áldozatok azonosítása továbbra is kihívást jelent, és mivel – annak érdekében, 

hogy segítséget nyújtsanak az emberkereskedelem áldozatainak, és büntetőeljárás alá 

vonják és elítéljék az emberkereskedőket, meg kell erősíteni az áldozatok támogatását és 

védelmét, beleértve az áldozat azon jogát is, hogy jogszerűen tartózkodjon és dolgozzon 

abban a tagállamban, ahová emberkereskedelem útján került, valamint javítani kell az 

áldozatok igazságszolgáltatáshoz és kártérítéshez való hozzáférését; 

I. mivel a más személyek szex show-k céljából történő kizsákmányolását 

emberkereskedelemnek kell tekinteni; 

J. mivel az új technológiák és az internet világszinten megkönnyítik az áldozatok toborzását, 

valamint az emberkereskedelemhez kapcsolódó szolgáltatások reklámját és értékesítését; 

K. mivel az emberkereskedelem elleni hatékony fellépés egy szilárd intézkedési keretet 

követel meg, amely olyan integrált interszekcionális szemszögből szemléli az áldozatokat, 

amely kiterjed például a nemi és a fogyatékossággal kapcsolatos szempontokra, és mivel 

különös figyelmet kell fordítani a mélyszegénységben élőkre és az olyan kiszolgáltatott 

helyzetben lévő csoportokra, mint a romák, a fogyatékossággal élők, a leszbikus, meleg, 

biszexuális, transznemű és interszexuális (LMBTI) emberek, a háztartási alkalmazottak, 

az okmányokkal nem rendelkező munkavállalók, a menedékkérők, a menekültek és a 

gyermekek, ideértve a kísérő nélküli kiskorúakat; 

L. mivel a nőket és gyermekeket prostitúcióra kényszeríthetik a védelemért, a túlélésért, a 

migrációs útvonalon való továbbhaladásért és az alapvető létfenntartásért cserébe; mivel a 

túlélésért nyújtott szexuális szolgáltatások a segítségnyújtás hiányosságainak, a 



 

AD\1091430HU.doc 5/12 PE575.345v02-00 

 HU 

nyilvántartási rendszer hibáinak, a családok szétválasztásának, valamint az Unióba történő 

biztonságos és jogszerű belépési csatornák hiányának közvetlen következménye; 

1. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy biztosítsák a 2011/36/EU irányelv 

integrált, holisztikus és emberi jogi megközelítésen alapuló végrehajtását, hangsúlyt 

helyezve az áldozatoknak biztosított segítségnyújtásra, támogatásra és védelemre; 

2. hangsúlyozza, hogy az illegális bevándorlók csempészése és az emberkereskedelem 

eltérő, de gyakran egymást átfedő jelenségek, amelyeket következetesen kell kezelni; 

emlékeztet az uniós ügynökségeknek és hálózatoknak az Unió határain az áldozatok korai 

azonosításában és az emberkereskedelem elleni küzdelemben betöltött szerepére; 

ragaszkodik ezért ahhoz, hogy a bevált gyakorlatokat jobban meg kell osztani, a 

bűnüldöző szervek megfelelő képzésben részesüljenek az emberkereskedelemről, 

hangsúlyt fektetve a nemi dimenzióra és az emberkereskedelem áldozataivá vált nők, 

gyerekek és más kiszolgáltatott csoportok speciális igényeire, hogy az érintettek teljes 

egészében megértsék a kezelni kívánt jelenséget, és képesek legyenek annak már korai 

szakaszban történő felismerésére, valamint a nagyobb fokú együttműködéshez az 

EUROPOL, a nemzeti hatóságok és a harmadik országok között, hogy megakadályozzák a 

csempészett személyek beáramlását az Unióba; 

3. felhívja a tagállamokat, hogy működjenek együtt az iránymutatások jobb kidolgozásában 

az emberkereskedelem áldozatai azonosítása érdekében, ami segítené a konzuli 

szolgálatokat és a határőröket e feladat ellátásában; 

4. felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak különös figyelmet a kiszolgáltatott csoportokra, 

melyekben természetesen gyermekek is vannak; megismétli, hogy egy áldozat 

kiszolgáltatottságának vizsgálatakor a tagállamoknak figyelembe kell venniük az olyan 

tényezőket, mint a szegénység, a nem, a fogyatékosság, a terhesség, az egészségi állapot, a 

migrációs státusz és az etnikai kisebbséghez tartozás; 

5. úgy véli, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a transznemű áldozatokra, akik gyakran 

megkülönböztetéssel, megbélyegzéssel és erőszakos fenyegetéssel szembesülnek nemi 

identitásuk miatt; úgy véli, hogy a transzneműeket kiszolgáltatott csoportnak kell 

tekinteni, akik különösen ki vannak téve annak a veszélynek, hogy az emberkereskedők 

kezei közé kerülnek, akik igyekeznek kihasználni kétségbeesésüket; úgy véli, hogy ezt a 

kiszolgáltatottságot figyelembe kell venni, amikor a tagállamok egyedi 

kockázatértékeléseket végeznek, annak biztosítása érdekében, hogy az 

emberkereskedelem áldozatai megfelelő védelmet és gondozást kapjanak; felhívja a 

tagállamokat, hogy nyújtsanak a transznemű áldozatok sajátosságaival kapcsolatos, 

megfelelő képzést azoknak a tisztviselőknek, akik nagy valószínűséggel kapcsolatba 

kerülnek az emberkereskedelem áldozataival vagy potenciális áldozataival, hogy 

proaktívabb módon azonosítani tudják őket, és a szükségleteikhez tudják igazítani a 

segítségnyújtási szolgáltatásokat; 

6. felhívja a tagállamokat, hogy küzdjenek a büntetlenség ellen, minősítsék 

bűncselekménynek az emberkereskedelmet, és biztosítsák, hogy az elkövetőket bíróság 

elé állítsák, és hogy szigorítsák a szankciókat; ezért sürgeti a tagállamokat, hogy 

ratifikáljanak minden releváns nemzetközi eszközt, megállapodást és jogszabályi 

kötelezettséget, ami hatékonyabbá, összehangoltabbá és koherensebbé teszi majd az 

emberkereskedelem felszámolását célzó erőfeszítéseiket, ideértve az Európa Tanács 
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egyezményét az emberkereskedelem elleni fellépésről; 

7. felhívja a tagállamokat és a kormányközi szervezeteket annak biztosítására, hogy 

beavatkozásaik kezeljék az emberkereskedelemmel szembeni kiszolgáltatottságot növelő 

tényezőket, mint amilyen az egyenlőtlenség, a szegénység és a megkülönböztetés 

valamennyi formája; 

8. felszólítja a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel az emberkereskedelem megelőzéséről és az 

ellene folytatott küzdelemről, valamint az áldozatok védelméről szóló 2011/36/EU 

irányelv teljes körű és helyes végrehajtását; 

 9. felszólítja a tagállamokat, hogy léptessenek életbe szigorú büntetőjogi szankciókat az 

emberkereskedelem, a modern rabszolgaság és a kizsákmányolás bűncselekményeivel 

szemben; valamint nyilvánítsák bűncselekménnyé az embercsempészet áldozatai – 

beleértve a prostitúció céljából folytatott emberkereskedelem áldozatait – által nyújtott 

szolgáltatások tudatos igénybevételét, mások prostitúció révén történő kizsákmányolását 

vagy a szexuális kizsákmányolás, a kényszermunka, illetve -szolgáltatások egyéb formáit, 

– a koldulást, a rabszolgatartást vagy a rabszolgatartáshoz hasonló gyakorlatot és a 

szolgaságot is ideértve –, a bűncselekményhez kapcsolódó kizsákmányolást és a szervek 

kivételét; megjegyzi, hogy nemzeti szinten alacsony az emberkereskedelem 

bűncselekményével kapcsolatos büntetőeljárások és ítéletek száma; 

10. kéri, hogy az Europol és a nemzeti rendőri erők kapjanak kiemeltebb szerepet és több 

erőforrást az embercsempészetet elősegítők büntetőeljárás alá vonásához, különös 

figyelmet fordítva a rendőri erők és a nyilvánosság tájékoztatására az emberkereskedelem 

új formáiról; 

11. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy az emberkereskedelem megelőzésére és 

csökkentésére irányuló fő stratégiaként dolgozzanak ki konkrét intézkedéseket a 

prostitúcióra kényszerített nők, lányok, férfiak és fiúk iránti kereslet csökkentésére; ebben 

az összefüggésben sürgeti a tagállamokat, hogy teljes körűen hajtsák végre a 18. cikk (4) 

bekezdését, és a Bizottságot, hogy tegyen jelentést ennek eredményéről; 

12. hangsúlyozza, hogy a szexuális irányultságon vagy a nemi hovatartozáson alapuló 

megkülönböztetések kumulatív hatása az LMBTI-személyeket rendkívül kiszolgáltatottá 

teszi az emberkereskedelem veszélyeivel szemben; felszólítja a tagállamokat, hogy 

vegyék figyelembe az LMBTI áldozatok egyedi igényeit; felkéri a Bizottságot, hogy erre 

vonatkozóan támogassa a bevált gyakorlatok cseréjét; 

13. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak létre „forródrótokat”, amelyen keresztül az 

emberkereskedelem és a kizsákmányolás áldozatai segítséget és tanácsot kérhetnek; 

megjegyzi, hogy az ilyen forródrótok sikeresnek bizonyultak más területen, mint például a 

radikalizálódás és a gyermekrablások; 

14. felhívja a tagállamokat, hogy ne csak a büntetőeljárásokban biztosítsanak jogsegélyt az 

emberkereskedelem áldozatainak, hanem az őket érintő polgári, munkaügyi vagy 

bevándorlási/menekültügyi eljárásokban is; 

15. hangsúlyozza, hogy a kényszerházasságot az emberkereskedelem egy formájának kell 

tekinteni, amennyiben fennáll az áldozat kizsákmányolása, és felszólítja az összes 
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tagállamot, hogy vegyék fel a szempontok közé ezt a vetületet is; hangsúlyozza, hogy a 

kizsákmányolás lehet szexuális (házasságon belüli erőszak, kényszerített prostitúció vagy 

pornográfia) vagy gazdasági (háztartási munka vagy koldulás) jellegű, valamint hogy a 

kényszerházasság lehet az emberkereskedelem végcélja (az áldozat feleségnek történő 

eladása vagy kényszer alatt megkötött házasság); hangsúlyozza, hogy a hatóságok 

számára nehéz az ilyen típusú emberkereskedelem feltárása, mivel titokban történik; 

felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak létre megfelelő szolgálatokat ezeknek az 

áldozatoknak a befogadására; felhívja a Bizottságot, hogy erre vonatkozóan fokozza a 

bevált gyakorlatok megosztását; 

16. aggodalmát fejezi ki a „grooming”(szexuális visszaélés előkészülete) jelenség terjedése 

miatt; emlékeztet arra, hogy az áldozatok gyakran érzelmileg függő helyzetben vannak, 

ami nehezíti a nyomozást, mivel nem könnyű őket az emberkereskedelem áldozataiként 

azonosítani és gyakran megtagadják a tanúskodást az őket szexuális visszaélés céljával 

manipuláló személy ellen; felhívja a Bizottságot, hogy erre vonatkozóan fokozza a bevált 

gyakorlatok megosztását; felhívja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak ezen áldozatok 

számára egyedi menedékről, valamint arról, hogy a bűnüldöző és igazságszolgáltató 

szervek elismerjék, hogy áldozatok, mindenekelőtt akkor, amikor kiskorúakról van szó, a 

„deviáns viselkedés” miatt való megbélyegzésük elkerülése érdekében; 

17. felhívja az Uniót és a tagállamokat, hogy az ismert útvonalak, például a keletről az Unióba 

vezető útvonal mentén erősítsék meg az emberkereskedelemmel kapcsolatos regionális 

együttműködést, mégpedig a Stabilitási Eszköz felhasználásával és a tagjelölt országok 

folyamatos felelősségének fenntartásával; 

18. hangsúlyozza, hogy a szexuális kizsákmányolás számos áldozatát kábítószerezik, hogy 

fizikai és lelki függőségben tudják tartani őket; felszólítja ezért a tagállamokat, hogy 

hozzanak létre speciális áldozatsegítő programokat és ezt az elemet súlyosbító 

körülményként ismerjék el az emberkereskedelem miatt kiszabható büntetés megállapítása 

során; 

19. felhívja a tagállamokat és az Uniót, hogy gyűjtsenek megbízható és részletes 

információkat az emberkereskedelemről, és osszák meg azokat egymás között; 

20. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségéről (CEPOL) 

szóló 2015/2219/EU rendelet előírja az alapvető jogok és elsősorban az áldozatokat 

megillető jogok közös megértésének és tiszteletben tartásának, valamint az e 

személyeknek nyújtott támogatás és védelem – beleértve a nemi alapú erőszak áldozatai 

jogainak védelmét is – előmozdítását képzési tevékenységei során, a bűnüldözéssel 

összefüggésben; hangsúlyozza, hogy az áldozatok kiszolgáltatottsága miatt e 

rendelkezések lényegesek az emberkereskedelem összefüggésében, valamint felhívja az 

Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségét, hogy ezt a vetületet teljes egészében 

vegye figyelembe minden jövőben induló képzés kidolgozása során; 

21. felhívja a tagállamokat, hogy küzdjenek az emberkereskedelem ellen, mégpedig úgy, hogy 

szigorúbban lépnek fel azokkal a személyekkel szemben, akik az internetet és a közösségi 

hálózatokat használják fel mind a toborzásra, mind pedig az emberek kizsákmányolására; 

22. emlékeztet arra, hogy a 2011/36/EU irányelv tiltja az emberkereskedelem áldozatainak 

kriminalizálását; felszólítja a tagállamokat, hogy figyelembe véve az emberkereskedelem 
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határokon átnyúló jellegét, ideértve az Unión belüli határokon átnyúló jellegét is, teljes 

körűen hajtsák végre a 2011/36/EU irányelvnek az emberkereskedelem áldozatainak 

nyújtott védelemre és támogatásra vonatkozó 11–17. cikkét (különösen az áldozatok 

elhelyezésére szolgáló menedékhelyek számának növelésével és az áldozatok 

társadalomba való visszailleszkedésére irányuló programok támogatásával), továbbá a 

következetesség és az emberkereskedelem áldozatainak nyújtott megfelelő segítség és 

támogatás biztosítása – ideértve a letelepedés és a munkaerőpiachoz való hozzáférés jogát 

is abban a tagállamban, ahová az áldozat emberkereskedelem útján került – érdekében 

teljes körűen hajtsák végre a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és 

védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2012/29/EU irányelvet; 

hangsúlyozza, hogy e rendelkezések végrehajtása nem függhet attól, hogy az áldozatok 

benyújtanak-e panaszt vagy együttműködnek-e a bűnügyi nyomozásban; felhívja a 

Bizottságot, hogy az áldozatok védelme terén fokozza a bevált gyakorlatok megosztását; 

23. felhívja a tagállamokat, hogy kritikusan értékeljék a menekültek nyilvántartásba vételével 

kapcsolatos gyakorlataikat és a megfelelő szolgáltatási és ellátási szervezeteiket, mivel ez 

a csoport, különösen a kísérő nélküli kiskorúak, rendkívül kiszolgáltatottak a bűnbandák 

általi kizsákmányolásnak, és az ebből eredő emberkereskedelemnek; 

24. emlékeztet arra, hogy az Europol szerint 2015-ben mintegy 10 000 kísérő nélküli kiskorú 

tűnt el az Unióba való megérkezését követően, és hogy ezek a gyermekek 

emberkereskedelem áldozataivá válhattak, kitéve mindenfajta kizsákmányolásnak és 

visszaélésnek; felhívja a tagállamokat, hogy teljes körűen hajtsák végre a menekültügyi 

jogszabálycsomagot, és érkezésükkor vegyék nyilvántartásba a gyermekeket a 

gyermekvédelmi rendszerekbe való felvételük biztosítása érdekében; felhívja a 

tagállamokat az információ-megosztás bővítésére, hogy jobb védelmet nyújtsanak a 

migráns gyermekeknek Európában; 

25. felszólítja az összes tagállamot, hogy hatékonyan biztosítsák az áldozatok jogait, 

elsősorban az ingyenes jogi segítségnyújtás, jogsegély és jogi képviselet, pszichológiai és 

orvosi támogatás igénybe vételét, beleértve a szexuális kizsákmányolás áldozatainak az 

abortuszhoz való jogát is; az igazságszolgáltatás és ügyvédi tanácsadás igénybevételére 

vonatkozó jogaikat, a lehetséges kártalanítást, valamint a tanúvédelmi programok 

igénybevételének lehetőségét; emlékeztet arra, hogy a 2012/29/EU irányelv 

minimumszabályokat ír elő a bűnözés áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére 

vonatkozóan, valamint hogy a 2011/36/EU irányelv végrehajtását a 2012/29/EU 

irányelvben meghatározott rendelkezések fényében kell vizsgálni; megjegyzi, hogy 

különleges intézkedések is életbe léptethetők annak érdekében, hogy megvédjék az 

áldozatokat a nyomozások és a tárgyalások alatt az újbóli áldozattá válástól és traumától; 

26. hangsúlyozza, hogy az emberkereskedelem elleni hatékony küzdelemben döntő 

fontosságú a megfelelő megelőző intézkedések meghozatala, mint amilyen az oktatás és 

képzés, a kereslet megakadályozása és csökkentése, valamint a többek között a modern 

rabszolgaságról szóló, tájékoztató és figyelemfelhívó kampányok, a kutatási és oktatási 

programok, amelyek célja csökkenteni annak kockázatát, hogy az emberek az 

emberkereskedelem áldozataivá váljanak; felhívja ezért a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy tegyenek célzott intézkedéseket az emberkereskedelem iránti kereslet csökkentésére; 

felhívja a tagállamokat is, hogy léptessenek életbe szigorúbb szankciókat azon számos 

munkáltatóval és főbérlővel szemben, akik elősegítik az emberkereskedelmet azzal, hogy 
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ők is kizsákmányolják az embereket; felkéri a tagállamokat és a bűnüldöző hatóságokat, 

hogy erősítsék meg együttműködésüket a munkaügyi, a szociális, az egészségügyi és a 

biztonsági ellenőrökkel, valamint a halászati ellenőrökkel is; 

27. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje a tagállamok és az Europol között az 

emberkereskedelem elleni küzdelem keretében folytatott együttműködés hatékonyságát; 

hangsúlyozza a módszeres adatcsere fontosságát, valamint azt, hogy valamennyi tagállam 

szolgáltasson adatokat az e célra használt európai adatbázisok, mindenekelőtt az Europol 

Phoenix fókuszpont és Twins fókuszpont elnevezésű adatbázisai számára; hangsúlyozza, 

hogy a határőrségek és parti őrségek számára elérhetővé kell tenni az Europol 

adatbankjait; 

28. felszólítja a Bizottságot, hogy a 2011/36/EU irányelv fényében alaposabban elemezze az 

internet, a közösségi hálózatok és az új technológiák szerepét az emberkereskedelemben, 

melybe beletartozik a pornográf oldalakon és az online szexuális előadásokat kínáló 

oldalakon történő szexuális kizsákmányolás is; 

29. felszólítja az Europolt és a tagállamokat, hogy fokozzák fellépésüket a toborzók ellen 

folytatott küzdelemben akár proaktív megközelítéssel, akár egy áldozat tanúvallomása 

nyomán, a 2011/36/EU irányelv 9. cikkével összhangban; hangsúlyozza, hogy a toborzók 

különböző csatornákat használnak, mindenekelőtt a közösségi hálózatokat és az internetes 

oldalakat (online toborzó ügynökségek); felszólítja a Bizottságot, hogy terjessze ki az 

Europol szélsőséges internetes tartalmakkal foglalkozó uniós egységének (EU IRU) 

mandátumát az emberkereskedelem elleni küzdelemre; 

30. kéri a Bizottságot, hogy alakítson ki megkülönböztetett partnerséget a nagy internetes 

vállalatokkal és megfelelően tájékoztassa az Európai Parlamentet; 

31. a 2011/36/EU irányelv 8. cikkének hatékonyabb végrehajtására és nyomon követésére 

szólít fel az áldozatok ellen indított eljárások megszüntetésének és a velük szembeni 

szankciók és ítélethozatal mellőzésének biztosítása érdekében, és hangsúlyozza, hogy ez 

kiterjed a prostitúciós tevékenységet folytató személyekkel szembeni szankciók és 

ítélethozatal mellőzésére és a tranzitországokba és célországokba történő szabálytalan 

belépés vagy tartózkodás miatti büntetés elhagyására; 

32. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy „a pénz útjának követését” válasszák fő 

stratégiának az emberkereskedelemből hasznot húzó szervezett bűnözői hálózatok elleni 

nyomozások és bűnvádi eljárások során, és felszólítja az Europolt és az Eurojustot, hogy 

erősítsék meg kapacitásaikat az emberkereskedelem elleni küzdelem terén; felhívja a 

tagállamokat, hogy működjenek szorosan együtt az Europollal és egymással az 

emberkereskedelem pénzügyi szempontjainak és az azzal kapcsolatos pénzmosásnak a 

kivizsgálásában; hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak meg kell erősíteniük az 

együttműködést az emberkereskedelemben részt vevő magánszemélyek vagyonának 

befagyasztásában és elkobzásában, mivel ez hatékony eszközt jelenthetne annak elérésére, 

hogy az emberkereskedelem „csekély kockázattal járó és nagy haszonnal kecsegtető” 

üzletből egy „nagy kockázattal és kis haszonnal járó” üzletté váljon; felhívja a 

tagállamokat, hogy ebben az összefüggésben hatékonyabban használjanak fel minden 

létező rendelkezésre álló eszközt, mint például a bírósági ítéletek kölcsönös elismerése, a 

közös nyomozócsoportok és az európai nyomozási határozat; úgy véli, hogy az 

emberkereskedelem bűncselekményében elítélt személyek elkobzott vagyonát az 
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emberkereskedelem áldozatainak támogatására és kártalanítására kell felhasználni; 

megjegyzi továbbá, hogy az emberkereskedelemből és kizsákmányolásból származó óriási 

pénzeszközöket a bűnözés másfajta, súlyos formáinak finanszírozására használják fel; 

33. úgy véli, hogy a 2011/36/EK irányelv 11. cikke (5) bekezdésének kiegészítése szükséges a 

jövőbeni integrációt célzó támogatások bevezetése érdekében (nyelvtanulás, a kultúra és 

közösség megismertetése, stb.) azokban az esetekben, amikor az áldozatok – 

körülményeikből adódóan– tartózkodási engedélyt igényelhetnek; 

34. ragaszkodik ahhoz, hogy a tagállamoknak fokozniuk kell az egymással folytatott 

rendőrségi és igazságügyi együttműködést, különösen az Europol és az Eurojust 

keretében, beleértve az információk megosztását és az emberkereskedelem áldozatainak 

online toborzása elleni küzdelmet is; 

35. felszólítja a tagállamokat, hogy haladéktalanul hajtsák végre a 2011/36/EU irányelvet, 

valamint az emberkereskedelemmel kapcsolatban alkalmazandó más jogi kereteket; 

sürgeti a Bizottságot, hogy jogilag lépjen fel a kötelezettségeiket elmulasztó 

tagállamokkal szemben; 

36. hangsúlyozza, hogy az emberkereskedelem áldozatainak védelme és megsegítése 

érdekében dolgozó nem kormányzati szervezetek (NGO-k) és magánszemélyek nem 

tehetők felelőssé semmilyen bűncselekményért; 

37. felhívja a tagállamokat, hogy tájékoztató kampányokon keresztül oktassák polgáraikat az 

emberkereskedelemmel és az áldozatok azonosításával kapcsolatos ismeretekre; felhívja a 

tagállamokat és az Uniót, hogy célzottan finanszírozzák az emberkereskedelem áldozatait 

támogató nem kormányzati szervezeteket; 

38. felhívja a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy a nemzeti jogszabályokban a 

prostitúcióval kapcsolatos különböző megközelítések milyen hatást gyakorolnak az 

emberkereskedelemre; 

39. felhívja az Uniót, hogy fordítson figyelmet az emberkereskedelem és az emberek 

kizsákmányolásának új formáira, és tegye láthatóvá azokat, beleértve a reproduktív 

kizsákmányolást és az újszülöttek kereskedelmét is; 

40. következetes megközelítésre szólít fel az emberkereskedelemmel kapcsolatos 

bűncselekmények elleni bűnvádi eljárások terén, és felszólítja a tagállamokat, hogy 

fokozzák nyomozásaikat és bűnvádi eljárásaikat; felhívja e tekintetben a tagállamokat, 

hogy fokozzák a határokon átnyúló együttműködést és az érintett uniós ügynökségekkel 

folytatott közös munkát; 

41. felhívja a tagállamokat, hogy az emberkereskedelem elleni irányelveikbe foglalják bele a 

visszaküldés tilalmának elvét, az ENSZ emberkereskedelem elleni jegyzőkönyve és az 

Európa Tanács emberkereskedelem elleni fellépésről szóló egyezménye példáját követve, 

az államok nemzetközi menedékjog és a nemzetközi emberi jog szerinti kötelezettségeivel 

összhangban; 

42. emlékeztet, hogy a gyakorló szakemberek és tisztviselők képzése alapvető fontosságú a 

potenciális áldozatok korai azonosításában és a bűncselekmények megelőzésében; felhívja 
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ezért a tagállamokat, hogy teljes körűen alkalmazzák a 2011/36/EU irányelv 18. cikkének 

(3) bekezdését, és osszák meg a bevált gyakorlatokat; 

43. felhívja a Bizottságot hogy állapítsa meg, szükség van-e a jövőbeni európai ügyészség 

mandátumának esetleges felülvizsgálatára, hogy felállítását követően hatáskörei közé 

felvegyék az emberkereskedelem elleni küzdelmet is; 

44. felhívja az Uniót, hogy az Eurostat segítségével becsülje fel az emberkereskedelem 

áldozatainak bejegyzett vagy nem bejegyzett számát az olyan szervezetek, mint a 

Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM), az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala 

(UNODC), az UNODC vagy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) általános 

gyakorlatának megfelelően; 

45. szorosabb együttműködést kér az olyan projektekkel kapcsolatos online platformokkal, 

amelyek célja tudatosítani annak kockázatait, hogy az embereket az interneten és a 

közösségi hálózatokon keresztül szólítják meg és toborozzák; 

46. úgy véli, hogy a migránsok, különösen a gyermekek rendkívül kiszolgáltatottak az 

emberkereskedelemnek; felszólítja a tagállamokat, hogy fokozzák az együttműködést – 

többek között az uniós fogadóállomásokon – a potenciális áldozatok azonosításában, 

valamint az emberkereskedők és embercsempészek elleni küzdelemben; e tekintetben 

emlékeztet arra, hogy a tagállamok kötelesek különös figyelmet fordítani az 

emberkereskedelem gyermek áldozataira, köztük a harmadik országokból érkező kísérő 

nélküli kiskorúakra, valamint a bűnvádi eljárások során különleges védelmet kell 

nyújtaniuk a gyermekeknek, és mindig elsődlegesen a gyermekek legfőbb érdekeit kell 

figyelembe venniük (13., 14., 15. és 16. cikk); 

47. arra bátorítja az Uniót és a tagállamokat, hogy végezzenek kutatásokat az 

emberkereskedelem legújabb tendenciáiról és formáiról, többek között arról is, hogy a 

jelenlegi migrációs válság miként befolyásolhatja az emberkereskedelmet, hogy megfelelő 

és célzott válaszlépésekkel tudják kezelni az új fejleményeket; 

48. úgy véli, hogy az Unióba irányuló biztonságos és jogszerű belépési csatornák 

csökkentenék a kiszolgáltatottságot és az emberkereskedelmet; 

49. nagyra értékeli az emberkereskedelem elleni küzdelem európai uniós koordinátorának 

munkáját, aki az uniós intézmények, az uniós ügynökségek, a tagállamok és a nemzetközi 

szereplők közötti koordinációért és összhangért felelős, valamint az emberkereskedelem 

kezelésére irányuló meglévő és új uniós politikák fejlesztéséért felelős; úgy véli azonban, 

hogy az emberkereskedelemre adott uniós válaszlépések felgyorsítása érdekében ki kell 

bővíteni a mandátumát; 
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