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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 

комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

– като взе предвид Женевската конвенция от 1951 г. за статута на бежанците, 

A. като има предвид, че притокът на нелегална миграция увеличава рисковете от 

трафик на хора, тъй като незаконните мигранти – предвид своята уязвимост и 

нелегалност – са особено изложени на риск от трафик; като има предвид, че сред 

тези мигранти непридружените непълнолетни лица – които представляват 

съществена част от пристигащите в Европа мигранти – са целева група на каналите 

за трафик; като има предвид, че по данни на Европол 10 000 от тях вече са 

изчезнали; 

Б. като има предвид, че по данни на Европол разширяването на достъпа до интернет в 

световен мащаб позволява трафикът да се развива все повече в онлайн среда; като 

има предвид, че това насърчава нови форми на вербуване и експлоатация на 

жертвите; 

В. като има предвид, че съществува връзка между трафика на мигранти и трафика на 

хора; като има предвид, че трафикантите прибягват, наред с другото, до интернет, за 

да рекламират своите услуги пред потенциалните мигранти; 

Г. като има предвид, че сътрудничеството между държавите членки, Европол и 

държавите на произход и преминаване на жертвите на трафик е основен инструмент 

в борбата срещу мрежите за трафик; 

Д. като има предвид, че през тригодишния период от 2010 до 2012 г. 69 % от 

регистрираните жертви на трафик на хора са били жертви на трафик с цел сексуална 

експлоатация, 19 % – с цел принудителен труд, а 12 % – с цел други форми на 

експлоатация, като например отстраняване на телесни органи или престъпни 

дейности; като има предвид, че жените представляват 67 % от регистрираните 

жертви на трафика на хора през този период, мъжете – 17 %, момичетата – 13 % и 

момчетата – 3 %; като има предвид, че към различните форми на трафик трябва да 

се подходи със специфични и адаптирани към конкретните условия мерки на 

политиката; 

1. призовава държавите членки да приложат без забавяне Директива 2011/36/ЕО, в 

допълнение към цялата правна уредба в областта на борбата с трафика на хора; 

настоятелно призовава Комисията да предприеме правни действия срещу държавите 

членки, които не прилагат директивата, и да публикува възможно най-скоро 

доклада за изпълнение, който трябваше да бъде представен през април 2015 г.; 

2.  подчертава, че трафикът на хора е съвременен вид робство и сериозно 

престъпление, което представлява една от най-тежките форми на нарушение на 

правата на човека, което е неприемливо в общества, основаващи се на зачитането на 

правата на човека, включително равенството между половете; счита освен това, че 
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трафикът на хора трябва да се разглежда по цялостен начин, като акцентът се 

поставя не само върху сексуалната експлоатация, но също така и върху 

принудителния труд, трафика на телесни органи, принудителната просия, 

принудителните бракове, децата войници и трафика на бебета; 

3. подчертава необходимостта ЕС да засили политическото и съдебното 

сътрудничество между държавите членки и с трети държави, и по-специално с 

държавите на произход и преминаване на жертвите на трафик на хора, в рамките на 

разследването и наказателното преследване на трафика на хора, и по-специално 

чрез Европол и Евроюст, включително чрез обмен на информация, по-специално с 

оглед на известните маршрути за трафик, участие в съвместни екипи за разследване 

и участие в борбата срещу вербуването на хора с цел трафик чрез интернет и други 

цифрови средства; подчертава колко е важно държавите членки системно да 

обменят данни и да захранват базите данни на фокусните точки на Европол Phoenix 

и Twins; насърчава засилването на сътрудничеството между Европол и Интерпол в 

борбата с трафика на хора и припомня, че обменът на данни между държавите 

членки и с трети държави следва да зачита напълно стандартите на ЕС в областта на 

защитата на данните; призовава държавите членки да събират повече сравними 

данни относно борбата с трафика на хора и да подобрят обмена на данни помежду 

си и с трети държави; 

4. призовава Европейския съюз и държавите членки да обезпечат своите 

правоприлагащи и полицейски органи с необходимия персонал и ресурси, за да 

могат също така да получават информация от семействата или други източници, да 

обменят тази информация със съответните европейски и национални органи и да я 

обработват и анализират правилно; 

5. подчертава, че ясната връзка между трафика на хора с цел секс и проституцията 

изисква мерки за преустановяване на търсенето на услуги, свързани с 

проституцията; 

6. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че на 

персонала на правоприлагащите органи, включително в агенции като Frontex, 

Европол и EASO, както и други длъжностни лица, които биха могли да влязат в 

контакт с жертви или потенциални жертви на трафик на хора, се предоставя 

подходящо обучение, така че да могат да се справят със случаи на трафик на хора, с 

прилагане на интегрирана междусекторна перспектива, като се поставя акцент 

върху специфичните нужди на жените, децата и други групи в уязвимо положение, 

станали жертва на трафик, като роми и бежанци, и върху начините за предоставяне 

на стимули и цялостна защита за жертвите на трафик на хора и други лица, които 

предоставят информация относно трафикантите на хора; 

7. смята, че откриването на жертвите на трафик, идващи от трети държави, трябва да 

се случва на възможно най-ранен етап и че следователно усилията по границите 

трябва да бъдат засилени, така че жертвите да бъдат откривани в момента на 

влизането им в ЕС; призовава държавите членки да работят с трети държави за 

подобряването на съществуващите насоки, които могат да помогнат на консулските 

служби и граничните служители да разпознават жертвите на трафик на хора, и 

подчертава в тази връзка значението на обмена на най-добри практики, по-
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специално по отношение на интервютата на границата; също така подчертава 

необходимостта граничните служители и бреговата охрана да имат достъп до базите 

данни на Европол; 

8. призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да обменя най-добри 

практики с трети държави, на първо място, относно обучението на полицейските 

органи и хуманитарните работници, което ще им позволи да разберат кой е най-

добрият подход към жертвите и, на второ място, относно прилагането на принципа 

на индивидуална оценка на жертвите с цел да се определят техните специфични 

потребности, помощ и закрила; 

9. призовава ЕС и правоприлагащите органи на държавите членки да повишат 

капацитета си по отношение на финансовото разследване и наказателното 

преследване на лицата и престъпните мрежи, които печелят от трафика на хора, 

както и да прилагат подхода „проследи парите“ като основна стратегия в своята 

работа; подчертава необходимостта да се обърне внимание на печалбите от трафика 

на хора, както и факта, че тези печалби биха могли да се използват за финансиране 

на други форми на тежка престъпна дейност като тероризъм, трафик на наркотици и 

оръжия и пране на пари; подчертава, че службите за финансово разузнаване на 

държавите членки следва да бъдат по-силно ангажирани в борбата с трафика на 

хора и да работят съвместно за постигането на тази цел чрез по-добър обмен на 

информация и най-добри практики; във връзка с това счита, че държавите членки 

следва да засилят сътрудничеството в областта на замразяване и конфискация на 

имуществото на лица, замесени в трафик, тъй като това би могло да бъде ефективен 

начин за превръщане на трафика на хора от стопанска дейност, предлагаща „нисък 

риск и висока печалба“, в такава, която носи „висок риск и ниска печалба“; 

10. изисква Европейската комисия, Европейският съвет и ЕСВД в преговорите си с 

трети държави по международни споразумения, споразумения за обратно приемане 

и споразумения за сътрудничество да акцентират върху необходимостта третите 

държави да провеждат ефективна борба с трафика на хора, да засилят наказателното 

преследване за извършителите и да укрепят защитата за жертвите; 

11. призовава Комисията да извърши оценка на необходимостта от преразглеждане на 

мандата на бъдещата Европейска прокуратура, който – след създаването ѝ – да 

включва правомощия в областта на борбата с трафика на хора; 

12. призовава държавите членки да инкриминират ползването на услуги със знанието, 

че те са предоставяни от жертви на трафика на хора, включително жертви на трафик 

за проституция, експлоатация на извършвана от други лица проституция или други 

форми на сексуална експлоатация, принудителен труд или услуги, включително 

просия, робство или практики, подобни на робството, принудително подчинение, 

или експлоатация за престъпни дейности, или отнемане на телесни органи; 

13. припомня, че прекарването през граница на нелегални имигранти и трафикът на 

хора са две различни явления, като основната разлика между тях е, че мигрантите са 

дали съгласието си за превеждането през границата, което приключва с 

пристигането на местоназначението им, противно на жертвите на трафик, които са 

експлоатирани чрез използване на принуда, измама и злоупотреба, без вероятност 

да са дали съгласието си; подчертава, че между двете може също така да има 
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припокриване заради риска престъпни групи, които превеждат през границата 

бежанци и мигранти в ЕС, да упражняват експлоатация над тях, превръщайки ги в 

жертви на трафик на хора, най-вече непридружените непълнолетни лица и жените, 

които пътуват сами; настоятелно призовава компетентните органи в държавите 

членки да обърнат внимание на това припокриване по време на своите полицейски 

дейности и дейности в областта на съдебното сътрудничество и правоприлагането; 

14. счита, че не може да става дума за действително съгласие в ситуация, при която 

гражданин на трета държава е отведен от страната си и е доведен в ЕС (или когато 

гражданин на ЕС е отведен в друга държава членка) с цел проституция, каквато и да 

е друга форма на сексуална експлоатация или принудителен труд; 

15. подчертава значението на принципа на взаимно признаване, който е залегнал в член 

82, параграф 1 от ДФЕС; призовава Комисията, държавите членки и агенциите на 

ЕС да укрепят статута на жертвите на трафик чрез пълно взаимно признаване на 

съдебните и административните решения, включително свързаните с мерки за 

закрила на жертвите на трафик на хора, което означава, че статутът на жертва, след 

като веднъж е бил установен в дадена държава членка, трябва да се прилага в 

рамките на целия Европейски съюз и следователно на жертвите (или 

представляващите ги асоциации) следва да бъде оказана помощ и съдействие в 

случай на непризнаване на статута им при пътувания в рамките на Съюза; 

16. счита, че статутът на бежанец, лице, търсещо убежище, притежател на хуманитарна 

виза или лице, което се нуждае от международна закрила, следва да се разглежда 

като фактор на уязвимост в случая на жертвите на трафик на хора; призовава 

държавите членки да гарантират, че правоприлагащите органи и органите за 

предоставяне на убежище си сътрудничат, с цел да се помогне на жертвите на 

трафик на хора, нуждаещи се от международна закрила, да подадат заявления за 

закрила; отново потвърждава, че предприетите срещу трафика на хора мерки не 

следва да влияят негативно върху правата на жертвите на трафика на хора, 

мигрантите, бежанците и лицата, нуждаещи се от международна закрила; 

17. повдига обезпокоителния въпрос за административното задържане, което често се 

използва от някои държави членки системно и в разрез с разпоредбите, въпреки че 

следва да се използва само в краен случай; подчертава, че използването на 

задържане много често води до нарушаване на основните права на мигрантите и 

лицата, търсещи убежище; призовава държавите членки незабавно да прекратят 

практиката на задържане на жертви на трафик на хора и на деца; изисква повече 

прозрачност по отношение на текущото положение в центровете за задържане (чрез 

по-добър достъп за представители на гражданското общество, журналисти и 

парламентаристи); призовава държавите членки по-добре и по-системно да 

използват съществуващите алтернативи на задържането, като се вземат предвид 

потребностите на уязвимите групи като жертвите на трафик; 

18. призовава държавите членки да приложат изцяло и правилно член 8 от Директива 

2011/36/ЕС; припомня, че жертвите на трафик не следва да се инкриминират и да се 

държат отговорни за престъпни дейности, в които са били принудени да участват, 

по-специално в случаи на проституция, каквато и да е друга форма на сексуална 

експлоатация или принудителен труд; 
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19. подчертава, че лицата, станали жертви на трафик на хора, са жертви на 

престъпление и следва да се ползват от защита и да могат да получат разрешение за 

пребиваване независимо от своето желание да сътрудничат на правоприлагащите 

органи; счита, че е от съществено значение, след провеждане на всеобхватна оценка 

на рисковете за жизнеспособността на връщането на жертва на трафик на хора, 

която отчита изцяло оценката на жертвата за положението, в което се намира, да се 

предостави разрешение за пребиваване на тези жертви и техните семейства, чиято 

сигурност при връщане в тяхната държава на произход би могла да не бъде 

гарантирана; във връзка с това припомня, че всяко връщане трябва винаги да зачита 

принципа на забрана за връщане в съответствие със задължението на държавите 

членки съгласно международното право; призовава Комисията да преразгледа 

Директива 2004/81/ЕО на Съвета за издаване на разрешение за пребиваване на 

граждани на трети държави, които са жертви на трафик на хора; подчертава, че 

подобно преразглеждане следва да включва разпоредби относно разрешенията за 

пребиваване, дори в случай на липса на сътрудничество с компетентните органи, и 

хармонизирана на равнище ЕС продължителност на периода за размисъл; 

20. подчертава, че жертвите, особено тези от трети държави, рядко разбират културата 

и езика на държавата, в която са пристигнали като жертви на трафик; подчертава, че 

по тази причина те преживяват допълнителен психологически стрес и чувство на 

безпомощност; 

21. счита, че ролята на жертвите на трафик на хора като свидетели е от решаващо 

значение за разбиването на мрежите за трафик и за наказателното преследване и 

осъждането на извършителите; подчертава необходимостта да се гарантира 

ефективната защита на жертвите, така че те да могат да свидетелстват без никаква 

опасност; във връзка с това насърчава правоприлагащите органи на държавите 

членки да използват наличните технологични решения, за да позволят на жертвите 

да свидетелстват от безопасно място; 

22. отбелязва, че според Международната организация по миграция (МОМ) връщането 

на мигранти и бежанци носи присъщите рискове за сигурността, свързани с 

евентуален повторен трафик, които трябва да бъдат установени, оценени и 

смекчени, тъй като опасността, на която са изложени мигрантите, станали жертви на 

трафик на хора, от страна на техните експлоататори често се увеличава, когато те са 

успели да избягат, взаимодействали са с правоприлагащи органи или са 

свидетелствали в съда1; 

23. призовава държавите членки да гарантират, че жертвите на трафик на хора и 

членовете на техните семейства имат достъп до безплатна правна помощ и 

консултации, включително в наказателни и граждански производства или такива, 

свързани с миграцията; подчертава необходимостта от специален и целенасочен 

подход по отношение на трафика на хора и защита на групи в уязвимо положение 

като бежанци, лица с увреждания, роми и деца, включително непридружени 

непълнолетни лица от трети държави; 

                                                 
1  Вж. стр. 23 от доклада на Международната организация по миграция (МОМ), озаглавен „Counter 

Trafficking and Assistance to Vulnerable Migrants Annual Report of Activities 2011“ [„Прекратяване на 

трафика и подпомагане на уязвими мигранти – годишен доклад за дейността за 2011 г.“]. 
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24. припомня, че трафикът на деца често води до случаи на сексуално насилие, 

проституция, принудителен труд или отнемане и трафик на телесни органи, и 

подчертава, че никога не следва да се приема валидността на евентуално съгласие за 

извършване на труд или услуги от деца, станали жертви на трафик; изразява 

загриженост относно оценката на Европол, че през януари 2016 г. най-малко 10 000 

непридружени деца – бежанци, са изчезнали след пристигането си в ЕС; изразява 

съжаление поради факта, че децата в риск често се третират като престъпници или 

незаконни мигранти от служителите на правоприлагащите органи, които не 

използват системно показателите за трафик на хора, за да разпознават жертвите; 

25. счита, че по отношение на непридружените непълнолетни лица от съществено 

значение е децата, жертви на трафик на хора, да бъдат по-добре и проактивно 

идентифицирани, по-специално на граничните пунктове и в приемните центрове, 

както и да се установи по-силно мултидисциплинарно сътрудничество, за да се 

гарантира ефективна защита на висшия интерес на детето; счита, че е необходимо 

да се укрепят системите за настойничество в държавите членки с цел да се 

предотврати попадането на непридружени и разделени от семействата си деца в 

ръцете на организации за организиран трафик; 

26. припомня, че в съответствие с Директива 2011/36/ЕС „държавите членки 

предприемат необходимите мерки за намиране на трайно решение въз основа на 

индивидуална оценка на висшия интерес на детето“; счита, че трайно решение може 

да се намери чрез интегриране на детето в приемащото общество или улесняване на 

събирането на семейството, за да се даде възможност детето да се събере със 

семейството си в друга държава членка; 

27. насърчава държавите членки да засилят закрилата и правата на жертвите на трафик 

на хора преди, по време и след наказателното производство; препоръчва, когато 

държавите членки правят индивидуална оценка на риска, за да се гарантира, че 

жертвите получават подходяща закрила, да се вземат предвид факторите на 

уязвимост, като пол, бременност, здравословно състояние, увреждане, сексуална 

ориентация, възраст, както и статутът на жертвата на бежанец, лице, търсещо 

убежище, или лице, което се нуждае от международна закрила; призовава 

държавите членки да засилят своята политика в областта на събирането на 

семейството по отношение на жертвите на трафик на хора, особено когато това е 

необходимо за тяхната закрила; 

28. припомня, че преди сключването на споразумение за либерализиране на визовия 

режим Комисията прави оценка на рисковете, които създава съответната трета 

държава, по-специално по отношение на нелегалната миграция; подчертава, че 

мрежите за трафик могат да използват също така и законните пътища за миграция; 

поради това призовава Комисията да включва ефективното сътрудничество на 

засегнатите трети държави в областта на трафика на хора сред критериите, които 

трябва да се изпълнят с оглед на евентуално споразумение за либерализиране на 

визовия режим; 

29. посочва, че ЕС се нуждае от обвързващ и задължителен законодателен подход към 

презаселването, както е посочено в Европейската програма за миграцията на 

Комисията; посочва, че хуманитарният прием може да се използва като допълнение 
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към презаселването, с цел спешно предоставяне на закрила, често временна, за най-

уязвимите лица, когато това е необходимо, например за непридружени 

малолетни/непълнолетни лица или бежанци с увреждания, или лица, нуждаещи се 

от спешна евакуация по медицински причини; 

30. счита, че държавите членки следва да разработят системи за закрила и подпомагане 

на жертвите, за да им се помогне да се освободят от експлоатацията, като на първо и 

основно място им се предостави подходящо настаняване, което не следва да бъде 

обвързано със статута на пребиваване на жертвата, но също така консултиране и 

информация, социална, образователна и професионална подкрепа, програми за 

реинтеграция, терапевтични и психологически грижи, в сътрудничество с 

участници от социалната и образователната сфера; 

31. призовава държавите членки да обърнат специално внимание на уязвимите групи, 

изложени на риск от принудителна просия като например ромите, и да вземат това 

под внимание в националния контекст на стратегиите за интеграция на ромите; 

32. подчертава, че децата и хората с увреждания следва да се считат за уязвими жертви 

на трафик на хора; изтъква, че жертвите на трафик на хора могат да развият 

увреждане вследствие на злоупотреба от страна на трафиканта, като също така лице, 

което има увреждане, може да се превърне в цел на трафикантите поради тази своя 

уязвимост; 

33. признава значението и ролята на информационните и комуникационните 

технологии в областта на трафика на хора и факта, че въпреки че технологиите се 

използват с цел улесняване на вербуването и експлоатацията на жертвите, те също 

така могат да се използват като инструмент за предотвратяване на трафика на хора; 

счита, че следва да се проведат допълнителни проучвания, които да се фокусират 

върху ролята на информационните и комуникационните технологии в областта на 

трафика на хора; 

34. призовава Комисията да извърши оценка на използването на интернет в контекста 

на трафика на хора, особено по отношение на сексуалната експлоатация онлайн; 

изисква Европол да засили борбата с онлайн трафика в рамките на IRU (звено за 

сигнализиранe за незаконно съдържание в интернет ) с цел откриване, 

сигнализиране и премахване на свързани с трафика онлайн материали; 

35. изисква Комисията да адаптира сътрудничеството си с трети държави, за да вземе 

предвид новите промени във връзка с трафика на хора през интернет; призовава 

Комисията и Европол да обмислят възможностите за сътрудничество между 

европейските органи за борба с киберпрестъпността (по-специално в рамките на 

Европол) и тези на трети държави; изисква Комисията също така да разгледа всички 

полезни средства за сътрудничество с доставчиците на интернет услуги с оглед на 

разкриването и борбата с онлайн съдържание, свързано с трафик на хора; призовава 

Комисията да информира надлежно Парламента; 

36. призовава ЕС и държавите членки да запазят борбата с трафика на хора, който 

представлява сериозно нарушение на правата на човека, сред приоритетите във 

външните си отношения и диалога с трети държави; 
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37. подчертава необходимостта да се насърчи пълното ратифициране и прилагане на 

Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора във външните 

отношения на ЕС; 

38. подчертава, че принудителните бракове могат да се разглеждат като форма на 

трафик на хора, ако съдържат елемент на експлоатация на жертвата, и призовава 

всички държави членки да включат това измерение в определението си за трафик на 

хора; подчертава, че експлоатацията може да бъде сексуална (изнасилване в брака, 

принудителна проституция и порнография) или икономическа (домакински труд и 

принудителна просия) и че принудителният брак може да бъде крайна цел на 

трафика (продажба на жертва като съпруга или сключване на брачен договор в 

условия на принуда); припомня транснационалния характер, който принудителните 

бракове могат да придобият; поради това призовава държавите членки да 

гарантират, че националните органи, които се занимават с миграцията, са получили 

подходящо обучение в областта на принудителните бракове в контекста на трафика 

на хора; освен това призовава Комисията да засили обмена на най-добри практики в 

това отношение; 

39. отбелязва възникването на нова форма на трафик на хора, при която лицата стават 

обект на трафик с цел откуп с практикуване на тежки изтезания; отбелязва, че тази 

нова форма на превръщане на човешките същества в стока се характеризира с 

изнудване, побои и изнасилвания като средство, с което се налага погасяването на 

дългове от семейства и роднини, установени в рамките на ЕС и извън него; 

40. призовава ЕС и неговите държави членки да признаят трафика на хора с цел откуп с 

практикуване на изтезания като форма на трафик на хора; счита, че сериозно 

травмираните оцелели лица следва да бъдат признавани за жертви на форма на 

трафик на хора, подлежаща на наказателно преследване, и да получават закрила, 

грижи и подкрепа1; 

41. счита, че безопасните и законни начини за влизане в ЕС ще намалят уязвимостта и 

трафика на хора; 

42. припомня, че в съответствие с Директива 2011/36/ЕС държавите членки следва да 

насърчават организациите на гражданското общество и да работят в тясно 

сътрудничество с тях, по-специално в рамките на инициативи за разработване на 

политика, информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността, 

изследователски и образователни програми, обучение, както и в рамките на 

мониторинг и оценка на въздействието на мерките за борба с трафика; посочва 

освен това, че НПО следва също така да помагат за ранното идентифициране на 

жертвите и при предоставянето на помощ и подкрепа за тях; настоява, че държавите 

членки следва да гарантират защитата на НПО от репресивни мерки, заплахи и 

сплашване и дори освобождаването им от наказателно преследване, когато 

подпомагат жертви на трафик с неуреден статут; 

43. призовава Комисията и държавите членки да предприемат целенасочени и 

подходящи превантивни мерки, като например образование и обучение, 

                                                 
1  този нов вид трафик вече беше споменат в резолюцията на Парламента от 10 март 2016 г. относно 

положението в Еритрея; 
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информационни кампании и изследователски програми, които са насочени към 

намаляване на риска от превръщане на хората в жертви на трафик; призовава 

държавите членки да образоват своите граждани относно трафика на хора и 

идентифицирането на жертвите чрез информационни кампании, включително 

повишаване на осведомеността относно въздействието и последиците от секс 

туризма и относно експлоатацията на много жени и деца в уязвимо положение, 

които, извършвайки „сексуални услуги с цел оцеляване“, обслужват индустрията на 

секс туризма; 

44. приветства работата на Европол, по-специално в рамките на фокусна точка Twins, 

за разкриването на лица, които пътуват в трети държави с цел извършване на 

злоупотреба с деца; призовава държавите членки да си сътрудничат с Европол, като 

осигуряват систематичен и бърз обмен на данни; 

45. препоръчва международната общност да обърне специално внимание на въпроса за 

трафика на хора в кризисни условия, като екологични бедствия и въоръжени 

конфликти, както и в държави, в които има сериозни нарушения на правата на 

човека и хората нямат друг избор освен да напуснат страната, за да се намали 

уязвимостта на жертвите по отношение на трафикантите и други престъпни мрежи; 

46. призовава държавите членки да създадат по-добри системи за наблюдение на 

дейността на частните трудови посредници, които изпращат граждани на трети 

държави в ЕС с цел работа; 

47. призовава ЕС и държавите членки да си сътрудничат с частния сектор и всички 

заинтересовани страни с цел предотвратяване на трафика на хора по цялата верига 

на доставки, като се вземат предвид по-специално случаите на полагане на детски 

труд; подчертава необходимостта в това отношение от цялостно и бързо изграждане 

на Европейска бизнес коалиция срещу трафика на хора, както е посочено в 

стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора (2012 – 2016 г.). 
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