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NÁVRHY 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro zahraniční věci 

jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

– s ohledem na Ženevskou úmluvu o právním postavení uprchlíků z roku 1951, 

A. vzhledem k tomu, že příliv nelegálních migrantů zvyšuje riziko obchodování s lidmi a že 

tudíž nezákonným migrantům, vzhledem k jejich zranitelnosti a ilegálnosti, obzvlášť hrozí 

nebezpečí, že se stanou oběťmi obchodování s lidmi; vzhledem k tomu, že se mezi těmito 

migranty nacházejí nezletilí bez doprovodu, kteří tvoří velkou část migrantů přicházejících 

do Evropy a představují cílovou skupinu sítí zabývajících se obchodováním s lidmi; 

vzhledem k tomu, že podle Europolu již 10 000 z nich zmizelo; 

B. vzhledem k tomu, že podle Europolu rozšíření přístupu k internetu po celém světě 

umožňuje, aby se obchodování s lidmi stále více šířilo v internetovém prostředí; vzhledem 

k tomu, že tato skutečnost podněcuje nové formy náboru a vykořisťování obětí; 

C. vzhledem k tomu, že existuje spojitost mezi převaděčstvím migrantů a obchodováním 

s lidmi; vzhledem k tomu, že sítě převaděčů používají mimo jiné internet, aby propagovali 

své služby u zájemců z řad potenciálních migrantů; 

D. vzhledem k tomu, že spolupráce mezi členskými státy, Europolem a zeměmi původu a 

tranzitu obětí obchodování s lidmi je zásadním nástrojem v boji proti sítím zabývajícím se 

obchodováním s lidmi; 

E. vzhledem k tomu, že po dobu tříletého období (2010–2012) bylo 69 % zjištěných obětí 

obchodování s lidmi předmětem obchodu za účelem sexuálního vykořisťování, 19 % za 

účelem nucených prací a 12 % za účelem jiných forem vykořisťování, například odebrání 

orgánů či trestné činnosti; vzhledem k tomu, že 67 % zjištěných obětí obchodování s lidmi 

za uvedené období tvoří ženy, 17 % muži, 13 % dívky a 3 % chlapci; vzhledem k tomu, že 

proti různým formám obchodování s lidmi je nezbytné bojovat pomocí zvláštních a 

individuálně zaměřených politických opatření; 

1. vyzývá členské státy, aby ve svém právu bezodkladně provedly směrnici 2011/36/ES a 

kromě toho i veškeré příslušné právní rámce týkající se obchodování s lidmi; naléhavě 

vyzývá Komisi, aby podnikla právní kroky proti členským státům, které tak nečiní, a aby 

co nejdříve zveřejnila zprávu o provádění, která měla být předložena už v dubnu 2015; 

2. zdůrazňuje, že obchodování s lidmi je novodobá forma otroctví a závažný zločin, jenž 

představuje jednu z nejhorších forem porušování lidských práv, kterou ve společnosti 

založené na dodržování lidských práv zahrnujících rovnost mužů a žen nelze tolerovat; 

domnívá se dále, že na obchodování s lidmi je nutné pohlížet uceleným způsobem a 

nezaměřovat se pouze na sexuální vykořisťování, ale také na nucenou práci, obchodování 

s orgány, nucené žebrání, nucené sňatky, dětské vojáky a obchodování s kojenci; 

3. trvá na tom, že EU musí při předcházení případům obchodování s lidmi, jejich šetření a 

stíhání rozšířit policejní a soudní spolupráci mezi členskými státy a se třetími zeměmi, 

zejména zeměmi původu a tranzitu obětí obchodování s lidmi, především prostřednictvím 
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Europolu a Eurojustu, a to tak, aby zahrnovala výměnu informací, zejména pokud jde o 

známé trasy využívané k obchodování s lidmi, účast ve společných vyšetřovacích týmech 

a boj proti získávání lidí pro obchodování s lidmi s využitím internetu a dalších digitálních 

prostředků; zdůrazňuje, že je důležité, aby si členské státy systematicky vyměňovaly údaje 

a přispívaly do databází Europolu Focal Point Phoenix a Focal Point Twins; vybízí k 

hlubší spolupráci mezi Europolem a Interpolem v boji proti obchodování s lidmi a 

připomíná, že při výměně údajů mezi členskými státy a s třetími zeměmi by měly být plně 

dodržovány normy EU v oblasti ochrany údajů; vyzývá členské státy, aby shromažďovaly 

větší množství srovnatelných údajů o boji proti obchodování s lidmi a zlepšily výměnu 

těchto údajů mezi sebou i s třetími zeměmi; 

4. vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby vybavily své donucovací a policejní orgány 

nezbytným personálem a nezbytnými finančními prostředky, tak aby byly tyto orgány 

rovněž schopny získávat informace od rodin a dalších zdrojů, aby si je mohly vyměňovat 

s příslušnými evropskými orgány a orgány členských států a aby s nimi mohly řádně 

zacházet a analyzovat je; 

5. zdůrazňuje, že zjevná vazba mezi obchodováním s lidmi za účelem sexuálního 

vykořisťování a prostitucí vyžaduje zavedení opatření, která by ukončila poptávku po 

prostituci; 

6. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, aby bylo zaměstnancům 

donucovacích orgánů, včetně zaměstnanců agentur jako Frontex, Europol, úřad EASO, a 

dalším úředníkům, kteří se mohou dostat do styku s obětmi nebo potenciálními obětmi 

obchodování s lidmi, poskytnuto odpovídající školení, které by jim umožnilo řešit případy 

obchodování s lidmi z ucelené mezirezortní perspektivy, s důrazem na zvláštní potřeby 

žen, dětí a dalších ohrožených skupin, s nimiž se obchoduje, jako jsou Romové a 

uprchlíci, a na to, jak oběti obchodování s lidmi a další osoby motivovat k tomu, aby 

udávaly obchodníky s lidmi, a jak těmto oznamovatelům poskytnout plnou ochranu; 

7. je přesvědčen, že oběti obchodu s lidmi pocházející ze třetích zemí musí být v síti 

odhaleny v co nejranější fázi, a musí tudíž dojít ke zvýšení úsilí na hranicích, aby bylo 

možné oběti zjistit ihned při jejich vstupu do EU; vyzývá členské státy, aby 

spolupracovaly s třetími zeměmi na zlepšování stávajících pokynů, které by konzulárním 

službám a pohraniční stráži pomohly vyhledávat oběti obchodování s lidmi, a vyzdvihuje 

v této souvislosti důležitost výměny osvědčených postupů, zejména pokud jde o pohovory 

na hranicích; zdůrazňuje rovněž, že je nezbytné, aby pohraniční stráž a pobřežní stráž 

měly přístup do databází Europolu; 

8. vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby si s třetími zeměmi vyměňovala 

osvědčené postupy týkající se jednak školení policejních orgánů a humanitárních 

pracovníků, aby věděli, jak nejlépe komunikovat s oběťmi, a jednak uplatňování zásady 

individuálního posuzování obětí, aby zjistili, jaké mají konkrétní potřeby, jak jim lze 

pomoci a jak je chránit; 

9. vyzývá EU a donucovací orgány v členských státech, aby rozšířily své kapacity, pokud jde 

o finanční šetření a stíhání osob a zločineckých sítí, které mají zisk z obchodování s lidmi, 

a aby za klíčovou strategii v rámci své činnosti považovaly „sledování toku peněz“; 

zdůrazňuje, že je nutné se zabývat otázkou zisků plynoucích z obchodování s lidmi, a 

zdůrazňuje také, že tyto zisky by mohly být využívány na financování jiných forem 



 

AD\1095653CS.doc 5/11 PE576.750v03-00 

 CS 

závažné trestné činnosti, jako je terorismus, obchodování s drogami a se zbraněmi a praní 

peněz; zdůrazňuje, že do boje proti obchodování s lidmi by měly být více zapojeny 

finanční zpravodajské jednotky členských států, které by měly za tímto účelem 

spolupracovat na základě lepší výměny informací a osvědčených postupů; domnívá se 

v této souvislosti, že členské státy by měly prohloubit spolupráci při zmrazování a 

zabavování majetku osob zapletených do obchodování s lidmi, jelikož by to mohlo 

představovat účinný způsob, jak z obchodování s lidmi, které je podnikáním „s nízkým 

rizikem a vysokým ziskem“, učinit podnikání „s vysokým rizikem a nízkým ziskem“; 

10. žádá Evropskou komisi, Evropskou radu a ESVČ, aby v rámci svých jednání s třetími 

zeměmi ohledně mezinárodních dohod, readmisních dohod a dohod o spolupráci kladly 

důraz na to, že třetí země musí účinně bojovat proti obchodování s lidmi, zintenzivnit 

stíhání pachatelů a rozšířit ochranu obětí; 

11. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda je nezbytné revidovat mandát budoucího Úřadu 

evropského veřejného žalobce s cílem začlenit po jeho zřízení do jeho pravomocí boj proti 

obchodování s lidmi; 

12. vyzývá členské státy, aby zařadily mezi trestné činy vědomé využívání služeb 

poskytovaných oběťmi obchodování s lidmi, včetně obětí obchodování s lidmi za účelem 

prostituce, zneužívání prostituce jiných osob nebo jiné formy pohlavního vykořisťování, 

nucené práce či služeb, včetně žebrání, otroctví či praktik podobných otroctví, nevolnictví 

nebo využívání jiných osob k trestné činnosti či odebrání lidských orgánů; 

13. připomíná, že pašování migrantů a obchodování s lidmi jsou dva různé fenomény, 

přičemž hlavním rozdílem je, že migranti souhlasili se svým pašováním, které končí tím, 

že se dostanou do místa určení, zatímco oběti obchodování jsou vykořisťovány na základě 

násilí, klamání a zneužívání, aniž by s tím jakkoli souhlasily; zdůrazňuje, že tyto dva 

fenomény se také mohou překrývat, neboť existuje riziko, že by zločinecké skupiny 

pašující uprchlíky a další migranty do EU mohly zneužít situace a učinit z nich oběti 

obchodování s lidmi, zejména v případě nezletilých osob bez doprovodu a žen, které 

cestují samy; naléhavě vyzývá příslušné orgány v členských státech, aby v rámci policejní 

a soudní spolupráce a činnosti při prosazování práva přihlížely k překrývání těchto dvou 

fenoménů; 

14. domnívá se, že v situaci, kdy je státní příslušník třetí země zavlečen ze své země do EU 

(nebo státní příslušník jedné země EU je zavlečen do jiného členského státu) za účelem 

provozování prostituce, jakékoli jiné formy sexuálního vykořisťování nebo nucené práce, 

se v žádném případě nemůže jednat o platný souhlas; 

15. poukazuje na význam zásady vzájemného uznávání, která je zakotvena v čl. 82 odst. 1 

SFEU; vyzývá Komisi, členské státy a agentury EU, aby upevnily status obětí 

obchodování s lidmi na základě plného vzájemného uznávání soudních a správních 

rozhodnutí, včetně rozhodnutí týkajících se ochranných opatření vztahujících se na oběti 

obchodování s lidmi, což znamená, že pokud byl status oběti udělen v jednom členském 

státě, musí být použitelný v rámci celé Evropské unie, a tudíž by se obětem (nebo 

organizacím, které je zastupují) mělo dostat pomoci a asistence v případě, že jim při cestě 

v rámci Unie nebyl jejich status uznán; 

16. domnívá se, že to, že je nějaká osoba uprchlíkem, žadatelem o azyl, držitelem 
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humanitárního víza nebo osobou, která potřebuje mezinárodní ochranu, by se mělo 

v případě obětí obchodování s lidmi považovat za faktor ohrožení; vyzývá členské státy, 

aby zajistily spolupráci donucovacích orgánů a azylových orgánů, s cílem pomoci obětem 

obchodování s lidmi, které potřebují mezinárodní ochranu, předložit žádost o tuto 

ochranu; znovu opakuje, že opatření proti obchodování s lidmi by neměla mít negativní 

vliv na práva obětí obchodování s lidmi, migrantů, uprchlíků a osob, které potřebují 

mezinárodní ochranu; 

17. upozorňuje na znepokojivý problém zadržování osob z administrativních důvodů, které 

některé členské státy systematicky zneužívají, přestože by se mělo jednat o nejzazší 

řešení; zdůrazňuje, že zadržování velmi často vede k porušování základních práv migrantů 

a žadatelů o azyl; vyzývá členské státy, aby okamžitě ukončily praxi zadržování obětí 

obchodování s lidmi a dětí; požaduje větší transparentnost, pokud jde o stávající situaci 

v zadržovacích střediscích (na základě zajištění lepšího přístupu občanské společnosti, 

novinářů a poslanců do těchto středisek); vyzývá členské státy, aby více a systematičtěji 

využívaly stávající alternativy k zadržování a přihlížely přitom k potřebám ohrožených 

skupin osob, jako jsou oběti obchodování s lidmi; 

18. vyzývá členské státy, aby bezpodmínečně řádně uplatňovaly článek 8 směrnice 

2011/36/EU; připomíná, že oběti obchodování s lidmi by neměly být kriminalizovány a 

neměly by se zodpovídat z trestné činnosti, jíž se byly nuceny účastnit, zejména v případě 

prostituce, jakékoli jiné formy sexuálního vykořisťování nebo nucené práce; 

19. zdůrazňuje, že osoby, s nimiž se obchoduje, jsou obětmi trestné činnosti a měly by mít 

nárok na ochranu a mít možnost získat povolení k pobytu bez ohledu na to, zda jsou 

ochotny spolupracovat s donucovacími orgány; domnívá se, že je naprosto nezbytné, aby 

po provedení komplexního hodnocení rizika, pokud jde o možnost navrácení obětí 

obchodování s lidmi, a s přihlédnutím k tomu, jak situaci hodnotí sama oběť, bylo obětem 

a jejich rodinám, jejichž bezpečnost po návratu do země původu by nebylo možné zaručit, 

uděleno povolení k pobytu; připomíná v této souvislosti, že návrat musí být v souladu se 

zásadou nenavracení, jíž se řídí členské státy na základě svých závazků podle 

mezinárodního práva; vyzývá Komisi, aby revidovala směrnici Rady 2004/81/ES o 

povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování 

s lidmi; zdůrazňuje, že součástí této revize by měla být ustanovení o povolení k pobytu, a 

to i v případě, že není navázána spolupráce s příslušnými orgány, a délka doby na 

rozmyšlenou sjednocená na úrovni EU; 

20. zdůrazňuje, že oběti, zejména pocházející ze třetích zemí, málokdy rozumějí kultuře a 

jazyku země, do které byly zavlečeny, zdůrazňuje, že jsou kvůli tomu vystaveny další 

rovině psychického stresu a frustrace; 

21. domnívá se, že svědectví obětí obchodování s lidmi jsou mimořádně důležitá pro to, aby 

se podařilo rozbít sítě obchodníků s lidmi a stíhat a usvědčit pachatele; podtrhuje, že je 

třeba zajistit účinnou ochranu obětí, aby mohly v bezpečí svědčit; vybízí v této souvislosti 

donucovací orgány členských států, aby využívaly dostupná technická řešení, která by 

obětem umožnila podávat svědectví z bezpečného místa; 

22. konstatuje, že podle Mezinárodní organizace pro migraci s sebou navracení migrantů a 

uprchlíků nese neodmyslitelně bezpečnostní riziko, že se s nimi bude opět obchodovat, 

které je nutné zjišťovat, vyhodnocovat a omezovat, protože v případě, že se jim podařilo 
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uprchnout, že se obrátili na představitele donucovacích orgánů nebo že svědčili u soudu, 

hrozí často těmto migrantům, s nimiž bylo obchodováno, ze strany obchodníků větší 

riziko1; 

23. vyzývá členské státy, aby zajistily, aby oběti obchodování s lidmi a členové jejich rodin 

měli přístup k bezplatné právní pomoci a právnímu poradenství, a to i v rámci trestního, 

občanského nebo migračního řízení; zdůrazňuje, že je nutné pro oblast obchodování 

s lidmi vytvořit zvláštní cílenou strategii a zajistit ochranu skupin v ohrožení, jako jsou 

uprchlíci, postižené osoby, Romové a děti, a to i nezletilé osoby ze třetích zemí bez 

doprovodu. 

24. připomíná, že obchodování s dětmi často vede k případům sexuálního zneužívání, 

prostituci, nucené práci nebo k nezákonnému odebírání orgánů a obchodování s nimi, a 

zdůrazňuje, že v případě dítěte, které se stalo obětí obchodování s lidmi, nelze žádný jeho 

souhlas s tím, že bude vykonávat určitou práci nebo poskytovat určité služby, považovat 

za platný; vyjadřuje znepokojení nad odhadem Europolu z ledna 2016, podle něhož 

zmizelo po příchodu do Evropy nejméně 10 000 dětských uprchlíků bez doprovodu; 

odsuzuje skutečnost, že představitelé donucovacích orgánů nevyhledávají systematicky 

známky obchodování s lidmi, jež by jim pomohly určit, zda se jedná o oběti, a 

s rizikovými dětmi často zacházejí jako se zločinci nebo s nelegálními migranty; 

25. domnívá se, že pokud jde o nezletilé osoby bez doprovodu, je nezbytné dosáhnout lepšího 

a proaktivnějšího vyhledávání dětských obětí obchodování s lidmi, zejména na hraničních 

přechodech a v registračních centrech, a také hlubší multidisciplinární spolupráce, aby 

byla zajištěna účinná ochrana nejlepšího zájmu dětí; považuje za nezbytné, aby byly 

posíleny opatrovnické systémy používané v členských státech, s cílem zabránit tomu, aby 

se nezletilé osoby bez doprovodu a děti odloučené od své rodiny dostávaly do rukou 

organizací, které organizují obchod s lidmi; 

26. připomíná, že podle směrnice 2011/36/EU „členské státy přijmou opatření nezbytná 

k nalezení trvalého řešení, které bude založeno na individuálním posouzení nejlepšího 

zájmu dítěte“; domnívá se, že trvalé řešení lze nalézt na základě začlenění dítěte do jeho 

hostitelské společnosti nebo umožněním spojování rodin, tak aby se dítě dostalo ke své 

rodině v jiném členském státě; 

27. vybízí členské státy, aby posílily ochranu a práva obětí obchodování s lidmi před trestním 

řízením, v jeho průběhu i po jeho skončení; doporučuje, aby v případě, že členské státy 

provádějí jednotlivá posuzování rizik s cílem zajistit obětem přiměřenou ochranu, měly by 

přihlížet k faktorům ohrožení, jako je pohlaví, těhotenství, zdravotní stav, zdravotní 

postižení, sexuální orientace, věk a skutečnost, že má oběť status uprchlíka, žadatele o 

azyl nebo osoby, která potřebuje mezinárodní ochranu; vyzývá členské státy, aby v 

případě obětí obchodování s lidmi posílily svou politiku v oblasti slučování rodin, 

zejména pokud je to nutné z hlediska jejich ochrany; 

28. připomíná, že předtím, než dojde k uzavření dohody o uvolnění vízového režimu, 

zhodnotí Komise rizika, která představuje daná třetí země, zejména pokud jde o nelegální 

                                                 
1  Viz výroční zprávu Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) nazvanou Opatření proti obchodování s lidmi a 

pomoc ohroženým migrantům („Counter Trafficking and Assistance to Vulnerable Migrants Annual Report of 

Activities 2011“), s. 23. 
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přistěhovalectví; zdůrazňuje, že sítě převaděčů mohou rovněž využívat legální cesty 

migrace; vyzývá proto Komisi, aby zahrnula účinnou spolupráci třetích zemí dotčených 

obchodováním s lidmi mezi kritéria, která musí být splněna pro uzavření dohody o 

uvolnění vízového režimu; 

29. poukazuje na to, že EU potřebuje závazný povinný legislativní postup při přesídlování 

uprchlíků, jak je stanoveno v programu pro migraci, který vypracovala Komise; podotýká, 

že přijímání osob z humanitárních důvodů lze používat jako doplněk k jejich přesídlování, 

s cílem poskytnout nejvíce ohroženým osobám, např. nezletilým osobám bez doprovodu 

nebo uprchlíkům se zdravotním postižením, v případě nutnosti urychlenou pomoc, často 

pouze dočasnou; 

30. domnívá se, že členské státy by měly vytvořit systém ochrany a pomoci poskytované 

obětem, který by jim pomohl nalézt cestu z vykořisťování, tím, že by jim poskytly 

především vhodné bydlení, které by nemělo být podmíněno povolením k pobytu oběti, a 

v součinnosti se sociálními a vzdělávacími subjekty také poradenství a informace, sociální 

a profesní podporu a podporu týkající vzdělávání, reintegrační programy a léčebnou a 

psychologickou péči; 

31. vyzývá členské státy, aby zvláštní pozornost věnovaly ohroženým skupinám osob, kterých 

se týká nucené žebrání, jako jsou Romové, a aby k tomu přihlížely v rámci své integrační 

strategie zaměřené na Romy; 

32. zdůrazňuje, že děti a osoby se zdravotním postižením by se měly považovat za osoby 

ohrožené obchodováním s lidmi, zdůrazňuje, že u obětí obchodování s lidmi může dojít 

v důsledku zneužívání ze strany obchodníků s lidmi k postižení a naopak osoba 

se zdravotním postižením se může stát obětí takového obchodníka právě z důvodu svého 

postižení; 

33. uvědomuje si význam a úlohu informačních a komunikačních technologií v oblasti 

obchodování s lidmi a skutečnost, že technologie jsou používány ke snadnějšímu náboru a 

vykořisťování obětí, ale že mohou sloužit také jako nástroj k zabránění obchodování 

s lidmi; domnívá se, že by se měla lépe prozkoumat úloha informačních a komunikačních 

technologií ve vztahu k obchodování s lidmi; 

34. vyzývá Komisi, aby zhodnotila používání internetu v rámci obchodování s lidmi, zejména 

pokud jde o sexuální zneužívání po internetu; žádá, aby Europol v rámci jednotky EU pro 

oznamování internetového obsahu (EU IRU) posílil boj proti obchodování s lidmi po 

internetu s cílem odhalovat, hlásit a odstraňovat internetový obsah týkající se obchodování 

s lidmi; 

35. žádá Komisi, aby svou spolupráci se třetími zeměmi přizpůsobila nové situaci tak, aby 

brala v potaz šíření obchodování s lidmi po internetu; vyzývá Komisi a Europol, aby 

zvážily možnosti spolupráce mezi evropskými orgány pro boj proti počítačové kriminalitě 

(zvláště v rámci Europolu) a týmiž orgány třetích zemí; žádá Komisi, aby rovněž zvážila 

veškerou užitečnou spolupráci s poskytovateli internetových služeb s cílem odhalovat na 

internetu obsah týkající se obchodování s lidmi a bojovat proti němu; žádá Komisi, aby 

Parlament náležitým způsobem průběžně informovala; 

36. vyzývá EU a členské státy, aby v rámci svých vnějších vztahů a dialogu s třetími zeměmi 
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považovaly boj proti obchodování s lidmi, které je závažným porušováním lidských práv, 

i nadále za prioritu; 

37. zdůrazňuje, že je nutné prosazovat úplnou ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o opatřeních 

proti obchodování s lidmi a její uplatňování v rámci vnějších vztahů EU; 

38. zdůrazňuje, že nucené sňatky mohou být vnímány jako forma obchodování s lidmi, pokud 

obsahují prvek vykořisťování oběti, a vyzývá všechny členské státy, aby ve své definici 

obchodování s lidmi zohlednily i tento rozměr; zdůrazňuje, že vykořisťování může být 

sexuální (znásilnění v manželství, nucená prostituce a pornografie) nebo ekonomické 

(práce v domácnosti a žebrání z donucení) a že nucený sňatek může být konečným cílem 

obchodování s lidmi (prodej oběti coby manželky nebo přinucení k uzavření manželství); 

připomíná potenciálně nadnárodní charakter nucených sňatků; žádá tudíž členské státy, 

aby se ujistily, že jsou vnitrostátní orgány odpovědné za migraci adekvátním způsobem 

proškoleny na téma problematiky nucených sňatků, které jsou součástí obchodování s 

lidmi; mimoto vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu posílila výměnu osvědčených postupů; 

39. poukazuje na rozvoj nové formy obchodování s lidmi, kdy se s osobami obchoduje za 

účelem získání výkupného a používá se při tom těžké mučení; konstatuje, že tato nová 

forma zacházení s lidmi jako se zbožím se vyznačuje vydíráním, bitím a znásilňováním, 

což jsou metody, které se používají k vymáhání dluhů od rodin a příbuzných, kteří mají 

bydliště na území EU i mimo něj; 

40. vyzývá EU a její členské státy, aby uznaly obchodování s lidmi za účelem získání 

výkupného, při němž se používá mučení, za jednu z forem obchodování s lidmi; domnívá 

se, že silně traumatizované osoby, které přežily toto zacházení, by měly být uznány za 

oběti určité stíhatelné formy obchodování s lidmi a získat ochranu, péči a podporu1; 

41. domnívá se, že bezpečné legální cesty vstupu do EU by snížily míru ohrožení osob a 

obchodování s lidmi; 

42. připomíná, že podle směrnice 2011/36/EU by měly členské státy podporovat činnost 

organizací občanské společnosti a úzce s nimi spolupracovat, přičemž tato spolupráce by 

se měla zaměřit zejména na iniciativy související s vytvářením koncepcí, na informační a 

osvětové kampaně, na výzkumné a vzdělávací programy, odbornou přípravu a také na 

monitorování a hodnocení účinku opatření proti obchodování s lidmi; poukazuje dále na 

to, že nevládní organizace by kromě toho měly pomáhat i při včasném vyhledávání obětí a 

při poskytování pomoci a podpory těmto obětem; trvá na tom, že členské státy by měly 

zajistit, aby byly nevládní organizace chráněny před odplatou, výhrůžkami a 

zastrašováním, a dokonce že se na ně nebude vztahovat trestní řízení v případech, kdy 

pomáhají obětem obchodování s lidmi, které se nacházejí v nelegálním postavení; 

43. vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly vhodná cílená preventivní opatření, která by 

omezila riziko, že se lidé stanou obětí obchodování s lidmi, jako jsou vzdělávací, školící a 

osvětové kampaně a výzkumné programy; vyzývá členské státy, aby šířily mezi svými 

občany osvětu o problematice obchodování s lidmi a vyhledávání obětí na základě 

informačních kampaní, mj. tím, že budou zvyšovat povědomí o vlivu a důsledcích 

                                                 
1  O této nové formě obchodování s lidmi se EP zmiňuje už ve svém usnesení ze dne 10. března 2016 o situaci 

v Eritreji. 
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sexuální turistiky a o tom, že je zneužíváno mnoho zranitelných žen a dětí, které poskytují 

služby v rámci sexuální turistiky, aby přežily; 

44. vítá činnost Europolu zejména v rámci jeho databáze Focal Point Twins, která má za cíl 

odhalovat osoby odcházející do třetích zemí, aby se tam dopouštěly zneužívání dětí; 

vyzývá členské státy ke spolupráci s Europolem tím, že budou dbát na systematickou a 

rychlou výměnu údajů; 

45. doporučuje mezinárodnímu společenství, aby věnovalo zvláštní pozornost otázce 

obchodování s lidmi v krizových situacích, jako jsou ekologické katastrofy a ozbrojené 

konflikty, a také v zemích, v nichž dochází k závažnému porušování lidských práv a kde 

lidé nemají jinou možnost, než danou zemi opustit, s cílem snížit míru ohrožení obětí ze 

strany obchodníků s lidmi a dalších zločineckých sítí; 

46. vyzývá členské státy, aby vytvořily lepší systémy sledování činnosti soukromých 

pracovních agentur, které zprostředkovávají práci státním příslušníkům třetích zemí, kteří 

do EU cestují za prací; 

47. vyzývá EU a členské státy, aby spolupracovaly se soukromým sektorem a všemi 

příslušnými zainteresovanými stranami, aby bylo možno zabránit obchodování s lidmi 

v rámci celého dodavatelského řetězce, s přihlédnutím zejména k případům dětské práce; 

zdůrazňuje, že je v této souvislosti nutné v plném rozsahu urychleně vytvořit Evropskou 

koalici podniků proti obchodování s lidmi, jak byla navržena v rámci strategie EU pro 

vymýcení obchodu s lidmi (2012–2016). 
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