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FORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 

Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til Genèvekonventionen fra 1951 om flygtninges status, 

A. der henviser til, at irregulære migrationsstrømme øger risikoen for menneskehandel, idet 

irregulære migranter – i kraft af, at de er sårbare og lever skjult – i særlig grad risikerer at 

blive udsat for handel; der henviser til, at blandt disse migranter er uledsagede 

mindreårige – som udgør en stor del af de migranter, der ankommer til Europa – en 

målgruppe for menneskehandlernetværk; der henviser til, at 10 000 af disse ifølge Europol 

allerede er forsvundet; 

B. der henviser til, at udbredelsen af internetadgang over hele verden ifølge Europol sætter 

handelen i stand til i højere grad at vokse i onlinemiljøet; der henviser til, at dette fremmer 

nye former for rekruttering og udnyttelse af ofre; 

C. der henviser til, at der er en forbindelse mellem handel med migranter og 

menneskehandel; der henviser til, at netværk af menneskesmuglere bl.a. benytter 

internettet til at reklamere for deres tjenesteydelser til potentielle migranter; 

D. der henviser til, at samarbejde mellem medlemsstaterne, Europol og oprindelses- og 

transitlandene for ofrene for menneskehandel er et centralt redskab i bekæmpelsen af 

netværk af menneskesmuglere; 

E. 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 strafbare handlinger; der henviser til, at kvinder udgør 67 % af de 

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

3 %; der henviser til, at forskellige former for menneskehandel skal bekæmpes med 

specifikke og skræddersyede politiske foranstaltninger; 

1. 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 medlemsstater, der ikke gennemfører 

direktivet, og til hurtigst muligt at offentliggøre den beretning om gennemførelsen, som 

skulle have været offentliggjort i april 2015; 

2. understreger, at menneskehandel er en moderne form for slaveri og en alvorlig 

forbrydelse, der udgør en af de værste former for menneskerettighedskrænkelser, og som 

ikke kan accepteres i samfund, der er baseret på respekt for menneskerettighederne, 

herunder ligestilling mellem mænd og kvinder; mener endvidere, at menneskehandel, skal 

forstås ud fra et holistisk synspunkt, hvormed der ikke kun sættes fokus på seksuel 

udnyttelse, men også på tvangsarbejde, organhandel, tvangstiggeri, tvangsægteskaber, 

børnesoldater og handel med spædbørn; 
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3. insisterer på, at det er nødvendigt, at EU øger politisamarbejde og retligt samarbejde 

mellem medlemsstaterne og med tredjelande – især med oprindelses- og transitlande for 

ofre for menneskehandel – i forbindelse med forebyggelse, efterforskning og 

retsforfølgning af menneskehandel, især via Europol og Eurojust, herunder 

informationsudveksling, navnlig med hensyn til kendte smuglerveje, deltagelse i fælles 

efterforskningshold og i forbindelse med bekæmpelse af rekruttering af mennesker til 

menneskehandel via internettet og andre digitale midler; understreger vigtigheden af 

medlemsstaternes systematiske udveksling af data og deres bidrag til Europols databaser, 

Focal Point Phoenix og Focal Point Twins; tilskynder til et øget samarbejde mellem 

Europol og Interpol i bekæmpelsen af menneskehandel og minder om, at udveksling af 

data mellem medlemsstaterne og med tredjelande fuldt ud bør overholde EU's standarder 

om databeskyttelse; opfordrer medlemsstaterne til at indsamle flere sammenlignelige data 

om bekæmpelsen af menneskehandel og til at forbedre udvekslingen af data mellem dem 

og med tredjelande; 

4. opfordrer Den Europæiske Union og medlemsstaterne til at forsyne deres 

retshåndhævende myndigheder og politimyndigheder med det nødvendige personale og 

ressourcer til, at agenturerne også kan modtage oplysninger fra familie eller andre kilder, 

til at udveksle disse oplysninger med de relevante europæiske og nationale myndigheder 

og til behørigt at behandle og analysere disse oplysninger; 

5. understreger, at den klare forbindelse mellem menneskehandel med seksuelle formål og 

prostitution kræver, at der iværksættes foranstaltninger med henblik på at sætte en stopper 

for efterspørgslen efter prostitution; 

6. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at 

retshåndhævende personale, herunder agenturer som Frontex, Europol og EASO, samt 

andre embedsmænd, der kan forventes at komme i kontakt med ofre eller mulige ofre for 

menneskehandel, modtager den fornødne uddannelse for at kunne behandle sager om 

menneskehandel ud fra en integreret tværsektoriel synsvinkel med vægt på særlige behov 

hos handlede kvinder, børn og andre grupper i sårbare situationer, såsom romaer og 

flygtninge, og med vægt på, hvordan ofre for menneskehandel og andre kan tilskyndes til 

at anmelde menneskehandlere og tilbydes fuld beskyttelse; 

7. mener, at ofre for menneskehandel fra tredjelande skal kunne identificeres i den tidligst 

mulige fase i netværket, og at der derfor bør gøres en større indsats ved grænserne for at 

afsløre ofre, når de rejser ind i EU; opfordrer medlemsstaterne til at samarbejde med 

tredjelande for at forbedre de eksisterende retningslinjer, som kan hjælpe de konsulære 

tjenester og grænsevagter med at identificere ofre for menneskehandel, og understreger i 

denne forbindelse betydningen af udveksling af bedste praksis, navnlig med hensyn til 

interviews ved grænserne; understreger også, at det er nødvendigt, at grænse- og 

kystvagter har adgang til Europols databaser; 

8. opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) til at udveksle 

bedste praksis med tredjelande, for det første om uddannelse af politimyndigheder og 

hjælpearbejdere i forståelsen af den bedste måde at nærme sig ofrene på, og for det andet i 

anvendelsen af princippet om individuel vurdering af ofre med henblik på at fastlægge 

deres specifikke behov, hjælp og beskyttelse; 

9. opfordrer EU og medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder til at styrke deres 
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kapaciteter for så vidt angår finansiel efterforskning og retsforfølgning af enkeltpersoner 

og kriminelle netværk, der drager fordel af menneskehandel, og til at "følge pengene" som 

en nøglestrategi i deres arbejde; understreger nødvendigheden af at tage fat på 

fortjenesterne ved menneskehandel, og understreger endvidere, at sådanne fortjenester 

muligvis anvendes til at finansiere andre former for grov kriminalitet såsom terrorisme, 

narkotika og våbenhandel samt hvidvaskning af penge; understreger, at medlemsstaternes 

finansielle efterretningsenheder skal inddrages mere i bekæmpelsen af menneskehandel og 

samarbejde med hinanden med henblik herpå gennem en bedre udveksling af oplysninger 

og bedste praksis; mener i denne henseende, 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; 

10. anmoder om, at Kommissionen, Rådet og EU-Udenrigstjenesten i deres forhandlinger 

med tredjelande om internationale aftaler, tilbagetagelsesaftaler og samarbejdsaftaler 

lægger vægt på behovet for, at tredjelandene effektivt bekæmper menneskehandel, 

intensiverer retsforfølgelser af gerningsmændene og forbedrer beskyttelsen af ofre; 

11. opfordrer Kommissionen til at vurdere behovet for at revidere mandatet for den fremtidige 

europæiske anklagemyndighed, således at dens beføjelser, så snart den er oprettet, vil 

omfatte bekæmpelse af menneskehandel; 

12. opfordrer medlemsstaterne 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; 

13. minder om, at migrantsmugling og menneskehandel er forskellige fænomener, og at den 

væsentlige forskel er, at migranter har givet samtykke til smuglingen, som ender, når de 

ankommer til deres bestemmelsessted, i modsætning til ofre for menneskehandel, der 

udnyttes ved hjælp af tvang, bedrag eller misbrug uden mulighed for samtykke; 

understreger, at der også kan være et indbyrdes samspil mellem de to, på grund af risikoen 

for, at kriminelle grupper, som smugler flygtninge og andre migranter ind i EU kan tvinge 

dem til udnyttelse som ofre for menneskehandel, navnlig uledsagede mindreårige og 

kvinder, der rejser alene; opfordrer medlemsstaternes kompetente myndigheder til at være 

opmærksomme på denne overlapning inden for rammerne af deres politimæssige og 

retlige samarbejde og efterretningsaktiviteter; 

14. finder, at der ikke kan være noget gyldigt samtykke i en situation, hvor et 

tredjelandsborger fjernes fra sit land og bringes til EU (eller når en EU-borger bringes til 

en anden medlemsstat) med henblik på prostitution eller enhver anden form for seksuel 

udnyttelse eller tvangsarbejde; 

15. understreger betydningen af princippet om gensidig anerkendelse, der er fastlagt i 

artikel 82, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; opfordrer 

Kommissionen, medlemsstaterne og EU-agenturerne til at styrke status for ofrene for 

menneskehandel gennem fuld gensidig anerkendelse af retsafgørelser og administrative 

afgørelser, herunder dem, der vedrører foranstaltninger til beskyttelse af ofre for 

menneskehandel, hvilket betyder, at et offers status, når den er etableret i en medlemsstat, 
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skal være gældende i hele Den Europæiske Union, og at ofre (eller sammenslutninger, der 

repræsenterer dem) derfor bør hjælpes og bistås i tilfælde af manglende anerkendelse af 

deres status, når de rejser inden for Den Europæiske Union; 

16. mener, at det at være flygtning, asylansøger, indehaver af et humanitært visa eller en 

person med behov for international beskyttelse bør betragtes som en sårbarhedsfaktor, når 

der er tale om ofre for menneskehandel; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de 

retshåndhævende myndigheder og asylmyndigheder samarbejder med henblik på at hjælpe 

ofrene for menneskehandel, som har behov for international beskyttelse, med at indgive 

en ansøgning om beskyttelse; bekræfter, at foranstaltninger til bekæmpelse af 

menneskehandel ikke bør have negative konsekvenser for rettighederne for ofre for 

menneskehandel, migranter, flygtninge og personer med behov for international 

beskyttelse; 

17. rejser det bekymrende spørgsmål om administrativ tilbageholdelse, som ofte anvendes 

systematisk og misbruges af visse medlemsstater, selv om det kun bør anvendes som en 

sidste udvej; understreger, at anvendelse af tilbageholdelse meget ofte fører til krænkelser 

af de grundlæggende rettigheder for migranter og asylansøgere; opfordrer 

medlemsstaterne til øjeblikkeligt at sætte en stopper for tilbageholdelsen af ofre for 

menneskehandel og børn; kræver større gennemsigtighed i forhold til den nuværende 

situation i centrene for frihedsberøvelse (gennem bedre adgang for civilsamfund, 

journalister og parlamentarikere); opfordrer medlemsstaterne til en bedre og mere 

systematisk anvendelse af eksisterende alternativer til tilbageholdelse under hensyntagen 

til behovene hos sårbare grupper, såsom ofre for menneskehandel; 

18. opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud og korrekt at gennemføre artikel 8 i direktiv 

2011/36/EU; minder om, at ofre for menneskehandel ikke bør kriminaliseres og drages til 

ansvar for strafbare handlinger, som de blev tvunget til at deltage i, navnlig i forbindelse 

med prostitution og andre former for seksuel udnyttelse og tvangsarbejde; 

19. understreger, at ofre for menneskehandel er ofre for en forbrydelse og bør nyde 

beskyttelse og kunne opnå en opholdstilladelse, uanset om de er villige til at samarbejde 

med de retshåndhævende myndigheder; er af den opfattelse, at det er væsentligt, at der, 

efter gennemførelse af en omfattende risikovurdering af, om et offer for menneskehandel 

kan vende tilbage til sit land under hensyntagen til offerets vurdering af situationen, gives 

opholdstilladelse til de ofre og deres familier, hvis sikkerhed ikke kan garanteres ved 

deres tilbagevenden til oprindelseslandet; minder i denne henseende om, at enhver 

tilbagesendelse altid skal være foreneligt med princippet om non-refoulement i 

overensstemmelse med medlemsstaternes forpligtelse i henhold til folkeretten; opfordrer 

Kommissionen til at gennemgå Rådets direktiv 2004/81/EF om udstedelse af 

opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel; 

understreger, at en sådan gennemgang også bør omfatte bestemmelser om 

opholdstilladelser, selv i tilfælde af manglende samarbejde med de kompetente 

myndigheder, og en overvejelsesperiode med en varighed, der er harmoniseret med EU's 

bestemmelser; 

20. understreger, at ofrene, navnlig fra tredjelande, sjældent forstår kulturen og sproget i det 

land, de befinder sig i, som følge af menneskehandel; understreger, at de derfor oplever 

endnu et lag af psykologisk stress og frustration; 
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21. mener, at den rolle, som ofre for menneskehandel spiller som vidner, er afgørende for at 

nedbryde disse menneskehandelsnetværk og retsforfølge og domfælde gerningsmændene; 

understreger nødvendigheden af at sikre effektiv beskyttelse af ofrene, således at de er i 

stand til at vidne uden fare; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaternes 

retshåndhævende myndigheder til at gøre brug af de tilgængelige teknologiske løsninger 

for at gøre det muligt for ofre at afgive vidneforklaring fra sikre steder; 

22. bemærker, at tilbagesendelse af indvandrere og flygtninge ifølge Den Internationale 

Organisation for Migration (IOM) indebærer iboende sikkerhedsrisici med hensyn til 

gentagen menneskehandel, som skal identificeres, vurderes og afhjælpes, idet den trussel, 

som migranterne udsættes for af dem, der har udnyttet dem, ofte forstærkes, når det er 

lykkedes dem at flygte, kommunikere med retshåndhævelsespersonale, eller vidne i 

retten1; 

23. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at ofre for menneskehandel og deres 

familiemedlemmer har adgang til fri retshjælp og rådgivning, herunder i straffe-, civil-, 

eller migrationssager; understreger behovet for en særlig og fokuseret tilgang til 

menneskehandel og beskyttelse af grupper i sårbare situationer, såsom flygtninge, 

mennesker med handicap, romaer og børn, herunder uledsagede mindreårige fra 

tredjelande; 

24. minder om, at handel med børn ofte fører til tilfælde med seksuelt misbrug, prostitution, 

tvangsarbejde eller organhøst og -handel, og understreger, at intet samtykke til at udføre 

arbejde eller tjenester bør anses for gyldigt for handlede børn; udtrykker bekymring over, 

at Europol i januar 2016 anslog, at mindst 10 000 uledsagede mindreårige flygtninge er 

forsvundet efter deres ankomst i EU; beklager, at udsatte børn ofte behandles som 

forbrydere eller irregulære migranter af retshåndhævende personale, der ikke systematisk 

søger indikatorer for menneskehandel til identificering af ofre; 

25. mener, at det er af afgørende betydning for så vidt angår uledsagede mindreårige at opnå 

en bedre og mere proaktiv identificering af børn, der er ofre for menneskehandel, navnlig 

ved grænseovergange og i modtagelsescentre samt et styrket tværfagligt samarbejde for at 

sikre, at barnets tarv beskyttes effektivt; anser det for nødvendigt at styrke 

værgemålssystemerne i medlemsstaterne for at forebygge, at uledsagede og adskilte børn 

falder i hænderne på organiserede menneskehandelsorganisationer; 

26. minder om, at medlemsstaternes i overensstemmelse med direktiv 2011/36/EU "træffer de 

nødvendige foranstaltninger med henblik på at finde en varig løsning baseret på en 

konkret vurdering af barnets tarv"; mener, at der kan findes en varig løsning gennem 

integration af barnet i dettes værtssamfund eller fremme af familiesammenføring for at 

give barnet mulighed for at slutte sig til sin familie i en anden medlemsstat; 

27. opfordrer medlemsstaterne til at styrke beskyttelse af og rettigheder for ofre for 

menneskehandel inden, under og efter straffesagen; anbefaler, at medlemsstaterne, når de 

foretager vurderinger af individuelle risici med henblik på at sikre, at ofrene får passende 

beskyttelse, bør tage hensyn til sårbarhedsfaktorer, f.eks. køn, graviditet, helbredstilstand, 

handicap, seksuel orientering, alder og ofrets status som flygtning, asylansøger eller som 

                                                 
1  Jf. s. 23 i den årlige aktivitetsrapport fra den Internationale Organisation for Migration (IOM) med titlen 

"Bekæmpelse af menneskesmugling og øget bistand til sårbare migranter årsrapport for 2011". 
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en person med behov for international beskyttelse; opfordrer medlemsstaterne til at styrke 

deres familiesammenføringspolitik for ofre for menneskehandel, især hvis det er 

nødvendigt af hensyn til deres beskyttelse; 

28. minder om, at Kommissionen inden indgåelse af en visumliberaliseringsaftale, foretager 

en vurdering af de risici, der er forbundet med det pågældende tredjeland, navnlig med 

hensyn til irregulær immigration; understreger, at netværkene for menneskehandel også 

kan benytte lovlige kanaler for migration; opfordrer derfor Kommissionen til at medtage 

de relevante tredjelandes samarbejde for så vidt angår handel blandt de kriterier, der skal 

være opfyldt for enhver visumliberaliseringsaftale; 

29. påpeger, at EU har brug for en bindende lovgivningsmæssig tilgang til genbosættelse, jf. 

Kommissionens dagsorden for migration; påpeger, at humanitær indrejsetilladelse kan 

bruges som supplement til genbosættelse for at give øjeblikkelig beskyttelse til de mest 

sårbare, ofte på midlertidigt grundlag, når der er behov for det, f.eks. til uledsagede 

mindreårige eller handicappede flygtninge eller flygtninge med akut behov for medicinsk 

evakuering; 

30. mener, at medlemsstaterne bør udvikle systemer til beskyttelse af og bistand til ofre med 

henblik på at hjælpe dem med at finde en vej ud af udnyttelse, først og fremmest ved at 

stille passende boliger til rådighed, som ikke bør være betingede af offerets opholdsstatus, 

men også rådgivning og information, social, uddannelsesmæssig og faglig støtte, 

reintegrationsprogrammer, terapeutisk og psykologisk behandling, sammenholdt med 

sociale og uddannelsesmæssige aktører; 

31. opfordrer medlemsstaterne til at være særlig opmærksomme på sårbare grupper, der er 

udsat for tvangstiggeri, såsom romaer, og tage dette i betragtning i forbindelse med de 

nationale strategier for romaernes integration; 

32. understreger, at børn og personer med handicap bør betragtes som sårbare ofre for 

menneskehandel; fremhæver, at ofre for menneskehandel kan udvikle handicap som en 

konsekvens af menneskehandlerens misbrug af dem, men også at en person med et 

handicap kan blive mål for en menneskehandler på grund af denne sårbarhed; 

33. anerkender informations- og kommunikationsteknologiernes vigtighed og betydning i 

forbindelse med menneskehandel og at den teknologi, som anvendes til at lette 

rekruttering og udnyttelse af ofrene, ligeledes kan bruges som et redskab til at forebygge 

menneskehandel; er af den opfattelse, at mere forskning bør fokusere på informations- og 

kommunikationsteknologiernes rolle i forbindelse med menneskehandel; 

34. opfordrer Kommissionen til at evaluere anvendelsen af internettet i forbindelse med 

menneskehandel, især med hensyn til seksuel udnyttelse på nettet; kræver, at Europol 

styrker bekæmpelsen af ulovlig onlinehandel inden for rammerne af EU IRU (europæisk 

enhed for indberetning af internetindhold) med henblik på at afsløre, rapportere og fjerne 

onlinemateriale om menneskehandel; 

35. anmoder Kommissionen om at tilpasse sit samarbejde med tredjelande for at tage hensyn 

til den nye udvikling af handel via internettet; opfordrer Kommissionen og Europol til at 

overveje mulighederne for samarbejde mellem de europæiske organer til bekæmpelse af 

cyberkriminalitet (især inden for rammerne af Europol) og organer i tredjelande; anmoder 
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Kommissionen om også at overveje alle nyttige former for samarbejde med 

internetudbydere med henblik på afsløring og bekæmpelse af handelsrelateret 

onlineindhold; anmoder Kommissionen om at holde Parlamentet behørigt orienteret; 

36. opfordrer EU og medlemsstaterne til at bibeholde bekæmpelsen af menneskehandel, som 

er en alvorlig krænkelse af menneskerettighederne, som en prioritet i deres eksterne 

forbindelser og dialog med tredjelande; 

37. understreger nødvendigheden af at fremme den fuldstændige ratificering af 

gennemførelsen af Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel i EU's 

eksterne forbindelser; 

38. understreger, at tvangsægteskab kan ses som en form for menneskehandel, hvis det 

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

medtage denne dimension i deres definition af menneskehandel; understreger, at 

udnyttelse kan være seksuel (voldtægt inden for ægteskabet, tvungen prostitution og 

pornografi) eller økonomisk (husarbejde og tvangstiggeri), og at det endelige mål med 

menneskehandel kan være tvangsægteskab (at sælge et offer som en ægtefælle eller indgå 

et ægteskab under tvang); erindrer om tvangsægteskabers potentielle transnationale 

karakter; opfordrer derfor medlemsstaterne til at sikre, at de nationale myndigheder med 

ansvar for migration er tilstrækkeligt uddannede i spørgsmålet om tvangsægteskaber i 

forbindelse med menneskehandel; opfordrer Kommissionen til at styrke udveksling af 

bedste praksis i denne henseende; 

39. noterer sig udviklingen af en ny form for menneskehandel, hvor personer handles for en 

løsesum med anvendelse af voldsomme torturmetoder; bemærker, at denne nye form for 

kommercialisering af mennesker er kendetegnet ved pengeafpresning, vold og voldtægt 

som et middel til at gennemtvinge betaling af gæld fra familie og slægtninge, der bor i og 

uden for EU; 

40. opfordrer EU og dets medlemsstater til at anerkende menneskehandel med udøvelse af 

tortur med henblik på løsepenge som en form for menneskehandel; er af den opfattelse, at 

de alvorligt traumatiserede overlevende bør anerkendes som ofre for en form for 

menneskehandel, der kan retsforfølges og modtage beskyttelse, pleje og støtte1; 

41. mener, at sikre og lovlige veje for indrejse i EU ville mindske sårbarheden og 

menneskehandelen; 

42. minder om, at i henhold til direktiv 2011/36/EU bør medlemsstaterne støtte og arbejde tæt 

sammen med organisationer i civilsamfundet, navnlig om politiske initiativer, 

informations- og bevidstgørelseskampagner, forsknings- og uddannelsesprogrammer og 

om uddannelse samt i forbindelse med overvågning og evaluering af virkningen af 

foranstaltninger til bekæmpelse af menneskehandel; påpeger endvidere, at NGO'er også 

bør yde bistand i forbindelse med tidlig identifikation af, bistand og støtte til ofrene; 

insisterer på, at medlemsstaterne bør sikre, at NGO'erne beskyttes mod hævnaktioner, 

trusler og intimidering og endnu vigtigere, at de er fritaget for retsforfølgelse, når de bistår 

ofre for menneskehandel, der befinder sig i en irregulær administrativ situation; 

                                                 
1  denne nye form for menneskehandel er allerede blevet nævnt i beslutning af 10. marts 2016 om situationen i 

Eritrea. 
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43. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe målrettede og passende 

forebyggende foranstaltninger, såsom uddannelse og efteruddannelse, og 

bevidstgørelseskampagner og forskningsprogrammer, der har til formål at mindske 

risikoen for, at mennesker bliver ofre for menneskehandel; opfordrer medlemsstaterne til 

at oplyse deres borgere om menneskehandel og identificering af ofre gennem 

oplysningskampagner, herunder bevidstgørelse om virkninger og konsekvenserne af 

sexturisme og om udnyttelsen af mange sårbare kvinder og børn, som bliver tvunget ud i 

at arbejde for sexturismeindustrien for at overleve; 

44. roser det arbejde, som Europol udfører, navnlig gennem Focal Point Twins, med at afsløre 

personer, der rejser til tredjelande med det formål at begå børnemisbrug; opfordrer 

medlemsstaterne til at samarbejde med Europol ved at sikre en systematisk og hurtig 

udveksling af oplysninger; 

45. opfordrer det internationale samfund til at lægge særlig vægt på problemet med 

menneskehandel i krisesituationer såsom miljøkatastrofer og væbnede konflikter, og også 

i lande, hvor menneskerettighederne krænkes alvorligt, og hvor mennesker ikke har noget 

andet valg end at forlade landet, med henblik på at mindske ofrenes sårbarhed over for 

menneskesmuglere og andre kriminelle netværk; 

46. opfordrer medlemsstaterne til at etablere bedre systemer til overvågning af aktiviteterne 

ved private arbejdsformidlinger, som får tredjelandsborgere til at rejse til EU med henblik 

på at arbejde; 

47. opfordrer EU og medlemsstaterne til at samarbejde med den private sektor og alle 

relevante interessenter med henblik på at forebygge menneskehandel langs hele 

forsyningskæden, navnlig under hensyntagen til tilfælde af børnearbejde; understreger, at 

det er nødvendigt i denne henseende fuldt ud og hurtigt oprette en europæisk 

virksomhedskoalition til bekæmpelse af menneskehandel, som skitseret i EU's strategi for 

bekæmpelse af menneskehandel (2012-2016). 
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