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JAVASLATOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 

módosításokat: 

– tekintettel a menekültek jogállásáról szóló, 1951. évi genfi egyezményre, 

A. mivel az irreguláris migrációs mozgások növelik az emberkereskedelem kockázatát, 

ugyanis az irreguláris migránsok kiszolgáltatott és illegális helyzetükből adódóan 

különösen ki vannak téve annak, hogy emberkereskedelem áldozatául esnek; mivel e 

migránsok között a kísérő nélküli kiskorúak – akinek az aránya jelentős az Európába 

érkezők között – célcsoportot jelentenek az emberkereskedő hálózatok számára; mivel az 

Europol szerint eddig már 10 000 kísérő nélküli kiskorú tűnt el; 

B. mivel az Europol szerint az internetelérés általánossá válása a világban lehetővé teszi az 

emberkereskedelem egyre fokozódó fejlődését az online környezetben; mivel ez az 

áldozatok toborzásának és kizsákmányolásának új formáihoz vezet; 

C. mivel a migránsok csempészése és az emberkereskedelem között összefüggés van; mivel a 

csempészhálózatok többek között az interneten is reklámozzák a szolgáltatásaikat a leendő 

migránsok körében; 

D. mivel a tagállamok, az Europol, valamint az emberkereskedelem áldozatainak származási 

és tranzitországai közötti együttműködés lényeges eszköz az emberkereskedő hálózatok 

elleni küzdelemben; 

E. 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; mivel az emberkereskedelem különböző 

formáit egyedi és célirányos szakpolitikai intézkedésekkel kell kezelni; 

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

emberkereskedelemmel kapcsolatban alkalmazandó vonatkozó jogi kereteken felül; 

sürgeti a Bizottságot, hogy jogilag lépjen fel azon tagállamokkal szemben, amelyek 

elmulasztják a végrehajtást, és a lehető leghamarabb tegye közzé a végrehajtási jelentést, 

amelyet 2015 áprilisában kellett volna közzétenni; 

2.  hangsúlyozza, hogy az emberkereskedelem a rabszolgaság modern formája és az emberi 

jogok megsértése egyik legsúlyosabb formájának minősülő bűncselekmény, és nem 

fogadható el olyan társadalmakban, amelyek az emberi jogok tiszteletben tartásán, ezen 

belül a nemek közötti egyenlőségen alapulnak; úgy véli továbbá, hogy az 

emberkereskedelmet holisztikus módon kell értelmezni, és nemcsak a szexuális 

kizsákmányolást kell előtérbe helyezni, hanem a kényszermunkát, a szervkereskedelmet, a 

koldulásra kényszerítést, a kényszerházasságot, a gyermekkatonák problémáját vagy a 

csecsemőkereskedelmet is; 
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3. hangsúlyozza, hogy az EU-nak fokoznia kell a tagállamok közötti és a harmadik 

országokkal, elsősorban az emberkereskedelem áldozatainak származási és 

tranzitországaival – különösen az Europol és az Eurojust keretében – folytatott rendőrségi 

és igazságügyi együttműködést az emberkereskedelemmel kapcsolatos megelőzés, 

nyomozás és büntetőeljárás területén, többek között információmegosztás, különösen a 

csempészútvonalak megismerése tekintetében, közös nyomozócsoportokban való 

részvétel, továbbá az interneten és más digitális eszközökön emberkereskedelem céljából 

történő toborzás elleni fellépés formájában; hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak, 

valamint az Europol Focal Point Phoenix és Focal Point Twins adatbázisoknak módszeres 

adatcserét és adatszolgáltatást kell végezniük; nagyobb fokú együttműködést szorgalmaz 

az Europol és az Interpol között az emberkereskedelem elleni küzdelem terén, és 

emlékeztet, hogy a tagállamok közötti és harmadik országokkal folytatott adatcserének 

teljes mértékben tiszteletben kell tartania az uniós adatvédelmi szabályokat; felhívja a 

tagállamokat, hogy gyűjtsenek jobban összehasonlítható adatokat az emberkereskedelem 

elleni küzdelemről, és javítsák az ilyen adatok egymás közötti és harmadik országokkal 

való kicserélését; 

4. felhívja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy biztosítsák bűnüldöző és rendőri 

hatóságaik számára a szükséges személyzetet és erőforrásokat, hogy képesek legyenek 

információkat fogadni a családoktól vagy más forrásokból, kicserélni az információkat az 

illetékes európai és nemzeti hatóságokkal, és megfelelően kezelni és elemezni ezeket az 

információkat; 

5. hangsúlyozza, hogy egyértelmű kapcsolat van a szexuális célú emberkereskedelem és a 

prostitúció között, és intézkedéseket szorgalmaz, amelyek véget vetnek a prostitúció iránti 

keresletnek; 

6. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a bűnüldöző szervek – 

többek között az ügynökségek, például a Frontex, az Europol és az EASO kereteiben 

működők – tagjai, valamint más tisztviselők, akik valószínűleg kapcsolatba kerülnek az 

emberkereskedelem áldozataival vagy potenciális áldozataival, az emberkereskedelemmel 

kapcsolatosan megfelelő képzésben részesüljenek, hogy képesek legyenek az 

emberkereskedelem eseteinek kezelésére integrált interszekcionális megközelítést 

alkalmazva, különleges hangsúlyt fektetve az emberkereskedelem áldozatául esett nők, 

gyermekek és más veszélyeztetett helyzetben lévő csoportok, például a romák és 

menekültek különleges igényeire, valamint arra, hogy hogyan lehetne ösztönözni – és őket 

teljes körűen védelmezni – az emberkereskedelem áldozatául esett személyeket és 

másokat az emberkereskedők feljelentésére; 

7. úgy véli, hogy az emberkereskedelem harmadik országokból származó áldozatainak 

azonosítását amennyire lehet, a hálózatig fel kell tárni és fokozni kell az erőfeszítéseket a 

határokon annak érdekében, hogy az áldozatokat már az Unióba belépésük pillanatában 

azonosítani lehessen; felhívja a tagállamokat, hogy működjenek együtt a harmadik 

országokkal a meglévő iránymutatások javítása érdekében, amelyek segítséget tudnak 

nyújtani a konzuli szolgálatoknak és a határőröknek az emberkereskedelem áldozatainak 

azonosításában, és hangsúlyozza e tekintetben a bevált gyakorlatok cseréjének 

fontosságát, nevezetesen a határokon folytatott meghallgatások lebonyolítása terén, 

hangsúlyozza azt is, hogy a határőrségek és parti őrségek számára elérhetővé kell tenni az 

Europol adatbankjait; 
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8. felhívja az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ), hogy cserélje ki a bevált gyakorlatokat a 

harmadik országokkal, először is a rendőri hatóságok és a szociális munkások képzésével 

kapcsolatban, hogy megértsék, miként lehet a legmegfelelőbben megszólítani az 

áldozatokat, másrészt pedig az áldozatok egyéni elbírálása elvének alkalmazásával 

kapcsolatban, hogy megállapítsák a sajátos szükségleteiket, valamint a szükséges 

segítséget és védelmet; 

9. felszólítja az uniós és tagállami bűnüldöző hatóságokat, hogy erősítsék meg kapacitásaikat 

az emberkereskedelemből profitáló egyénekre és bűnszervezetekre irányuló pénzügyi 

nyomozás és büntetőeljárás területén, és munkájukban a „kövesd a pénz útját” elv 

képezzen kulcsfontosságú stratégiáját; hangsúlyozza, hogy foglalkozni kell az 

emberkereskedelemből származó haszon kérdésével, mivel azt gyakran a súlyos 

bűncselekmények más formáinak – például a terrorizmus, a kábítószer- és 

fegyverkereskedelem, illetve a pénzmosás – finanszírozására használhatják fel; kiemeli, 

hogy a tagállamok pénzügyi hírszerző egységeit jobban be kell vonni az 

emberkereskedelem elleni küzdelembe, és e célból a jobb információcserén és a bevált 

gyakorlatok cseréjén keresztül együtt kell működni; úgy véli e tekintetben, hogy a 

tagállamoknak fokozniuk kell az együttműködést az emberkereskedelemben részt vevő 

magánszemélyek vagyonának befagyasztása és elkobzása érdekében, mivel ez hatékony 

mód lenne annak elérésében, hogy az emberkereskedelem „csekély kockázattal járó és 

nagy haszonnal kecsegtető” üzlet helyett egy „nagy kockázattal és kis haszonnal járó” 

üzletté váljon; 

10. kéri, hogy az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az EKSZ által a harmadik 

országokkal nemzetközi megállapodásokról, visszafogadási megállapodásokról és 

együttműködési megállapodásokról folytatott tárgyalások során helyezzenek hangsúlyt 

arra, hogy a harmadik országoknak hatékonyan küzdeniük kell az emberkereskedelem 

ellen, fokozniuk kell az elkövetők ellen indított büntetőeljárásokat, és javítaniuk kell az 

áldozatok védelmét; 

11. felhívja a Bizottságot hogy mérje fel, szükséges-e a létrehozandó európai ügyészség 

mandátumának az esetleges felülvizsgálata, hogy létrejöttét követően hatáskörei közé 

felvegyék az emberkereskedelem elleni küzdelmet is; 

12. felszólítja a tagállamokat, hogy 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; 

13. emlékeztet, hogy az illegális bevándorlók csempészése és az emberkereskedelem két 

különböző jelenség, ahol a fő különbség az, hogy a migránsok beleegyeztek az 

embercsempészetbe, aminek eredményeként megérkeznek az úticéljukhoz, szemben az 

emberkereskedelem áldozataival, akiket a beleegyezés bárminemű lehetősége nélkül 

kényszerítéssel, megtévesztéssel és erőszakkal kizsákmányolnak; kiemeli, hogy lehet 

átmenet a két jelenség között, ami azzal a kockázattal jár, hogy a menekülteket vagy más 

migránsokat az EU-ba csempésző bűnözői csoportok kizsákmányolhatják a menekülteket 
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és migránsokat, különösen a kísérő nélküli kiskorúakat és az egyedül utazó nőket, akik az 

emberkereskedelem áldozataivá válnak; sürgeti az illetékes tagállami hatóságokat, hogy 

rendőri, igazságügyi együttműködési és bűnüldözési fellépéseik során fordítsanak 

figyelmet erre az átfedésre; 

14. úgy véli, hogy nem lehet szó érvényes beleegyezésről olyan helyzetekben, amikor egy 

harmadik ország állampolgárát prostitúció, illetve a szexuális kizsákmányolás vagy a 

kényszermunka bármilyen más formája céljából a saját országából elszállítanak és az EU-

ba visznek (vagy egy uniós polgárt egy másik tagállamba visznek); 

15. hangsúlyozza a kölcsönös elismerés elvének fontosságát, amely az EUMSZ 82. cikkének 

(1) bekezdésében van rögzítve; felszólítja a Bizottságot, a tagállamokat és az uniós 

ügynökségeket, hogy a bírósági és közigazgatási határozatok – többek között az 

emberkereskedelem áldozatai számára biztosított védelmi intézkedésekről hozott 

határozatok – teljes körű kölcsönös elismerésén keresztül erősítsék meg az 

emberkereskedelem áldozatainak jogállását, ami azt jelenti, hogy ha egy tagállamban 

áldozatnak minősítettek egy személyt, akkor az az egész Európai Unióban alkalmazandó, 

és ennélfogva az áldozatokat (vagy az őket képviselő szövetségeket) támogatni kellene 

abban az esetben, ha nem ismerik el jogállásukat, amikor az Unión belül utaznak; 

16. úgy véli, hogy ha valaki menekült, menedékkérő, humanitárius célú vízum birtokosa vagy 

nemzetközi védelemre szoruló személy, akkor azt olyan tényezőnek kell tekinteni, amely 

kiszolgáltatottá teszi, és emiatt az emberkereskedelem áldozatává válhat; felhívja a 

tagállamokat annak biztosítására, hogy a bűnüldöző hatóságok és a menekültügyi 

hatóságok működjenek együtt annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak az 

emberkereskedelem nemzetközi védelemre szoruló áldozatainak a védelem iránti kérelem 

benyújtásában; újra megerősíti, hogy az emberkereskedelem ellen hozott intézkedések 

nem érinthetik hátrányosan az emberkereskedelem áldozatainak, a migránsoknak, a 

menekülteknek és a nemzetközi védelemre szoruló személyeknek a jogait; 

17. felveti az idegenrendészeti őrizet aggodalomra okot adó problémáját, amely intézkedést 

egyes tagállamok rendszeresen és visszaélésszerűen alkalmaznak, noha ahhoz csak 

legvégső esetben lenne szabad folyamodni; hangsúlyozza, hogy az őrizet alkalmazása igen 

gyakran a migránsok és menedékkérők alapvető jogainak megsértésével jár; felszólítja a 

tagállamokat, hogy haladéktalanul szüntessék meg az emberkereskedelem áldozatainak és 

a gyermekeknek az őrizetét; az idegenrendészeti fogdák jelenlegi helyzetével 

kapcsolatban nagyobb átláthatóságot kér (a civil társadalom, az újságírók és a parlamenti 

képviselők számára biztosított hozzáférés javítása révén); felhívja a tagállamokat, hogy 

szisztematikusabban használják az őrizet létező alternatíváit, figyelembe véve a 

kiszolgáltatott csoportok, például az emberkereskedelem áldozatainak szükségleteit; 

18. felhívja a tagállamokat, hogy teljes körűen és megfelelően hajtsák végre a 2011/36/EU 

irányelv 8. cikkét; emlékeztet arra, hogy az emberkereskedelem áldozatait nem szabad 

büntetendővé tenni és felelősségre vonni az olyan bűncselekmények esetében, ahol 

kényszerítették őket a részvételre, különös tekintettel a prostitúcióra és a szexuális 

kizsákmányolás és a kényszermunka más formáira; 

19. hangsúlyozza, hogy az emberkereskedelem áldozatává vált emberek bűncselekmények 

áldozatai, és védelemben kell őket részesíteni, illetve lehetővé kell tenni, hogy 

tartózkodási engedélyt kapjanak függetlenül attól, hogy együtt akarnak-e működni a 



 

AD\1095653HU.doc 7/12 PE575.750v03-00 

 HU 

bűnüldöző szervekkel; alapvető fontosságúnak tartja, hogy miután átfogó 

kockázatértékelést végeztek az emberkereskedelem áldozatává váltak visszatérésének 

megvalósíthatóságáról, amely teljes körűen figyelembe veszi azt, hogy az áldozat hogyan 

értékeli a helyzetet, adjanak tartózkodási engedélyt azoknak az áldozatoknak és 

családtagjaiknak, akiknek a biztonsága származási helyükre való visszatérés esetén nem 

garantálható; emlékeztet e tekintetben, hogy minden egyes visszaküldésnek összhangban 

kell állnia a visszaküldés tilalmának elvével a tagállamok nemzetközi jog szerinti jogi 

kötelességének megfelelően; felszólítja a Bizottságot a harmadik országok 

emberkereskedelem áldozatává vált állampolgárai részére kiállított tartózkodási 

engedélyről szóló 2004/81/EK tanácsi irányelv felülvizsgálatára; hangsúlyozza, hogy e 

felülvizsgálatnak egyrészt a tartózkodási engedélyre – amelyet akkor is meg lehetne 

kapni, ha az áldozatok ha nem működnek együtt az illetékes hatóságokkal –, másrészt 

uniós szinten összehangolt gondolkodási időszakra  vonatkozó rendelkezéseket is 

tartalmaznia kell; 

20. hangsúlyozza, hogy az áldozatok, különösen a harmadik országokból származók, ritkán 

ismerik annak az országnak a kultúráját és nyelvét, ahová csempészték őket; kiemeli, 

hogy ezért a pszichológiai stressz és reményvesztettség egy másik vetületét is 

megtapasztalják; 

21. úgy véli, hogy az emberkereskedelem áldozatainak tanúként betöltött szerepe döntő 

fontosságú az emberkereskedő hálózatok leépítésében, valamint az elkövetők bíróság elé 

állításában és elítélésében; hangsúlyozza, hogy az áldozatok számára tényleges védelmet 

kell biztosítani, hogy veszély nélkül tanúskodhassanak; ösztönzi e tekintetben a 

tagállamok bűnüldöző hatóságait, hogy alkalmazzák a rendelkezésre álló műszaki 

megoldásokat, hogy az áldozatok biztonságos helyről tehessenek tanúvallomást; 

22. megjegyzi, hogy a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) szerint a migránsok és 

menekültek visszaküldése azzal az eredendő biztonsági kockázattal jár, hogy újra az 

emberkereskedelem áldozataivá válnak, amely kockázatot azonosítani, értékelni és 

mérsékelni kell, mivel az emberkereskedelem áldozataivá vált migránsok gyakran még 

nagyobb kockázatnak vannak kitéve a kizsákmányolóik miatt akkor, ha sikerült 

megmenekülniük, kapcsolatban léptek a bűnüldöző szervek tagjaival, vagy tanúvallomást 

tettek a bíróságon1; 

23. felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy az emberkereskedelem áldozatai és 

családtagjaik ingyenes jogi segítségnyújtásban és tanácsadásban részesülhessenek, többek 

között büntetőeljárás, polgári eljárás vagy migrációs üggyel kapcsolatos eljárás során; 

hangsúlyozza, hogy szükség van az emberkereskedelem különleges és célirányos 

megközelítésére, valamint a kiszolgáltatott helyzetű csoportok, mint menekültek, 

fogyatékossággal rendelkező személyek, romák, gyermekek és kísérő nélküli harmadik 

országból származó kiskorúak védelmére; 

24. emlékeztet, hogy a gyermekkereskedelem szexuális erőszakhoz, prostitúcióhoz, 

kényszermunkához vagy szerveltávolításhoz és -kereskedelemhez vezet, és hangsúlyozza, 

hogy az emberkereskedelem áldozatává vált gyermekek részéről a munkavégzésbe vagy 

szolgáltatások nyújtásába való esetleges beleegyezés sohasem tekinthető érvényesnek; 

                                                 
1  Lásd a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) emberkereskedelem elleni fellépésről és a kiszolgáltatott 

migránsoknak nyújtott támogatásról szóló 2011-es éves tevékenységi jelentésének 23. oldalát. 
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aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az Europol 2016. januári becslései szerint legalább 

10 000 kísérő nélküli gyermekkorú menekült tűnt el, miután megérkezett Európába;  

sajnálja, hogy a veszélyeztetett gyermekeket gyakran elkövetőként vagy irreguláris 

migránsként kezelik a bűnüldöző szervek tisztviselői, akik nem figyelik rendszeresen az 

emberkereskedelem mutatóit, hogy azonosítsák az áldozatokat; 

25. elengedhetetlennek tartja, hogy a kísérő nélküli kiskorúak esetében jobban és proaktívabb 

módon tudják azonosítani az emberkereskedelem áldozatául esett gyermekeket, különösen 

a határátkelőhelyeken és a befogadóállomásokon, továbbá hogy erőteljesebb 

multidiszciplináris együttműködést folytassanak annak biztosítása érdekében, hogy 

hatékonyan védelmezzék a gyermek mindenek felett álló érdekét; szükségesnek tartja az 

uniós tagállamokban a gyámsági rendszerek megerősítését annak megelőzése érdekében, 

hogy a kísérő nélküli és szüleiktől elválasztott gyermekek szervezett emberkereskedő 

hálózatok kezébe essenek; 

26. emlékeztet arra, hogy a 2011/36/EU irányelv szerint „a tagállamok megteszik az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy a gyermek legfőbb érdekeinek egyéni értékelésére 

támaszkodva tartós megoldást találjanak”; úgy véli, hogy tartós megoldás akkor érhető el, 

ha a gyermek beilleszkedik a fogadó társadalomba, vagy ha megkönnyítik a 

családegyesítést, hogy a gyermek csatlakozhasson a másik tagállamban lévő családjához; 

27. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a büntetőeljárások előtt, alatt és után erősítsék meg az 

emberkereskedelem áldozatainak védelmét és jogait; ajánlja, hogy amikor a tagállamok 

egyéni kockázatértékelést végeznek annak biztosítása érdekében, hogy az áldozatok 

megfelelő védelemben részesüljenek, vegyék figyelembe az olyan sérülékenységi 

tényezőket, mint a nem, terhesség, egészségi állapot, fogyatékosság, szexuális irányultság, 

kor, továbbá a menekült, menedékkérő vagy nemzetközi védelemre szoruló személy 

jogállását; felhívja a tagállamokat, hogy erősítsék meg az emberkereskedelem áldozataival 

kapcsolatos családegyesítési politikájukat, különösen akkor, ha ez az áldozatok védelme 

érdekében szükséges; 

28. emlékeztet arra, hogy egy vízumliberalizációs megállapodás megkötése előtt a Bizottság 

felméri, hogy milyen kockázatokat jelent az érintett harmadik ország az illegális 

bevándorlás szempontjából; kiemeli azt a tényt, hogy az emberkereskedő hálózatok is 

használhatják a legális migrációs utakat; kéri ezért a Bizottságot, hogy az 

emberkereskedelemben érintett harmadik országok tényleges együttműködését vegye fel a 

vízumliberalizációs megállapodások megkötéséhez teljesítendő követelmények közé; 

29. rámutat arra, hogy az EU-nak egy jogilag kötelező erejű és kötelező jogalkotási 

megközelítést kell követnie az áttelepítéssel kapcsolatban a Bizottság migrációra 

vonatkozó programjával összhangban; rámutat arra, hogy a humanitárius befogadás az 

áttelepítést kiegészítő lehetőségként használható fel annak érdekében, hogy a leginkább 

kiszolgáltatott személyek, pl. a kísérő nélküli kiskorúak, a fogyatékkal élő vagy sürgős 

orvosi beavatkozásra szoruló menekültek sürgős, gyakran időszakos védelemben 

részesülhessenek; 

30. úgy véli, hogy a tagállamoknak rendszereket kell kidolgozniuk az áldozatok védelmére és 

támogatására, hogy segítsenek nekik megtalálni a kiutat a kizsákmányolásból, 

mindenekelőtt azzal, hogy megfelelő lakhatást biztosítanak számukra, amit nem szabad az 

áldozat tartózkodási státuszához kötni, de azzal is, hogy a szociális és oktatási 
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szereplőkkel együttműködve tanácsadást és tájékoztatást, szociális, oktatási és 

foglalkozási támogatást, újrabeilleszkedési programokat, valamint terápiás és 

pszichológiai ellátást nyújtanak nekik; 

31. felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak különös figyelmet a koldulásra kényszerített 

veszélyeztetett csoportokra, például a romákra, és vegyék ezt figyelembe a roma 

integrációs stratégiák nemzeti összefüggéseiben; 

32. hangsúlyozza, hogy a gyermekeket és a fogyatékossággal élő embereket az 

emberkereskedelem veszélyeztetett áldozatainak kell tekinteni; kiemeli, hogy az 

emberkereskedelem áldozataiban fogyatékosság alakulhat ki az emberkereskedők által 

elkövetett visszaélések miatt, másrészt a fogyatékossággal élő személy kiszolgáltatottsága 

miatt az emberkereskedők célkeresztjébe kerülhet; 

33. elismeri az információs és kommunikációs technológiák fontosságát és szerepét az 

emberkereskedelemben, és megjegyzi, hogy miközben a technológiát az áldozatok 

toborzásának és kizsákmányolásának megkönnyítésére használják fel, az az 

emberkereskedelem megakadályozásának eszközeként is alkalmazható; megjegyzi, hogy a 

további kutatásnak az információs és kommunikációs technológiák 

emberkereskedelemben betöltött szerepére kell összpontosítania; 

34. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje az internet emberkereskedelem keretében történő 

használatát, különösen az online szexuális kizsákmányolás szempontjából; kéri, hogy az 

Europol fokozza az online emberkereskedelem elleni küzdelmet az EU IRU (Internet 

Referral Unit) keretében, az emberkereskedelemre használt online eszközök azonosítása, 

jelzése és kivonása érdekében; 

35. kéri a Bizottságot, hogy a harmadik országokkal folytatott együttműködését igazítsa az 

internetes emberkereskedelem fejlődésének legújabb adatainak figyelembevételéhez; 

felhívja a Bizottságot és az Europolt, hogy vegye számításba az internetes bűnözés elleni 

küzdelem európai szervei (különös tekintettel az Europolra) és a harmadik országokban 

működő szervei közötti együttműködés lehetőségét; kéri továbbá a Bizottságot, hogy 

vegyen számításba minden hasznos együttműködést az internetszolgáltatókkal az online 

emberkereskedelemmel összefüggő tartalmak azonosítása és az ellenük folytatott 

küzdelem érdekében; kéri a Bizottságot, hogy megfelelően tájékoztassa a Parlamentet; 

36. felhívja az EU-t és a tagállamokat, hogy külkapcsolataikban és a harmadik országokkal 

folytatott párbeszédben kezeljék prioritásként az emberi jogok súlyos megsértésének 

minősülő emberkereskedelem elleni küzdelmet; 

37. hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani az Európa Tanács emberkereskedelem elleni 

fellépésről szóló egyezményének teljes ratifikálását és annak végrehajtását az EU külső 

kapcsolataiban; 

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

tekinteni, amennyiben fennáll az áldozat kizsákmányolása, és felszólítja az összes 

tagállamot, hogy vegyék fel ezt a vetületet is az emberkereskedelemre vonatkozó 

meghatározásukba; hangsúlyozza, hogy a kizsákmányolás lehet szexuális (házasságon 

belüli erőszak, kényszerített prostitúció és pornográfia) vagy gazdasági (háztartási munka 

és koldulásra kényszerítés) jellegű, valamint hogy a kényszerházasság lehet az 
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emberkereskedelem végcélja (az áldozat feleségnek történő eladása vagy kényszer alatt 

megkötött házasság); emlékeztet arra, hogy a kényszerházasság transznacionális jellegű is 

lehet; kéri ezért a tagállamokat, hogy győződjenek meg a migrációért felelős nemzeti 

hatóságok megfelelő képzettségéről a kényszerházasság problémaköre terén az 

emberkereskedelemmel összefüggésben; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy erre 

vonatkozóan fokozza a bevált gyakorlatok cseréjét; 

39. megemlíti az emberkereskedelem egy új formájának kialakulását, amikor az emberekkel 

váltságdíj reményében kereskednek, miközben súlyos kínzásoknak vetik alá őket; 

megjegyzi, hogy az emberek árucikként való kezelésének ezt az új formáját a zsarolás, az 

erőszak és az erőszakos közösülés jellemzi, amit eszközként vetnek be, hogy az adósság 

visszafizetésére kényszerítsék az EU-ban vagy azon kívül lakó családot és rokonokat; 

40. felhívja az EU-t és a tagállamokat, hogy ismerjék el az emberkereskedelem egyik 

formájaként a váltságdíj reményében folytatott és kínzást alkalmazó emberkereskedelmet; 

úgy véli, hogy a súlyos traumát átélő túlélőket a büntetendő emberkereskedelem egyik 

formájának áldozataiként kell elismerni, akiknek védelmet, ellátást és támogatást kell 

kapniuk1; 

41. úgy véli, hogy az EU-ba irányuló biztonságos és jogszerű belépési utak csökkentenék a 

kiszolgáltatottságot és az emberkereskedelmet; 

42. emlékeztet arra, hogy a 2011/36/EU irányelv szerint a tagállamoknak ösztönözniük kell a 

civil szervezeteket, és szorosan együtt kell működniük velük a politikai döntéshozatal, a 

tudatosság növelését célzó kampányok, a kutató és oktató programok, a képzés, valamint 

az emberkereskedelem elleni intézkedések hatásainak ellenőrzése és értékelése terén; 

rámutat továbbá, hogy a nem kormányzati szervezeteknek támogatást kell nyújtaniuk az 

áldozatok korai azonosítása, megsegítése és támogatása terén is; ragaszkodik ahhoz, hogy 

a tagállamok biztosítsák, hogy a nem kormányzati szervezetek védelmet kapjanak a 

megtorlással, fenyegetésekkel és megfélemlítéssel szemben, és még inkább azt, hogy 

mentesüljenek a büntetőeljárás alól, amikor az emberkereskedelem irreguláris helyzetben 

lévő áldozatainak segítenek; 

43. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak célzott és megfelelő megelőző 

intézkedéseket, például indítsanak oktatást és képzést, figyelemfelhívó kampányokat és 

kutatási programokat, amelyek célja annak a kockázatnak a csökkentése, hogy az emberek 

az emberkereskedelem áldozatává váljanak; felhívja a tagállamokat, hogy tájékoztató 

kampányokon keresztül oktassák állampolgáraikat az emberkereskedelemről és az 

áldozatok azonosításáról, beleértve azt is, hogy felhívják a figyelmet a „szexturizmus” 

hatásaira és következményeire, valamint arra, hogy a túlélésért szexuális szogáltatással 

fizető, sok kiszolgáltatott nő és gyermek kizsákmányolása a szexturizmust szolgálja; 

44. üdvözli az Europol azon fellépését a Focal Point Twins keretében, amely a gyermekek 

kizsákmányolása céljából harmadik országokba utazó személyek azonosítását célozza; 

felhívja a tagállamokat, hogy működjenek együtt az Europollal és gondoskodjanak a 

módszeres és gyors adatcseréről; 

                                                 
1  Az emberkereskedelemnek ezt az új típusát az Európai Parlament már megemlítette az eritreai helyzetről 

szóló, 2016. március 10-i állásfoglalásában. 
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45. javasolja, hogy az áldozatok emberkereskedők és egyéb bűnözői hálózatokkal szembeni 

kiszolgáltatottságának csökkentése érdekében a nemzetközi közösség fordítson különös 

figyelmet az emberkereskedelem ügyére a válsághelyzetben lévő területeken, például a 

környezeti katasztrófák és fegyveres konfliktusok sújtotta területeken, valamint olyan 

országokban, ahol súlyosan megsértik az emberi jogokat, és ahol az embereknek nincs 

más választásuk, csak az ország elhagyása; 

46. felhívja a tagállamokat, hogy alakítsanak ki jobb rendszereket az olyan magán-

munkaközvetítő ügynökségek felügyeletére, amelyeknek ügyfelei harmadik országok 

állampolgárai, akik munkavállalási célból az EU-ba utaznak; 

47. felhívja az EU-t és a tagállamokat, hogy működjenek együtt a magánszektorral és 

valamennyi érdekelt féllel annak érdekében, hogy a teljes ellátási láncban 

megakadályozzák az emberkereskedelmet, figyelembe véve különösen a gyermekmunka 

esetét; kiemeli, hogy e tekintetben teljes körűen és gyorsan létre kell hozni az 

emberkereskedelem elleni Európai Üzleti Koalíciót, ahogy azt az emberkereskedelem 

felszámolására irányuló 2012–2016-os európai uniós stratégia is felvázolta; 
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