
 

AD\1095653SK.doc  PE576.750v03-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014-2019  

 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
 

2015/2340(INI) 

3.5.2016 

STANOVISKO 

Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

pre Výbor pre zahraničné veci 

k boju proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ 

(2015/2340(INI)) 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Bodil Valero 

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku 

 

 



 

PE576.750v03-00 2/11 AD\1095653SK.doc 

SK 

PA_NonLeg 



 

AD\1095653SK.doc 3/11 PE576.750v03-00 

 SK 

NÁVRHY 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre zahraničné 

veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

– so zreteľom na Ženevský dohovor z roku 1951 o štatúte utečencov, 

A. keďže nelegálne migračné toky zvyšujú riziko obchodovania s ľuďmi, pretože 

neregulárnym migrantom z dôvodu ich zraniteľnosti a utajenosti osobitne hrozí, že sa 

stanú obeťami obchodovania s ľuďmi; keďže medzi týmito migrantmi sa obchodníci s 

ľuďmi zameriavajú na maloletých bez sprievodu, ktorí tvoria významnú časť migrantov 

prichádzajúcich do Európy; keďže podľa Europolu ich už 10 000 zmizlo; 

B. keďže podľa Europolu celosvetové rozšírenie prístupu na internet umožňuje čoraz väčší 

rozvoj obchodovania s ľuďmi v online prostredí; keďže to podnecuje nové formy 

získavania a vykorisťovania obetí; 

C. keďže existuje väzba medzi prevádzaním migrantov a obchodovaním s ľuďmi; keďže 

skupiny prevádzačov svoje služby ponúkajú prípadným migrantom aj cez internet; 

D. keďže spolupráca medzi členskými štátmi, Europolom a krajinami pôvodu a tranzitu obetí 

obchodovania s ľuďmi je zásadne dôležitý nástroj boja proti sieťam obchodníkov s ľuďmi; 

E. keďže počas trojročného obdobia (2010 – 2012) sa so 69 % registrovanými obeťami 

obchodovania s ľuďmi obchodovalo na účely sexuálneho vykorisťovania, s 19 % na účely 

nútenej práce a s 12 % na účely iných foriem vykorisťovania, ako napríklad odoberanie 

orgánov alebo na trestnú činnosť; keďže ženy tvoria v tomto období 69 % zaznamenaných 

obetí, muži 17 %, dievčatá 13 % a chlapci 3 %; keďže rôzne formy obchodovania s ľuďmi 

je nutné riešiť osobitnými a cielenými politickými opatreniami; 

1. vyzýva členské štáty, aby bezodkladne vykonali smernicu 2011/36/ES a tiež všetky 

príslušné právne rámce v oblasti obchodovania s ľuďmi; naliehavo žiada Komisiu, aby 

podnikla právne kroky proti členským štátom, ktoré ju nevykonajú, a aby čo najskôr 

zverejnila správu o vykonávaní, ktorá mala byť predložená už v apríli 2015; 

2. zdôrazňuje, že obchodovanie s ľuďmi je moderný druh otroctva a závažný zločin, ktorý 

predstavuje jednu z najhorších foriem porušovania ľudských práv, ktorá je neprijateľná v 

spoločnostiach založených na rešpektovaní ľudských práv vrátane rodovej rovnosti; 

okrem toho sa domnieva, že obchodovanie s ľuďmi je nutné chápať celistvo, s dôrazom 

nielen na sexuálne vykorisťovanie, ale tiež na nútenú prácu, obchodovanie s orgánmi, 

nútené žobranie, nútené manželstvá, detských vojakov a obchodovanie s malými deťmi; 

3. trvá na tom, že EÚ by mala posilniť policajnú a súdnu spoluprácu medzi členskými štátmi 

a s tretími krajinami, najmä s krajinami pôvodu a tranzitu obetí obchodovania s ľuďmi, pri 

predchádzaní prípadom nelegálneho obchodovania s ľuďmi a vyšetrovaní a stíhaní týchto 

prípadov, najmä prostredníctvom Europolu a Eurojustu, vrátane výmeny informácií, 

najmä pokiaľ ide o známe trasy obchodovania s ľuďmi, účasť na spoločných 

vyšetrovacích tímoch a na boji proti získavaniu ľudí na obchodovanie s ľuďmi cez 

internet a iné digitálne prostriedky; zdôrazňuje význam systematickej výmeny údajov a 
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toho, aby členské štáty vkladali údaje do databáz Europolu Focal Point Phoenix a Focal 

Point Twins; povzbudzuje k užšej spolupráci medzi Europolom a Interpolom v boji proti 

obchodovaniu s ľuďmi a pripomína, že pri výmene údajov medzi členskými štátmi a s 

tretími krajinami by mali byť v plnej miere dodržiavané normy EÚ v oblasti ochrany 

údajov; vyzýva členské štáty, aby zhromažďovali lepšie porovnateľné údaje o boji proti 

obchodovaniu s ľuďmi a aby zlepšili výmenu týchto údajov medzi sebou navzájom a s 

tretími krajinami; 

4. vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby svojim agentúram na presadzovanie práva a 

policajným orgánom poskytli potrebných pracovníkov a prostriedky na to, aby mohli 

získavať informácie aj od rodín a z iných zdrojov, aby si tieto informácie vymieňali s 

príslušnými európskymi a vnútroštátnymi orgánmi a aby tieto informácie náležitým 

spôsobom spracúvali a analyzovali; 

5. zdôrazňuje, že jednoznačná väzba medzi obchodovaním s ľuďmi na sexuálne účely a 

prostitúciou si vyžaduje zaviesť opatrenia na zamedzenie dopytu po prostitúcii; 

6. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pracovníkom orgánov presadzovania 

práva, vrátane agentúr ako Frontex, Europol a EASO, ako aj iným úradníkom, ktorí sa 

pravdepodobne dostanú do kontaktu s obeťami alebo potenciálnymi obeťami 

obchodovania s ľuďmi, zabezpečili primerané školenia, ktoré by im umožnili riešiť 

prípady obchodovania s ľuďmi z ucelenej medzirezortnej perspektívy, s dôrazom na 

konkrétne potreby žien, detí a iných zraniteľných skupín, ako sú Rómovia a utečenci, 

ktoré sa stali obeťami tohto obchodovania, a na to, ako zabezpečovať stimuly a primeranú 

ochranu obetiam obchodovania s ľuďmi a ďalším osobám, ktoré poskytujú informácie o 

týchto obchodníkoch; 

7. domnieva sa, že obete obchodovania s ľuďmi pochádzajúce z tretích krajín je nutné 

odhaľovať v čo najskoršej fáze daného reťazca a že je preto potrebné zintenzívniť úsilie 

na hraniciach, aby bolo možné odhaľovať obete už pri ich vstupe na územie EÚ; vyzýva 

členské štáty, aby spolupracovali s tretími krajinami na zlepšovaní existujúcich pokynov, 

ktoré by konzulárnym službám a pohraničnej stráži pomohli identifikovať obete 

obchodovania s ľuďmi, a vyzdvihuje v tejto súvislosti dôležitosť výmeny najlepších 

postupov, najmä pokiaľ ide o pohovory na hraniciach; zdôrazňuje tiež, že je potrebné, aby 

mali príslušníci pohraničnej a pobrežnej stráže prístup k databázam Europolu; 

8. vyzýva ESVČ, aby si s tretími krajinami vymieňala najlepšie postupy tak v oblasti 

odbornej prípravy policajných orgánov a pracovníkov poskytujúcich pomoc, aby 

pochopili, ako čo najlepšie pristupovať k obetiam, ako aj v oblasti uplatňovania zásady 

individuálneho posudzovania obetí s cieľom zistiť, aké majú konkrétne potreby, ako sa im 

dá pomôcť a ako ich chrániť; 

9. vyzýva EÚ a agentúry členských štátov na presadzovanie práva, aby posilnili svoje 

kapacity v oblasti finančného vyšetrovania a stíhania jednotlivcov a zločineckých sietí, 

ktoré profitujú z obchodovania s ľuďmi, a aby „sledovali tok peňazí“ ako kľúčovú 

stratégiu vo svojej činnosti; zdôrazňuje, že je potrebné venovať sa ziskom z obchodovania 

s ľuďmi a zdôrazňuje tiež, že tieto zisky by sa mohli použiť na financovanie iných foriem 

závažnej trestnej činnosti, napríklad terorizmu, drog a obchodovania so zbraňami, či 

prania špinavých peňazí; zdôrazňuje, že finančné spravodajské jednotky členských štátov 

by sa mali viac zapájať do boja proti obchodovaniu s ľuďmi a mali by v tomto smere 
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spolupracovať prostredníctvom lepšej výmeny informácií a najlepších postupov; v tejto 

súvislosti sa domnieva, že by členské štáty mali posilniť spoluprácu v oblasti zmrazovania 

a zabavovania majetku osôb zapojených do takéhoto obchodovania, keďže by to mohol 

byť účinný spôsob zmeny obchodovania s ľuďmi z podnikania s nízkym rizikom a 

vysokým ziskom na podnikanie s vysokým rizikom a nízkym ziskom; 

10. žiada Európsku komisiu, Európsku radu a ESVČ, aby vo svojich rokovaniach s tretími 

krajinami o medzinárodných dohodách, readmisných dohodách a dohodách o spolupráci 

kládli dôraz na to, že je potrebné, aby tretie krajiny skutočne bojovali proti obchodovaniu 

s ľuďmi, zintenzívnili trestné stíhanie páchateľov a zlepšili ochranu obetí; 

11. vyzýva Komisiu, aby posúdila, či je potrebné revidovať mandát budúcej Európskej 

prokuratúry s cieľom začleniť po jej založení do jej právomocí boj proti obchodovaniu s 

ľuďmi; 

12. vyzýva členské štáty, aby medzi trestné činy zaradili vedomé využívanie služieb obetí 

obchodovania s ľuďmi vrátane obetí obchodovania na účely prostitúcie, zneužívanie 

prostitúcie iných osôb alebo iné formy sexuálneho vykorisťovania, nútenú prácu alebo 

služby vrátane žobrania, otroctvo alebo praktiky podobné otroctvu, nevoľníctvo alebo 

zneužívanie na trestnú činnosť či odoberanie orgánov; 

13. pripomína, že prevádzanie migrantov a obchodovanie s ľuďmi sú odlišné javy, pričom 

hlavným rozdielom je to, že migranti dali s prevádzaním súhlas a to končí ich príchodom 

tam, kam smerujú, a naopak obete obchodovania sú vykorisťované prostredníctvom 

donucovania, klamania a zneužívania, a to bez akejkoľvek možnosti súhlasu; zdôrazňuje, 

že oba javy sa môžu aj prelínať, keďže existuje riziko toho, že by zločinecké skupiny, 

ktoré pašujú utečencov a ďalších migrantov do EÚ, ich mohli nútene vykorisťovať a 

urobiť z nich obete obchodovania s ľuďmi, a to najmä v prípade maloletých bez sprievodu 

a žien, ktoré cestujú samy; vyzýva príslušné orgány v členských štátoch, aby venovali 

pozornosť tomuto prekrývaniu v rámci policajnej činnosti, činností súdnej spolupráce a 

činností v oblasti presadzovania práva; 

14. nazdáva sa, že nemôže existovať žiaden platný súhlas v situácii, keď je štátny príslušník 

tretej krajiny odvlečený zo svojej krajiny a privezený do EÚ (alebo keď je občan EÚ 

odvlečený do iného členského štátu) na účely prostitúcie, akejkoľvek inej formy 

sexuálneho vykorisťovania alebo nútenej práce; 

15. zdôrazňuje význam zásady vzájomného uznávania zakotvenej v článku 82 ods. 1 ZFEÚ; 

vyzýva Komisiu, členské štáty a agentúry EÚ, aby upevnili status obetí obchodovania s 

ľuďmi prostredníctvom úplného vzájomného uznávania súdnych a správnych rozhodnutí, 

vrátane rozhodnutí týkajúcich sa ochranných opatrení vzťahujúcich sa na obete 

obchodovania s ľuďmi, čo znamená, že pokiaľ bol status obetí udelený v jednom 

členskom štáte, musí byť použiteľný v rámci celej Európskej únie, a teda by obetiam 

(alebo organizáciám, ktoré zastupujú) mala byť poskytnutá pomoc a asistencia v prípade, 

že im pri cestovaní v rámci Únie nebol ich status uznaný; 

16. domnieva sa, že štatút utečenca, žiadateľa o azyl, držiteľa humanitárnych víz alebo osoby, 

ktorá potrebuje medzinárodnú ochranu, by sa mal považovať za faktor zraniteľnosti v 

prípade obetí obchodovania s ľuďmi; vyzýva členské štáty, aby zaistili, aby orgány na 

presadzovanie práva a azylové orgány spolupracovali a pomáhali obetiam obchodovania s 
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ľuďmi, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, podať žiadosť o ochranu; opätovne 

potvrdzuje, že opatrenia prijaté proti obchodovaniu s ľuďmi by nemali mať negatívny 

vplyv na práva obetí tohto obchodovania, migrantov, utečencov a osôb, ktoré potrebujú 

medzinárodnú ochranu; 

17. poukazuje na znepokojivú problematiku administratívneho zadržiavania, ktoré niektoré 

členské štáty často systematicky a nevhodným spôsobom využívajú, hoci by malo ísť o 

krajné riešenie; zdôrazňuje, že využívanie zadržiavania často vedie k porušovaniu 

základných práv migrantov a žiadateľov o azyl; vyzýva členské štáty, aby ihneď 

skoncovali so zadržiavaním obetí obchodovania s ľuďmi a detí; požaduje väčšiu 

transparentnosť, pokiaľ ide o súčasnú situáciu v detenčných centrách (prostredníctvom 

lepšieho prístupu pre občiansku spoločnosť, novinárov a poslancov); vyzýva členské 

štáty, aby lepšie a systematickejšie využívali existujúce alternatívy k zadržiavaniu a 

zohľadňovali pritom potreby zraniteľných skupín, akou sú obete obchodovania s ľuďmi; 

18. vyzýva členské štáty, aby plne a urýchlene začali vykonávať článok 8 smernice 

2011/36/EÚ; pripomína, že obete obchodovania by sa nemali trestať a nemali by 

zodpovedať za trestnú činnosť, na ktorej sa podieľali z donútenia, najmä v prípade 

prostitúcie, akejkoľvek inej formy sexuálneho vykorisťovania, či nútenej práce; 

19. zdôrazňuje, že ľudia, s ktorými sa obchoduje, sú obeťami trestnej činnosti a mali by mať 

nárok na ochranu a možnosť získať povolenie na pobyt bez ohľadu na ich ochotu 

spolupracovať s orgánmi presadzovania práva; považuje za veľmi dôležité, že po 

vykonaní komplexného posúdenia rizík v otázke realizovateľnosti návratu obete 

obchodovania s ľuďmi a s prihliadnutím na to, ako situáciu hodnotí sama obeť, by sa malo 

udeliť povolenie na pobyt tým obetiam a ich rodinám, ktorých bezpečnosť po návrate do 

krajiny pôvodu by sa nedala zaručiť; v tejto súvislosti pripomína, že návrat musí byť v 

súlade so zásadou nevyhostenia, ktorou sa riadia členské štáty na základe svojich 

záväzkov podľa medzinárodného práva; vyzýva Komisiu, aby preskúmala smernicu Rady 

2004/81/ES o povoleniach na trvalý pobyt, vydávaných štátnym príslušníkom tretích 

krajín, ktorí sú obeťami nezákonného obchodovania s ľuďmi; zdôrazňuje, že súčasťou 

takejto revízie by mali byť aj ustanovenia o povolení na pobyt, a to aj v prípade, že nie je 

nadviazaná spolupráca s príslušnými orgánmi, a dĺžka doby na rozmyslenie zjednotená na 

úrovni EÚ; 

20. zdôrazňuje, že obete, najmä tie z tretích krajín, len zriedka rozumejú kultúre a jazyku 

krajiny, do ktorej boli prepašované; zdôrazňuje, že sú preto vystavení ďalšej úroveň 

psychologického stresu a frustrácie; 

21. domnieva sa, že svedectvá obetí obchodovania s ľuďmi sú mimoriadne dôležité pre to, 

aby sa podarilo rozbiť siete obchodníkov s ľuďmi a stíhať a usvedčiť páchateľov; 

zdôrazňuje potrebu zaistenia účinnej ochrany obetí, aby mohli svedčiť bez rizika; v tejto 

súvislosti nabáda orgány presadzovania práva členských štátov, aby využívali dostupné 

technické riešenia, ktoré by obetiam umožnili podávať svedectvá z bezpečného miesta; 

22. konštatuje, že podľa IOM so sebou návrat migrantov a utečencov so sebou 

neodmysliteľne prináša bezpečnostné riziká opätovného obchodovania, ktoré je nutné 

identifikovať, posúdiť a zmierniť, keďže riziko, ktoré pre migrantov, s ktorými sa 

obchoduje, predstavujú ich vykorisťovatelia, sa často zvyšuje v prípade, že utiekli, boli v 
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styku s orgánmi presadzovania práva alebo svedčili na súde1; 

23. vyzýva členské štáty, aby obetiam obchodovania s ľuďmi a ich rodinným príslušníkom 

zabezpečili bezplatný prístup k právnej pomoci a poradenstvu vrátane trestných, 

občianskych alebo migračných konaní; zdôrazňuje potrebu osobitného a cieleného 

prístupu v otázke nezákonného obchodovania s ľuďmi a ochrany skupín v zraniteľnej 

situácii, ako sú utečenci, zdravotne postihnuté osoby, Rómovia a deti vrátane maloletých 

detí bez sprievodu z tretích krajín; 

24. pripomína, že obchodovanie s deťmi často vedie k prípadom sexuálneho zneužívania, 

prostitúcie, nútenej práce alebo k nezákonnému odoberaniu orgánov a obchodovaniu s 

nimi, a zdôrazňuje, že v prípade dieťaťa, ktoré sa stalo obeťou obchodovania s ľuďmi, nie 

je možné žiadny jeho súhlas s tým, že bude vykonávať určitú prácu alebo poskytovať 

určité služby, považovať za platný; vyjadruje znepokojenie nad odhadom Europolu z 

januára 2016, podľa ktorého zmizlo po príchode do EÚ aspoň 10 000 detských utečencov 

bez sprievodu; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že s ohrozenými deťmi 

príslušníci orgánov na presadzovanie práva často zaobchádzajú ako s páchateľmi alebo 

neregulárnymi migrantmi a systematicky nehľadajú príznaky obchodovania s ľuďmi s 

cieľom identifikovať obete; 

25. domnieva sa, že pokiaľ ide o maloletých bez sprievodu, je zásadne dôležité dosiahnuť 

lepšiu a proaktívnu identifikáciu detských obetí obchodovania s ľuďmi, najmä na 

hraničných priechodoch a v prijímacích centrách, ako aj dôslednejšiu multidisciplinárnu 

spoluprácu, a to aby sa zaistila účinná ochrana najlepších záujmov dieťaťa; považuje za 

potrebné posilniť systémy opatrovníctva v členských štátoch EÚ, aby sa zabránilo 

upadaniu detí bez sprievodu a oddelených od svojich rodín do rúk organizovaných skupín 

obchodníkov s ľuďmi; 

26. pripomína, že podľa smernice 2011/36/EÚ „členské štáty prijmú potrebné opatrenia 

cieľom nájsť trvalé riešenie na základe individuálneho posúdenia najlepších záujmov 

dieťaťa“; domnieva sa, že trvalé riešenie možno nájsť začlenením dieťaťa do jeho 

hostiteľskej spoločnosti alebo uľahčením zlúčenia rodiny s cieľom umožniť dieťaťu, aby 

sa pridalo ku svojej rodine v inom členskom štáte; 

27. nabáda členské štáty, aby posilnili ochranu a práva obetí obchodovania s ľuďmi pred 

trestným konaním, počas neho a po ňom; odporúča, aby pri uskutočňovaní individuálneho 

posúdenia rizika s cieľom zaistiť primeranú ochranu obetí, členské štáty zohľadňovali 

faktory zraniteľnosti ako pohlavie, tehotenstvo, zdravotný stav, zdravotné postihnutie, 

sexuálna orientácia, vek a skutočnosť, že má obeť štatút utečenca, žiadateľa o azyl alebo 

osoby, ktorá potrebuje medzinárodnú ochranu; vyzýva členské štáty, aby posilnili svoju 

politiku zlučovania rodín v prípade obetí obchodovania s ľuďmi, a to najmä vtedy, ak je to 

potrebné na ich ochranu; 

28. pripomína, aby pred uzatvorením dohody o uvoľnení vízového styku Komisia posúdila 

riziká, ktoré predmetná tretia krajina predstavuje predovšetkým v oblasti nelegálneho 

prisťahovalectva; trvá na tom, že skupiny obchodníkov s ľudskými bytosťami môžu 

využívať aj legálne spôsoby migrácie; žiada preto Komisiu, aby zaradila účinnú 

                                                 
1  Pozri stranu 23 dokumentu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) nazvaného Counter Trafficking 

and Assistance to Vulnerable Migrants – Annual Report of Activities 2011. 
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spoluprácu príslušných tretích krajín v oblasti obchodovania s ľuďmi medzi kritériá, ktoré 

je nutné splniť, aby bolo možné uzatvoriť akúkoľvek dohodu o uvoľnení vízového styku; 

29. poukazuje na to, že EÚ potrebuje záväzný a povinný legislatívny prístup k presídľovaniu, 

ako sa uvádza v agende pre migráciu, ktorú predložila Komisia; pripomína, že 

humanitárne prijímanie môže dopĺňať presídľovanie v záujme poskytovania naliehavo 

potrebnej, často dočasnej ochrany v prípade potreby tým najzraniteľnejším, napr. 

maloletým bez sprievodu či utečencom so zdravotným postihnutím, alebo osobám, ktoré 

potrebujú urýchlený zdravotnícky odsun; 

30. domnieva sa, že členské štáty by mali vytvoriť systémy poskytovania ochrany a pomoci 

obetiam s cieľom pomôcť im uniknúť z vykorisťovania, a to predovšetkým poskytovaním 

primeraného bývania, ktoré by nemalo byť podmienené povolením na pobyt obete, ale aj 

poradenstva a informácií, sociálnej, vzdelávacej a profesijnej podpory, reintegračných 

programov, terapeutickej a psychologickej starostlivosti, a to v spolupráci so sociálnymi a 

vzdelávacími subjektmi; 

31. vyzýva členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť zraniteľným skupinám, ktoré sú 

vystavené nútenému žobraniu (napríklad Rómom), a aby to zohľadňovali vo 

vnútroštátnom kontexte stratégií integrácie Rómov; 

32. zdôrazňuje, že deti a osoby so zdravotným postihnutím by sa mali považovať za 

zraniteľné obete obchodovania s ľuďmi; zdôrazňuje, že u obetí obchodovania s ľuďmi sa 

môže vyskytnúť zdravotné postihnutie v dôsledku zneužívania zo strany obchodníka s 

ľuďmi, a naopak osoba so zdravotným postihnutím môže byť kvôli tejto zraniteľnosti 

predmetom záujmu tohto obchodníka; 

33. uvedomuje si význam a úlohu informačných a komunikačných technológií v oblasti 

obchodovania s ľuďmi a skutočnosť, že technológie sú používané na jednoduchší nábor a 

vykorisťovanie obetí, ale že môžu slúžiť aj ako nástroj na zabránenie obchodovaniu s 

ľuďmi; domnieva sa, že by sa mala lepšie preskúmať úloha informačných a 

komunikačných technológií vo vzťahu k obchodovaniu s ľuďmi; 

34. vyzýva Komisiu, aby posúdila využívanie internetu v rámci obchodovania s ľuďmi, a to 

najmä v oblasti online sexuálneho vykorisťovania; žiada, aby Europol v rámci EU IRU 

(jednotka EÚ pre nahlasovanie internetového obsahu) zintenzívnil boj proti online 

obchodovaniu s ľuďmi s cieľom odhaľovať, označovať a odstraňovať internetové 

materiály súvisiace s obchodovaním s ľuďmi; 

35. žiada Komisiu, aby svoju spoluprácu s tretími krajinami prispôsobila novej situácii tak, 

aby zohľadnila šírenie obchodovania s ľuďmi cez internet; vyzýva Komisiu a Europol, 

aby vytvorili možnosti spolupráce medzi európskymi orgánmi zameranými na boj proti 

počítačovej kriminalite (najmä v rámci Europolu) a takýmito orgánmi tretích krajín; žiada 

Komisiu, aby zároveň zvážila akúkoľvek účinnú spoluprácu s poskytovateľmi 

internetových služieb v záujme odhaľovania obsahu súvisiaceho s internetovým 

obchodovaním s ľuďmi a boja proti takémuto obsahu; žiada Komisiu, aby o tom 

Parlament náležite informovala; 

36. vyzýva EÚ a členské štáty, aby bol boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktoré je závažným 

porušením ľudských práv, aj naďalej prioritou ich vonkajších vzťahov a v dialógu s 
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tretími krajinami; 

37. zdôrazňuje, že je potrebné presadzovať plnohodnotnú ratifikáciu a vykonávanie Dohovoru 

Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi v rámci vonkajších vzťahov EÚ; 

38. zdôrazňuje, že nútené manželstvo možno vnímať ako formu obchodovania s ľuďmi, ak 

obsahuje prvok vykorisťovania obete, a vyzýva všetky členské štáty, aby vo svojej 

definícii obchodovania s ľuďmi zohľadňovali aj tento rozmer; zdôrazňuje, že 

vykorisťovanie môže byť sexuálne (znásilnenie v manželstve, nútená prostitúcia a nútená 

pornografia) alebo hospodárske (domáce práce a nútené žobranie), a že nútené manželstvo 

môže byť konečným cieľom obchodovania s ľuďmi (predaj obete za manželku alebo 

uzatvorenie manželstva z donútenia); pripomína, že nútené manželstvo môže mať 

nadnárodnú povahu; žiada preto, aby členské štáty zaistili, aby vnútroštátne orgány 

zodpovedajúce za migráciu dostali primeranú odbornú prípravu v oblasti núteného 

manželstva v kontexte obchodovania s ľuďmi; okrem toho vyzýva Komisiu, aby v tomto 

smere posilnila výmenu osvedčených postupov; 

39. berie na vedomie vytvorenie novej formy obchodovania s ľuďmi, v rámci ktorej sa s 

jednotlivými osobami obchoduje na účely výkupného a ktorá zahŕňa ťažké mučenie; 

konštatuje, že túto novú formu zvecnenia ľudských bytostí charakterizuje vydieranie, bitie 

a znásilňovanie ako prostriedok vynucovania úhrady dlhov zo strany rodiny a príbuzných 

s pobytom v EÚ aj za jej hranicami; 

40. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby obchodovanie s ľuďmi na účely výkupného zahŕňajúce 

mučenie bolo považované za formu obchodovania s ľuďmi; domnieva sa, že veľmi 

traumatizované obete, ktoré to prežili, by mali byť považované za obete určitej formy 

trestne stíhateľného obchodovania s ľuďmi a mala by sa im poskytnúť ochrana, 

starostlivosť a podpora1; 

41. domnieva sa, že bezpečné a legálne spôsoby vstupu na územie EÚ by znížili zraniteľnosť 

a rozsah obchodovania s ľuďmi; 

42. pripomína, že v súlade so smernicou 2011/36/EÚ by členské štáty mali podporovať 

organizácie občianskej spoločnosti a úzko s nimi spolupracovať, a to najmä v oblasti 

iniciatív na tvorbu politiky, informačných a vzdelávacích kampaní, výskumných a 

vzdelávacích programov a odbornej prípravy, ako aj v oblasti monitorovania a hodnotenia 

vplyvu opatrení zameraných na boj proti obchodovaniu s ľuďmi; okrem toho upozorňuje 

na to, že MVO by mali pomáhať aj pri včasnej identifikácii obetí a poskytovaní pomoci a 

podpory týmto obetiam; trvá na tom, že členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli MVO 

chránené pred odplatou, hrozbami a zastrašovaním, a dokonca, že sa na nich nebude 

vzťahovať trestná zodpovednosť v prípadoch, keď pomáhajú obetiam obchodovania s 

ľuďmi, ktoré sú v neregulárnej situácii; 

43. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijímali cielené a primerané preventívne opatrenia, 

ktoré by obmedzili riziko, že sa ľudia stanú obeťami obchodovania s ľuďmi, ako sú 

vzdelávacie, školiace a osvetové kampane a výskumné programy; vyzýva členské štáty, 

aby medzi svojimi občanmi šírili osvetu o problematike obchodovania s ľuďmi a 

                                                 
1  O tejto novej forme obchodovania s ľuďmi sa EP zmieňuje už vo svojom uznesení z 10. marca 2016 o situácii 

v Eritrei. 
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identifikácii obetí prostredníctvom informačných kampaní, a to aj tým, že budú zvyšovať 

povedomie o vplyve a dôsledkoch sexuálnej turistiky a o tom, že je vykorisťovaných 

mnoho zraniteľných žien a detí, ktoré poskytujú sexuálny služby v rámci sexuálnej 

turistiky, aby prežili; 

44. víta kroky Europolu, najmä v rámci projektu Focal Point Twins, zamerané na odhaľovanie 

osôb, ktoré odchádzajú do tretích krajín, aby tam zneužívali deti; vyzýva členské štáty, 

aby spolupracovali s Europolom a dbali o systematickú a rýchlu výmenu údajov; 

45. odporúča, aby medzinárodné spoločenstvo venovalo osobitnú pozornosť problematike 

obchodovania s ľuďmi v krízovom prostredí (environmentálne katastrofy, ozbrojené 

konflikty) a v krajinách, kde sa ľudské práva zásadným spôsobom porušujú a kde ľudia 

nemajú inú možnosť než opustiť krajinu, a to v záujme zníženia zraniteľnosti obetí voči 

obchodníkom s ľuďmi a iným zločineckým sieťam; 

46. vyzýva členské štáty, aby zaviedli lepšie systémy monitorovania aktivít súkromných 

pracovných agentúr, ktoré na pracovné účely privážajú do EÚ občanov tretích krajín; 

47. vyzýva EÚ a členské štáty, aby spolupracovali so súkromným sektorom a všetkými 

relevantnými zainteresovanými subjektmi s cieľom zabrániť obchodovaniu s ľuďmi v 

celom dodávateľskom reťazci, s osobitným zreteľom na detskú prácu; zdôrazňuje, že je v 

tomto smere potrebné v plnom rozsahu a urýchlene zriadiť európsku obchodnú koalíciu 

proti obchodovaniu s ľuďmi, ako sa uvádza v stratégii EÚ na roky 2012 – 2016 zameranej 

na odstránenie obchodovania s ľuďmi; 
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