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Az emberkereskedelem ellen az uniós külkapcsolatok terén folyó küzdelem  

Az Európai Parlament 2016. július 5-i állásfoglalása az emberkereskedelem elleni 

küzdelemről az uniós külkapcsolatok terén (2015/2340(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára és valamennyi vonatkozó 

nemzetközi emberi jogi szerződésre, 

– tekintettel a gyermek jogairól szóló egyezményre, 

– tekintettel a gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a 

gyermekpornográfiáról szóló, a gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött 

fakultatív jegyzőkönyvre, 

– tekintettel az ENSZ keretében létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni 

egyezményre (2000) és annak jegyzőkönyveire, kivált az emberkereskedelem, 

különösen a nőkkel és gyermekekkel való kereskedelem megelőzéséről, 

visszaszorításáról és büntetéséről szóló jegyzőkönyvre (2000), valamint a migránsok 

szárazföldön, tengeren és légi úton való csempészete elleni küzdelemről szóló 

jegyzőkönyvre (2000), 

– tekintettel a migráns munkavállalók és családtagjaik jogainak védelméről szóló 1990. 

évi nemzetközi egyezményre, 

– tekintettel a nemzetközi emberi jogi mechanizmusok keretében végzett munkára, 

többek között az emberkereskedelem, különösen a nő- és gyermekkereskedelem 

ügyével foglalkozó különleges ENSZ-előadó és más hasonló ügyekkel foglalkozó 

ENSZ különleges előadók munkájára, valamint az időszakos egyetemes emberi jogi 

helyzetértékelés keretében és az ENSZ emberi jogi egyezmény alapján létrehozott 

testületeiben folyó munkára, 

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának az emberkereskedelem és különösen a 

nő- és gyermekkereskedelem ügyével foglalkozó különleges előadója 2014. évi 

jelentésére, 



 

 

– tekintettel az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalának az emberkereskedelemről 

szóló, 2014. évi átfogó jelentésére, 

– tekintettel az ENSZ által 2009-ben kidolgozott, emberkereskedelem elleni 

küzdelemről szóló modelljogszabályra, melynek célja, hogy segítséget nyújtson a 

különböző országoknak hatályos jogszabályaik felülvizsgálatában és módosításában, 

továbbá új jogszabályok elfogadásában az emberkereskedelem elleni küzdelem 

területén, 

– tekintettel az emberi jogokkal és az emberkereskedelemmel kapcsolatban javasolt 

elvekre és iránymutatásokra, melyeket az Egyesült Nemzetek emberi jogi főbiztosa 

(UNHCHR) a jelentéséhez fűzött kiegészítésként terjesztett a Gazdasági és Szociális 

Tanács elé (E/2002/68/Add.  1), 

– tekintettel az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-

irányelvekre, melyek a jogok védelmére, tiszteletben tartására és a jogorvoslatra 

vonatkozó ENSZ-keret végrehajtására szolgálnak, 

– tekintettel az emberkereskedelem áldozatául esett személyek hatékony 

jogorvoslathoz való jogára vonatkozó ENSZ-alapelvekre, 

– tekintettel az UNICEF-nek az emberkereskedelem gyermekáldozatainak védelméről 

szóló iránymutatásaira, 

– tekintettel az ILO kényszermunkáról szóló, 1930. évi (29. sz.) egyezményére, a 

kényszermunkáról szóló 1930. évi egyezményhez csatolt 2014. évi jegyzőkönyvére, 

a kényszermunka felszámolásáról szóló, 1957. évi (105. sz.) egyezményére, valamint 

a kényszermunkáról szóló (kiegészítő intézkedések) (203. sz.) ajánlására, 

– tekintettel a foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló 1973. évi (138. sz.) egyezményre, 

a gyermekmunka legrosszabb formáiról szóló, 1999. évi (182. sz.) egyezményre, 

– tekintettel az ILO háztartási alkalmazottakról szóló 2011. évi (189. sz.) 

egyezményére, amely a háztartási alkalmazottak méltányos módon történő 

foglalkoztatásáról szól, 

– tekintettel az ILO „Profit és szegénység: a kényszermunka közgazdaságtana” című 

jelentésére (2014), 

– tekintettel az Emberi Jogok Európai Egyezményére, az Európai Szociális Chartára és 

az Európai Unió Alapjogi Chartájára, különösen annak 5. cikkére, 

– tekintettel az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, 

az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról 

szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre, 

– tekintettel a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére 

vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló, 2012. október 25-i 

2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre, 

– tekintettel az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, 

feldolgozására, megőrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és 



 

 

biztonsági előírások megállapításáról szóló, 2004. március 31-i 2004/23/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvre, 

– tekintettel az EU emberkereskedelem elleni fellépésről szóló külső dimenziójának 

megerősítéséről szóló intézkedési programdokumentumra (2009) és annak két 

végrehajtási jelentésére (2011 és 2012), 

– tekintettel az emberkereskedelem felszámolására irányuló, a 2012–2016 közötti 

időszakra szóló uniós stratégiára, 

– tekintettel az emberkereskedelem felszámolására irányuló uniós stratégia 

(COM(2014)0635) végrehajtásáról szóló időközi jelentésre, 

– tekintettel az emberkereskedelem elleni küzdelem európai uniós koordinátorának 

munkájára, 

– tekintettel az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó, a 2015–2019 közötti 

időszakra szóló uniós cselekvési tervre, 

– tekintettel az Európai Parlament 2015. december 17-i állásfoglalására „Az emberi 

jogok és a demokrácia helyzete a világban” című, 2014. évi éves jelentésről és az 

Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról1, 

– tekintettel a nemek közötti egyenlőséget és a nők szerepének erősítését az EU 

külkapcsolataiban előmozdító uniós fellépések 2016–2020 közötti időszakra szóló 

keretére, 

– tekintettel az Europol „Emberkereskedelem az EU-ban” című, 2016 februári 

helyzetjelentésre, 

– tekintettel a migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános megközelítésre 

(GAMM), 

– tekintettel a 2015. május 13-i európai migrációs stratégiára, 

– tekintettel a 2015 novemberi vallettai csúcstalálkozó cselekvési tervére, 

– tekintettel az Európa Tanácsnak az emberkereskedelem elleni fellépésről szóló, 2005. 

évi egyezményére, 

– tekintettel az Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Szakértői Csoportjának 

(GRETA) tevékenységéről szóló legutóbbi, 2014. évi általános jelentésre, amely az 

Európa Tanács emberkereskedelem elleni fellépésről szóló egyezményének 

végrehajtásáról szól, 

– tekintettel az Európa Tanács szervkereskedelem elleni – 2015 márciusa óta aláírásra 

nyitva álló – egyezményére, 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0470. 



 

 

– tekintettel az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az 

orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló egyezményre: az 

emberi jogokról és a biomedicináról szóló egyezményre, 

– tekintettel a szervkereskedelemről és szervturizmusról szóló, 2008. évi isztambuli 

nyilatkozatra, 

– tekintettel az EBESZ által 2014-ben kiadott, az emberkereskedelem áldozatainak 

hazatérése során az emberi jogok érvényesítésére vonatkozó irányadó elvekre, 

– tekintettel a kormányközi Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) 2011. évi 

jelentésére, 

– tekintettel a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és 

az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló Hágai Egyezményre, 

– tekintettel a Nemzetközi Migrációs Szervezetnek (IOM) az emberkereskedelem 

elleni fellépésről, valamint a kiszolgáltatott helyzetben lévő migránsoknak történő 

segítségnyújtásról szóló, 2012. évi jelentésére, 

– tekintettel a Nemzetközi Migrációs Szervezetnek (IOM) az emberkereskedelem és a 

kizsákmányolás elleni, válság idején történő fellépésről szóló, 2015. évi jelentésére, 

– tekintettel az emberkereskedelem, különösen a nő- és gyermekkereskedelem elleni 

2015. évi ASEAN-egyezményre, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és 

Igazságügyi Bizottság, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság és a 

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

véleményeire (A8-0205/2016), 

A. mivel a szervezett bűnözés részét képező emberkereskedelem az emberi jogi 

visszaélések egyik legsúlyosabb formája, mivel az embereket árucikké alacsonyítja, 

és súlyosan és tartósan megsérti az áldozat méltóságát, integritását és jogait, és egész 

családokra és közösségekre hatást gyakorol, továbbá szándékosan visszaél a 

kiszolgáltatott helyzettel, például a szegénységgel és az elszigeteltséggel; 

B. mivel az „emberkereskedelem” az ENSZ (palermói jegyzőkönyvének) 

fogalommeghatározása szerint emberek toborzása, szállítása, elhurcolása, rejtegetése 

vagy átvétele fenyegetéssel, erőszakkal vagy egyéb kényszer alkalmazásával, vagy 

elrablással, csalással, félrevezetéssel, hatalommal vagy kiszolgáltatott helyzettel való 

visszaéléssel, fizetség vagy juttatás nyújtásával vagy elfogadásával más személy 

feletti felügyeletet gyakorló személy beleegyezésének megszerzése érdekében, 

kizsákmányolás céljából; mivel a kizsákmányolás magában foglalja minimum a 

következőket: mások prostitúcióra kényszerítése vagy a szexuális kizsákmányolás 

egyéb formái, kényszermunka vagy kényszerszolgáltatások, rabszolgaság vagy ahhoz 

hasonló gyakorlatok, ideértve a gyermekrabszolgaságot gyermekkatonák 

toborzásának céljából, szolgaság vagy szervek kivétele; mivel visszataszító 

tevékenység, különösen akkor, amikor emberek gyermekeket tesznek ki a 

kizsákmányolás legrosszabb formáinak;  



 

 

C. mivel a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményhez fűzött, a gyermekek eladásáról, 

a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló fakultatív jegyzőkönyv 2. 

cikke a) pontjának értelmében gyermekek eladásának minősül „minden olyan 

cselekmény vagy tranzakció, amelynek során egy gyermeket egy személy vagy 

személyek csoportja átad egy másik személynek vagy személyek csoportjának 

díjazás vagy más ellenszolgáltatás fejében”; 

D. mivel az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalának (UNODC)  az 

emberkereskedelemről szóló átfogó jelentése szerint az azonosított áldozatok 70 %-a 

nő és lány; mivel a szexuális kizsákmányolás azonosított áldozatainak 79%-a nő, és 

ez az arány a kizsákmányolás világszerte észlelt formáinak 53%-át teszi ki, továbbá 

mivel a kényszermunka azonosított áldozatainak  83%-a férfi, ez az arány pedig a 

kizsákmányolás világszerte észlelt formáinak 40%-át jelenti; 

E. mivel összetett és egymással összefüggő tényezők, például szisztematikus és 

strukturális megkülönböztetés, az emberi jogok megsértése, szegénység, 

egyenlőtlenség, korrupció, erőszakos konfliktusok, földelkobzások, az oktatás 

hiánya, munkanélküliség és rosszul működő munkaerő-migrációs rendszerek 

fokozzák ezeknek a személyeknek a kizsákmányolással és a bántalmazással 

szembeni kiszolgáltatottságát, mivel kevesebb választási lehetőség és erőforrás áll a 

rendelkezésükre; mivel a nők elleni erőszakot az emberkereskedelem felszámolására 

irányuló, a 2012 és 2016 közötti időszakra szóló európai uniós stratégia az 

emberkereskedelem kiváltó okaként határozza meg; 

F. mivel az emberkereskedelem nemi szempontú bűncselekménynek minősül; mivel a 

nők és a leányok jelentős hányadát teszik ki az emberkereskedelem egyéb formái 

áldozatainak, például munkára kényszerítik őket a házimunka, az ápolás, a gyártás, 

az élelmiszer-előállítás, a takarítás terén és egyéb ágazatokban is; 

G. mivel az emberkereskedelem – a tiltott kábítószerek és fegyverek kereskedelme 

mellett – a legjövedelmezőbb szervezett bűnözői tevékenységek egyike; mivel az 

ILO legújabb becslései szerint a kényszermunkából származó éves tiltott nyereség, a 

pénzmosásból származó nyereséget is ide számítva, körülbelül 150 milliárd USD, és 

a becslések szerint az áldozatok 90 százalékát a magángazdaságban zsákmányolják 

ki, és a nyereség kétharmada kereskedelmi célú szexuális kizsákmányolásból 

származik, ezáltal ez a kizsákmányolás legjövedelmezőbb formája; 

H. mivel az emberkereskedelmet a kereslet és a kínálat oldaláról is értelmezni kell, 

mivel különösen a nők szexuális célú kizsákmányolását az ilyen szolgáltatások iránti 

kereslet és a nyereségvágy generálja; 

I.  mivel az emberkereskedelem elleni küzdelem egyik legnagyobb akadálya az 

emberkereskedelemről szóló jogi keret hiányos nemzeti szintű végrehajtása és a 

harmadik országokban a megfelelő jogi keret hiánya; 

J. mivel az emberkereskedelem áldozatainak hozzáférése az igazságszolgáltatáshoz a 

legjobb esetben csak problematikus, a legrosszabb esetben azonban megtagadják a 

hozzáférés lehetőségét; mivel sok országban továbbra is a korrupció és a kapacitások 

hiánya okozza a legnagyobb problémát a rendőrség és az igazságszolgáltatási 

szervezetek számára 



 

 

K. 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; 

L. 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; 

M. mivel az emberkereskedelem és az embercsempészet sajnos nem átmeneti jelenség, 

és a következő években tovább növekedhet, mert a konfliktusövezetek, az elnyomó 

rezsimek vagy a gazdasági helyzetek világszerte táptalajt biztosítanak az 

emberkereskedők és embercsempészek bűncselekményeihez; 

N. 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 - akiknek az aránya jelentős az Európába 

érkezők között - célcsoportot jelentenek az emberkereskedő hálózatok számára; 

O. mivel az emberkereskedelem egyaránt regionális és globális probléma, amelyet nem 

mindig lehet kizárólag nemzeti szinten megoldani; 

P. mivel a globális rabszolgasági mutató alapján készült becslések szerint világszerte 

mintegy 35,8 millió ember él a modernkori rabszolgaság valamely formájában, ami 

azt jelenti, hogy az emberkereskedelem endemikus jellegű és a világ minden részét 

érinti; 

Q. mivel az emberkereskedelem korábbi és új trendjei különböző formákat öltenek és 

jelentősen eltérnek a régiók és alrégiók között; 

R. mivel az emberkereskedelem nemcsak a kevésbé fejlettnek tekintett országokban 

létező, hanem egy rejtettebben ugyan, de a fejlett országokban is előforduló jelenség, 

S. mivel az ILO szerint globálisan a kényszermunka áldozatainak 56%-a az ázsiai és 

csendes-óceáni térségből származik, a szexuális kizsákmányolást is ide számítva, ami 

globális összevetésben messze a legnagyobb arány a földrajzi régiók között; 

T. mivel a becslések szerint világszerte 300 000 gyermek vesz részt fegyveres 

konfliktusokban; mivel az egész világon Afrikában folyik a legnagyobb forgalmú 

gyermekkereskedelem, ahol ez a tevékenység a gyermekek besorozását célozza;  

U. mivel az Észak-Afrikában és a Közel-Keleten az azonosított áldozatok 95%-a felnőtt 

korú; mivel elsősorban a közel-keleti országok a migráns munkavállalók célországai, 

ahol az úgynevezett kafala (szponzoráláson alapuló) rendszer egy meghatározott 

munkaadóhoz köti a munkavállalót, megteremtve ezzel a visszaélések és a 

munkaerő-kizsákmányolás feltételeit, olykor egészen a kényszermunkáig; 

V. mivel az Unió keleti szomszédságának országaiban a szexuális kizsákmányolás az 

emberkereskedelem elsődleges oka; mivel a szisztematikus megkülönböztetés és a 

rasszizmus eredményeként a roma közösségek – férfiak és nők egyaránt – különösen 

kiszolgáltatott helyzetben vannak a különféle célú emberkereskedelemmel szemben; 



 

 

W. mivel a tagállamok, az Europol, valamint az emberkereskedelem áldozatainak 

származási és tranzitországai közötti együttműködés lényeges eszköz az 

emberkereskedő hálózatok elleni küzdelemben; 

X. mivel az Unió kiemelt több országot és régiót azzal a céllal, hogy ott további erősítse 

és hatékonyabbá tegye az emberkereskedelem elleni fellépés terén folytatott 

együttműködést; 

Y. mivel a Bizottság 2010-ben kinevezte az emberkereskedelem elleni küzdelem 

európai uniós koordinátorát az uniós intézmények, ügynökségek és a tagállamok, 

valamint az Unión kívüli országok és a nemzetközi szereplők közötti koordináció és 

koherencia javítása céljából; 

Az emberkereskedelem globális trendjei 

1. lesújtónak tartja és egyértelműen elítéli az emberkereskedelmet, az emberi 

szenvedésből tőkét kovácsoló növekvő ágazatot, amely mélyen és tartósan érint 

minden társadalmat és gazdaságot; 

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; 

3.  emlékeztet arra, hogy az emberkereskedelem globális természetű transznacionális 

bűncselekmény, és hogy minden olyan intézkedésnek, amelynek célja az ez ellen 

való küzdelem, figyelembe kell vennie a kiváltó okokat és a globális trendeket; 

hangsúlyozza ebben a tekintetben az emberkereskedelem elleni küzdelemre irányuló 

uniós politikák belső és külső dimenziói közötti következetes megközelítési mód 

fontosságát; 

4.  elismeri, hogy az emberkereskedelem mint szervezett bűnözés határokon átnyúló 

módon és a belső határokon belül egyaránt zajlik, és ezért az emberkereskedelem 

elleni szigorú belső jogszabályokra, valamint az országok közötti együttműködésre 

van szükség; 

5. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a világ számos országa továbbra sem rendelkezik 

megfelelő jogszabályokkal, melyek lehetővé tennék az emberkereskedelem 

bűncselekménnyé nyilvánítását és hatékony visszaszorítását;  

6.  sajnálatát fejezi ki továbbá az érvényben lévő jogszabályok és az azok végrehajtása 

között tátongó szakadék miatt, ide számítva egyrészről azt, hogy az áldozatok csak 

korlátozottan, vagy egyáltalán nem férnek hozzá az igazságszolgáltatáshoz, 

másrészről azt, hogy az elkövetőket nem vonják felelősségre; 

7. különösen sajnálja, hogy az emberkereskedelem azonosított áldozatainak száma 

továbbra is messze elmarad a tényleges áldozatok becsült számától, és hogy az ilyen 

ügyekben hozott bírósági ítéletek aránya is rendkívül alacsony; továbbra is mélyen 



 

 

aggasztónak tartja, hogy az emberkereskedelem áldozatainak nagy része nem kap 

megfelelő támogatást és védelmet, és nem történnek olyan intézkedések, melyek 

alapvető jogaik megsértésének orvoslását célozzák; 

8.  emlékeztet arra, hogy az emberkereskedelem áldozatai gyakran láthatatlanok abban 

az országban, ahol kizsákmányolják őket, hogy a kulturális és a nyelvi sokféleség 

által okozott nehézségekkel szembesülnek, és hogy emiatt még nehezebben tudnak 

tiltakozni azok ellen a bűncselekmények ellen, amelyeknek áldozataivá váltak; 

kifogásolja, hogy ezek a nehézségek még súlyosabbak az áldozatok különösen 

kiszolgáltatott kategóriái, például a nők és a gyermekek esetében; 

9. hangsúlyozza, hogy a szexuális szolgáltatások iránt a fejlett országok részéről 

meglévő kereslet gerjeszti a fejlődő országokból származó emberkereskedelmet, 

kiszolgáltatott helyzetbe hozva az embereket, különösen a nőket és a lányokat; 

felszólítja a tagállamokat, hogy nyilvánítsák bűncselekménnyé az embercsempészet 

áldozatai által nyújtott szolgáltatások tudatos igénybevételét; 

10. emlékeztet arra, hogy nemzetközileg szervezett csoportok titokban vagy hamis 

ígéretekkel megtévesztett áldozataik beleegyezésével szexuális célú 

emberkereskedelem keretében gazdagabb régiókba – a lista élén európai országok 

vannak – szállítják áldozataikat, ahol gazdagabb ügyfelek találhatók; 

11.  sajnálattal állapítja meg, hogy az Europol vezérkari főnökének sajtónyilatkozata 

szerint több mint 10 000 kísérő nélküli menekült és migráns gyermek tűnt el 

Európában; felhívja az Unió és a tagállamok figyelmét arra, hogy az említett 

gyermekek közül nagyon sokan szexuális célú emberkereskedelmi hálózatok, 

koldusok, a tiltott és jövedelmező szervátültetési piac vagy a rabszolga-kereskedelem 

áldozatává váltak; 

12.  hangsúlyozza, hogy nagyon fontos különbséget tenni az emberkereskedelem és a 

migránsokat érintő embercsempészet között; miközben megállapítja, hogy az 

embercsempészet is a bűnözői hálózatok és a szervezett bűnözés keretébe tartozik, és 

elvezethet az emberkereskedelemig, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a két fogalom 

eltérő jogi és gyakorlati megoldásokat tesz szükségessé, és az államokra is eltérő 

kötelezettségeket ró; sürgeti az Uniót és a tagállamokat, hogy a migránsok és a 

menedékkérők fogadásával és azonosításával megbízott személyeket készítsék fel 

különleges tudatosságnövelő programok révén, amelyeknek célja az 

embercsempészet és az emberkereskedelem megfelelő megkülönböztetése, különös 

tekintettel az emberkereskedelem gyermekáldozatainak és az emberkereskedelem 

veszélyének kitett kísérő nélküli gyermekeknek az azonosítására és védelmére; 

13. emlékeztet, hogy a migránsok beleegyeztek az embercsempészetbe, aminek 

eredményeként megérkeznek az úti céljukhoz, szemben az emberkereskedelem 

áldozataival, akiket a beleegyezés bárminemű lehetősége nélkül kényszerítéssel, 

megtévesztéssel és erőszakkal kizsákmányolnak; kiemeli, hogy lehet átfedés a két 

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

migránsokat az EU-ba csempésző bűnözői csoportok kizsákmányolhatják a 

menekülteket 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.  megjegyzi, hogy az internetet és közösségi hálózatokat egyre növekvő mértékben 

használják a bűnözői csoportok az áldozatok behálózására és kihasználására; ezért 

felszólítja az Uniót és a tagállamokat, hogy az emberkereskedelem elleni küzdelmük 

részeként elegendő mértékben fektessenek be a megfelelő technológiákba és 

szakértelembe, hogy beazonosítsák, felgöngyölítsék és felszámolják a bűnözői 

hálózatok internet felhasználásával megvalósított visszaéléseit, melyek célja az 

áldozatok toborzása és az olyan szolgáltatások nyújtása, melyek célja az áldozatok 

kihasználása; 

15. 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; 

16. 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; 

17. 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; 

Az emberkereskedelem gazdasági aspektusa 

18.  sajnálatos tényként állapítja meg, hogy az emberkereskedelem rendkívül 

jövedelmező üzlet, és a belőle származó jövedelmek nagy része visszaáramlik a 

globális gazdaságba és pénzügyi rendszerbe; sajnálattal állapítja meg, hogy a 

legjobban megszervezett és legerősebb nemzetközi bűnszervezetek érintettek az 

emberkereskedelemben, és valódi nemzetközi és szerteágazó bűnözői hálózatot 

hoztak létre; felszólítja az összes államot és az ezen a területen érintett szereplőket, 

hogy változtassák az emberkereskedelmet „alacsony kockázattal járó és magas 

haszonnal járó” vállalkozásból „magas kockázattal és alacsony haszonnal járó” 

vállalkozássá; 

19.  úgy véli, hogy a bűncselekményből származó vagyoni eszközök felkutatását, 

elkobzását és visszaszerzését célzó pénzügyi nyomozások, valamint a pénzmosás 

elleni fellépés alapvető szerepet töltenek be az emberkereskedelem elleni 

küzdelemben; emlékeztet arra. hogy több adatra van szükség és jobban oda kell 

figyelni a pénzmosási tevékenységekre; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 

emberkereskedelem büntetőjogi kivizsgálásának támogatásához szükséges pénzügyi 

információk összegyűjtésére, elemzésére és megosztására szolgáló intézkedések 



 

 

alkalmazása továbbra is korlátozott, és ez gyakran megnehezíti a pénzügyi 

vizsgálatoknak az emberkereskedelmi ügyekbe történő teljes integrálását; felszólítja 

az Európai Uniót és tagállamait, hogy erősítsék meg a harmadik országokkal 

folytatott együttműködést, az információk koordinálását és megosztását a 

bűncselekményekből származó jövedelmek felkutatása és elkobzása érdekében; 

felszólít arra, hogy az elkobzott javakat használják fel az emberkereskedelem 

áldozatainak támogatására és kártalanítására; 

20.  felszólítja a kormányokat, hogy alkalmazzanak átvilágítási eljárásokat az 

emberkereskedelemhez hozzájáruló korrupció elleni küzdelemben, és a közszféra 

emberkereskedelemben való érintettségének vagy aktív részvételének feltárása és 

megszüntetése érdekében, többek között azáltal, hogy azokat, akik a közszférában 

dolgoznak felkészítik az ilyen esetek felismerésére, és belső útmutatásokat 

biztosítanak számukra, ezzel támogatva őket a gyanús esetek kezelésében; 

21.  emlékeztet arra, hogy a jelek szerint a munkaerő-felvételhez kapcsolódó visszaélések 

a világ minden országát és régióját érintik, függetlenül azoktól az országoktól, ahol 

bekövetkeznek, megállapítja, hogy szorosan kapcsolódnak az emberkereskedelemhez 

vagy olyan munkaközvetítő ügynökségek útján, amelyek közvetlenül részt vesznek 

az emberkereskedelemben megtévesztő vagy kényszerítő toborzási gyakorlatok 

alkalmazásával, vagy pedig azáltal, hogy kiszolgáltatott helyzetbe sodorják az 

embereket, hogy aztán kizsákmányoló munkát végeztessenek velük, magas 

közvetítési díjat követelve tőlük, amivel különösen a migránsokat és az alacsony 

képzettséggel rendelkező munkavállalókat pénzügyi szempontból kiszolgáltatott 

vagy függő helyzetbe sodorják; 

22. felszólítja az Uniót és tagállamait, hogy fokozzák a harmadik országokkal való 

együttműködést az emberkereskedelem valamennyi szakaszának – ideértve a 

munkaerő-toborzást is – felderítése, az információcsere javítása és proaktív 

műveletek, (pénzügyi) nyomozások és vádhatósági eljárások elindítása érdekében; 

felszólít valamennyi államot, hogy javítsák a munkaközvetítő ügynökségek 

felügyeletét és szabályozását; 

23. 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); 

24. úgy véli, hogy a kormányoknak bátorítaniuk kell a több érdekelt fél részvételével 

zajló  párbeszédet és partnerségeket, amelyek keretében összefogják a 

vállalkozásokat, az emberkereskedelem elleni küzdelem szakértőit és a nem 

kormányzati szervezeteket, és közösen lépnek fel az emberkereskedelem ellen, 

továbbá biztosítják a munkavállalói jogok, köztük az alapvető munkajogok 

fenntartását; felszólítja a kormányokat, hogy vezessenek be jogi intézkedéseket, 

melyek garantálják az ellátási lánc átláthatóságát és a termékek nyomon 

követhetőségét, és a vállalatokat arra kötelezik, hogy megfelelőbben számoljanak be 

az ellátási láncaik emberkereskedelemtől való megtisztítására irányuló 

erőfeszítéseikről; felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy tevékenyen fogjanak 

össze a nemzeti és nemzetközi vállalatokkal annak biztosítása érdekében, hogy 

termékeik az ellátási lánc egészének egyetlen pontján se kerüljenek kapcsolatba a 



 

 

kizsákmányolás jelenségével, valamint szavatolják a vállalkozások 

elszámoltathatóságát a teljes ellátási lánc bármely pontján – a kapcsolt 

vállalkozásoknál és az alvállalkozóknál is – tetten ért emberkereskedelem 

szempontjából; 

25. felszólítja az Uniót és tagállamait, hogy konstruktívan vegyenek részt a nyitott 

kormányközi munkacsoportnak a transznacionális vállalatok és más üzleti 

vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó kötelező nemzetközi jogi norma 

kidolgozásáról szóló tárgyalásaiban, és hajtsák végre az üzleti vállalkozások emberi 

jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelveket; 

A kizsákmányolás különböző formái 

26. sürgeti az Uniót és tagállamait, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket a 

kényszermunka felszámolására a külföldön működő, uniós tulajdonú 

vállalkozásoknál – a harmadik országok vonatkozásában is –, munkaügyi előírások 

alkalmazása és végrehajtása révén, valamint a kormányok abban való támogatása 

révén, hogy minimális munkavédelmi normákat biztosító munkajogi jogszabályokat 

fogadjanak el – a külföldi munkavállalókra vonatkozóan is – és biztosítsák, hogy a 

harmadik országokban működő európai vállalatok tiszteletben tartsák a szóban forgó 

normákat; sürgeti a kormányokat, hogy tartassák be a munkaügyi jogszabályokat, 

bánjanak tisztességesen minden munkavállalóval, azonos jogokat garantáljanak 

valamennyi munkavállaló esetében állampolgárságuktól vagy származásuktól 

függetlenül, és számolják fel a korrupciót; további nemzetközi együttműködést kér a 

munkaerő-migrációval kapcsolatos politikák megerősítése és a munkaerő-közvetítők 

tevékenységeire vonatkozó szabályozás megfelelőbb kidolgozása és végrehajtása 

érdekében;  

27. felszólít az ILO alapvető munkaügyi és környezetvédelmi normáinak fokozott 

betartására valamennyi szakaszban, többek között a szociális biztonsági és 

munkaügyi ellenőrzések megerősítése révén; felszólít továbbá az ILO háztartási 

alkalmazottakról szóló 2011. évi (189. sz.) egyezményének megerősítésére és 

végrehajtására, és rendelkezéseinek a nemzeti jogba való átültetésére, oly módon, 

hogy azok a diplomaták háztartásaiban dolgozó alkalmazottakra is vonatkozzanak;  

28. hangsúlyozza, hogy egyértelmű kapcsolat van a szexuális célú emberkereskedelem 

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

prostitúció iránti keresletnek; 

29. rámutat arra, hogy a kényszerprostitúció áldozatai a legtöbb tagállamban nehezen 

jutnak pszichológiai ellátáshoz, és következésképpen szinte teljes mértékben a 

jótékonysági szervezetek támogatására vannak utalva; kéri ezért, hogy ezen 

szervezetek részesüljenek nagyobb támogatásban, és felhívja a tagállamokat, hogy 

hárítsák el a pszichológiai ellátáshoz való hozzáférés akadályait; 

30. hangsúlyozza, hogy a kényszerházasságot az emberkereskedelem egy formájának 

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

összes tagállamot, hogy vegyék fel a szempontok közé ezt a vetületet is, amikor 

meghatározzák az emberkereskedelem fogalmát; 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 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 a Bizottságot, hogy erre vonatkozóan fokozza a bevált 

gyakorlatok megosztását is; 

31. elítéli a kényszerített béranyaság céljából folytatott emberkereskedelem gyakorlatát, 

ami sérti a nők és a gyermekek jogait; megjegyzi, hogy a keresletet a fejlett országok 

gerjesztik a gyakran fejlődő országokban élő kiszolgáltatott és szegény emberek 

kárára, és arra kéri a tagállamokat, hogy mérlegeljék korlátozó reprodukciós 

politikájuk következményeit; 

32.  ragaszkodik ahhoz, hogy az emberkereskedelem áldozatává vált gyermekek esetében 

mondják ki hivatalosan, hogy ők emberkereskedelem áldozatai, és mindenkor 

tekintsék kiemelten fontosnak e gyermekek mindenek felett álló érdekeit, jogait és 

szükségleteit; kéri számukra mind rövid, mind hosszú távon jogi, fizikai és 

pszichológiai, valamint más támogatás és védelem biztosítását, valamint a gyermek 

mindenek felett álló érdekének és méltóságának és jogainak figyelembevételével 

adott esetben a családegyesítés megkönnyítését célzó intézkedések meghozatalát, 

vagy a megfelelő gondozás megszervezését; 

33. 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; 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; 

34. 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; 

35.  felszólít az európai nemzeti gyermekvédelmi gyámsági rendszerek megerősítésére az 

Unió emberkereskedelem elleni stratégiájának részeként, amely elismeri azt a fontos 

szerepet, amelyet a gyámok töltenek be a gyermekek ártalmaktól való megóvásában; 

36.  sürgeti az Uniót, hogy folytassa erőfeszítéseit a gyermekkatonák jelenségének 

felszámolása érdekében, azaz a kérdés kezelésében támogassa a kormányokat és a 

helyi szinten aktív civil társadalmi csoportokat a gyermekkatonák jövőbeni 

toborzásának és felhasználásának megakadályozása érdekében, támogassa a 

gyermekvédelmi jogszabályok fejlesztését, ideértve a gyermekek toborzásának és 

felhasználásának büntethetővé tételét, valamint mozgósítson erőforrásokat az 



 

 

ellenálló képesség fejlesztéséhez és a gyermekeknek szánt védett környezetek 

megerősítéséhez; felszólítja az Uniót, hogy vegye rá a harmadik országokat a 

vonatkozó nemzetközi normák ratifikálására és végrehajtására, beleértve többek 

között  a gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött, a gyermekek fegyveres 

konfliktusba történő bevonásáról szóló fakultatív jegyzőkönyvet; 

37. 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; 

38.  üdvözli, hogy a 2011/36/EU irányelv immár említi a kényszer hatására folytatott 

koldulást mint az emberkereskedelem egyik formáját; sürgeti a tagállamokat, hogy 

harmonizálják a nemzeti jogszabályokat, illetve szólítsák fel a harmadik országok 

kormányait, hogy hozzanak a problémát kezelő jogszabályokat és hajtsák is végre 

azokat; elítéli a kényszer hatására kolduló személyek kriminalizálását, és felszólít a 

munka- és lakhatási lehetőségek biztosítására;  kitart amellett, hogy képzésben kell 

részesíteni a rendőröket és más tisztviselőket a kényszerkoldulás áldozatainak 

megfelelő azonosításához és kezeléséhez a szükséges segítség biztosítása érdekében; 

hangsúlyozza, hogy sok áldozat szegény és marginalizált környezetből származik; 

felszólít olyan megelőző intézkedések megtételére, amelyek a veszélynek kitett 

csoportok kiszolgáltatottságának csökkentésére összpontosítanak, az alapvető 

struktúráknál kezdve, ilyen például az oktatás vagy a munkaerő-piaci integráció, 

valamint a menedékhelyek és az olyan helyek számának növelése, ahol a 

kiszolgáltatott személyeknek segítséget nyújtanak; 

39. hangsúlyozza, hogy az ENSZ palermói jegyzőkönyve előírja a rabszolgamunka mint 

az emberkereskedelem egyik formájának büntetendővé tételét; sürgeti a 

kormányokat, hogy hajtsák végre a jogszabályokat és gondoskodjanak azok 

megbüntetéséről, akik hasznot húznak a rabszolgamunkából; 

40. 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; 

41. elítéli az emberi szervekkel, szövetekkel és sejtekkel folytatott kereskedelmet, 

ideértve az ivarsejtekkel (petesejtekkel és ondósejtekkel), a magzati szövetekkel és 

sejtekkel, valamint a felnőtt és az embrionális őssejtekkel való jogellenes 

kereskedelmet; 

42. hangsúlyozza, hogy a Global Financial Integrity kutatóintézet egyik jelentése szerint 

az emberi szervek kereskedelme a világon a tíz legjobban jövedelmező illegális 

pénzkereseti tevékenység egyike, amely évente 600 millió és 1,2 milliárd amerikai 

dollár közötti hasznot generál, és számos országra kiterjed; hangsúlyozza továbbá, 

hogy az ENSZ szerint ennek bármilyen korú emberek áldozatává válhatnak, de a 

migránsok, hajléktalanok és az olvasni nem tudók különösen kiszolgáltatott 

helyzetben vannak; 



 

 

43. hangsúlyozza, hogy a gazdaság megtorpanása, a fejlődő országokban fennálló 

joghézagok és a bűnüldözés terén tapasztalható hiányosságok a globalizációval és a 

kommunikációs technológia fejlődésével kombinálva tökéletes terepet nyújtanak az 

illegális szervkereskedelemmel foglalkozó bűnszövetkezeteknek; rámutat, hogy a 

gazdasági lehetőségek hiánya olyan opciók mérlegelésére kényszeríti az embereket, 

melyeket egyébként veszélyesnek vagy elítélendőnek tartanának, emellett pedig a 

nem megfelelő jogérvényesítés miatt az emberkereskedők úgy folytathatják 

tevékenységüket, hogy aligha kell tartaniuk a felelősségre vonástól; 

44. hangsúlyozza, hogy az emberi szervek, szövetek és sejtek vásárlása jogellenes; 

megjegyzi, hogy a szervek eltávolítása céljából folytatott emberkereskedelem 

elszenvedőinek jelentős kihívásokkal kell szembenézniük, és hogy az áldozatok 

gyakran nincsenek tisztában a szervek eltávolításának, valamint a műtét utáni ellátás 

hiányának hosszú távú és káros egészségügyi következményeivel, sem pedig a műtét 

pszichológiai hatásaival; célzottabb tudatosságnövelő kezdeményezéseket kér a 

szervek értékesítésével összefüggő károk ismertebbé tétele érdekében, különösen a 

legszegényebbek és legkiszolgáltatottabbak körében, akik adott esetben úgy vélhetik, 

hogy gazdasági helyzetük javításáért érdemes áruba bocsátaniuk valamely szervüket; 

45. felszólítja a Bizottságot, hogy ítélje el a szervek eltávolítása céljából folytatott 

emberkereskedelmet és egyértelmű hozzáállást tanúsítson az emberi szervek, 

szövetek és sejtek illegális kereskedelmével szemben; felszólítja az Uniót, hogy 

ösztönözzék az orvosi egyesületeket és transzplantációs társaságokat egy 

egészségügyi szakembereknek és transzplantációs központoknak szóló etikus 

magatartási kódex kidolgozására az átültetendő szerv külföldről történő 

megszerzésének módjáról és a szervátültetést követő utókezelésről; rámutat, hogy a 

világ legszegényebb közösségeinek polgárai különösen kiszolgáltatottak abból a 

szempontból, hogy a tiltott szervkereskedelem áldozataivá válhatnak;  

46. felszólít az Európa Tanács szervkereskedelem elleni egyezményének megerősítésére 

és végrehajtására; kéri, hogy az EU szólítsa fel a harmadik országok kormányait, 

hogy tegyenek jogi lépéseket a tiltott és jövedelmező szervátültetési piacon 

tevékenykedő egészségügyi szakemberekkel, kórházakkal és magánklinikákkal 

szemben;  

47. felszólítja a tagállamokat, hogy az emberkereskedelemmel kapcsolatos kérdésekre 

vonatkozó figyelemfelkeltés és kötelező képzés révén ösztönözzék az egészségügyi 

dolgozóknak a kereskedelem e formája elleni küzdelem terén tett erőfeszítéseit; 

48. hangsúlyozza a megelőzés, valamint az emberkereskedelem elleni küzdelem több 

ágazatra és területre kiterjedő megközelítésének fontosságát az emberi szervek tiltott 

beszerzésének kezelése során, beleértve a szervek eltávolítása céljából folytatott, 

mára globális problémává váló emberkereskedelmet; célzottabb tudatosságnövelő 

kezdeményezéseket kér a szervek értékesítésével összefüggő károk ismertebbé tétele, 

valamint az áldozatok és a potenciális áldozatok fizikai és pszichológiai 

kockázatokkal kapcsolatos jobb tájékoztatása érdekében, különösen a 

legszegényebbek és legkiszolgáltatottabbak körében, akik adott esetben úgy vélhetik, 

hogy gazdasági helyzetük javításáért érdemes áruba bocsátaniuk valamely szervüket; 

hangsúlyozza, hogy a figyelemfelkeltő kampányok az európai szomszédságpolitika 

és az uniós fejlesztési együttműködés szerves részét kell hogy képezzék;  



 

 

49. rámutat az orvosok, nővérek, szociális munkások és más egészségügyi szakemberek 

szerepének fontosságára, akik egyedüli személyekként szakmai kapcsolatba 

kerülhetnek a fogva tartott áldozatokkal és kulcsfontosságú szerepet játszanak az 

emberkereskedelem megelőzésében; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy 

pillanatnyilag ezt a beavatkozási lehetőséget elszalasztják; megállapítja, hogy az 

orvosi közösséget képzésben kell részesíteni az emberkereskedelemre utaló 

figyelmeztető jelek észlelése céljából, és az áldozatok fokozott megsegítésére 

szükség van bejelentési eljárásokra, és szigorú büntetéseket kell kiszabni a 

szervkereskedelemben való bármilyen részvétel esetén; 

50. ösztönzi a különböző országokban kialakítandó feltételezett beleegyezési 

programokat és azokat a rendszereket, amelyek révén a polgároknak bizonyos 

adminisztratív eljárások után lehetőségük nyílik közvetlenül csatlakozni valamely 

szervdonori nyilvántartásba, ami csökkenti a betegek fekete piacra való ráutaltságát, 

ugyanakkor növeli a rendelkezésre álló szervek számát a szervátültetés pénzügyi 

költségeinek csökkentése és az orvosi turizmus iránti késztetés mérséklése 

érdekében; 

51. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak intézkedéseket a 

„szervátültetési turizmus” megelőzésére olyan intézkedések elfogadásával, amelyek 

a tiltott szervbeszerzések megakadályozásának fokozása érdekében növelik a 

jogszerűen szerzett szervek hozzáférhetőségét, valamint az átültetett szervek jobb 

nyomonkövethetőségét biztosító, átlátható rendszert hoznak létre, a donorok 

névtelenségének biztosítása mellett; felszólítja a Bizottságot, hogy fogalmazzon meg 

iránymutatásokat a tagállamok olyan együttműködési partnerségekben való 

részvételének ösztönzésére mint az Eurotransplant és a Scandiatransplant; 

52. rámutat, hogy az Egészségügyi Világszervezet szerint az emberkereskedelemre és az 

egészségre, különösen a lelki és pszichológiai egészségre vonatkozóan korlátozott 

mennyiségű tudományos adat áll rendelkezésre; rámutat továbbá, hogy az áldozatok 

és a túlélők szükségleteit gyakran alábecsülik; ezért felhívja a Bizottságot és a 

tagállamok érintett hatóságait, hogy hozzanak létre nyomonkövetési rendszert és 

terjesszék az emberkereskedelem következményeire és az áldozatok testi és 

pszichológiai egészségével kapcsolatos szükségleteire vonatkozó információkat; 

Az áldozatok jogai, ideértve a jogorvoslathoz való jogot is 

53. felszólítja az Uniót és tagállamait, hogy alakítsanak ki az emberi jogokon alapuló és 

az áldozatokra összpontosító megközelítést, valamint állítsák az áldozatokat és a 

lakosság kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportjait az emberkereskedelem elleni 

küzdelem, a megelőzés és az áldozatok védelme érdekében tett valamennyi 

erőfeszítésük fókuszába; 

54.  kifogásolja, hogy aggasztóan nagy a távolság az áldozatok jogai tekintetében az 

államra háruló elvi kötelezettségek, valamint azok gyakorlati teljesítése között; 

üdvözli a bűncselekmények áldozatainak támogatására, védelmére és jogaira 

vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2012/29/EU irányelvet; reméli, 

hogy az említett irányelvet, amelynek végrehajtási határideje 2015. november 16. 

volt, a tagállamok megfelelően átültetik saját nemzeti jogszabályaikba; felszólítja a 

tagállamokat, közöttük a származási, a tranzit- és a célországokat is, hogy saját 

területükön belül és saját joghatóságuknak megfelelően gondoskodjanak 



 

 

jogorvoslatról, vagy könnyítsék meg olyan jogorvoslati lehetőségek elérését, 

amelyek méltányosak, helyénvalóak és megfelelőek az emberkereskedelem minden 

áldozata számára, a külföldi állampolgárok számára is; 

55. emlékeztet arra, hogy az áldozatok gyors és pontos azonosítása alapvető fontosságú 

az őket törvény szerint megillető jogok érvényesítése szempontjából; kapacitásépítési 

intézkedések meghozatalát szorgalmazza az emberkereskedelem áldozatainak 

azonosításához kapcsolódóan, különösen a migráció, a biztonság és a határellenőrzés 

területén; 

56. 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 arról, hogy 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; 

57. 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; 

58.  sürgeti, hogy a büntető igazságszolgáltatási válaszlépések biztosítsanak egyenlő és 

tényleges hozzáférést az áldozatok számára az igazságszolgáltatáshoz, illetve 

tájékoztatást az őket megillető jogokról; felszólítja az összes államot, hogy tegyenek 

eleget azon nemzetközi kötelezettségüknek, hogy joghatóságuk területén biztosítsák 

az áldozatok jogainak védelmét, valamint biztosítsanak teljes körű támogatást – 

ideértve a pszichológiai támogatást is – az áldozatok számára, függetlenül a 

büntetőeljárásban való együttműködési készségüktől; 

59. megerősíti, hogy az emberkereskedelem áldozatait megilleti a hatékony 

jogorvoslathoz való jog, ezen belül az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, a jogi 

identitás és állampolgárság elismerése, a tulajdon visszaszolgáltatása, a megfelelő 

jóvátétel, valamint az orvosi és pszichológiai ellátás, jogi és szociális szolgáltatások, 

és a hosszú távú (re)integrációs támogatás, beleértve a gazdasági támogatást is; 

60. felhívja a figyelmet az egészségügyi ellátáshoz és a szexuális és reprodukciós 

egészséghez való egyetemes hozzáférés fontosságára, különösen az 

emberkereskedelem áldozatai számára, akiknek kizsákmányolásuk közvetlen 

eredményeképpen valószínűleg számos fizikai és pszichológiai problémával kell 

megküzdeniük; felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsanak könnyen hozzáférhető 

egészségügyi szolgáltatásokat és utógondozást az emberkereskedelem áldozatainak; 

61. felhívja azon tagállamokat, amelyekben az emberkereskedelem áldozatainak 

kizsákmányolása előfordult, hogy biztosítsák a nemi kérdéseket figyelembe vevő 



 

 

megfelelő és az egyéni igényekre alapuló orvosi ellátást, különös tekintettel a 

szexuális kizsákmányolás céljával történő emberkereskedelem áldozataira; 

62.  megjegyzi, hogy a fogyatékossággal élő személyeknek, vagy akik fogyatékossá 

válnak az emberkereskedelem megtörténte során, további védelemre van szükségük a 

kizsákmányolással szemben, és felszólítja az Uniót és a tagállamokat arra, hogy az 

azonosított áldozatoknak nyújtott segítség során megfelelő módon kezeljék 

különleges szükségleteiket; 

63. hangsúlyozza, hogy szükség van az emberkereskedelem áldozatainak társadalmi 

integrációjára és védelemhez való joguk érvényesítésére; felhívja a tagállamokat, 

hogy hozzák létre és erősítsék meg az emberkereskedelem áldozatai számára 

segítséget és lakhatást biztosító hálózatokat, és a szolgáltatásokat az áldozat által 

ismert nyelven biztosítsák, továbbá garantálják számukra az oktatáshoz való 

hozzáférést; felszólít arra, hogy a célországokban és a származási országokban 

működő nem kormányzati szervezetek, nemzetközi szervezetek, kormányzati szervek 

és ügynökségek közötti együttes erőfeszítés révén elő kell mozdítani a társadalmi 

befogadást és gondoskodni kell segítségről, különösen akkor, ha az áldozatok 

visszatérnek hazájukba;  

64. hangsúlyozza az emberkereskedelem azon áldozatai biztonságának garantálását, akik 

bíróságon tanúskodnak az emberkereskedők ellen; 

65. kéri, hogy fordítsanak fokozott figyelmet az áldozatokra a büntetőeljárások során; 

kéri az illetékes hatóságokat, hogy az emberkereskedelem áldozatául esett 

személyeket ne tartsák fogva, és ne fordulhasson elő, hogy az emberkereskedelem 

áldozati helyzetében elkövetett esetleges – elsősorban  prostitúcióból vagy a 

szexuális kizsákmányolásból és kényszermunkából eredő – vétségekért büntetést 

kapjanak; emlékeztet arra, hogy a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a 

megkülönböztetésmentesség elvét;  

66. felhívja a tagállamokat, hogy alkalmazzanak jogi eszközöket annak 

megkönnyítésére, hogy az emberkereskedelem áldozatai könnyebben kapcsolatba 

léphessenek a hatóságokkal, anélkül hogy biztonságuk és áldozatkénti jogaik 

veszélyeztetve lennének; 

67. felszólítja a tagállamokat, hogy az emberkereskedelemre vonatkozó összes jogi 

kereten felül haladéktalanul hajtsák végre a 2011/36/EU irányelvet és különösen 

annak 8. cikkét; 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; 

68.  felszólítja a kormányokat, hogy állítsanak fel tűzfalakat a bevándorlási hatóságok és 

a munkaügyi felügyeletek között, ezzel bátorítva az áldozatokat arra, hogy nyújtsák 

be panaszaikat és gondoskodjanak arról, hogy ha fényt derítenek emberkereskedelmi 

esetekre, akkor az áldozatok ne féljenek a bevándorlási hatóságok lépéseitől; 

69. 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; 

70. 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; 

71. felhívja a tagállamokat, hogy a menekültügyi és a visszatérési eljárások során hajtsák 

végre a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő intézkedéseket az 

emberkereskedelem áldozatainak jobb azonosítása érdekében, vezessenek 

részletesebb és nemek szerint lebontott adatokat tartalmazó nyilvántartást, és 

biztosítsanak az ilyen áldozatok számára is megfelelő támogatási lehetőséget; 

72.  emlékezteti a tagállamokat arra, hogy a 2011/36/EU irányelv nem érinti a 

visszaküldés tilalmának elvét, összhangban a menekültek jogállásáról szóló 1951. évi 

egyezménnyel; 

73.  arra ösztönzi a tagállamokat, hogy az emberkereskedelem menedéket kérő áldozatai 

számára ugyanazokat a jogokat biztosítsák, mint amelyeket az emberkereskedelem 

más áldozatai számára felkínálnak; 

74. 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; 

75. felhívja az Uniót és tagállamokat, hogy különösen a repülőtereken, a 

vasútállomásokon, az autóbuszokon, az iskolákban, az egyetemeken és a 

munkahelyeken tegyék láthatóbbá a lakosság körében az emberkereskedelem ellen 

folytatott küzdelmet; felszólítja az Uniót és a tagállamokat, hogy hívják fel 

alkalmazottaik figyelmét az emberkereskedelem áldozatainak azonosításáról szóló 

uniós útmutatásokra, valamint az emberkereskedelem áldozatainak uniós jogairól 

szóló bizottsági kiadványra, és ösztönözzék ezeknek aktív használatát; 

76.  ösztönzi az Uniót, hogy nyújtson célzott pénzügyi támogatást a helyi nem 

kormányzati szervezeteknek az emberkereskedelem áldozatainak azonosítása és 

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

kiszolgáltatott migránsoknak nyújtott támogatásról szóló, 2011-es éves tevékenységi 
jelentésének 23. oldalát. 



 

 

támogatása céljából, emellett hívják fel a kizsákmányolással és az 

emberkereskedelemmel szemben kiszolgáltatott népesség figyelmét a veszélyekre; 

üdvözli ezzel összefüggésben a média szerepét, amely növelheti a tudatosságot, és 

tájékoztatást nyújthat a kockázatokról; 

Az emberkereskedelem elleni regionális és nemzetközi szinten 

77.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az emberkereskedelemmel kapcsolatos nemzetközi 

együttműködés szintje elégtelen, különösen akkor, ha ez a származási és a 

tranzitországokat is érinti, és ez súlyosan akadályozza az emberkereskedelem elleni 

küzdelem hatékonyságát; kéri, hogy fokozott koordinációval és együttműködéssel és 

az információk szisztematikus megosztásával vizsgálják ki és küzdjék le a 

transznacionális emberkereskedelmet a pénzügyi és technikai segítségnyújtás, 

valamint a határokon átnyúló kommunikáció, az együttműködés és kapacitásépítés 

erősítésével a kormányzat és a bűnüldözés szintjén, többek között a határőrök, 

bevándorlási és menekültügyi tisztviselők, a büntetőügyekben eljáró nyomozók és az 

áldozatokat támogató hivatalok, a civil társadalom és az ENSZ ügynökségei 

részvételével, ideértve azt is, hogy hogyan kell az áldozatokat azonosítani és védeni, 

továbbá annak megvitatását, hogy hogyan lehet kezelni azokat a származási, tranzit- 

és célországokat, amelyek még nem ratifikálták az ENSZ palermói jegyzőkönyvét; 

felszólítja az Uniót, hogy alakítson ki regionális megközelítési módot, amely az 

„emberkereskedelmi útvonalakra” összpontosít és amely konkrét, a kizsákmányolás 

típusához igazított válaszlépéseket tud kínálni a különböző régiók számára; 

hangsúlyozza továbbá az emberkereskedelem elleni küzdelem szakértői számára 

szervezett nemzetközi csereprogramok hasznosságát;  

78. felhívja a Bizottságot, az illetékes uniós ügynökségeket és a tagállamokat, hogy 

dolgozzanak ki nemspecifikus képzéseket a bűnüldöző és a határokon dolgozó 

személyzet számára annak érdekében, hogy hatékonyabban azonosíthassák és 

segíthessék az emberkereskedelem, különösen a szexuális kizsákmányolás céljából 

folytatott emberkereskedelem potenciális áldozatait; 

79. 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; 



 

 

80. felhívja az 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; 

81.  hangsúlyozza, hogy a tranzitországok kulcsszerepet játszanak az emberkereskedelem 

elleni küzdelemben, mivel ebben a szakaszban még nem kezdődött el az áldozatok 

kizsákmányolása; hangsúlyozza, hogy a határőröket további képzésben kell 

részesíteni, hogy jobban tudják azonosítani a határátlépőket;  

82. hangsúlyozza, hogy a határokon átnyúló munkaerő-migráció jelentette számos 

kihívást, különösen azt, hogy a migránsok törvényen kívülre rekednek, és 

megfosztják őket legalapvetőbb jogaiktól; felszólít a határokon átnyúló munkaerő-

migrációra vonatkozó mechanizmusok kidolgozására az EU-ban és nemzetközi 

szinten a legális munkaerő-migráció növelése és hivatalossá tétele érdekében; 

83.  elismeri az Unió arra irányuló erőfeszítéseit, hogy létrehozza a határokon átnyúló 

munkaerő-migráció hivatalos csatornáit, és koherensebb és fokozottabb 

erőfeszítésekre szólít fel ebben a tekintetben; hangsúlyozza a munkaerő-migráció 

hivatalossá tételében rejlő lehetőséget az emberkereskedelem megelőzése és az 

emberi életek megmentése szempontjából; hangsúlyozza a munkaerő-migráció 

hivatalossá tételében rejlő lehetőséget az emberkereskedelem megelőzése és az 

emberi életek megmentése szempontjából;  

84.  sürgeti az EU-t, hogy erősítse meg az együttműködést a nem kormányzati 

szervezetekkel és egyéb érintett nemzetközi szervezetekkel annak érdekében, hogy 

fokozzák a bevált gyakorlatok cseréjét, a politikák kidolgozását, végrehajtását, és 

növeljék a többek között a helyi szereplőkkel végzett kutatást, és különösen 

összpontosítsanak arra, hogy az áldozatok férjenek hozzá az igazságszolgáltatáshoz 

és az elkövetőket ténylegesen felelősségre vonják; 

85. 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; 

86.  felszólítja az Uniót, a tagállamokat és a nemzetközi közösséget, hogy fordítsanak 

különös figyelmet az emberkereskedelem megelőzésére és leküzdésére a 

humanitárius válsághelyzetben lévő területeken, például a természeti katasztrófák és 

fegyveres konfliktusok sújtotta területeken áldozatok emberkereskedők és egyéb 

bűnözői hálózatokkal szembeni kiszolgáltatottságának csökkentése érdekében; 

hangsúlyozza, hogy védelmet kell biztosítani mindenkinek, akik a nemzetközi és a 

regionális egyezmények értelmében arra jogosult;  



 

 

87. kiemeli, hogy azok esetében, akik hirtelen vagy fokozatosan bekövetkezett, az 

éghajlathoz köthető, az életükre vagy életkörülményeikre negatív hatást gyakorló 

változás miatt kényszerülnek elhagyni szokásos lakóhelyüket, nagy a kockázata 

annak, hogy emberkereskedelem áldozatául esnek; hangsúlyozza, hogy az 

éghajlatváltozáshoz kapcsolódó emberi mobilitás ezen típusának komoly gazdasági 

dimenziója van, többek között a megélhetési lehetőségek elvesztése és a háztartások 

jövedelmének csökkenése, ezért közvetlen veszély fenyeget a tekintetben, hogy az 

érintett személyek kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, és kényszermunka vagy 

rabszolgaság áldozatává válnak; 

Az EU emberkereskedelemmel kapcsolatos politikája külső fellépései során 

88.  elismeri és támogatja az emberkereskedelem elleni küzdelem európai uniós 

koordinátorának munkáját, amely pozíciót azért hozták létre, hogy javítsák a 

koordinációt és a koherenciát az uniós intézmények, szervek, a tagállamok, valamint 

a harmadik országok és a nemzetközi szereplők között, és szorgalmazza, hogy a 

koordinátor dolgozzon ki további konkrét közös cselekvéseket és intézkedéseket az 

Unió, a tagállamok, a harmadik országok és a nemzetközi szereplők között egy 

koherensebb és hatékonyabb együttműködés létrehozása céljából, olyan rendszerek 

létrehozásával, amelyek azonosítják, megvédik és támogatják az emberkereskedelem 

áldozatait, javítják az emberkereskedelem megelőzését, az emberkereskedők fokozott 

felelősségre vonására törekednek és egy hálózatot hoznak létre, amely képes reagálni 

a felmerülő aggályokra; 

89.  sürgeti az Uniót, hogy nemzetközi szinten tegye meg a szükséges erőfeszítéseket a 

rabszolga-kereskedelem megelőzése és visszaszorítása érdekében, hogy fokozatosan, 

de a lehető leghamarabb érje el a rabszolgaság minden formájának teljes eltörlését; 

90.  alapvető fontosságúnak tartja, hogy az emberkereskedelem megelőzését célzó 

stratégiák segítsék elő az emberkereskedelmet előmozdító tényezők és a jelenséget 

kiváltó okok és a mögötte álló körülmények felszámolását és olyan integrált 

megközelítést kövessenek, amelyek hazai és nemzetközi szinten egyesítik a 

különböző szereplőket, mandátumokat és perspektívákat; hangsúlyozza, hogy a 

megelőzést célzó stratégiáknak ki kell terjedniük a szegénység, az elnyomás, az 

emberi jogok  tiszteletben tartásának hiánya, a fegyveres konfliktusok és a gazdasági 

és szociális egyenlőtlenségek elleni küzdelemre, és céljuknak a potenciális áldozatok 

kiszolgáltatottsága csökkentésének, az emberkereskedelem áldozatai szolgálatainak 

igénybevételétől – ami az emberkereskedelem kiváltó oka – való eltántorításnak, a 

közoktatás helyzete javításának és a korrupció köztisztviselők körében történő 

megszüntetésének kell lennie;  felszólítja továbbá az összes államot, hogy 

ténylegesen hajtsák végre a palermói jegyzőkönyv alapján fennálló 

kötelezettségeiket;  

91.  felszólítja a tagállamokat, hogy ratifikáljanak minden releváns nemzetközi okmányt, 

megállapodást és jogszabályi kötelezettséget – ideértve az Isztambuli Egyezményt –, 

valamint hogy fokozzák az erőfeszítéseket az emberkereskedelem elleni küzdelem 

hatékonyabbá, összehangoltabbá és koherensebbé tétele érdekében; ösztönzi az 

Uniót, hogy szólítson fel az összes vonatkozó nemzetközi okmány ratifikálására; 

92.  felszólítja az EU képviselőit, hogy kísérjék fokozott figyelemmel az 

emberkereskedelem problémáját az Unió harmadik országokkal folytatott politikai 



 

 

párbeszédében, együttműködési programjaiban és a többoldalú és regionális 

fórumokon, többek között a nyilvános nyilatkozatokban is; 

93.  felszólítja az EU-t, hogy az emberkereskedelem tükrében vizsgálja felül a támogatási 

programokat annak érdekében, hogy a forrásokat célzottabbá tegye, és hogy az 

emberkereskedelmet saját jogán az együttműködés egyik területévé tegye; ebben az 

összefüggésben ösztönzi az uniós intézményeken belül az emberkereskedelem 

kezelésével foglalkozó szolgálatok erőforrásainak növelését; sürgeti a Bizottságot, 

hogy rendszeresen értékelje újra az elsőbbséget élvező országok jegyzékét, beleértve 

a kiválasztási kritériumokat is, annak érdekében, hogy az tükrözze a terepen 

tapasztalható realitásokat, és hogy rugalmasabbak legyenek és jobban 

alkalmazkodjanak a változó körülményekhez és a kibontakozó trendekhez; 

94. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az emberkereskedelem elleni jogi 

intézkedések fokozása mellett bővítsék ki az emberkereskedelem definícióját is, 

hivatkozva annak újabb formáira is;  

95.  felszólítja az Uniót és a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket az 

emberkereskedelem elleni harc kapcsán az emberi jogokra és demokráciára 

vonatkozó jelenlegi uniós cselekvési tervben és az emberkereskedelem 

felszámolására irányuló uniós stratégiával összhangban; 

96. 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; 

97. felszólít az emberkereskedelem elleni uniós politikák hatékonyabbá tételére és 

mélyebb beágyazására az általánosabb, biztonsági kérdésekkel, a nemek közötti 

egyenlőséggel, gazdasági növekedéssel, számítógépes biztonsággal, migrációval és 

külkapcsolatokkal foglalkozó uniós stratégiákba; 

98. felhívja az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy az Unió alapvető értékeivel 

összhangban az Unión belül és kívül egyaránt folytassanak következetes politikát 

azáltal, hogy az emberi jogokat központi elemként kezelik az Unió valamennyi 

harmadik országhoz fűződő kapcsolatában, és az emberi jogok érvényesülését 

előmozdító eszközként használják különösen a gazdasági és kereskedelmi 

kapcsolatokat; 

99. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy az emberi jogok,  

a nemek közötti egyenlőség és az emberkereskedelem elleni küzdelem továbbra is 

központi helyet foglaljon el az EU fejlesztési politikáiban, valamint harmadik 

országokkal létrehozott partnerségeiben; felhívja a Bizottságot, hogy az új fejlesztési 

politikák kialakítása és a jelenlegi politikák felülvizsgálata során hozzon a nemi 

szempontokat figyelembe vevő intézkedéseket; 

100. hangsúlyozza, hogy a nők és a leányok gazdasági és társadalmi szerepvállalása 

csökkentené kiszolgáltatottságukat, hogy áldozattá váljanak, és felszólítja a 

Bizottságot, hogy folytassa a nemek közti egyenlőség érvényesítésére irányuló 

célzott fellépését az összes fejlesztési műveletben, és biztosítsa, hogy az a nők 

jogaival együtt továbbra is a harmadik országokkal folytatott politikai párbeszéd 

napirendjén maradjon; 



 

 

101. hangsúlyozza a fenntartható fejlődési célok jelentőségét, és különösen az 5.2 célét, 

amely a nők és leányok ellen elkövetett erőszak valamennyi formájának 

felszámolására hív fel a köz- és magánterületeken, beleértve az emberkereskedelmet 

és a szexuális és egyéb kizsákmányolást is; 

102.  felszólítja az EU-t, hogy támogassa a harmadik országok erőfeszítéseit arra, hogy 

fokozzák az áldozatok azonosítását, támogatását és reintegrációját és az 

emberkereskedelemmel kapcsolatos büntetőeljárásokat, megfelelő jogszabályokat 

bevezetve és végrehajtva és a nemzetközi normákkal összhangban harmonizálva a 

jogi fogalommeghatározásokat, az eljárásokat és az együttműködést; 

103. 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; 

104. 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; 

105. felhívja a tagállamokat, hogy fokozzák a harmadik országokkal folytatott 

együttműködést az emberkereskedelem valamennyi formájának felszámolására, és 

különös tekintettel az emberkereskedelem nemi vetületeire lépjenek fel a 

gyermekházassággal, a nők és leányok szexuális kizsákmányolásával és a 

szexturizmussal szemben; felhívja a Bizottságot és az EKSZT-t, hogy kettőzze meg 

erőfeszítéseit a kartúmi folyamat keretében, célzottabb projektek folytatása révén és 

több ország aktív részvételének biztosításával; 

106. kéri, hogy a Bizottság, a 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; 



 

 

107.  sürgeti, hogy az Unió hatékonyan összpontosítsa erőfeszítéseit az 

emberkereskedelem és az embercsempészet elleni küzdelemre; sürgeti az EU-t és a 

tagállamokat, hogy fektessenek be azon menekültek és a migránsok azonosításába, 

akik az emberkereskedelem és a bűnhálózatok által ellenőrzött csempészakciók 

keretében elkövetett erőszak és visszaélések áldozataivá váltak; 

108.  hangsúlyozza az előkészítő munka, valamint a nemzetközi polgári rendőrségi 

missziók, valamint a diplomaták, összekötő tisztviselők és a konzuli és fejlesztési 

együttműködési tisztviselők képzésének szükségességét az emberkereskedelem 

áldozatai azonosításának javítása érdekében; szükségesnek tartja ezeknek a 

csoportoknak a képzését, mert gyakran ők jelentik az első érintkezési pontot az 

emberkereskedelem áldozatai számára, és úgy véli, hogy lépéseket kell tenni annak 

érdekében, hogy ezek a tisztviselők hozzáférjenek a megfelelő anyagokhoz azoknak 

a személyeknek a tájékoztatása érdekben, akik az emberkereskedelem áldozataivá 

válhatnak; 

109.  emlékeztet arra, hogy az EUNAVFOR MED, vagy más néven Sophia művelet 

második szakaszának 2015. október 7-i elindítása lehetővé tette az 

emberkereskedelem elleni konkrét fellépést, mivel engedélyezi az átvizsgálást, az 

átkutatást, a lefoglalást azon hajók és csónakok nyílt tengeri útja során, amelyek 

esetében felmerül az embercsempészet gyanúja; emlékeztet arra, hogy eddig 48 

feltételezett embercsempészt hallgattak ki, akik az olasz igazságszolgáltatás kezében 

vannak; kéri az Uniót, hogy folytassa és fokozza műveleteit a Földközi-tenger 

térségében; 

110.  kéri az EU-t, hogy találjon kézzelfogható megoldásokat arra, hogy a migránsok és a 

menekültek jogszerűen, legálisan és biztonságos módon juthassanak be az EU-ba és 

anélkül, hogy kizsákmányolás áldozataivá válnának; emlékezteti a tagállamokat és az 

EU-t, hogy minden – különösen a migrációra vonatkozó – szakpolitikájukban 

tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközi jogot, beleértve a visszaküldés tilalmának 

elvét; emlékeztet arra, hogy a fogadó állam és a származási állam részéről garantálni 

kell az emberkereskedelem áldozatává vált személyek számára a biztonságos és 

önkéntes hazatérést, továbbá jogszerű alternatívákat kell kínálni az olyan esetekben, 

amikor a hazatérés kockázatot jelentene a biztonságukra és/vagy családtagjaik 

biztonságára nézve; úgy véli, hogy a fogadó államnak és a származási államnak a 

visszatérést követően biztosítania kell a szükséges biztonsági és visszailleszkedési 

feltételeket az áldozatok számára; 

111. nyomatékosan felhívja a Bizottságot és a tagállamokat az ENSZ Alapokmányának és 

a menedékjogi elveknek a tiszteletben tartására. 

112.  felszólítja az Uniót, hogy mozdítson elő olyan programokat, amelyek támogatják a 

migránsok és a menekültek befogadását, harmadik országokból származó 

kulcsfontosságú szereplők, valamint kulturális közvetítők bevonásával, hogy 

hozzájáruljanak a közösségek emberkereskedelemmel kapcsolatos tudatosságának 

növeléséhez, és hogy jobban ellenállhassanak a szervezett bűnözés beszivárgásának; 

113.  sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek erőfeszítéseket az európai 

területre való megérkezésüket követően eltűnt menekültek vagy migránsok 

megtalálása és védelme érdekében, különös tekintettel a gyermekekre; 



 

 

114. 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; 

115. emlékeztet arra, hogy egy vízumliberalizációs megállapodás megkötése előtt a 

Bizottság fel kell mérnie, 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; 

116. 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; 

117.  felszólítja az Uniót, hogy harmadik országokkal közösen dolgozzon ki kvalitatív és 

kvantitatív adatok összegyűjtésére és az emberkereskedelem elemzésére szolgáló 

szabványosított rendszereket, közös, vagy legalábbis összehasonlítható sablon 

kidolgozása érdekében az Unióban és harmadik országokban, az emberkereskedelem 

összes aspektusára vonatkozó adatok összegyűjtése és elemzése céljából; 

hangsúlyozza, hogy elégséges pénzalapot kell hozzárendelni az 

emberkereskedelemmel kapcsolatos adatok összegyűjtéséhez és kutatásához; 

118. ösztönzi az EU-t, hogy dolgozzon ki a 2016 utáni időszakra szóló új 

emberkereskedelem elleni stratégiát erőteljesebb és célirányosabb külső dimenzióval, 

amely elsődlegességet biztosít a nem uniós származási, tranzit- és célországokban a 

partnerségek kialakításának a helyi civil társadalommal, a kormányokkal és a 

magánszférával, valamint az emberkereskedelem pénzügyi és gazdasági aspektusai 

kezelésének; 

o 

o     o 

119. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az 

Európai Külügyi Szolgálatnak (EKSZ) és az EU küldöttségeinek. 

 


