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Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om bekæmpelse af menneskehandel - en
integreret strategi og forslag til en handlingsplan

Europa-Parlamentet,
–

der henviser til EU- og EF-traktaten og Den Europæiske Unions charter om
grundlæggende rettigheder,

–

der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om
bekæmpelsen af menneskehandel - en integreret strategi og forslag til en handlingsplan,

–

der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 1,

A. der henviser til, at menneskehandel overtræder det grundlæggende princip om menneskets
værdighed, der er selve grundlaget for EU's og medlemsstaternes politik til beskyttelse af
menneskerettighederne,
B. der henviser til, EU allerede har truffet foranstaltninger til bekæmpelse af
menneskesmugling og menneskehandel i overensstemmelse med principperne fastsat i
Palermo-konventionens protokoller og vil tage hensyn til de principper, der for nylig er
fastsat i Europarådets konvention om menneskehandel,
C. der henviser til, at Det Europæiske Råd i 2004 i Haag-programmet til styrkelse af frihed,
sikkerhed og retfærdighed har anbefalet at vedtage en EU-handlingsplan "med henblik på
at udvikle fælles standarder, bedste praksis og mekanismer, der kan forhindre og bekæmpe
menneskehandel" (punkt 1.7.1),
1.

retter følgende henstillinger til Rådet:
Henstilling 1: Menneskehandel bør ændres fra at være en forretning med "lav risiko - højt
afkast" for den organiserede kriminalitet til at være en forretning med "høj risiko - lavt
afkast". De retshåndhævende myndigheder bør udnytte alle deres disponible ressourcer og
kapacitet til at håndhæve forbudet mod menneskehandel for at fjerne enhver økonomisk
fordel herved og, i de tilfælde hvor der er opnået en økonomisk gevinst, at beslaglægge og
konfiskere alle aktiver. Efterforskningen af menneskehandel bør prioriteres lige så højt
som andre aspekter af den organiserede kriminalitet, således at der anvendes specielle
efterforskningsteknikker og bekæmpelsesstrategier;
Henstilling 2: Medlemsstaterne bør om nødvendigt fremskynde gennemførelse af direktiv
2004/81/EF tage hensyn til Europarådets nyligt indgåede konvention om bekæmpelse af
menneskehandel;
Henstilling 3: Medlemsstaterne bør i forbindelse med det retlige og politimæssige
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samarbejde sikre, at deres retshåndhævende myndigheder har rådighed over de
organisatoriske strukturer, specialiseret medarbejdere og finansielle midler, der er
nødvendige for at kunne bekæmpe menneskehandelen effektivt. Medlemsstaterne bør
sikre, at de nationale retshåndhævende myndigheder med regelmæssige mellemrum
inddrager Europol i udvekslingen af oplysninger, i fælles operationer og fælles
efterforskningshold, og at de gør brug af Europols potentiale med henblik på at lette
retsforfølgningen af menneskehandlere;
Henstilling 4: Medlemsstaterne og Kommissionen bør styrke den politiske dialog med
tredjelande såvel bilateralt som multilateralt om menneskerettighedsaspekterne af
politikkerne for bekæmpelse af menneskehandel samt fortsætte med at rejse spørgsmålet i
relevante regionale og multilaterale fora;
Henstilling 5: EU anerkender vigtigheden af at fremme en menneskerettigheds- og
offerorienteret fremgangsmåde. Medlemsstaterne bør sikre, at menneskerettighederne for
menneskehandelens ofre beskyttes fuldt ud i alle processens faser, og at der er passende
informationsmekanismer til rådighed i nødvendigt omfang og i overensstemmelse med
national praksis og ret med henblik så hurtigt som muligt at identificere og viderebringe
information om ofre for menneskehandel;
Henstilling 6: Det er vigtigt, at der findes regionale løsninger med henblik på at forhindre
menneskehandel og sikre, at ofrene vender sikkert hjem og reintegreres. Medlemsstaterne
og Kommissionen bør fortsætte med at fremme de regionale initiativer, der supplerer og
inspirerer det EU-dækkende samarbejde (bl.a. den nordisk-baltiske taskforce for
bekæmpelse af menneskehandel, Southeast European Cooperative Initiative, den
paneuropæiske Budapest-proces, "5+5-dialogen" mellem de vestlige Middelhavslande,
Mediterranean Transit Migration Dialogue og andre fora/organisationer;
2.

pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og, til orientering, til
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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