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Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τη διακίνηση α
νθρώπων - μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και προτάσεις για πρόγραμμα δράσης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τις συνθήκες ΕΕ και ΕΚ και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικ
αιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβ
ούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων - μια ο
λοκληρωμένη προσέγγιση και προτάσεις για πρόγραμμα δράσης (COM(2005)0514),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 114(1) του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακίνηση ανθρώπων παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές της αν
θρώπινης αξιοπρέπειας, η οποία αποτελεί αυτό καθαυτό το θεμέλιο της πολιτικής της ΕΕ
και των κρατών μελών σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ήδη εγκρίνει μέτρα για την καταπολέμηση της λαθρεμ
πορίας ανθρώπων και της διακίνησης ανθρώπων σύμφωνα με τις αρχές που εκτίθενται σ
τα πρωτόκολλα της Σύμβασης του Palermo και ότι πρόκειται να λάβει υπόψη της τις αρχ
ές που πρόσφατα όρισε η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη διακίνη
ση ανθρώπων,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2004 έχει συστήσει, στο πρόγραμ
μα της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, να ε
γκριθεί το 2005 ένα πρόγραμμα της ΕΕ "με στόχο την ανάπτυξη κοινών προτύπων, βέλτι
στων πρακτικών και μηχανισμών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διακίνηση
ς ανθρώπων" (σημειώσεις στην ενότητα 1.7.1),

1. Απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις προς το Συμβούλιο:

Σύσταση 1: Η διακίνηση ανθρώπων πρέπει να μετατραπεί από επιχείρηση "χαμηλού κινδ
ύνου και υψηλών ανταμοιβών" για το οργανωμένο έγκλημα σε επιχείρηση υψηλού κινδύ
νου και χαμηλών ανταμοιβών. Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου πρέπει να χρησιμοποιο
ύν όλους τους πόρους και τις δυνατότητες που έχουν στη διάθεσή τους για να επιβάλλου
ν την απαγόρευση της διακίνησης ανθρώπων, να την στερούν από οποιοδήποτε οικονομι
κό πλεονέκτημα και, όπου έχει υπάρξει οικονομικό όφελος να προβαίνουν στην κατάσχε
ση και ανάκτηση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων. Η έρευνα της διακίνησης ανθρ
ώπων πρέπει να προσλάβει την ίδια προτεραιότητα όπως άλλοι τομείς της οργανωμένης
εγκληματικότητας από την άποψη ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικευμένες ερευνητι
κές τεχνικές και στρατηγικές αποδιοργάνωσης·



RE\589283EL.doc 3/3 PE 366.012v01-00

EL

Σύσταση 2: τα κράτη μέλη πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, να επιταχύνουν τη μεταφορά τη
ς Οδηγίας 2004/81/ΕΚ στο εθνικό τους δίκαιο και να λάβουν υπόψη τους την πρόσφατα
συναφθείσα σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις ενέργειες καταπολέμ
ησης της διακίνησης ανθρώπων·

Σύσταση 3: Στην δικαστική και αστυνομική συνεργασία τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφ
αλίσουν τις απαραίτητες οργανωτικές δομές, και ειδικευμένο προσωπικό και επαρκείς οι
κονομικούς πόρους για τις αρχές επιβολής του νόμου έτσι ώστε αυτές να είναι σε θέση ν
α καταπολεμούν αποτελεσματικά τη διακίνηση ανθρώπων. τα κράτη μέλη πρέπει να εξα
σφαλίσουν ότι οι εθνικές αρχές επιβολής του νόμου αναμειγνύουν τακτικά την Europol
στην ανταλλαγή πληροφοριών, σε κοινές δράσεις και κοινές ερευνητικές ομάδες, και χρ
ησιμοποιούν το δυναμικό της Eurojust για να διευκολύνουν την προσαγωγή των διακινη
τών στη δικαιοσύνη·

Σύσταση 4: τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσουν τον πολιτικό διάλογο μ
ε τρίτες χώρες, σε διμερή και πολυμερή βάση, σχετικά με τις διαστάσεις ανθρωπίνων δικ
αιωμάτων των πολιτικών καταπολέμησης της διακίνησης και να συνεχίσουν να θέτουν τ
ο ζήτημα στα σχετικά περιφερειακά και πολυμερή φόρουμ·

Σύσταση 5: Η ΕΕ αναγνωρίζει την ανάγκη να ακολουθηθεί μια προσέγγιση που να λαμβ
άνει υπόψη της τα ανθρώπινα δικαιώματα και να είναι επικεντρωμένη στα θύματα. Τα κ
ράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των θυμάτων της διακί
νησης προστατεύονται πλήρως σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας και ότι υπάρχουν οι κ
ατάλληλοι μηχανισμοί, κατά τις ανάγκες και σύμφωνα με την εθνική πρακτική και το δίκ
αιο, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατός ο έγκαιρος εντοπισμός και η παραπομπή των προσ
ώπων που αποτελούν αντικείμενο διακίνησης·

Σύσταση 6: Είναι απαραίτητες οι περιφερειακές λύσεις για την αποτροπή της διακίνησης
ανθρώπων και για να εξασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή και επανένταξη των θυμάτων. 
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσουν να προωθούν τις περιφερειακές πρ
ωτοβουλίες που συμπληρώνουν και εμπνέουν τη συνεργασία σε κλίμακα ΕΕ (μεταξύ άλ
λων την Ειδική Ομάδα Σκανδιναβίας-Βαλτικής εναντίον της διακίνησης ανθρώπων· την
Πρωτοβουλία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης· την Πανευρωπαϊκή Διαδικασία τ
ης Βουδαπέστης· τον "Διάλογο 5+5" μεταξύ των χωρών της Δυτικής Μεσογείου· και το
ν Διάλογο για τη Μετανάστευση με Διέλευση της Μεσογείου, καθώς και άλλα φόρουμ κ
αι οργανώσεις)·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό  του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο της ΕΕ
και, για ενημέρωση, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


