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B6-0613/2005
Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl kovos su prekyba žmonėmis:
kompleksinis požiūris ir pasiūlymai dėl veiksmų plano

Europos Parlamentas,
–

atsižvelgdamas į ES ir EB Sutartis ir į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–

atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl kovos su
prekyba žmonėmis: kompleksinio požiūrio ir pasiūlymų dėl veiksmų plano
(KOM(2005)0514),

–

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 1 dalį,

A. kadangi prekyba žmonėmis pažeidžia pagrindinį žmogaus orumo principą, kuris yra ES
valstybių narių žmogaus teisių apsaugos politikos pagrindas,
B. kadangi ES, vadovaudamasi Palermo konvencijos protokoluose įtvirtintais principais, jau
patvirtino kovos su kontrabanda ir prekyba žmonėmis priemones ir atsižvelgs į principus,
neseniai nustatytus Europos Tarybos konvencijoje dėl kovos su prekyba žmonėmis,
C. kadangi Europos Sąjungos Vadovų Taryba 2004 m. Hagos programoje rekomendavo
stiprinti laisvę, saugumą ir teisingumą tam, kad ES planas būtų priimtas „siekiant vystyti
bendruosius reikalavimus, pažangiausią patirtį ir mechanizmus norint užkirsti kelią
prekybai žmonėmis ir kovoti su ja“ (1.7.1 skirsnis),
1.

teikia Tarybai šias rekomendacijas:
1 rekomendacija: prekyba žmonėmis turėtų būti pakeista „iš mažai rizikingos ir labai
pelningos organizuoto nusikalstamumo veiklos“ į labai rizikingą ir mažai pelningą veiklą.
Teisėsauga, siekdama veiksmingai uždrausti prekybą žmonėmis, turi pasitelkti visus
turimus išteklius ir pajėgumus ir padaryti ją ekonomiškai nenaudingą, o tais atvejais, kai
buvo finansinė nauda, areštuoti ir konfiskuoti turtą. Prekybos žmonėmis atveju baud
žiamajam tyrimui turėtų būti teikiama tokia pati svarba kaip ir kitoms organizuoto
nusikalstamumo sritims, vadinasi, reikėtų pasitelkti specialias tyrimo technikas ir šios
veiklos sustabdymo strategijas;
2 rekomendacija: valstybės narės turėtų, jei reikia, pagreitinti Direktyvos 2004/81/EB
įgyvendinimą ir atsižvelgti į neseniai Europos Tarybos priimtą Konvenciją dėl kovos su
prekyba žmonėmis;
3 rekomendacija: valstybės narės turėtų užtikrinti būtinas organizacines struktūras,
atitinkamus finansinius išteklius ir parengti darbuotojus tam, kad bendradarbiautų teismai
ir policija ir jų teisėsaugos institucijos galėtų veiksmingai kovoti su prekyba žmonėmis.
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Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų teisėsaugos agentūros nuolat keistųsi informacija
su Europolu, vykdytų bendras operacijas ir įtrauktų Europolo darbuotojus į bendras
tyrimo grupes bei naudotųsi Eurojusto galimybėmis siekiant palengvinti prekeivių žmon
ėmis patraukimą baudžiamojon atsakomybėn;
4 rekomendacija: valstybės narės ir Komisija turėtų stiprinti dvišalį ir daugiašalį politinį
dialogą su trečiosiomis šalimis dėl kovos su prekyba žmonėmis politikos žmogaus teisių
aspektų ir tęsti atitinkamas daugiašales diskusijas regionuose;
5 rekomendacija: ES pripažįsta, kad svarbu skatinti ginti žmogaus teises ir prekybos žmon
ėmis aukas. Valstybės narės turėtų užtikrinti tai, kad prekybos žmonėmis aukų žmogaus
teisės visose proceso pakopose būtų besąlygiškai ginamos ir kad veiktų tinkami ir būtini
asmenų perdavimo mechanizmai, atitinkantys nacionalinę patirtį ir teisės aktus, taip pat būt
ų greitai atpažįstami ir perduodami prekybos žmonėmis aukomis tapę asmenys;
6 rekomendacija: būtini sprendimai regionų lygmeniu siekiant užkirsti kelią prekybai žmon
ėmis ir užtikrinti, kad aukos saugiai grįžtų į savo šalį ir įsitvirtintų visuomenėje. Valstybės
narės ir Komisija turėtų toliau skatinti regionines iniciatyvas, papildančias ir skatinančias
visos ES bendradarbiavimą (inter alia Šiaurės Baltijos šalių kovos su prekyba žmonėmis
darbo grupė, Pietryčių Europos bendradarbiavimo iniciatyva, „Visos Europos Budapešto
procesas“, „5+5 Viduržemio jūros vakarų regiono šalių dialogas“, „Dialogas dėl Vidur
žemio jūros regiono tranzitinės migracijos“ ir kiti forumai (organizacijos));
2. Įpareigoja Pirmininką perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir Komisijai bei susipažinti
valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.
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