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B6-0613/2005
Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de bestrijding van
mensenhandel - een geïntegreerde benadering en voorstellen voor een actieplan

Het Europees Parlement,
– gelet op het EU- en het EG-Verdrag en op het Europees Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie,
– gezien de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de
bestrijding van mensenhandel - een geïntegreerde benadering en voorstellen voor een
actieplan (COM(2005)0514),
– gelet op artikel 114, lid 1 van zijn Reglement,
A. overwegende dat mensenhandel een schending is van het grondbeginsel van de menselijke
waardigheid, die juist een fundament vormt van de EU en van het beleid van de lidstaten ter
bescherming van de mensenrechten,
B. overwegende dat de EU reeds maatregelen heeft vastgesteld om mensensmokkel en
mensenhandel te bestrijden overeenkomstig de beginselen die zijn opgenomen in de
protocollen bij het Verdrag van Palermo, en rekening zal houden met de beginselen die
onlangs zijn verankerd in het Verdrag van de Raad van Europa betreffende maatregelen
tegen mensenhandel,
C. overwegende dat de Europese Raad in 2004 in het Haagse Programma ter versterking van
de veiligheid, de vrijheid en de rechtvaardigheid de aanbeveling heeft uitgesproken dat in
2005 een EU-plan wordt goedgekeurd "met het oog op de ontwikkeling van
gemeenschappelijke normen, beste praktijken en mechanismen ter voorkoming en
bestrijding van mensenhandel" (punt 1.7.1),
1. doet de volgende aanbevelingen aan de Raad:
Aanbeveling 1: Mensenhandel moet worden veranderd van een "weinig riskante, zeer
lucratieve onderneming voor de georganiseerde misdaad" in een uiterst riskante
onderneming die weinig oplevert. De wetshandhavingsinstanties moeten alle beschikbare
middelen en capaciteit benutten om naleving van het verbod op mensenhandel af te
dwingen, mensenhandel economisch geheel oninteressant te maken en, wanneer er
financiële winst is behaald, de tegoeden in beslag te nemen en verbeurd te verklaren. Aan
het onderzoek naar mensenhandel dient dezelfde prioriteit te worden toegekend als aan
andere gebieden van de georganiseerde misdaad, door gebruik te maken van
gespecialiseerde opsporingstechnieken en stoorstrategieën;
Aanbeveling 2: De lidstaten dienen waar nodig de omzetting van Richtlijn 2004/81/EG te
versnellen en rekening te houden met het onlangs gesloten Verdrag van de Raad van
Europa betreffende maatregelen tegen mensenhandel;
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Aanbeveling 3: Bij de justitiële en politiële samenwerking dienen de lidstaten te zorgen
voor de nodige organisatorische structuren, specialisten en toereikende financiële middelen
voor hun met de wetshandhaving belaste autoriteiten om mensenhandel doeltreffend te
kunnen bestrijden. De lidstaten dienen te waarborgen dat de nationale
wetshandhavingsorganen Europol regelmatig betrekken bij de uitwisseling van informatie,
gezamenlijke operaties en gezamenlijke onderzoeksteams en gebruik maken van de
mogelijkheden van Eurojust om de vervolging van mensenhandelaren te vergemakkelijken;
Aanbeveling 4: De lidstaten en de Commissie dienen met derde landen bilateraal en
multilateraal de dialoog over de mensenrechtendimensies van het beleid tegen
mensenhandel te versterken en dit vraagstuk aan de orde te blijven stellen in regionale en
multilaterale fora;
Aanbeveling 5: De EU erkent het belang van meer aandacht voor een benadering waarin
de mensenrechten en de slachtoffers centraal staan. De lidstaten dienen ervoor te zorgen
dat de mensenrechten van de slachtoffers van mensenhandel in alle stadia volledig worden
beschermd en dat er, waar nodig en in overeenstemming met de nationale praktijk en
rechtsvoorschriften, passende verwijsmechanismen bestaan, zodat personen die het
slachtoffer van mensenhandel zijn geworden, in een vroeg stadium kunnen worden
geïdentificeerd en doorverwezen.
Aanbeveling 6: Regionale oplossingen ter voorkoming van mensenhandel en voor een
veilige terugkeer en reïntegratie van slachtoffers zijn van essentieel belang. De lidstaten en
de Commissie dienen steun te blijven geven aan regionale initiatieven die een aanvulling
vormen op en een inspiratiebron zijn voor samenwerking op EU-niveau (o.a. de NoordsBaltische task force tegen mensenhandel, het Zuidoost-Europese Samenwerkingsinitiatief,
het pan-Europese Boedapest-proces, de "5+5-dialoog" tussen de landen in het westelijk
Middellandse-Zeegebied, de mediterrane dialoog over doorgangsmigratie en andere
forums/organisaties);
2. verzoekt zijn Voorzitter deze aanbeveling te doen toekomen aan de Raad en ter informatie
aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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