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B6-0613/2005
Europaparlamentets rekommendation till rådet om kampen mot människohandel – en
integrerad strategi och förslag till handlingsplan

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation
–

med beaktande av EU- och EG-fördraget och Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna,

–

med beaktande av Europeiska kommissionens meddelande till Europaparlamentet och
rådet om kampen mot människohandel – en integrerad strategi och förslag till
handlingsplan (KOM(2005)0514),

–

med beaktande av artikel 114.1 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.

Människohandel är ett brott mot den grundläggande principen om mänsklig värdighet,
som utgör grunden för EU och medlemsstaternas politik för försvar av de mänskliga
rättigheterna.

B.

EU har redan godkänt åtgärder för att bekämpa människosmuggling och människohandel
i enlighet med de principer som formulerades i Palermokonventionens protokoll, och
kommer att beakta de principer som nyligen fastställdes i Europarådets konvention om
människohandel.

C.

Europeiska rådet rekommenderade 2004 i Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet
och rättvisa att en EU-plan skulle antas 2005 ”i syfte att utforma gemensamma
standarder, bästa metoder och mekanismer för att förhindra och bekämpa
människohandel” (anmärkningen i punkt 1.7.1).

1.

Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet:
Rekommendation 1: Människohandel bör omvandlas från en organiserad kriminell
affärsverksamhet med ”låg risk och stor utdelning” till en organiserad kriminell
affärsverksamhet med ”hög risk och liten utdelning”. Brottsbekämpningen måste använda
sig av alla tillgängliga resurser och all tillgänglig kapacitet för att övervaka förbudet mot
människohandel, avlägsna alla dess ekonomiska fördelar och, i de fall som medfört
ekonomisk vinning, beslagta alla tillgångar. Utredningar kring människohandel bör
prioriteras lika högt som andra former av organiserad kriminalitet genom användning av
specialiserade utredningsmetoder och splittrande strategier.
Rekommendation 2: Medlemsstaterna bör vid behov påskynda införlivningen av
direktiv 2004/81/EG och beakta Europarådets nyligen godkända konvention om åtgärder
mot människohandel.
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Rekommendation 3: I rättsligt samarbete och polissamarbete bör medlemsstaterna försäkra
sig om att deras brottsbekämpande myndigheter har nödvändiga organisatoriska
strukturer, specialutbildad personal och tillräckliga ekonomiska resurser för att effektivt
bekämpa människohandel. Medlemsstaterna skall se till att nationella brottsbekämpande
myndigheter regelbundet involverar Europol i utbytet av information, gemensamma
operationer och gemensamma utredningsteam och utnyttjar Eurojusts potential för att
göra det lättare att väcka åtal mot människohandlare.
Rekommendation 4: Medlemsstaterna och kommissionen bör både bilateralt och
multilateralt stärka den politiska dialogen med tredjeländer om de mänskliga rättigheterna i
anslutning till åtgärder mot människohandel och också i fortsättningen ta upp frågan i
relevanta regionala och multilaterala forum.
Rekommendation 5: EU erkänner vikten av att främja ett synsätt som betonar de
mänskliga rättigheterna och placerar offren i centrum. Medlemsstaterna skall garantera att
de mänskliga rättigheterna för offren för människohandel skyddas till fullo i alla stadier av
processen och att lämpliga mekanismer för omhändertagande inrättas, vilka är nödvändiga
och i linje med nationell praxis och lagstiftning, och vilka möjliggör en tidig identifiering
och ett tidigt omhändertagande av personer som smugglats in i landet.
Rekommendation 6: Regionala lösningar är mycket viktiga för att förhindra
människohandel och för att garantera att offren tryggt kan återvända och återintegreras.
Medlemsstaterna och kommissionen bör fortsättningsvis främja regionala initiativ som
kompletterar och inspirerar till EU-övergripande samarbete (bland annat den nordiskbaltiska arbetsgruppen mot människohandel, det sydosteuropeiska samarbetsinitiativet
(SECI), den paneuropeiska Budapestprocessen, ”5+5”-dialogen mellan länderna i västra
Medelhavsområdet, dialogen om transitmigration i Medelhavsområdet och andra
forum/organisationer).
2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet
och, i informationssyfte, till medlemsstaternas parlament och regeringar.
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