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FORESPØRGSEL TIL MUNDTLIG BESVARELSE O-0000/09
jf. forretningsordenens artikel 115
af Anna Hedh for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Edit 
Bauer for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
til Kommissionen

Om: Menneskehandel

Menneskehandel er en form for moderne slavehandel og en meget lukrativ forretning for den 
organiserede kriminalitet. Europols vurdering for 2009 er, at handel med kvinder med henblik på 
seksuel udnyttelse ikke er faldet, og at menneskehandel med henblik på tvangsarbejde er stigende. 
Efter Lissabontraktatens ikrafttræden vil der blive forelagt et nyt forslag, der erstatter 
Kommissionens forslag til Rådets rammeafgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af 
menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor. 

1. Er Kommissionen enig i, at tilgangen for EU-foranstaltninger på dette område bør være 
menneskerettighedsorienteret, holistisk og lægge vægt på eksterne forbindelser, hjemsendelses-
og reintegrationspolitikker, sociale anliggender, social inddragelse, migration og asyl, og at 
følgende nøgleelementer bør lægges til grund:

a. straffe- og sanktionsniveauet for dem, der tjener penge på menneskehandel, herunder 
juridiske personer, bør afspejle forbrydelsens alvorlige karakter og virke afskrækkende

b. yderligere initiativer bør fokusere på beskyttelse af ofrene og tage behørigt hensyn til de 
mindreåriges situation, bl.a. ved at sikre at hjælpen til ofrene gives uden betingelser, og at 
ofrenes samtykke til udnyttelsen altid er irrelevant

c. med henblik på at mindske efterspørgslen kan yderligere foranstaltninger også fokusere 
på brugerne af handlede personers tjenesteydelser

d. enhver bestemmelse om jurisdiktion bør koordineres med forslaget til rammeafgørelse 
om forebyggelse og bilæggelse af konflikter om jurisdiktion i straffesager?

2. Har Kommissionen til hensigt at forbedre koordinationen af information ved at anmode 
Eurojust, Europol og Frontex om, efter høring af Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder, Den Europæiske Unions Institut for Ligestilling og ngo'erne, hvert 
år at offentliggøre en fælles rapport om menneskehandel og ved at støtte udviklingen af en 
fælles skabelon for medlemsstaterne og tredjelande for indsamling af data om menneskehandel?

3. Hvilke konkrete foranstaltninger forestiller Kommissionen sig med henblik på at styrke 
forebyggelsen af menneskehandel?
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