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ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ O-0-0000/09
σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού
υποβολή: Anna Hedh, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων
προς το Συμβούλιο

Θέμα: Εμπορία ανθρώπων

Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα σύγχρονο είδος δουλείας και μια εξαιρετικά προσοδοφόρα
επιχείρηση για το οργανωμένο έγκλημα. Η εκτίμηση της Europol για το 2009 είναι ότι η εμπορία
γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση δεν έχει σημειώσει κάμψη, ενώ το εμπόριο
ανθρώπων για σκοπούς εργασίας έχει αυξηθεί. Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της
Λισσαβώνας, θα υποβληθεί νέα πρόταση που θα αντικαθιστά την πρόταση της Επιτροπής για μια 
απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
καθώς και για την προστασία των θυμάτων. 

1. Συμφωνεί το Συμβούλιο ότι η προσέγγιση όσον αφορά την κοινοτική δράση σε αυτόν τον τομέα
πρέπει να είναι επικεντρωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα και ολιστική, λαμβάνοντας ιδιαίτερα
υπόψη τις εξωτερικές σχέσεις, τις πολιτικές επιστροφής και επανένταξης, τα κοινωνικά ζητήματα, 
την κοινωνική ενσωμάτωση, τη μετανάστευση και την παροχή ασύλου, και ότι τα παρακάτω 
σημεία πρέπει να αποτελέσουν τη βάση αυτής της θεώρησης;
α. το επίπεδο των ποινών και κυρώσεων για τα άτομα που αποκομίζουν κέρδος από την εμπορία

ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων, πρέπει να αντανακλούν τη 
σοβαρότητα του εγκλήματος και να είναι αποτρεπτικές·

β. πρέπει να προβλεφθούν δράσεις που θα επικεντρώνονται στην προστασία των θυμάτων, 
λαμβάνοντας κατάλληλα υπόψη την κατάσταση των ανηλίκων, με την παροχή, μεταξύ άλλων, 
βοήθειας στα θύματα χωρίς όρους και άσχετα με το αν υπάρχει συγκατάθεση του θύματος στην 
εκμετάλλευσή του·

γ. για να αποθαρρυνθεί η ζήτηση, θα πρέπει να υπάρξουν δράσεις που θα στοχεύουν στους
χρήστες των υπηρεσιών που προσφέρουν τα θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης·

δ. οποιαδήποτε πρόβλεψη σχετικά με δικαστικές αρμοδιότητες πρέπει να συντονίζεται με το 
σχέδιο για απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου για την πρόληψη και το διακανονισμό 
συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικές υποθέσεις·

2. Σκοπεύει το Συμβούλιο να βελτιώσει τον συντονισμό της πληροφόρησης ζητώντας από την
Eurojust, την Europol και το Frontex, σε διαβούλευση με τον Οργανισμό Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων και
ΜΚΟ, να δημοσιεύουν μια ετήσια κοινή έκθεση σχετικά με την εμπορία ανθρώπων, και 
υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ενός κοινού υποδείγματος για τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες για 
τη συλλογή των στοιχείων που αφορούν την εμπορία ανθρώπων

3. Ποια συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύει να λάβει το Συμβούλιο για να ενισχύσει την πρόληψη της
εμπορίας ανθρώπων
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