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MONDELINGE VRAAG O-0000/09
ingediend overeenkomstig artikel 115 van het Reglement
van Edit Bauer, namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
aan de Raad

Betreft: Voorkoming en bestrijding van mensenhandel en bescherming van slachtoffers (en 
tot intrekking van Kaderbesluit 2002/629/JBZ)

Mensenhandel is een moderne vorm van slavernij en een zeer winstgevende bezigheid voor de 
georganiseerde misdaad. Volgens de Europol-evaluatie voor 2009 is vrouwenhandel met het oog op 
seksuele uitbuiting niet afgenomen, terwijl mensenhandel met het oog op gedwongen arbeid 
toeneemt. Overeenkomstig artikel 39 VEU bestudeert het Europees Parlement thans het voorstel van 
de Commissie voor een kaderbesluit van de Raad betreffende de voorkoming en bestrijding van 
mensenhandel en de bescherming van slachtoffers, en tot intrekking van Kaderbesluit 2002/629/JBZ. 
Aangezien dit voorstel niet officieel zal worden goedgekeurd vóór de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon, dient een nieuw voorstel te worden ingediend. De benadering van een nieuw 
voorstel zou zich moeten concentreren op mensenrechten en alomvattend dienen te zijn, en zou 
bezien moeten worden in samenhang met externe relaties, terugkeer- en re-integratiebeleid, sociale 
zaken, sociale insluiting, migratie en asiel. 

1. Streeft de Commissie naar een verbetering van de coördinatie van informatie door Frontex, 
Eurojust en Europol te verzoeken jaarlijks een gezamenlijk verslag inzake mensenhandel te 
publiceren ter attentie van het Europees Parlement en de Raad?

2. Steunt de Commissie de ontwikkeling van een gemeenschappelijk model voor lidstaten en derde 
landen voor de verzameling van gegevens met betrekking tot alle aspecten van mensenhandel?

3. Welke nieuwe instrumenten stelt de Commissie voor teneinde de vraag naar door slachtoffers 
van mensenhandel geleverde diensten aan te pakken?

4. Welke maatregelen stelt de Commissie voor teneinde de groei van kinderhandel, waar 
inlichtingenbronnen van Europol op duiden, een halt toe te roepen?

5. Indien in de nabije toekomst een Europese coördinator voor de bestrijding van mensenhandel 
wordt aangesteld, zal deze coördinator dan rapporteren aan zowel het Europees Parlement, als aan 
het Permanent Comité voor operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse 
veiligheid (COSI)?

6. Ondersteunt de Commissie de volgende kernelementen als basis voor het nieuwe 
rechtsinstrument in het kader van het Verdrag van Lissabon?

a. verdere maatregelen dienen tevens gericht te zijn op de gebruiker van diensten die worden 
geboden door slachtoffers van mensenhandel;
b. de instemming van een slachtoffer van mensenhandel met beoogde of daadwerkelijke 
uitbuiting dient altijd als irrelevant te worden beschouwd;
c. iedere bepaling met betrekking tot jurisdictie dient te worden afgestemd met het ontwerp-
kaderbesluit betreffende het voorkomen en oplossen van jurisdictiegeschillen in strafzaken;
d. bescherming en compensatie van de slachtoffers, alsmede het voorkomen van represailles 
tegen de slachtoffers. 
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