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PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0-0000/09
zgodnie z art. 115 Regulaminu
skierowała: Anna Hedh w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz Edit Bauer w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
do Rady

Przedmiot: Handel ludźmi

Handel ludźmi jest nowoczesną formą niewolnictwa i bardzo lukratywną formą działalności 
przestępczej. Według oceny sporządzonej przez Europol w 2009 r. zjawisko handlu kobietami do 
celów wykorzystywania seksualnego nie uległo ograniczeniu, a handel przymusową siłą roboczą 
zintensyfikował się. Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego Komisja przedłoży nowy wniosek 
zastępujący jej wniosek w sprawie decyzji ramowej Rady dotyczącej zapobiegania handlowi ludźmi 
i jego zwalczania oraz ochrony ofiar. 

1. Czy Rada zgadza się, że szeroko zakrojone działania UE w tym obszarze powinny koncentrować 
się na prawach człowieka i uwzględniać stosunki zewnętrzne, politykę związaną z powrotem 
i ponowną integracją ofiar, politykę społeczną, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
politykę w zakresie migracji i udzielania azylu oraz że u podstawy tych działań powinny znaleźć się 
następujące elementy:
a. stopień kar i sankcji nakładanych na tych, którzy czerpią zyski z handlu ludźmi, 

uwzględniając osoby prawne, powinien odzwierciedlać ciężar przestępstwa i zapobiegać 
popełnianiu takich przestępstw;

b. dalsze działania powinny koncentrować się na ochronie ofiar, przy należytym uwzględnieniu 
sytuacji osób małoletnich, poprzez między innymi zagwarantowanie ofiarom pomocy, że 
świadczona im pomoc nie będzie w żaden sposób warunkowane, a zgoda ofiar na 
wykorzystywanie nie będzie mieć żadnego znaczenia,

C. aby zmniejszyć popyt dalsze działania mogłyby również skupiać się na osobach 
korzystających z usług ofiar handlu ludźmi;

d) wszelkie przepisy w zakresie wymiaru sprawiedliwości powinny zostać skoordynowane 
z przepisami decyzji ramowej Rady w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji 
w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów;

2. Czy celem Rady jest poprawa koordynacji działań informacyjnych poprzez zwrócenie się do 
Eurojust-u, Europol-u oraz Frontex-u – po konsultacji z Agencją Praw Podstawowych, Instytutem 
ds. Równości Kobiet i Mężczyzn oraz organizacjami pozarządowymi – o coroczne publikowanie 
wspólnego sprawozdania w sprawie handlu ludźmi, jednocześnie wspierając opracowanie 
wspólnego sposobu postępowania państw członkowskich i krajów trzecich w zakresie gromadzenia 
danych nt. handlu ludźmi ?

3. Jakie konkretne działania planuje podjąć Rada w celu wzmocnienia prewencji handlu ludźmi?

Przedłożone: 19.11.2009
Przekazane: 19.11.2009
Termin udzielenia odpowiedzi: 19.11.2009


