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INDOKOLÁS – TÉNYÖSSZEFOGLALÓ ÉS MEGÁLLAPÍTÁSOK

A jelentés célja a 2011/36/EU irányelv végrehajtásának értékelése, amely – a migrációs és 
nemi szempontokra összpontosítva – minimumszabályokat állapít meg az emberkereskedelem 
területén a bűncselekményi tényállások és szankciók meghatározására vonatkozóan. A 
jelentés a tagállami szintű jogi átültető intézkedésekről, az irányelv tagállami szintű gyakorlati 
végrehajtásáról, valamint a kedvező fejleményekről és a tapasztalt kihívásokról szól. A 
jelentés záró következtetéseiben számos ajánlást fogalmaz meg a Bizottság és a tagállamok 
számára az irányelv jövőbeli végrehajtásának további előmozdítása érdekében.

Háttér – Az emberkereskedelem elleni irányelv (2011/36/EU irányelv)

Amint az az emberkereskedelem elleni irányelvben olvasható, az emberkereskedelem súlyos, 
gyakran a szervezett bűnözés keretei közt elkövetett bűncselekmény, amely súlyosan sérti az 
alapvető jogokat. A szóban forgó, 2011-ben elfogadott irányelv átfogó, a nemektől függő 
jelleget és emberi jogokat is figyelembe vevő megközelítést alkalmaz az emberkereskedelem 
elleni küzdelemre irányulóan.

Az irányelv alkalmazásában emberkereskedelemnek minősül az alábbi: „Személyek 
kizsákmányolás céljából való toborzása, szállítása, átadása, rejtegetése vagy fogadása 
fenyegetéssel, erőszakkal vagy egyéb kényszer alkalmazásával, emberrablással, csalással, 
megtévesztéssel, hatalommal vagy a kiszolgáltatott helyzettel való visszaélés révén, illetve 
anyagi ellenszolgáltatásnak vagy előnyöknek valamely személy felett ellenőrzést gyakorló 
személy beleegyezésének megszerzése érdekében történő nyújtásával vagy elfogadásával” (2. 
cikk (1) bekezdése).

Az irányelv büntetőjogi rendelkezéseket tartalmaz az elkövetőkkel szembeni bűnvádi 
eljárásra, a sértettek védelmére és támogatására irányulóan, ideértve a jogaik 
büntetőeljárásokban való érvényesítését. A szóban forgó bűncselekmény megelőzésének 
erősítésére hivatott, és a végrehajtás ellenőrzését írja elő. Szorosan kapcsolódik a 
bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról szóló 2012/29/EU irányelvhez, és elismeri az 
emberkereskedelem nemektől függő jellegét: azt, hogy a férfiakkal és a nőkkel gyakran 
különböző célokból kereskednek, és ezért a segítségnyújtás és támogatás eszközeinek is 
nemspecifikusnak kell lenniük.

Az irányelvet 2013. április 6-ig kellett átültetni a nemzeti jogba, és a Bizottság 2015. április 6-
ig jelentést nyújtott be az Európai Parlament és Tanács számára a tagállamok irányelvnek való 
megfeleléséről. A Bizottság továbbá 2016-ban és 2018 decemberében benyújtotta az 
emberkereskedelem elleni küzdelem terén elért eredményekre vonatkozó – az irányelv 20. 
cikkében előírt – első és második időközi jelentést, a harmadikat pedig 2020 októberében kell 
benyújtania.

A fenti jelentések és más, releváns érintett szereplők jelentései arról tanúskodnak, hogy 
bizonyos akadályok csaknem tíz évvel az irányelv elfogadását követően is gátat szabnak a 
teljes körű végrehajtásnak. A végrehajtási jelentés célja, hogy feltárja és rávilágítson ezen 
akadályokra, továbbá konkrét ajánlásokkal szolgáljon a Bizottság, a tagállamok és más 
érintett szereplők számára arra vonatkozóan, hogy hogyan hangolhatók össze legcélszerűbben 



PE658.995v02-00 4/38 RR\1223726HU.docx

HU

a gyakorlatok az irányelv teljes körű és hatékony végrehajtása előtt álló akadályok leküzdése 
érdekében.

A 2011/36/EU irányelv végrehajtásáról szóló jelentés módszertana

A szóban forgó jelentés megalkotásához számos tevékenységet végzett a két társelőadó. Ezek 
közé tartoztak a következők: a Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatósága (EPRS) 
által készített, 2020 szeptemberében kiadott „Emberkereskedelem: migráció és nemi 
kérdések” című végrehajtási értékelés, 2020 februárjában a FEMM bizottságban, a nemek 
közötti esélyegyenlőség témájában tartott műhelytalálkozó, továbbá számos intézményi és 
civil társadalmi szereplővel folytatott konzultáció. Ezenkívül számos, nem kormányzati 
szervezetekkel folytatott értekezletre került sor a valóság egyértelmű felderítése céljából, a 
következő szervezetekkel: UNODC, az ENSZ nőjogi szervezete, EIGE, FRA, EASO, 
European Women Lobby, Women Link Worldwide, CEAR, APRAMP, ACCEM, Proyecto 
Esperanza.

A jelentés összefoglalása és értékelés

Számos áldozat és emberkereskedő észrevétlen marad, és így nem kerül bele a hivatalos 
statisztikába. Ezért a statisztikai adatok és jelentések jelentős része hiányos és nem tükrözi 
megfelelően a valóságot. A tagállamoknak fokozniuk kell az emberkereskedelem elleni 
erőfeszítéseiket a migráció kontextusában, és új sémákra kell összpontosítaniuk, ideértve a 
szexuális kizsákmányolás céljából emberkereskedelem áldozatává váló nők és lányok 
aránytalanul nagy számát. Több erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy az áldozatokat 
(ideértve azokat, akik az áldozatsegítő szervezeteket tudatosan igénybe veszik) 
kizsákmányoló és kihasználó elkövetők bíróság elé állításával felszámolható legyen a 
büntetlenség.

A határokon átnyúló aspektusok összehangoltabb megközelítésére van szükség a 
bűncselekmények elkövetőinek pénzforgalom-követés alapján történő beazonosítása 
érdekében. Szinte minden ország jelentésében hangsúlyosan szerepel, hogy a nem megfelelő 
finanszírozás állította a legnagyobb akadályt az emberkereskedelem áldozatainak védelme és 
segítése elé.

Az áldozatoknak nyújtott védelem, segítség és támogatás:
A jelentések szerint a felderített és azonosított áldozatok aránya – a tagállamok proaktív 
felderítésre irányuló minden igyekezete ellenére – továbbra is csekély. Ennek számos oka 
lehet, ideértve az önbevallások gyakori elmaradását (ami általában az áldozatok bűnüldöző 
szervek iránti bizalmatlanságának, az átélt traumának, az elkövetőktől való félelemnek stb. 
tulajdonítható). Tény mindemellett, hogy a tagállamok igazságszolgáltatási rendszerei 
mindmáig – az esetleges kockázatokhoz, pl. megtorláshoz vagy kitoloncoláshoz mérten 
kiváltképp – csak szerény mértékben ösztönzik cselekvésre az áldozatokat.

Az emberkereskedelem áldozataival legnagyobb valószínűséggel kapcsolatba kerülő 
személyek (bűnüldöző szervek tisztviselői, ügyészek, egészségügyi dolgozók, oktatók, 
gyermekjóléti tisztviselők, munkaügyi felügyelők stb.) kapacitásai továbbra is erősítésre 
szorulnak annak érdekében, hogy az áldozat beazonosítható és az emberkereskedelem elleni 
irányelvben foglalt segítségnyújtás és megkeresés biztosítható legyen. Olyan képzett 
munkaerőre van szükség, amely az áldozatok számára megfelelő eszközöket és erőforrásokat 
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képes biztosítani, ideértve a nemi szempontokat és a gyermekek szempontjait figyelembe 
vevő képzéseket.

Mindemellett az emberkereskedelemnek a nemzetközi védelemre irányuló eljárások során 
beazonosított áldozatainak számáról rendelkezésre álló hiányos adatok miatt nem lehet teljes 
körűen értékelni az egyes nemzeti hatóságok által alkalmazott azonosítási mechanizmusok 
hatékonyságát. A tagállamoknak – különösen az olyan válság- és szükséghelyzetekben, mint a 
Covid19-világjárvány – hozzáférhető és díjmentes jogi segítségnyújtást és képviseletet, 
foglalkoztatási szolgálatokat, pszichológiai és egészségügyi támogatást kell nyújtaniuk.

Az emberkereskedelem mint nemi alapú bűncselekmény: A szexuális kizsákmányolásra 
irányuló emberkereskedelem elleni fellépés:
A statisztikák és adatok egyértelműen arról tanúskodnak, hogy az Európai Unióban továbbra 
is a szexuális kizsákmányolás az emberkereskedelem legelterjedtebb formája.

Az Európai Unióban az áldozatok csaknem háromnegyedét nők és lányok teszik ki, akik 
szexuális kizsákmányolás céljából lesznek emberkereskedelem áldozatai. 2008 óta 
folyamatosan a nők és a lányok alkotják az áldozatok legnagyobb részét, míg a gyermekkorú 
áldozatok nagy részét a szexuális kizsákmányolás céljából emberkereskedelem áldozatául 
esett lányok teszik ki. Az áldozatok 60%-a esetében – akiknek több mint fele európai uniós 
állampolgár – a szexuális kizsákmányolás a cél. A szexuális kizsákmányolás céljából 
embercsempészet áldozatául esettek több mint 90%-át nők és gyermekek teszik ki, míg a 
gyanúsított, bírósági eljárás alá vont és elítélt emberkereskedők 70%-a férfi.

Ezen adatok az emberkereskedelem bűncselekményének nemi dimenziójára világítanak rá. A 
nők és a lányok továbbra is a kizsákmányolás valamennyi formájára irányuló 
emberkereskedelem áldozatainak legnagyobb részét teszik ki. Ezt a tendenciát a Bizottság, a 
tagállamok, a civil társadalmi szervezetek és az uniós ügynökségek is folyamatosan 
hangsúlyozzák. Az emberkereskedelem vonatkozásában ezért nemi alapú megközelítést kell 
alkalmazni, és a tagállamoknak erősíteniük kell és tovább kell fejleszteniük a nemi dimenziót 
az emberkereskedelem elleni európai uniós jogszabályok végrehajtásának nyomon követése 
során.

Az emberkereskedelem egyik kritikus eleme a bűncselekmény büntetlensége, ami a szexuális 
kizsákmányolás esetében különösen számottevő. Az áldozatok tényleges száma meghaladja a 
nyilvántartottak számát, és a legtöbb áldozat felderítetlenül marad, míg az elkövetőkkel 
szembeni vádemelések és az elítélések száma továbbra is alacsony. A vizsgálatok és a 
vádemelések elé további kihívást állítanak az emberkereskedelem áldozatainak toborzásához 
használatos internetes eszközök, közösségi média és digitális technológiák.

A nemek közötti egyenlőtlenséggel és a nők és lányok ellen elkövetett erőszakkal kapcsolatos 
társadalmi tolerancia állandósítja a megengedő környezetet a szexuális kizsákmányoláshoz; a 
büntetlenség kultúrájának felszámolásához és az elszámoltathatóság javításához további 
erőfeszítésekre és együttműködésre van szükség a rendőrségi nyomozások, büntetőeljárások 
és büntetőítéletek során, nemcsak az emberkereskedőkkel szemben, hanem a 
bűncselekményből hasznot húzó és az áldozatokat kizsákmányoló szereplőkkel szemben is.

Ennélfogva az emberkereskedelem megelőzésének fontos aspektusa a kereslet csökkentése 
azáltal, hogy az emberkereskedelmet, és különösen a szexuális kizsákmányolás áldozatai által 
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nyújtott szolgáltatások igénybevételét bűncselekménnyé nyilvánítják, valamint kiutat kínáló 
programok és – az emberkereskedelem elleni irányelv 18. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően – az emberkereskedelem áldozatául esett személyek szexuális szolgáltatásai 
iránti kereslet visszaszorítását célzó szemléletformáló kampányok folytatásával. Ez fontos 
lépés lenne e bűncselekmény súlyos voltának elismerése tekintetében, valódi keretet teremtve 
az emberkereskedelem megelőzéséhez és a büntetlenség kultúrájának felszámolásához.

Az emberkereskedelem a menekültügy és a migráció kontextusában:
A jelentős migrációs áramlatok növelhetik az emberkereskedelem kockázatát Európában.
A migránsok esetében valószínűsíthető, hogy emberkereskedelemnek vannak kitéve a 
menekültügyi eljárások különböző szakaszaiban. Az alábbi kulcsfontosságú tényezők járulnak 
ahhoz, hogy a migránsok az emberkereskedelem áldozatává váljanak:
1) a migrációs eljárásokkal kapcsolatos információkhoz való korlátozott hozzáférés,
2) a rendeltetési országok foglalkoztatási rendszereivel és szabályozásaival kapcsolatos 
ismeretek hiánya, 3) a migrációs folyamat során közvetítő harmadik felek szerepe, és
4) a menedékkérők rendelkezésére álló biztonságos, jogszerű és rendezett migrációs csatornák 
hiánya.
Az elutasított menedékstátusz-kérelmek és a kiutasítási határozatok is növelhetik annak 
kockázatát, hogy a migránsok az emberkereskedelem áldozatául essenek.

Egy, a közép- és kelet-mediterrán útvonalon átutazó, 9000 migráns és menekült körében 
végzett 2017-es IOM-felmérés szerint az emberkereskedelem előfordulása meglehetősen 
gyakori a körükben: a férfi és női migránsok csaknem kétharmada számolt be olyan 
élményről, melynek során akarata ellenére tartották fogva, és néhány migráns (a férfiak 9%-a 
és a nők 15%-a) a négy kizsákmányoló gyakorlat valamelyikét is közvetlenül tapasztalta.

Az emberkereskedelemnek a nemzetközi védelemre irányuló eljárások során regisztrált 
áldozatainak száma meglehetősen alacsony, noha számos tagállam rendszereket vezetett be 
annak érdekében, hogy az emberkereskedelem áldozatai felderíthetők, beazonosíthatók és 
(egyéni értékelés, interjúkérdések révén) megfelelő nemzetközi védelem alá vonhatók 
legyenek.

Mindazonáltal a kutatások szerint az emberkereskedelemnek a nemzetközi védelemre 
irányuló eljárások során beazonosított áldozatainak számáról rendelkezésre álló hiányos 
adatok miatt nem lehet teljes körűen értékelni az egyes nemzeti hatóságok által alkalmazott 
azonosítási mechanizmusok hatékonyságát.

Tekintettel az EU-t elérő fokozott migrációs hullámok miatt kialakult körülményekre, 2015 
áprilisában „uniós fogadóállomásokon alapuló koncepció” született az európai migrációs 
stratégia részeként. Számos fogadóállomást állítottak fel, hogy megkönnyítsék az 
együttműködést a menedékkérők és más migránsok érkezésével szembesülő, frontvonalban 
lévő tagállamok és kapcsolódó európai uniós ügynökségek között. Az áldozatok 
fogadóállomásokon történő azonosítása mégis rendkívül korlátozott, és a tagállami szintű 
gyakorlatok nem bizonyulnak koherensnek, ami egyik oka annak, hogy a társelőadók 
ajánlásokat tesznek a potenciális áldozatok azonosításával kapcsolatos erőfeszítések 
fokozására irányulóan, többek között a civil társadalmi szervezetek és más szereplők 
bevonása, de egyúttal az érintett személyzet számára szükséges képzés biztosítása révén is.

Gyermekkereskedelem:
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Az EU-ba érkező menedékkérők harmadát gyermekek és kíséret nélküli kiskorúak alkotják1. 
Mint ahogy az EPRS által nemrégiben készített tanulmányban olvasható2, „a vegyes 
migrációs hullámok során a nők és a gyermekek körében különösen nagy esély van arra, hogy 
emberkereskedelem áldozatává váljanak”. Megállapítást nyert, hogy az Európai Unióban 
áldozatul esett személyek csaknem negyedét gyermekek teszik ki, az áldozatok közel 78%-a 
lány, és az EU-ban az összes gyermekáldozat csaknem 75%-a európai uniós állampolgár volt. 
Utóbbiak különösen veszélyeztetettek, mert súlyos és maradandó fizikai, pszichológiai és 
érzelmi sérülést szenvednek.

A 2011/36/EU irányelv előírja továbbá, hogy a tagállamok hatóságainak kellőképpen 
figyelembe kell venniük a kísérő nélküli gyermekáldozat személyes és egyedi körülményeit. 
E tekintetben a gyermek mindenek felett álló érdekének egyéni értékelésére támaszkodva kell 
meghozniuk a szükséges intézkedéseket, és szükség esetén gyámot kell kijelölniük a kísérő 
nélküli gyermek számára.

Több jelentés rávilágít, hogy a migráció kapcsán gyakran a gyermekek is szankcióban 
részesülnek az emberkereskedők által gyakorolt kényszer hatására elkövetett 
bűncselekményekért. A beazonosított esetek némelyike vonatkozásában nemcsak az 
emberkereskedelem elleni irányelvben foglalt, áldozatra összpontosító megközelítés 
alkalmazása marad el, hanem kifejezetten jellemző az emberi jogok megsértése.

Ezen irányelv értelmében biztosítani kell, hogy a gyermekek számára ingyenes jogi eszközök 
és segítségnyújtás, továbbá védelmi intézkedések álljanak rendelkezésre, különös 
figyelemmel a kísérő nélküli gyermekáldozatokra, így a gyámok kijelölésére. A javuló 
tendencia ellenére még mindig számos tagállamban hiányoznak a megfelelő gyermekvédelmi 
és segítségnyújtási szolgáltatások. 
A büntetőjogi rendszer hatékonysága és a kereslet bűncselekménnyé nyilvánítása:
Noha némi előrelépés már látható e téren, a tagállamok körében a közös, újra és újra 
megfigyelhető sémát továbbra is a kevéssé alapos nyomozás, a kisszámú sikeres 
büntetőeljárás és az alacsony elítélési ráta jellemzi, nem beszélve arról, hogy az európai uniós 
adatgyűjtés eltéréseket mutat az egyes tagállamokban hozott bírósági ítéletek között. A 2015–
2016-os időszakban hozott 3691 bírósági ítéletből 302 eset felmentéssel, 2925 eset elítéléssel, 
464 eset pedig egyéb határozattal zárult3.

A tagállamok jogszabályai lehetővé teszik a hatóságok számára, hogy ne indítsanak 
büntetőeljárást, illetve ne szabjanak ki szankciókat az emberkereskedelem áldozataival 
szemben. Azok gyakorlati alkalmazása mégis gyakran az áldozatok – mind felnőttek, mind 
gyermekek – büntetését, többek között bebörtönzését vonja maga után. Ez az emberi jogok 
súlyos megsértésének minősül, és az áldozatok körében az adott büntetőjogi rendszer iránti 
bizalmatlanságot erősítheti. Az elfogadott jogszabályok egyértelműségének hiánya és az 
azonosítási folyamatokban rejlő hiányosságok kedvezőtlenül befolyásolják a 8. cikk 
végrehajtását a tagállamok körében.
A jelentések szerint magasabb fokú specializációra van szükség az eljárások különféle 

1 Az Európai Parlament Kutatószolgálata (EPRS) által készített végrehajtási értékelés, 69. o.
2 Scherrer, Az emberkereskedelem áldozatainak felderítése és védelme az uniós fogadóállomásokon: Utólagos 
értékelés, EPRS, 2019.
3 Emberkereskedelemmel kapcsolatos adatgyűjtés az EU-ban, 2018., 101. o. https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-
study.pdf
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szakaszaiban résztvevő szakemberek körében.

Az irányelv, de egyúttal a szakpolitikai dokumentumok, így a stratégia és a nyomonkövetési 
közlemény is arra mutat rá, hogy az emberkereskedelem megelőzésének kulcsfontosságú, 
minden tagállam által sürgősen alkalmazandó eleme kell, hogy legyen az emberkereskedelem 
áldozatai által nyújtott szolgáltatások igénybevételének bűncselekménnyé nyilvánítása.

A tagállamok közötti és az uniós ügynökségekkel folytatott együttműködés:
A tagállamok közötti együttműködés fontos a megelőzés, a felderítés és az 
emberkereskedelem áldozatává vált személyek jogainak biztosítása érdekében. Számos uniós 
ügynökség is fontos szerepet játszik az emberkereskedelem leküzdésére irányuló egyéni 
tagállami erőfeszítések támogatása és a két vagy több tagállam közötti együttműködés 
erősítése terén. Az EASO és a Frontex egyaránt az újonnan érkező migránsok nyilvántartásba 
vételéhez szükséges tagállami kapacitásokat erősíti – különös tekintettel a „fogadóállomások” 
felállítására – az emberkereskedelem áldozatainak felderítése terén kínált kapacitásépítő 
eszközök, így képzések, eszköztárak, útmutatók révén.

A határokon átnyúló együttműködések terén hiányos tapasztalat volt megfigyelhető, ami 
kedvezőtlenül hathat a nyomozásokra és büntetőjogi eljárásokra, és számos nemzeti hatóság a 
kétoldalú együttműködést választotta vagy más csatornákhoz, így az Europolhoz vagy az 
Interpolhoz fordult.

A kutatásból az alábbiak derültek ki:
1) A tagállamok közötti hatékony együttműködés egyre inkább fokozódott az évek során, 

és számos jó páneurópai, regionális és bilaterális gyakorlatra láthatunk példát.

2) A tagállamok számos uniós ügynökség és eszköz különféle formájú támogatását élvezik 
és értékelik.

3) Továbbra is számos kihívást és javításra szoruló területet láthatunk, különösen a több 
ügynökséget átfogó szemléletek nagyobb elszámoltathatóságának szükségessége terén.

Megemlítendő, hogy a tagállamok körében végzett adatgyűjtés szerint korlátozott fontosságot 
tulajdonítanak az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) az emberkereskedelem elleni 
küzdelem keretén belül. Az FRA jelentősebb szerepet játszhatna a büntetőeljárások és 
bírósági eljárások átvilágítása során, különösen a több tagállamot és bűnüldöző hatóságot 
érintő esetekben. Ez az e területen európai uniós jogszabályok hatálya alá tartozó alapvető 
jogokra gyakorolt hatások fokozott nyomon követését jelentené.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az emberkereskedelem megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről, valamint az 
áldozatok védelméről szóló 2011/36/EU irányelv végrehajtásáról
(2020/2029(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkére és 3. cikke (3) 
bekezdésének második albekezdésére, valamint az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 8., 79. és 83. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 3., 5. és 23. cikkére,

– tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 
egyezményre (EJEE), 

– tekintettel az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az 
áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 
2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
(emberkereskedelem elleni irányelv)4,

– tekintettel az Európa Tanács emberkereskedelem elleni fellépésről szóló egyezményére 
és az Európa Tanács ezen a téren megfogalmazott ajánlásaira,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményére 
(„Palermói Egyezmény”) és annak jegyzőkönyveire, és elsősorban az ember-, 
különösen a nő- és gyermekkereskedelem megakadályozásáról, megszüntetéséről és 
büntetéséről szóló jegyzőkönyvére („az ENSZ emberkereskedelemről szóló 
jegyzőkönyve”) és a migránsok szárazföldön, légi úton és tengeren történő csempészete 
elleni fellépésről szóló jegyzőkönyvre,

– tekintettel a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezményre és a gyermekek jogairól 
szóló egyezmény fakultatív, a gyermekkereskedelemről, a gyermekprostitúcióról és a 
gyermekpornográfiáról szóló jegyzőkönyvére, valamint az Európai Parlament a 
gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 30. évfordulója kapcsán a gyermekek 
jogairól szóló, 2019. november 26-i állásfoglalására5,

– tekintettel a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy 
bánásmódok elleni ENSZ-egyezményre,

– tekintettel az ENSZ személyek és különösen nők és gyermekek kereskedelmével 
foglalkozó különleges előadójának munkájára, 

4 HL L 101., 2011.4.15., 1. o.
5 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0066.
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– tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden 
formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ-egyezményre (CEDAW) és különösen annak 
6. cikkére, amely fel kívánja számolni a nőkereskedelem minden formáját és a 
prostitúcióra kényszerített nők kizsákmányolását,

– tekintettel az emberkereskedelem, illetve mások prostitúciója kizsákmányolásának 
megszüntetéséről szóló ENSZ-egyezményre, 

– tekintettel a Nők Negyedik Világkonferenciáján 1995. szeptember 15-én elfogadott 
Pekingi Nyilatkozatra és Cselekvési Platformra, továbbá az ENSZ ezt követő Peking+5 
(2000), Peking+10 (2005) és Peking+15 (2010) különleges ülésein és Peking+20 
felülvizsgálati konferenciáján elfogadott záródokumentumokra,

– tekintettel az emberkereskedelem megelőzéséről, továbbá az ellene folyó küzdelemről 
és az áldozatok védelméről szóló uniós irányelvhez fűzött, közös ENSZ-kommentárra, 
amely megköveteli annak szükségességét, hogy a nemi szempontokat is figyelembe 
véve nemzetközi védelmet biztosítsanak az emberkereskedelem áldozatainak,

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) kényszermunkáról szóló, 1930. 
évi (29. sz.) egyezményére, a kényszermunkáról szóló 1930. évi egyezményhez csatolt 
2014. évi jegyzőkönyvére, a kényszermunka felszámolásáról szóló, 1957. évi (105. sz.) 
egyezményére, a kényszermunkáról szóló, 2014. évi (203. sz.) ajánlására (kiegészítő 
intézkedések), a gyermekmunka legrosszabb formáiról szóló, 1999. évi (182. sz.) 
egyezményére, valamint a háztartási alkalmazottakra vonatkozó, 2011. évi (189. sz.) 
egyezményére,

– tekintettel az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-
irányelvekre,

– tekintettel az ENSZ nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés 
kiküszöbölésével foglalkozó bizottságának (CEDAW) a nők igazságszolgáltatáshoz 
való hozzáférésére vonatkozó, 2015. július 23-i 33. sz. általános ajánlására,

– tekintettel az „Alakítsuk át világunkat: a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlődési menetrend” című, az ENSZ Közgyűlése által 2015. szeptember 25-én 
elfogadott határozatra, és különösen annak 5.2. fenntartható fejlesztési céljára, amely a 
nők és lányok elleni erőszak minden formájának felszámolására irányul a köz- és 
magánszférában, ideértve az emberkereskedelmet, valamint a szexuális és egyéb 
kizsákmányolást is,

– tekintettel az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak 
elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló Egyezményére („isztambuli 
egyezmény”), 

– tekintettel a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére 
vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat 
felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi 
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irányelvre (az áldozatok jogairól szóló irányelv)6,

– tekintettel a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a 
gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat 
felváltásáról szóló, 2011. december 13-i 2011/93/EU európai parlamenti és a tanácsi 
irányelvre7, 

– tekintettel az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató 
munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó 
minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i 2009/52/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre8,

– tekintettel a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével 
kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 
2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre9,

– tekintettel a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális 
bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményekkel érintett, a hatáskörrel 
rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási 
engedélyről szóló, 2004. április 29-i 2004/81/EK tanácsi irányelvre10 („tartózkodási 
engedélyről szóló irányelv”),

– tekintettel a jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a jogellenes tartózkodáshoz történő 
segítségnyújtás meghatározásáról szóló, 2002. november 28-i 2002/90/EK tanácsi 
irányelvre11 és a jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a jogellenes tartózkodáshoz 
történő segítségnyújtás elleni küzdelem büntetőjogi keretének megerősítéséről szóló, 
2002. november 28-i 2002/946/IB tanácsi kerethatározatra12, 

– tekintettel a Bizottság „Az áldozatok jogairól szóló uniós stratégia (2020–2025)” című, 
2020. június 24-i közleményére (COM(2020)0258),

– tekintettel a Bizottság „Az emberkereskedelem felszámolására irányuló európai uniós 
stratégia (2012–2016)” című, 2012. június 19-i közleményére (COM(2012)0286),

– tekintettel a Bizottság „Az emberkereskedelem felszámolására irányuló európai uniós 
stratégia végrehajtásáról szóló félidős jelentés” című, 2014. október 17-i 
(SWD(2014)0318) szolgálati munkadokumentumára, és az e téren elért előrehaladásról 
készített első (COM(2016)0267), második (COM(2018)0777) és harmadik 
(COM(2020)0661) jelentésre, 

– tekintettel a Bizottságnak az emberkereskedelem megelőzéséről és az ellene folytatott 
küzdelemről, valamint az áldozatok védelméről szóló 2011/36/EU irányelvnek való 
megfeleléshez a 23. cikk (1) bekezdése értelmében szükséges intézkedések tagállamok 

6 HL L 315., 2012.11.14., 57. o.
7 HL L 018., 2012.1.21., 7. o.
8 HL L 168., 2009.6.30., 24. o.
9 HL L 348., 2008.12.24., 9. o.
10 HL L 261., 2004.8.6., 19. o.
11 HL L 328., 2002.12.5., 17. o.
12 HL L 328., 2002.12.5., 1. o.
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általi meghozatala mértékének értékeléséről szóló jelentésére (COM(2016)0722), 

– tekintettel „A nemek közötti egyenlőség az EU kül- és biztonságpolitikájában” című, 
2020. október 23-i állásfoglalására13 

– tekintettel az EU isztambuli egyezményhez való csatlakozásáról és a nemi alapú erőszak 
elleni küzdelmet célzó egyéb intézkedésekről szóló 2019. november 28-i 
állásfoglalására14,

– tekintettel „Az emberkereskedelem elleni küzdelem az uniós külkapcsolatok terén” 
című, 2016. július 5-i állásfoglalására15,

– tekintettel az emberkereskedelem megelőzéséről, az ellene folytatott küzdelemről és az 
áldozatok védelméről szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU irányelv nemi szempontokat 
figyelembe vevő végrehajtásáról szóló, 2016. május 12-i állásfoglalására16, 

– tekintettel a szexuális kizsákmányolásról és a prostitúcióról, valamint ezeknek a nemek 
közötti egyenlőségre gyakorolt hatásáról szóló 2014. február 26-i állásfoglalására17,

– tekintettel a Bizottság „Jelentés az emberkereskedelem felszámolására irányuló európai 
uniós stratégia nyomon követéséről, valamint további konkrét intézkedések 
meghatározása” című, 2017. december 4-i közleményére (COM(2017)0728),

– tekintettel „Az egyenlőség Uniója: a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 
stratégia (2020–2025)” című, 2020. március 5-i bizottsági közleményre 
(COM(2010)0152),

– tekintettel az emberkereskedelem gazdasági, társadalmi és emberi következményeiről 
szóló 2020. évi bizottsági tanulmányra, a tagállamok nemzeti és transznacionális 
áldozatkezelési mechanizmusai működésének felülvizsgálatáról szóló, 2020. évi 
bizottsági tanulmányra, az emberkereskedelemre vonatkozó adatgyűjtésről szóló, 2020. 
évi bizottsági tanulmányra, valamint az emberkereskedelem nemi dimenziójáról szóló, 
2016. évi bizottsági tanulmányra;

– tekintettel az emberkereskedelem elleni közös fellépés iránti elkötelezettségről szóló, 
2018. évi közös nyilatkozatra, melyet aláírt az Európai Menekültügyi Támogatási 
Hivatal (EASO), az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA), a Bűnüldözési 
Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), az Európai Unió Büntető 
Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust), az Európai Alapítvány az Élet- és 
Munkakörülmények Javításáért (Eurofound), az Európai Unió Bűnüldözési Képzési 
Ügynöksége (CEPOL), a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai 
Megfigyelőközpontja (EMCDDA), a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását 
végző európai uniós ügynökség (eu-LISA), az Európai Határ- és Partvédelmi 

13 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0286.
14 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0080.
15 HL C 101., 2018.3.16., 47. o.
16 HL C 76., 2018.2.28., 61. o.
17 HL C 285., 2017.8.29., 78. o.
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Ügynökség (Frontex), valamint a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE),

– tekintettel az Europol „Emberkereskedelem az Európai Unióban” című, 2016. február 
18-i helyzetjelentésére,

– tekintettel az Europolnak „Az emberkereskedelem elleni küzdelem kihívásai a digitális 
korszakban” című, 2020. október 18-i jelentésére,

– tekintettel a súlyos és szervezett bűnözés általi fenyegetettségről az Europol által 
készített 2017. évi értékelésre (SOCTA),

– tekintettel az Europol Migránscsempészés Elleni Küzdelem Európai Központjának 
negyedik éves jelentésére (2020. május 15.),

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének a „Súlyos munkaerő-
kizsákmányolás: az Európai Unión belül mozgó vagy ide érkező munkavállalók” című, 
2015. május 29-i jelentésére,

– tekintettel az Eurostat „Emberkereskedelem” című, 2014. október 17-i jelentésére,

– tekintettel a nemzetközi szervezett bűnözés elleni ENSZ-egyezmény (UNTOC) részes 
feleinek konferenciája által elfogadott, az UNTOC és jegyzőkönyvei végrehajtására 
vonatkozó mechanizmus létrehozásáról szóló, 9/1. számú határozatra,

– tekintettel „A menekültek jogállásáról szóló 1951. évi egyezmény 1A. cikke (2) 
bekezdése és/vagy a menekültek jogállásáról szóló 1967. évi jegyzőkönyv az 
emberkereskedelem áldozatai vagy esetleges áldozatai tekintetében történő 
alkalmazása” című, nemzetközi védelemről szóló 2006. április 7-i UNHCR 
iránymutatásra, 

– tekintettel az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalának (UNODC) 
emberkereskedelemmel kapcsolatos, 2018. évi átfogó jelentésére,

– tekintettel az ENSZ nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés 
kiküszöbölésével foglalkozó bizottságának (CEDAW) a migráció kontextusában a 
nőkkel és lányokkal folytatott emberkereskedelemről szóló, 2020. november 6-i 38. sz. 
általános ajánlására,

– tekintettel a Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatósága 2020. szeptember 15-én 
kiadott, a 2011/36/EU irányelv: migrációs és nemi szempontok című európai 
végrehajtási értékelésére18,

– tekintettel eljárási szabályzatának 54. cikkére, valamint az Elnökök Értekezlete 2002. 
december 12-i ülésén hozott, a saját kezdeményezésű jelentések engedélyezésére 
vonatkozó eljárásról szóló határozatának 1. cikke (1) bekezdésének e) pontjára és 3. 
mellékletére,

18 Európai végrehajtás-értékelési tanulmány – „A 2011/36/EU irányelv végrehajtása: migrációs és nemi 
szempontok”, Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatósága, Utólagos Értékelések Osztálya, 2020. 
szeptember 15.
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– tekintettel az eljárási szabályzat 58. cikke alapján az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság által folytatott 
közös tanácskozásokra,

– tekintettel az eljárási szabályzat 51. cikke alapján az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére 
(A9-0011/2021),

A. mivel az emberkereskedelem az emberi méltóság megsértésének, az ember fizikai és 
lelki integritása megsértésének minősül, és a közvetlen hétköznapi környezetünkben 
zajlik, és az Európai Unió Alapjogi Chartája 5. cikkének (3) bekezdésében foglaltak 
szerint az emberi jogok súlyos megsértésének számít;

B. mivel az emberkereskedelem erősen nemi alapú jelenség, 2017-ben és 2018-ban az EU-
ban az összes bejelentett áldozat közel háromnegyede nő és lány volt19, akik 
túlnyomórészt szexuális kizsákmányolás céljából kerültek emberkereskedők hálójába; 
mivel a szexuális kizsákmányolás 2008 óta folyamatosan az emberkereskedelem 
leggyakoribb oka az EU-ban;

C. mivel az emberkereskedelem regisztrált áldozatainak száma a Bizottság legutóbbi 
vizsgálati időszakában (2017 és 2018) nőtt az előző időszakhoz képest, illetve azóta is 
folyamatosan növekszik20; mivel az áldozatok tényleges száma minden valószínűség 
szerint lényegesen magasabb a bejelentett adatoknál, mivel sok áldozat észrevétlen 
marad;

D. mivel az emberkereskedelem áldozatainak jelentős hányada gyermek; mivel az 
emberkereskedelem áldozatává vált gyermekek 78%-a lány, és a felnőtt korú áldozatok 
68%-a nő21;

E. mivel a nemek közötti egyenlőtlenség, a szegénység, a lakóhely kényszerű elhagyása, a 
munkanélküliség, a társadalmi-gazdasági lehetőségek hiánya, az oktatáshoz való 
hozzáférés hiánya, a nemi alapú erőszak, a megkülönböztetés és a marginalizálódás, 
valamint a korrupció azon tényezők közé tartoznak, amelyek az embereket, különösen a 
nőket és a gyermekeket kiszolgáltatottá teszik az emberkereskedelemmel szemben; 
mivel az emberkereskedelem kiváltó okait továbbra sem kezelik megfelelően;

F. mivel az emberkereskedelem áldozatai gyakran többszörös és interszekcionális 
megkülönböztetésnek és erőszaknak vannak kitéve, többek között nem, életkor, faj, 
fogyatékosság, etnikai hovatartozás, kultúra és vallás, valamint nemzeti vagy társadalmi 
származás vagy egyéb státusz alapján, és mivel a megkülönböztetés e formái maguk is 
előmozdíthatják az emberkereskedelmet22;

G. mivel az emberkereskedelemnek számos formája létezik, de ezek mindegyike az 
áldozatok eredendő kiszolgáltatottságával való visszaélésen alapul, és az emberek 

19 A Bizottságnak az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről szóló 
2011/36/EU irányelv 20. cikkében előírtak szerinti harmadik jelentése az emberkereskedelem elleni küzdelem 
terén elért eredményekről, COM(2020)0661.
20 COM(2020)0661.
21 Az EU-ban folytatott emberkereskedelemre vonatkozó adatgyűjtés (2020).
22 COM(2020)0661., 1. o.
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kizsákmányolására irányul, és mivel az emberkereskedelem áldozatai különböző 
jogszerű és illegális tevékenységek területén megtalálhatók, többek között – de nem 
kizárólag – a mezőgazdasági ágazatban, az élelmiszer-feldolgozásban, a szexiparban, a 
háztartási munka, a gyártás, a gondozás, a takarítás területén, illetve más ágazatokban 
(különösen a szolgáltató ágazatokban), a koldulás, a bűnözés, a kényszerházasság, az 
online és offline szexuális kizsákmányolás, az illegális örökbefogadás és az emberi 
szervek kereskedelme területén; mivel az emberkereskedelem más olyan formái is 
léteznek, amelyekről továbbra is kevés adattal és beszámolóval rendelkezünk, beleértve 
néhányat, amelyek erősen nemi alapúak, mint például a kényszerházasság és a házi 
szolgaság;

H. mivel az elmúlt pár évben bebizonyosodott, hogy a migránsok és menedékkérők 
különösen ki vannak téve az emberkereskedelem veszélyének; mivel közülük a kísérő 
nélküli kiskorúak és a nők az emberkereskedő hálózatok különleges célcsoportját 
képezik;

I. mivel az Europol figyelmeztet arra, hogy a Covid19-világjárvány hatása tovább 
növelheti az áldozatok számát23, és csökkentheti annak valószínűségét, hogy a 
bűnüldöző szervek felderítik az emberkereskedőket, valamint hogy a Covid19-válságot 
követő gazdasági recesszió is veszélyes következményekkel járhat az 
emberkereskedelem területén24; mivel az emberkereskedelem áldozatainak helyzete a 
válság kezdete óta romlott, és a támogató szolgálatok nehézségekbe ütköztek az 
áldozatok megsegítése terén;

J. mivel az Europol szerint25 a digitális technológiák használata kiszélesítette a bűnözők 
lehetőségeit arra, hogy különböző kizsákmányolási formák céljából kereskedjenek 
emberekkel; mivel az emberkereskedők a szexuális kizsákmányolás minden 
szakaszában kihasználják az új technológiákat, az áldozatok toborzásától és hirdetésétől 
kezdve zsarolásukig és mozgásuk ellenőrzéséig; mivel ezek az új eszközök fokozott 
anonimitást kínálnak az emberkereskedők számára, és megnehezítik a bűnüldözés 
számára a felderítést; mivel az online interakció kockázatokat és lehetőségeket is teremt 
a bűnözők, az áldozatok és a bűnüldözés számára.

K. mivel az emberkereskedelem továbbra is összetett és elterjedt bűncselekmény, amely 
akadályozhatja az összes fenntartható fejlődési cél elérését, különösen az 5. (nemek 
közötti egyenlőség), a 8. (tisztességes munka és gazdasági növekedés), a 16. (béke, 
jogérvényesülés és erős intézmények) és a 17. (partnerségek a célok eléréséért) 
fenntartható fejlődési célét;

L. mivel az emberkereskedelem mindenekelőtt magánszemélyek elleni súlyos 
bűncselekmény, a társadalom számára is költségekkel jár, például a közszolgáltatások – 
többek között a bűnüldözés, a szakszolgálatok, az egészségügyi szolgáltatások, a 
szociális védelem – további igénybevétele révén, a kiesett gazdasági termelés, a 
rosszabb életminőség és az emberkereskedelem elleni megelőző tevékenységek 

23 COM(2020)0661., 1. o.
24 https://www.europol.europa.eu/publications-documents/challenges-of-countering-human-trafficking-in-
digital-era
25 https://www.europol.europa.eu/publications-documents/challenges-of-countering-human-trafficking-in-
digital-era
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összehangolása miatt; mivel ez a költség a 28 tagú EU esetében 3 700 524 433 EUR-ra 
becsülhető26; 

M. mivel az emberkereskedelem összetett transznacionális jelenség, amely ellen csak akkor 
lehet hatékonyan fellépni, ha az uniós intézmények, a tagállamok, a harmadik országok 
és az Unió, valamint a nemzetközi szervezetek összehangoltan működnek együtt; mivel 
a nemzetközi együttműködés alapvető fontosságú az emberkereskedelem felszámolása 
terén a különböző meglévő belső és külső politikák – például az Európai Unió kül- és 
biztonságpolitikára vonatkozó globális stratégiája és az emberi jogokra és a 
demokráciára vonatkozó, a 2020–2024 közötti időszakra szóló cselekvési terv – 
szinergiája, valamint az érintett országokban folytatott releváns tájékoztató kampányok 
révén; mivel az emberkereskedelmet figyelembe kell venni a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó III. cselekvési tervvel kapcsolatos jogalkotási munka során;

N. mivel az emberkereskedelem áldozatainak hatékony felderítése a legtöbb tagállamban 
továbbra is kihívást jelent olyan különböző okok miatt, mint a nyelvtudás hiánya, vagy 
a rendőrségnek való bejelentéstől való vonakodás, vagy a korlátozott bűnüldözési 
kapacitások; mivel a gyermekáldozatok azonosítása gyakran azért jelent nagyobb 
kihívást, mert nem értik, hogy áldozatok; mivel a tagállamok kötelesek kellő 
gondossággal eljárni az emberkereskedelem megelőzése, az emberkereskedelem 
eseteinek kivizsgálása és az elkövetők megbüntetése, az áldozatok támogatása és 
helyzetének megerősítése, méltóságuk tiszteletben tartása, valamint védelmük és a 
jogorvoslathoz való hozzáférésük biztosítása érdekében, és mivel ennek elmulasztása 
sérti, akadályozza vagy lehetetlenné teszi az áldozatok emberi jogainak és alapvető 
szabadságainak gyakorlását; 

O. mivel az emberkereskedelem elleni irányelv meghatározza az emberkereskedelem 
megelőzése, az ellene folytatott küzdelem és az áldozatok védelme terén az Európai 
Unió egész területén alkalmazandó minimumszabályokat, és meghatározza, hogy mi 
minősül emberkereskedelemnek; mivel az irányelv teljes körű és helyes átültetése, majd 
teljes körű végrehajtása nemcsak kötelező, hanem szükséges is az emberkereskedelem 
elleni küzdelem terén történő előrelépéshez;

P. mivel valamennyi nyomonkövetési jelentés azt mutatja, hogy közel 10 évvel az irányelv 
elfogadása után tagállami szinten továbbra is akadályok nehezítik az irányelv teljes körű 
végrehajtását, és az áldozatok többsége továbbra is észrevétlen marad, a büntetőeljárás 
alá vont bűncselekmények és az elítélt bűnelkövetők aránya pedig változatlanul 
alacsony; mivel az emberkereskedelemmel kapcsolatos nemzeti jogszabályok és 
politikák hatókörét és végrehajtását illetően jelentős hiányosságok tapasztalhatók, 
amelyeket a szervezett bűnözői csoportok aktívan kihasználhatnak, és amelyek miatt az 
emberek nagy csoportjai kiszolgáltatottabbak a kizsákmányolással szemben;

Q. mivel az áldozatokról szóló irányelv végrehajtása nem kielégítő, különösen a hiányos 
és/vagy helytelen átültetés miatt;

R. mivel az emberkereskedelem a szervezett bűnözés egyik rendkívül jövedelmező 
formája, ebből adódóan pedig kereslet- és nyereségvezérelt; mivel a kereslet 
csökkentésének – a nők és lányok szexuális kizsákmányolása tekintetében is – az 

26 Tanulmány az Unión belüli emberkereskedelem gazdasági, társadalmi és emberi költségeiről (2020).
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emberkereskedelem elleni küzdelem központi elemének kell lennie; mivel a szexuális 
kizsákmányolás és a nőkkel szembeni erőszak céljából folytatott 
emberkereskedelemhez hozzá tartozik a fizikai, a pszichológiai és a szexuális erőszak;

S. mivel az isztambuli egyezmény Unió általi megerősítése kiegészítheti az 
emberkereskedelem elleni küzdelem terén tett uniós és tagállami erőfeszítéseket;

T. mivel az Unióban számos gazdasági ágazatban tetten érhető a munkaerő súlyos 
kizsákmányolása, amely a határt átlépő munkavállalók különböző csoportjait – uniós és 
nem uniós polgárokat egyaránt – érinti; mivel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 
által megfogalmazott ajánlásnak27 megfelelően az ilyen gyakorlatokat többek között a 
munkafeltételek célzott ellenőrzésének átfogó rendszerén keresztül kellene kiszűrni;

1. rámutat arra, hogy olyan uniós szinten koordinált, összehangolt és koherens, 
hatékonyabb értékelési és nyomonkövetési mechanizmusokra épülő keretrendszerre van 
szükség, amely szavatolja az emberkereskedelem megelőzésére irányuló lépések, 
egyszersmind pedig az áldozatok támogatásának, segítésének és védelmének 
megerősítését is amellett, hogy az emberkereskedelem teljes felszámolását tűzi ki célul, 
többek között az áldozatok jogairól szóló irányelvben, a tartózkodási engedélyről szóló 
irányelvben, a szexuális bántalmazás és gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 
irányelvben, valamint a kárenyhítésről szóló irányelvben15 biztosított jogoknak 
megfelelő végrehajtás révén, tekintve, hogy az emberkereskedelem határokon átnyúló 
jellegű bűncselekmény, ennélfogva pedig nem kezelhető kizárólag nemzeti szinten;

2. nagyra értékeli a munkát, amelyet a Bizottság az emberkereskedelem elleni 
válaszintézkedések koordinálása, az emberkereskedelem különböző aspektusaival 
kapcsolatos ismeretek és eredmények bővítése – így a nemi dimenzióval és a 
gyermekek különösen kiszolgáltatott helyzetével kapcsolatos kutatás – terén végez; 
felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa e munka folyamatosságát azáltal, hogy kinevez 
egy kizárólag az emberkereskedelem elleni küzdelemmel foglalkozó uniós koordinátort, 
aki rendelkezik a megfelelő szakértelemmel és egyértelmű megbízatással, valamint 
együttműködik a tagállamok és a civil társadalom nemzeti képviselőinek hálózatával a 
következetes együttműködés szavatolása érdekében; 

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az emberkereskedelem elleni küzdelmet célzó 
projektek továbbra is részesüljenek a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapnak, 
a Daphné programnak, az Európai Szociális Alap Plusz és a Belső Biztonsági Alap 
(BBA) programjainak nyújtott finanszírozásból, és felhasználásra kerüljenek más 
meglévő eszközök is, többek között olyan uniós programok, mint például a „Polgárok, 
egyenlőség, jogok és értékek program”, olyan pénzügyi eszközök, mint például a 
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI) és az Uniós 
Szükséghelyzeti Alap Afrikáért, valamint olyan kezdeményezések, mint például az 
EMPACT, az EU és az ENSZ „Reflektorfény” kezdeményezése, valamint a GLO.ACT 
kezdeményezés; emlékeztet arra, hogy szükség van olyan kezdeményezésekre és 
projektekre, amelyek az emberkereskedelem nemi dimenziójával foglalkoznak, 
valamint felszólít az uniós finanszírozású projektek átfogó szakpolitikai 
felülvizsgálatára; felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak stabil finanszírozást és 

27 Súlyos munkaerő-kizsákmányolás: az Európai Unión belül mozgó vagy ide érkező munkavállalók, 
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/severe-labour-exploitation-workers-moving-within-or-european-union
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kellő személyzetet az áldozatok azonosításához és védelméhez, valamint aggodalmát 
fejezi ki amiatt, hogy az áldozatokat segítő szervezetek, kiváltképpen a nőket támogató 
szervezetek nem részesülnek megfelelő finanszírozásban, és a jelentős mértékű 
forrásmegvonások következtében nehézségekbe ütköznek az áldozatoknak nyújtott 
szolgáltatások folyamatos fenntartása tekintetében;

4. kiemeli, hogy a következetes, összehasonlítható és részletes adatok hiánya továbbra is 
akadályozza az emberkereskedelem volumenének és tendenciáinak megfelelő és 
tényeken alapuló értékelését; felhívja a tagállamokat, hogy fokozzák az 
emberkereskedelem összes formájára kiterjedő kutatási, elemzési és adatgyűjtési 
tevékenységekre irányuló erőfeszítéseiket, nyújtsanak e tevékenységekhez több forrást, 
és javítsák az adatforrások nemzeti és uniós szintű koordinációját, valamint a 
naprakészebb, központosított és átfogó, az emberkereskedelem típusa, életkor és nem, 
faji és etnikai származás szerint lebontott adatok gyűjtését, többek között a belföldi 
emberkereskedelem áldozataira is kiterjedően, a statisztikai adatoknak a magánélet 
tiszteletben tartásához és a személyes adatok védeleméhez fűződő jogok betartásával 
történő összeállítása révén, együttműködve az érintett intézményi szereplőkkel, a civil 
társadalommal, az EIGE-vel és valamennyi érintett nemzetközi szervezettel; felszólítja a 
Bizottságot, hogy az Unióra vonatkozóan rendszeresen állítson össze és tegyen közzé 
ilyen adatokat;

5. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gondoskodjanak az emberkereskedelem és 
az embercsempészet megkülönböztetéséről, mivel ezek mélyrehatóbb elemzést, 
valamint eltérő jogi és szakpolitikai válaszokat igényelnek; hangsúlyozza, hogy a kettő 
összetévesztése gyakran azt eredményezi, hogy nem lehet megfelelően azonosítani az 
áldozatokat, biztosítani számukra a védelmi intézkedések igénybevételét, valamint 
elkerülni a másodlagos viktimizációt;

6. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mérjék fel és értékeljék a digitális 
technológiák, a közösségi média és az internetes szolgáltatások – mint az 
emberkereskedelem áldozatainak toborzásához leggyakrabban alkalmazott eszközök – 
használatát, és erősítsék meg a bűnüldöző hatóságok és a civil társadalmi szervezetek 
kapacitásait az emberkereskedelem elleni küzdelemben az új technológiák támasztotta 
kihívásokra való reagáláshoz szükséges technikai ismeretek és célzott erőforrások 
biztosítása révén; felhívja továbbá e feleket, hogy fogadjanak el a harmadik felek 
felelősségére vonatkozó szabályokat a kizsákmányoló anyagokat tároló technológiai 
vállalatok tekintetében, fejlesszék tovább a bírósági eljárásokban és az 
emberkereskedők büntetőeljárás alá vonásában használt jogi eszközöket, segítsék elő az 
érintett hatóságok, az internetszolgáltatók és a közösségimédia-vállalkozások közötti 
információcserét és együttműködést, mozdítsák elő – az áldozatok magánélethez és 
biztonsághoz való jogát tiszteletben tartva, valamint alapvető jogaikat és az 
adatvédelmet szavatolva – a nyilvános tájékoztatási kampányokat az Unió egészében, és 
nagyobb mértékben támogassák a nemzetközi szakértelem és a technológiaalapú 
megoldások körének bővítését, például az áldozatok toborzásának megakadályozása 
érdekében;

7. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az iskoláknak, egyetemeknek, 
vállalatoknak és kutatóintézeteknek szóló kampányok keretében kezeljék prioritásként a 
kibertudatosságot, és támaszkodjanak a rendelkezésre álló szakértelemre, például a 



RR\1223726HU.docx 19/38 PE658.995v02-00

HU

„Gyermekbarát internet” portálra; hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú a közösségi 
médiában felhívni a figyelmet az online emberkereskedelemre annak megakadályozása 
érdekében, hogy újabb áldozatok lépjenek be az emberkereskedő-hálózatokba; felhívja a 
Bizottságot, hogy aktívan működjön együtt a platformokkal az online 
emberkereskedelem megelőzését és leküzdését célzó közös iránymutatások és 
cselekvési tervek kidolgozásában;

Az áldozatok azonosítása, az áldozatok számára nyújtott segítség és támogatás

8. kiemeli, hogy az áldozatok korai szakaszban történő azonosítása a végrehajtás 
tekintetében továbbra is az egyik legfőbb, az áldozatok joggyakorlásának lehetővé tétele 
szempontjából pedig az egyik legmeghatározóbb kihívást jelenti; felhívja a 
tagállamokat, hogy védjék meg az áldozatokat, az emberkereskedelem áldozatává vált 
személyek azonosításának feladatába – a folyamat minden szakasza esetében – 
vonjanak be több szereplőt, többek között a civil társadalmi szervezetek képviselői, a 
bűnüldöző szervek tagjai, a bevándorlási és menekültügyi tisztviselők, a munkaügyi 
felügyelők, a szociális munkások vagy egészségügyi dolgozók, valamint a többi érintett 
szakember és szereplő köréből, és biztosítsanak e szereplők számára lehetőséget arra, 
hogy figyelemfelkeltő tevékenységeket végezzenek; hangsúlyozza, hogy olyan 
megközelítésre van szükség, amely a négy alapvető stratégiára, nevezetesen a 
megelőzésre, a bűnüldözésre, az áldozatok védelmére és a többszintű partnerségre épül; 
felhívja a tagállamokat, hogy különítsenek el megfelelő forrásokat az 
emberkereskedelem áldozatainak azonosítására, védelmére, segítésére és támogatására 
minden szakaszban; kiemeli, hogy a korai azonosítás során figyelembe kell venni a 
nagy kockázatnak kitett ágazatok és csoportok, például az áldozattá vált nők és lányok 
egyedi jellemzőit; 

9. felhívja a tagállamokat, hogy ténylegesen garantálják az áldozatok jogait azáltal, hogy a 
lehető legkorábbi szakaszban biztosítják a jogi segítségnyújtás, többek között a 
törvényes jogaikra vonatkozó hozzáférhető információkat, valamint hogy – az áldozatok 
jogairól szóló irányelvvel való komplementaritás biztosítása mellett – a nemek közötti 
egyenlőség szempontját figyelembe vevő és gyermekközpontú megközelítést 
alkalmazva gondoskodjanak az áldozatok védelméről és támogatásáról; emlékeztet arra, 
hogy az emberkereskedelem elleni irányelv értelmében a tagállamok kötelesek 
meghozni a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok jogosultak legyenek mentesíteni az emberkereskedelem áldozatait 
a büntetőeljárás alá vonás vagy a szankciók kiszabása alól abban az esetben, ha az 
emberkereskedelem áldozatai olyan bűncselekményekben vettek részt, amelyek 
elkövetésére kényszerítették őket;

10. sajnálja, hogy számos tagállamban nem állnak rendelkezésre célzott védelmi programok 
a kiszolgáltatott helyzetben lévő áldozatok számára; hangsúlyozza, hogy fontos 
intézkedéseket hozni a kiszolgáltatott helyzetben lévő áldozatok sajátos igényeinek 
kezelésére, valamint konkrét iránymutatással szolgálni a szexuális kizsákmányolás 
céljából folytatott emberkereskedelem áldozatainak; kiemeli, hogy az áldozatok 
számára – közvetlen eltartottaikra is gondolva – feltétel nélküli és egyénre szabott 
védelmet, segítséget és támogatást kell nyújtani, többek között az emberkereskedőkkel 
vagy a kizsákmányolás elkövetőivel szemben indított büntetőjogi, polgári jogi vagy 
egyéb jogi eljárások keretében; felszólít az áldozatok jogairól szóló irányelv, valamint 
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az összes kapcsolódó jogszabály hatékony, nemen alapuló és áldozatközpontú 
megközelítést alkalmazó végrehajtására valamennyi tagállamban; emlékeztet arra, hogy 
azokat a személyeket, akik az emberkereskedelem áldozatainak védelme és megsegítése 
érdekében dolgoznak, az e tevékenységek kapcsán végzett munkájuk miatt nem szabad 
bűnelkövetőkként kezelni;

11. megjegyzi, hogy az emberkereskedelem áldozatai speciális szolgáltatásokat igényelnek, 
ideértve a biztonságos rövid és hosszú távú szállásokhoz való hozzáférést, a 
tanúvédelmi programokat, az egészségügyi ellátást és a tanácsadást, a fordítási és 
tolmácsolási szolgáltatásokat, a jogorvoslatot, a kárpótlást, az oktatáshoz és képzéshez – 
így a tartózkodás szerinti országukban beszélt nyelv oktatásához – való hozzáférést, a 
munkaerőpiachoz és a munkaerő-közvetítéshez való hozzáférést, a (re)integrációt, az 
áttelepülési segítségnyújtást, valamint a nemi dimenziót hangsúlyosan figyelembe vevő 
személyre szabott szolgáltatásokat; sürgeti a tagállamokat, hogy gondoskodjanak 
nemspecifikus, megfelelő és célzott szolgáltatások nyújtásáról az emberkereskedelem 
áldozatai számára;

12. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő áldozatok, így például 
a nők, gyermekek, LMBTI-személyek, a fogyatékossággal élő személyek és a faji 
alapon megkülönböztetett csoportok sajátos igényeit gyakran figyelmen kívül hagyják, 
és sürgeti a tagállamokat, hogy biztosítsanak olyan nemspecifikus szolgáltatásokat és 
támogatást az áldozatoknak, amelyek megfelelnek az igényeiknek; felhívja a 
tagállamokat, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az LMBTI-személyek szükségleteire, 
mivel ők a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló megkülönböztetés 
különböző típusainak halmozott hatása miatt rendkívül kiszolgáltatottak az 
emberkereskedelemnek;

13. rámutat arra, hogy – a Bizottság három eredményjelentésében foglaltak szerint – a roma 
közösségek, különösen a nők és a gyermekek rendkívül kiszolgáltatottak az 
emberkereskedelem és a kizsákmányolás valamennyi formájával szemben; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 2020–2030 közötti időszakra szóló nemzeti 
romaintegrációs stratégiákon keresztül dolgozzanak ki az emberkereskedelem elleni 
küzdelemre irányuló konkrét intézkedéseket; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy gyűjtsenek statisztikai adatokat az emberkereskedelem áldozatairól etnikai 
hátterük alapján;

14. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az emberkereskedelem áldozatai gyakran nem kapnak 
megfelelő tájékoztatást jogaikról, vagy arról, hogy milyen segítségnyújtási és 
támogatási intézkedéseket vehetnek igénybe; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az 
áldozatok és a személyzet helyszíni szolgálatot végző azon tagjai, akik kapcsolatba 
kerülhetnek áldozatokkal, egyértelmű és ellentmondásmentes tájékoztatást kapjanak;

15. kiemeli, hogy a Covid19-világjárvány összhatása ugyan még nem mérhető, az azonban 
egyértelmű, hogy a válság aránytalan mértékben sújtja az emberkereskedelem 
legkiszolgáltatottabb áldozatait, kiváltképpen a nőket, a gyermekeket és a bizonytalan 
helyzetbe került személyeket, és hogy a válság nyomán több menedékhely kénytelen 
volt bezárni vagy felfüggeszteni szolgáltatásai nyújtását a jelentett fertőzések miatt, 
ezzel pedig emberkereskedelem áldozatává vált személyek maradtak fedél, 
egészségügyi ellátás és jogi segítségnyújtás nélkül; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, 
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hogy megkülönböztetés nélkül biztosítani kell a gondozási és szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést; emlékeztet arra, hogy a világjárvány tovább 
súlyosbította az emberkereskedelem kiváltó okait, és ezzel a lakosság 
legkiszolgáltatottabb csoportjai az emberkereskedelem nagyobb kockázatainak lettek 
kitéve, nőtt az emberkereskedelem áldozatait ábrázoló online hirdetések, a 
gyermekekkel való kapcsolatfelvételre törekvő szexuális ragadozók, az online szexuális 
kizsákmányolás eseteinek száma, valamint a gyermekpornográfia iránti kereslet; 
felhívja a tagállamokat, hogy lépjenek fel hatékonyan a civil társadalmi szervezetek és 
az olyan uniós ügynökségek támogatásával, mint az Europol, amely 2020 márciusában 
jelentést tett közzé „Haszonszerzés a pandémiából: Hogyan használják ki a bűnözők a 
Covid19-válságot?” címmel; felhívja a Bizottságot, hogy végezzen mélyrehatóbb 
elemzést a Covid19-világjárványnak az emberkereskedelem potenciális áldozataira 
gyakorolt hatásairól, valamint általában az emberkereskedelem felépítéséről és 
működéséről, hogy konkrét intézkedéseket lehessen kialakítani az emberkereskedelem 
felszámolására;

16. hangsúlyozza, hogy teljes mértékben működőképes, koherens, a nemzetközi 
áldozatkezelési mechanizmusokkal összehangolt és célzott egyedi pénzügyi juttatásokból 
finanszírozott nemzeti áldozatkezelési mechanizmusokra van szükség ahhoz, hogy 
megoldással lehessen szolgálni a különböző szereplők koordinálásával kapcsolatos 
kihívásokra, valamint azokra a hiányosságokra, amelyek az áldozatok körében a bizalom 
csökkenéséhez vezetnek, és akár az áldozatkezelés eredményességét is negatívan 
befolyásolhatják; hangsúlyozza, hogy a rendőrség és a nem kormányzati szervezetek 
(NGO-k) közötti jó együttműködésnek ki kell egészítenie a kiforrott nemzeti 
áldozatkezelési mechanizmust, amely meghatározza valamennyi érintett szereplő28 
szerepét és felelősségi körét az áldozatokat megillető alapvető jogok védelmének és 
előmozdításának biztosítása érdekében; ösztönzi a tagállamokat, hogy hozzanak létre az 
emberkereskedelem áldozatainak támogatására és befogadására szakosodott nemzeti 
központokat, és mozdítsák elő a határokon átnyúló közvetlen és hatékony 
együttműködést e központok között, valamint a bűnüldöző hatóságok és az érintett uniós 
ügynökségek között;

17. felhívja a Bizottságot, hogy a tagálamokban és transznacionális szinten kövesse nyomon 
és értékelje az áldozatok részére nyújtott kártérítés kapcsán kialakult helyzetet a 
hozzáférés, a végrehajtás és a tényleges kifizetések tekintetében, és terjesszen elő 
konkrét intézkedéseket a jobb, gyorsabb és ingyenes jogi segítségnyújtás, valamint a 
kártérítéshez való hozzáférés valamennyi tagállambeli biztosítása érdekében, a jóvátétel 
más formáinak sérelme nélkül;

18. üdvözli a nemzetközi szervezett bűnözés elleni ENSZ-egyezmény és az egyezményhez 
csatolt jegyzőkönyvek végrehajtásának felülvizsgálatára szolgáló mechanizmus 
létrehozásának 2018. évi elfogadását, valamint a mechanizmus 2020-ban megindított 
felülvizsgálati folyamatát; felhívja a Bizottságot, hogy mutasson példát e felülvizsgálati 
folyamatban; kiemeli az emberkereskedelem mint összetett és folyamatosan változó 
bűncselekmény jobb megértésének fontosságát; felhívja a tagállamokat és az uniós 
intézményeket, hogy gondoskodjanak arról, hogy az emberkereskedelem elemzésének, 

28 Az Európa Tanácsnak az Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Szakértői Csoportja (GRETA) által 
megfogalmazott ajánlások szerint a nemzeti áldozatkezelési mechanizmus alkalmazását a menedékkérők és az 
idegenrendészeti őrizetben lévők esetében is biztosítani kell.
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valamint az emberkereskedelem elleni válaszintézkedések középpontjában továbbra is 
az emberi jogokon alapuló reagálás álljon, valamint emlékeztet arra, hogy együtt kell 
működni a polgárokkal és a civil társadalmi szervezetekkel; kiemeli az Európai 
Parlament és a nemzeti parlamentek fontos szerepét; felkéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy csatlakozzanak az ENSZ emberkereskedelem elleni nemzetközi 
kampányához; sürgeti a tagállamokat, hogy erősítsék meg az emberkereskedelemre 
vonatkozó valamennyi releváns nemzetközi jogi eszközt, többek között az Európa 
Tanács emberkereskedelem elleni fellépésről szóló egyezményét is;

Az emberkereskedelem mint nemi alapú bűncselekmény és a szexuális kizsákmányolás 
céljából folytatott emberkereskedelem elleni fellépés

19. kiemeli, hogy az Unióban – immár 2008 óta folyamatosan – az emberkereskedelem 
legelterjedtebb és leggyakrabban jelentett formája a szexuális kizsákmányolás, ugyanis 
az áldozatok 60%-a szexuális kizsákmányolás céljából vált emberkereskedelem 
áldozatává; megjegyzi, hogy ezen áldozatok 92%-a a nők és lányok közül kerül ki, az 
emberkereskedőknek pedig több mint 70%-a férfi29, ami tükrözi, hogy a szexuális 
kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelem milyen mértékben gyökeredzik a 
nemek közötti különbségekben;

20. sürgeti ezért a tagállamokat, hogy fogadjanak el konkrét intézkedéseket a nemi alapú 
erőszak, a nőkkel és a kiskorúakkal szembeni erőszak, az erőszak társadalmi 
elfogadottságának és a büntetlenség kultúrájának, valamint a nemek közötti strukturális 
egyenlőtlenségek és sztereotípiák mint az emberkereskedelem kiváltó okainak –
 különösen a bevált gyakorlatok megosztásával kiegészített felvilágosító, tájékoztató és 
figyelemfelkeltő kampányok, többek között a férfiak és fiúk bevonását célzó 
programok és képzések révén történő – kezelésére; javasolja, hogy az 
emberkereskedelem elleni uniós jogszabályok végrehajtásának nyomon követése 
keretében a Bizottság erősítse meg és fejlessze a nemi dimenziót, valamint sürgeti a 
Bizottságot, hogy a tagállamok irányelvnek való megfeleléséről és az irányelv 
végrehajtásáról szóló értékelésében e szempontot a továbbiakban is kövesse nyomon;

21. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve vizsgálja meg, hogy a 
szexuális szolgáltatások iránti kereslet miként mozdítja elő az emberkereskedelmet, 
ugyanis az Europol jelentése szerint „vannak tagállamok, ahol a prostitúció legális, ez 
pedig jelentősen megkönnyíti az emberkereskedők számára, hogy a legális közeget 
felhasználják áldozataik kizsákmányolásához”30; emlékeztet az Europol azon 
megállapítására, amely szerint néhány uniós tagállamban, ahol a prostitúció legális, a 
gyanúsítottak a felnőtt áldozatok mellett gyermekeket is ki tudtak zsákmányolni31; 
kiemeli, hogy az emberkereskedelmet az emberkereskedők magas nyeresége és a 
kizsákmányolás minden formáját előmozdító kereslet táplálja; hangsúlyozza, hogy az 
emberkereskedők meglehetősen gyakran legális vállalkozásokat használnak a 
kizsákmányoló tevékenységek leplezésére; emlékeztet arra, hogy a tagállamoknak jogi 
kötelezettségük, hogy visszaszorítsák és csökkentsék a keresletet a kizsákmányolás 
valamennyi formája esetében, és hogy ennek a megelőzésre és a büntetőeljárások 

29 Az EU-ban folytatott emberkereskedelemre vonatkozó adatgyűjtés (2020).
30 Az Europol 2016. február 18-i, „Emberkereskedelem az Európai Unióban” című helyzetjelentése.
31 Az irányelv végrehajtásáról szóló második eredményjelentés, COM(2018)0777, 6. o.
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lefolytatására irányuló erőfeszítések kulcsfontosságú célkitűzésének kell lennie;

22. felhívja a Bizottságot, hogy kezelje prioritásként – többek között tájékoztató, 
figyelemfelhívó és felvilágosító kampányok, a kereslet visszaszorítását és csökkentését 
célzó intézkedések és programok elfogadása révén – a szexuális kizsákmányolás 
céljából folytatott emberkereskedelem bűncselekményének megelőzését, valamint 
lehetőség szerint fogadjon el a jövőben alkalmazandó célzott jogi aktusokat, továbbá 
felhívja a tagállamokat, hogy az emberkereskedelem elleni irányelv 18. cikkének 
ajánlása szerint, és amint azt a Bizottság 2018-ban megerősítette32, az 
emberkereskedelem áldozatai által nyújtott szolgáltatások tudatos igénybevételét 
foglalják bele bűncselekményként nemzeti jogszabályaikba, valamint írjanak elő 
hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat; sürgeti a tagállamokat, hogy 
szorosan működjenek együtt az emberkereskedelem áldozataival foglalkozó civil 
társadalmi szervezetekkel;

23. sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, hogy valamennyi érintett szereplővel 
együttműködésben és a digitális készségek – többek között online biztonsággal 
kapcsolatos – fejlesztése révén összpontosítsanak a szexuális kizsákmányolást célzó 
emberkereskedelem visszatérő, valamint újonnan kialakuló megjelenési formáira, így a 
gyermekek és nők egyre gyakoribb – egyebek mellett a gyermekek elcsábításával és a 
szexuális zsarolással történő – kizsákmányolására, valamint többek között a „loverboy-
módszer” alkalmazására, amelyek az áldozatok online technológiák alkalmazásával való 
toborzásának és engedelmességre kényszerítésének leggyakoribb módszerei; megjegyzi, 
hogy a technológia emberkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetek általi fokozott 
használata jelentősen átalakította e szervezetek hagyományos működését, különösen az 
emberkereskedelem folyamatának egyes szakaszaiban;

24. hangsúlyozza a nemek közötti egyenlőség szempontját figyelembe vevő és 
gyermekközpontú képzési programok fontosságát, továbbá a szexuális kizsákmányolás 
céljából folytatott emberkereskedelem potenciális áldozatainak hatékonyabb korai 
azonosítása érdekében szorgalmazza az ilyen képzési programok számának növelését az 
emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyekkel, nyomozással és a potenciális 
áldozatokkal foglalkozó tisztviselők, bírák, érdekelt felek és szereplők teljes körére 
kiterjedően, valamint arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a civil társadalom, a szociális 
partnerek és a magánszektor bevonásával hozzanak áldozatokat támogató 
intézkedéseket, többek között a kiutat kínáló programokra, a pszichológiai támogatás 
biztosításra, a tisztességes társadalmi és szakmai reintegrációs lehetőségekre, az 
oktatásra, valamint az átfogó szexuális és reprodukciós egészségügyi ellátásokhoz való 
hozzáférésre, az igazságszolgáltatáshoz való jogra és a kapcsolódó jogokra 
vonatkozóan; hangsúlyozza továbbá ezzel összefüggésben a közvéleményt célzó 
tájékoztató programok fontosságát a potenciális áldozatok azonosítása és védelme 
érdekében; kiemeli, hogy a képzési célokra megfelelő forrásokat kell elkülöníteni, és 
ezért felhívja a tagállamokat a megfelelő erőforrások biztosítására;

25. sürgeti a tagállamokat, hogy a nőkkel és lányokkal szembeni erőszak valamennyi 
formája, többek között az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás 
megelőzésének kulcsfontosságú eszközeként biztosítsanak átfogó, az életkorhoz és az 

32 Az irányelv végrehajtásáról szóló második eredményjelentés, COM(2018)0777, 6. o.
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érettségi szinthez igazított szexuális oktatást, amelynek a beleegyezés fontossága és 
minden kapcsolat során a tiszteleten és egyenlőségen alapuló, egészséges hozzáállást 
előmozdító kapcsolati nevelés is részét képezi;

A munkaerő-kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelem

26. rendkívül sajnálatosnak tartja azt a tényt, amelyről több tagállam és civil társadalmi 
szervezet is beszámolt, nevezetesen, hogy bővül a munkaerő-kizsákmányolás céljából 
folytatott emberkereskedelem33; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a gyermekek közül is 
egyre többen válnak a munkaerő-kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelem 
áldozatává, és szorgalmazza, hogy a tagállamokbeli nemzeti munkaügyi felügyeletek 
sürgősen lépjenek fel az ilyen gyakorlatok felderítése és felszámolása érdekében; 
felszólítja továbbá az Európai Munkaügyi Hatóságot, hogy kezelje prioritásként a 
súlyos munkaerő-kizsákmányolás kérdését, és támogassa e területen a tagállamokat a 
kapacitásépítésben a súlyos munkaerő-kizsákmányolás gyakorlatainak célzott 
ellenőrzések révén történő megfelelőbb azonosítása és szankcionálása érdekében; 
kiemeli, hogy a kényszermunka céljából folytatott emberkereskedelem áldozatává vált 
személyek korai azonosításának javítása érdekében mérlegelni kell a munkaerő-
kizsákmányolás kérdésének beépítését az áldozatokkal foglalkozó tisztviselőknek szóló 
képzési programokba; felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve 
vizsgálja meg, hogy az olcsó munkaerő iránti kereslet miként mozdítja elő a munkaerő-
kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelmet; sürgeti a tagállamok 
hatóságait, hogy fokozzák az informális és szabályozatlan munka valamennyi 
formájának felszámolására irányuló erőfeszítéseiket, ezáltal biztosítva, hogy 
valamennyi munkavállaló gyakorolhassa a munkavállalói jogokat; kiemeli, hogy az 
érintett munkavállalók bizonytalan foglalkoztatási helyzetével a munkavállalók függő 
viszonyba kerülnek munkáltatóiktól, és lehetővé válik, hogy az emberkereskedők 
kizsákmányolják áldozataikat;

A kizsákmányolás egyéb formái

27. sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, hogy összpontosítsanak az emberkereskedelem 
valamennyi formájának visszatérő és új mintázataira, így többek között a munkaerő-
kizsákmányolásra, a koldultatásra, a kényszer- és névházasságra és a 
kényszerbűnözésre; kiemeli, hogy az emberkereskedelmet az emberkereskedők magas 
nyeresége és a kizsákmányolás minden formáját előmozdító kereslet táplálja; 
aggodalommal jegyzi meg, hogy számos tagállam nem rendelkezik megfelelő jogi 
szabályozással a kizsákmányolás valamennyi formájának áldozatai védelmében; 
felhívja a tagállamokat, hogy az áldozatok védelme, segítése és támogatása során 
vegyék figyelembe az emberkereskedelem valamennyi formáját; megjegyzi, hogy a 
kényszermunka vagy egyéb kizsákmányolás céljából az Európai Unióban 
emberkereskedelmet folytató bűnszervezetekről szóló közelmúltbeli jelentések ellenére 
nincsenek megfelelő adatok, nincs kellő szabályozás és a kizsákmányolás e formáinak 
áldozatai nem tudnak hozzáférni az áldozatsegítő szolgálatokhoz;

28. megjegyzi, hogy az áldozatok 18%-át a kizsákmányolás egyéb formái céljából folytatott 

33 A Bizottságnak az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről szóló 
2011/36/EU irányelv 20. cikkében előírtak szerinti harmadik jelentése az emberkereskedelem elleni küzdelem 
terén elért eredményekről (COM(2020)0661).
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emberkereskedelem tette ki34, amilyen például a koldulásra kényszerítés, a 
kényszerbűnözés, a csecsemők eladása, a szerveltávolítás, az illegális örökbefogadás, a 
csalás útján történő pénzügyi kizsákmányolás és a béranyaság révén megvalósuló 
emberkereskedelem; rámutat arra, hogy a koldulásra kényszerítés és a kényszerbűnözés 
sok áldozata gyakran marginalizált roma közösségekből származik, és gyakran 
gyermek;

29. hangsúlyozza, hogy az emberkereskedelemre vonatkozó uniós jogi és szakpolitikai 
keret egyesíti a külső és belső dimenziót, elismerve, hogy az emberkereskedelem – mint 
súlyos bűncselekmény és emberi jogi jogsértés – elleni küzdelem az Unió külső 
tevékenységének egyértelmű céljai közé tartozik; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mélyítsék el a harmadik országokkal kialakított együttműködést az 
emberkereskedelem valamennyi formája elleni küzdelem, valamint a közös 
nyomozások és szakosított büntetőeljárások lefolytatását szolgáló lehetőségek erősítése 
érdekében;

Az emberkereskedelem a menekültügy és a migráció kontextusában

30. hangsúlyozza, hogy míg az áldozatok többsége uniós állampolgár, az emberkereskedők 
a migrációs útvonalakat kihasználva szállítják az Unióba az emberkereskedelem 
áldozatait, a humanitárius válságok pedig súlyosbítják a migránsok, menekültek és 
menedékkérők emberkereskedőkkel szembeni kiszolgáltatottságát; rámutat arra, hogy 
az elmúlt években meredeken emelkedett az Unióban történő szexuális kizsákmányolás 
céljából a közép-mediterrán útvonalon szállított nők és gyermekek száma35; felhívja a 
tagállamokat és az Uniót, hogy azonosítsák ezeket a nőket és lányokat, és az 
emberkereskedelem megelőzése és kezelése érdekében egy koherens és összehangolt, 
jogokon alapuló és nemi, illetve életkori szempontból érzékeny megközelítést 
alkalmazva előzzék meg a jövőben a hasonló eseteket; emlékeztet arra, hogy a nők és a 
gyermekek a migrációs útvonalon arra kényszerülhetnek, hogy a védelem és az alapvető 
ellátások fejében szexuális szolgáltatással fizessenek; hangsúlyozza, hogy gyakran túl 
merevek a feltételek ahhoz, hogy e nők és gyermekek hivatalosan is „az 
emberkereskedelem áldozatainak” minősüljenek, így nem tudják igénybe venni azt a 
támogatást, amely kiszolgáltatott helyzetükön segítene;

31. megerősíti, hogy a menedékkérők, a menekültek és a migránsok, különösen pedig a 
kísérő nélküli és szüleiktől elszakított kiskorúak kiszolgáltatottak az 
emberkereskedelemmel szemben, és hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a nőkkel, a 
gyermekekkel és a többi veszélyeztetett csoport tagjaival folytatott 
emberkereskedelemre; kiemeli, hogy a migrációs folyamat különböző, már a migráció 
előtti szakaszaiban is, az EU-ba vezető úton, a végcélnál, valamint az esetlegesen 
visszaküldött személyek esetében számos kiszolgáltatottságot erősítő tényező és 
kockázat áll fenn; megjegyzi, hogy e személyek esetében a helyi nyelv szerény ismerete 
és/vagy a jogaik korlátozott megértése, a megélhetést ténylegesen biztosító 
lehetőségekhez vagy a minőségi oktatáshoz való korlátozott hozzáférés, valamint 
mozgásszabadságuk korlátozása szintén növeli annak kockázatát, hogy 
emberkereskedelem áldozatává válnak;

34 COM(2020)0661.
35 Második eredményjelentés, COM(2018)0777, 3. o.



PE658.995v02-00 26/38 RR\1223726HU.docx

HU

32. rámutat arra, hogy a nemzetközi védelemre irányuló eljárások keretében 
emberkereskedelem áldozataként nyilvántartott személyek száma rendkívül alacsony; 
felszólítja a tagállamokat, hogy fokozzák az érkező személyek számára történő 
információszolgáltatást – a fordítás és tolmácsolás terén történő segítségnyújtást is 
beleértve – az európai uniós jogszabályok szerinti jogaikra és alkalmazandó eljárásokra 
vonatkozóan, többek között az emberkereskedelem és a kizsákmányolás megelőzéséért 
dolgozó jogászok és kulturális mediátorok révén biztosítható támogatási lehetőségeket;

33. rámutat arra, hogy néhány tagállamban a nemzetközi védelem iránti kérelmek 
emberkereskedelem áldozataként azonosított benyújtóinak lehetőségében állt, vagy 
kötelezték őket arra, hogy eljárást váltsanak, és a 2004/81/EK irányelv36 alapján 
tartózkodási engedélyt kérelmezzenek; felhívja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak az 
emberkereskedelem elleni küzdelemre irányuló és a menekültügyi eljárások 
összekapcsolásáról és egymást kiegészítő jellegéről;

34. felhívja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a Dublin III. rendeletben, az 
emberkereskedelem elleni irányelvben és a tartózkodási engedélyről szóló irányelvben 
foglalt rendelkezések egységes alkalmazásáról annak érdekében, hogy 
megakadályozzák azt a néhány tagállamban alkalmazott gyakorlatot, amelynek 
keretében az emberkereskedelem áldozatait visszaszállítják abba az országba, ahol 
kizsákmányolás áldozatává váltak a megérkezésükkor, és amely révén így fokozottan 
kiteszik e személyeket annak a kockázatnak, hogy ismét az emberkereskedelem 
áldozatává váljanak, valamint újabb traumákat szenvedjenek el;

35. felszólítja a tagállamokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket az esetleges áldozatok korai 
beazonosítására irányulóan, különösen a migrációs hullámokon és a fogadóállomásokon 
belül, és fogadjanak el védelmi és megelőzési intézkedéseket; kiemeli, hogy a már 
azonosított potenciális áldozatok számára haladéktalanul biztosítani kell a védelmet és a 
biztonságos helyre való bejutást, ahol a potenciális áldozatok tájékoztatást és jogi 
segítségnyújtást kaphatnak; felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy tartózkodási jogállásától függetlenül valamennyi áldozat, 
köztük a migráns áldozatok is, hozzáférjen az igazságszolgáltatáshoz;

36. felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsanak megfelelő forrásokat és különleges 
létesítményeket az emberkereskedelem jelenlegi és vélhető – többek között női, kísérő 
nélküli és felnőtt hozzátartozóiktól elszakított kiskorú – áldozatai számára és 
biztosítsanak elegendő helyet a menedékhelyeken; felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó személyzet jelenlétét a befogadó 
létesítményekben, és nyújtsanak megfelelő támogatást és finanszírozást a velük 
foglalkozó civil társadalmi szervezetek számára;

37. felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák az emberkereskedelem áldozatainak a 
családi élethez való jogát, és mérjék fel az áldozatoknak biztosított nemzetközi védelem 
lehetséges kiterjesztését családtagjaikra; felhívja a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel az 
áldozatok származási országukban veszélyeztetett családtagjaira vonatkozó, 

36 Európai végrehajtás-értékelési tanulmány – „A 2011/36/EU irányelv végrehajtása: migrációs és nemi 
szempontok”, Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatósága, Utólagos Értékelések Osztálya, 2020. 
szeptember 15., 49. o.
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családegyesítést célzó eljárásokat;

38. rámutat arra, hogy a nemzetközi védelmi eljárások során nemzeti mechanizmusokat kell 
létrehozni az emberkereskedelem áldozataira vonatkozó adatok gyűjtésére, hogy 
biztosítani lehessen az azonosított esetek nyomon követését; 

39. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a felépülésre és mérlegelésre szánt időszak az áldozat 
nyomozás során folytatott együttműködéséhez kapcsolódik, és ezt az időszakot a 
bűnüldöző hatóságok biztosítják; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy egyes tagállamokban37 
ezt az időszakot nem biztosítják sem az emberkereskedelem azon áldozatai számára, akik 
uniós és/vagy EGT-állampolgárok, sem a menedékkérők számára; felhívja a Bizottságot, 
hogy kövesse nyomon a tagállami szinten rendelkezésre álló jogi megoldások 
végrehajtását, különösen a felépülésre és mérlegelésre szánt időszak biztosítását; 

40. felhívja a figyelmet arra, hogy az Europol szerint a migránsok csempészését és az 
emberkereskedelmet néha ugyanazok a bűnszervezetek végzik38, és a vizsgálatok azt 
mutatják, hogy az illegális migránsokat és menedékkérőket egyre gyakrabban veszik 
célba az EU-ban kizsákmányolás céljából39; hangsúlyozza a megelőzés, valamint az 
emberkereskedelem elleni küzdelem fontosságát a csempészet elleni, harmadik 
országokkal – származási vagy tranzitországokkal – való együttműködés során, az 
emberkereskedelem áldozatainak védelme mellett, átfogó támogatási, újrabeilleszkedési 
és rehabilitációs programok biztosításával;

41. emlékezteti a tagállamokat, hogy a menedékkérők biztonságos és legális migrációs 
lehetőségeinek hiánya növeli az emberkereskedelemmel szembeni 
kiszolgáltatottságukat, mivel a tranzit során és az érkezéskor egyaránt 
kizsákmányolhatók; felhívja a tagállamokat, hogy a kiszolgáltatott személyek 
kizsákmányolásának megelőzése érdekében biztosítsanak biztonságosabb és jogszerű 
migrációs útvonalakat, például humanitárius vízumot;

42. megjegyzi, hogy növeli az áldozattá válás valószínűségét, ha valaki nem rendelkezik 
okmányokkal vagy eltartott, és csökkenti annak valószínűségét, hogy az áldozatok 
segítséget kérjenek vagy bejelentést tegyenek, mivel félnek a bevándorlás 
következményeitől, és ezáltal ki vannak téve a kizsákmányolás és a bántalmazás 
kockázatának; megállapítja, hogy az emberkereskedelemmel kapcsolatos nemzeti 
jogszabályok és politikák hatóköre és végrehajtása terén jelentős hiányosságok 
tapasztalhatók, ami az elkövetőket tovább ösztönözheti a rendezetlen jogállású 
áldozatok kizsákmányolására, így emberek nagy csoportjai lesznek kiszolgáltatottabbak 
a kizsákmányolással szemben; felszólítja a tagállamokat, hogy válasszák külön a 
migrációval kapcsolatos végrehajtási intézkedéseket a bűnüldöző tevékenységektől; 
hangsúlyozza, hogy biztonságos bejelentési és hatékony panasztételi mechanizmusokat 
kell létrehozni valamennyi kiszolgáltatott személy számára;

Gyermekkereskedelem

37Az Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Szakértői Csoportjának (GRETA) tevékenységeiről szóló 9. általános 
jelentés, 57. o.
38Az Europol Migránscsempészés Elleni Küzdelem Európai Központjának negyedik éves jelentése (2020)
39Az Europol 2017. évi fenyegetésértékelése a súlyos és szervezett bűnözésről (SOCTA)
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43. megjegyzi, hogy az Európai Unióban az összes áldozat csaknem egynegyedét 
gyermekek teszik ki, akik közül a lányok alkotják (78%-kal) az európai uniós 
gyermekáldozatok túlnyomó többségét; rámutat, hogy az európai uniós 
gyermekáldozatok csaknem 75%-a európai uniós állampolgár volt; különösen aggasztja 
a gyermekáldozatok által az EU-ban elszenvedett erőszak, bántalmazás és 
kizsákmányolás, különösen a szexuális kizsákmányolás céljából emberkereskedelem 
áldozatává váló gyermekek helyzete40;

44. emlékeztet arra, hogy a tagállamok kötelesek különös figyelmet fordítani az 
emberkereskedelem gyermekáldozataira, és minden intézkedés során elsődlegesen a 
gyermekek legfőbb érdekeit kell figyelembe venniük; hangsúlyozza az 
emberkereskedelem áldozatává vált gyermekek által elszenvedett fizikai és 
pszichológiai károkat, valamint a kizsákmányolással szembeni fokozott 
kiszolgáltatottságukat; felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak szigorú 
gyermekvédelmi intézkedéseket, a kiskorúság vélelmét és a gyermek életkorának 
meghatározását, a büntetőeljárás előtti és alatti védelmet, a feltétel nélküli 
segítségnyújtáshoz való hozzáférést, kártérítést, a büntetés mellőzését, továbbá a 
gyermekáldozat családtagjainak nyújtott segítséget és támogatást, valamint megelőzést;

45. felszólítja a tagállamokat, hogy összpontosítsanak a gyermekáldozatok azonosítására, és 
segítsék azokat, hogy élhessenek jogaikkal; hangsúlyozza, hogy a – többek között 
kísérő nélküli – gyermekáldozatok számára azonnal jól képzett és megfelelően 
támogatott gyámokat kell kijelölni, ideértve a vészhelyzeti intézkedésként kijelölt 
ideiglenes gyámokat, és hangsúlyozza a gyermekbarát igazságszolgáltatás és 
szakszolgáltatások fontosságát; felhívja továbbá a tagállamokat, hogy hozzanak 
intézkedéseket az emberkereskedelem kiskorú áldozataival foglalkozók elégséges és 
megfelelő – különösen jogi és pszichológiai – képzésének biztosítása érdekében, és 
figyelemfelhívó kampányok szervezése révén növeljék a gyámok számát;

46. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a konzulátusi személyzet fordítson 
különös figyelmet a kiskorúak biometrikus adatainak vízumkérelmi eljárás során történő 
felvételekor személyazonosságuk helyes ellenőrzésére és a szülői felügyeletet vagy 
törvényes gyámságot gyakorló személlyel/személyekkel való kapcsolatra; felhívja a 
Bizottságot – az Europollal és a civil társadalmi szervezetekkel szoros 
együttműködésben–, valamint a tagállamokat, hogy a gyermekkereskedelem 
megelőzése érdekében nyújtsanak célzott és hatékony oktatást és képzést, valamint 
tájékoztatást az emberkereskedők által alkalmazott módszerekről a nemzeti, helyi és 
regionális hatóságok számára; 

47. felszólítja a tagállamokat, hogy teljes mértékben hajtsák végre a gyermekek szexuális 
bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről 
szóló 2011/93/EU irányelvet41, valamint uniós szinten erősítsék a gyermekek szexuális 
kizsákmányolásának megelőzésére és felszámolására irányuló rendőrségi és igazságügyi 
együttműködésüket; sürgeti a tagállamokat, hogy az információcsere fokozása és a 
határokon átnyúló nyomozások támogatása érdekében működjenek együtt civil 
társadalmi szervezetekkel és uniós ügynökségekkel, különösen az Europollal és az 

40Europol, a Migránscsempészés Elleni Küzdelem Európai Központja 4. éves tevékenységi jelentés – 2020.
41 HL L 335., 2011.12.17., 1.o.
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Eurojusttal;

48. különös aggodalommal veszi tudomásul a gyermekek szexuális zaklatásának 
elterjedtségét, valamint a gyermekek kereskedelmének és szexuális 
kizsákmányolásának gyakorlatát és normalizálódását, és megfelelő válaszra szólít fel az 
online platformok részéről annak megakadályozása érdekében, hogy a gyerekekkel 
kapcsolatos bántalmazó anyagok rendelkezésre álljanak;

49. megjegyzi, hogy új eszközöket – például az internetet és a közösségi médiát – 
használnak a potenciális áldozatok toborzására és odavonzására; kéri, hogy fordítsanak 
különös figyelmet a megfelelő eszközöket kidolgozó internetes platformokra; kéri, hogy 
a digitális szolgáltatásokról szóló új jogszabály foglalkozzon az online erőszakkal 
kapcsolatos eszközök e felhasználásával; felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki 
egy azonosítási, korai támogatási és segítségnyújtási modellt az online szexuális 
kizsákmányolás és bántalmazás áldozataivá vált gyermekek számára, valamint 
dolgozzanak ki figyelemfelkeltő programokat és gyermekbarát jelentéstételi 
mechanizmusokat; ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek további 
lépéseket az ilyen online bűncselekmények elleni küzdelem terén, és erősítsék meg a 
megelőző intézkedéseket; ezért ismételten hangsúlyozza, hogy javítani kell a bűnüldöző 
és gyermekvédelmi hatóságok közötti, határokon átnyúló együttműködést és 
információcserét, valamint gyors családfelkutatási és alternatív gondozási rendszereket 
kell kidolgozni a kísérő nélküli kiskorúak számára;

50. rámutat, hogy a gyermekáldozatoknak különleges támogatásra van szükségük, 
figyelembe véve mindenek felett álló érdekeiket és sajátos kiszolgáltatottságukat; 
ösztönzi a tagállamokat annak biztosítására, hogy a gyermekáldozatokkal kapcsolatba 
kerülő szakemberek, például a bűnüldöző szervek alkalmazottai, a határőrök, a 
köztisztviselők, az igazságszolgáltatásban dolgozók, valamint a szociális és 
egészségügyi dolgozók (beleértve az ifjúsági gondozási létesítményekben dolgozókat 
is) megfelelő képzésben részesüljenek az emberkereskedelem gyermekáldozatainak 
azonosítása, támogatása és besorolása terén; megállapítja, hogy a bűnüldöző szerveken 
belül a gyermekek vallomásának audiovizuális rögzítésére kiképzett szakosodott 
csoportok nem vesznek részt következetesen az emberkereskedelem valamennyi 
gyermekáldozatának kihallgatásában; sürgeti a tagállamokat, hogy tegyék ezt általános 
gyakorlattá, és képezzék ki a bűnüldöző szervek személyzetét az ilyen típusú 
gyermekbarát kihallgatásokra; azt tanácsolja a tagállamoknak, hogy alakítsanak ki az 
egész folyamatra irányuló megközelítést, amely szoros kapcsolatot teremt az 
emberkereskedelem áldozatainak konkrét támogatása, például az emberkereskedelem 
áldozatainak támogatására és fogadására szakosodott központok és a fiatalok 
gondozására kialakított általános egységek között, kielégítve az emberkereskedelem 
valamennyi gyermekáldozatának sajátos szükségleteit;

51. megjegyzi, hogy a roma gyermekek különösen ki vannak téve a kizsákmányolásnak és 
az emberkereskedelemnek, és esetükben nagy a kockázata annak, hogy szexuális 
kizsákmányolásnak, munkaerő-kizsákmányolásnak és koldulásra kényszerítésnek 
legyenek kitéve;

52. üdvözli a Bizottság azon döntését, hogy a gyermekek szexuális zaklatása elleni 
hatékonyabb küzdelemre irányuló, 2020. július 24-i uniós stratégiába belefoglalja a 
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gyermekek szexuális zaklatásának megelőzését és leküzdését célzó európai központ 
létrehozásának lehetőségét, amint azt az Európai Parlament a gyermekek jogairól szóló, 
2019. november 26-i állásfoglalásában szorgalmazta, mivel ez a gyermekbántalmazás 
megelőzésére és kezelésére, valamint az áldozatok megsegítésére irányuló összehangolt 
és többszereplős európai megközelítés sarokköve;

53. megjegyzi, hogy a migráns gyermekek, és különösen a kísérő nélküli és 
hozzátartozójuktól elszakított migráns gyermekek továbbra is erősen ki vannak téve az 
erőszak, az emberkereskedelem és a kizsákmányolás kockázatának az EU-ba irányuló 
és EU-n belüli migrációs útvonalakon; megjegyzi, hogy a lányok a migrációs 
útvonalakon végig ki vannak téve a szexuális kizsákmányolás és a nemi alapú erőszak 
veszélyének; felszólítja a tagállamokat, hogy az emberkereskedelem kísérő nélküli 
gyermekáldozatai számára biztosítsanak olyan segítségnyújtási, támogatási és védelmi 
intézkedéseket, amelyek megfelelnek sajátos szükségleteiknek, érkezésükkor jelöljenek 
ki gyámot számukra, és biztosítsanak nekik megfelelő és hozzájuk igazított 
életkörülményeket; emlékeztet arra, hogy ezeknek az intézkedéseknek nem csak rövid 
távon kell figyelembe venniük a kísérő nélküli gyermekek mindenek felett álló érdekét, 
hanem tartós megoldást kell kínálniuk számukra; elítéli, hogy egyes tagállamok a – 
többek között rendőrségi zárkában való – őrizetet a kísérő nélküli kiskorúak 
„védelmének” eszközeként használják; emlékeztet arra, hogy a tagállamoknak meg kell 
vizsgálniuk az őrizet alternatíváit, különösen gyermekek esetében; emlékeztet arra, 
hogy az őrizet nem szolgálja a gyermek mindenek felett álló érdekét, és hogy a 
tagállamoknak szabadságelvonással nem járó gyermekbarát szállást kell biztosítaniuk;

54. megjegyzi, hogy az emberkereskedők gyakran a befogadóállomásokat használták fel a 
potenciális áldozatok azonosítására és a kizsákmányolás helyszíneire való szállításuk 
megszervezésére, és hogy az illetékes hatóságoknak és a tagállamok egyéb illetékes 
szereplőinek ezért különösen ébernek kell lenniük, figyelemmel kell kísérniük és 
védeniük kell ezeket a központokat, teljes körű felügyeletet gyakorolva, különösen a 
legkiszolgáltatottabbak, például a gyermekek felett, ugyanakkor meg kell erősíteni 
védelmüket azáltal, hogy az iskolákban, ifjúsági központokban és ifjúsági 
mozgalmakban figyelemfelkeltés révén tájékoztatják őket és erősítik szerepvállalásukat; 
hangsúlyozza, hogy összehangolt európai megközelítésre van szükség ahhoz, hogy 
megtalálják és megvédjék az eltűnt, kísérő nélküli migráns gyermekeket;

A büntető igazságszolgáltatási rendszer hatékonysága és az áldozatok által nyújtott 
szolgáltatások iránti kereslet bűncselekménnyé nyilvánítása 

55. megjegyzi az emberkereskedelem bűncselekménye miatt folytatott büntetőeljárások és 
elítélések alacsony számát; sürgeti a tagállamokat, hogy nemzeti vagy nemzetközi 
szinten is megerősített rendőri erőfeszítések révén hozzanak intézkedéseket az 
emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyekben folytatott nyomozások javítása és 
felgyorsítása érdekében, és hozzanak szigorú büntetőjogi szankciókat az 
emberkereskedelem bűncselekménye vonatkozásában; hangsúlyozza, hogy a hatályos 
nemzeti szankciók és azok végrehajtásának módja még mindig jelentősen eltérők 
tagállamonként; kiemeli, hogy különös figyelmet kell fordítani azokra a területekre, 
ahonnan kevés bejelentés érkezik, illetve ahol kevés nyomozást folytatnak, elsősorban 
az alacsony képzettséget igénylő és alacsony fizetéssel járó ágazatokban a szezonális és 
ideiglenes jellegű foglalkoztatásra, így a mezőgazdasági ágazatban zajló munkaerő-
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kizsákmányolásra; felhívja a tagállamokat, hogy az érintett uniós ügynökségek közötti, 
a tagállamokkal, az uniós intézményekkel, a civil társadalmi szervezetekkel és más 
partnerekkel partnerségben alkalmazott összehangolt megközelítés révén küzdjenek a 
büntetlenség ellen, ezáltal növelve a nyomozások és büntetőeljárások hatékonyságát, 
többek között az Europolhoz és az Eurojusthoz hasonló ügynökségek által működtetett 
meglévő platformok hatékony használata révén; felhívja ezért a súlyos 
bűncselekmények – többek között az emberkereskedelem – megelőzéséért, 
felderítéséért, kivizsgálásáért és büntetőeljárás alá vonásáért felelős illetékes 
hatóságokat, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglalt, támogatásukat célzó 
rendelkezésekkel összhangban használják a nagyméretű informatikai rendszereket, 
köztük a Schengeni Információs Rendszert (SIS II);

56. rámutat, hogy nem minden tagállam vezetett be jogszabályokat az emberkereskedelem 
elleni irányelv 18. cikkéhez42 kapcsolódóan; megjegyzi, hogy az áldozatoktól igénybe 
vett szolgáltatások kriminalizálásával kapcsolatos eltérő jogi környezet aláássa a 
kereslet csökkentésére irányuló erőfeszítéseket; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
áldozatok szolgáltatásainak tudatos igénybevétele és a szexuális kizsákmányolás miatti 
büntetőeljárások és büntetőítéletek aránya alacsony az EU-ban; ismételten sürgősen 
felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak jogszabályokat az emberkereskedelem 
áldozatai által nyújtott szolgáltatások tudatos igénybevételének bűncselekménnyé 
nyilvánítására;

57. hangsúlyozza annak alapvető fontosságát, hogy az online emberkereskedelem egyre 
változatosabb bűnözési mintáira adott reakcióként az uniós bűnüldöző közösség 
hatékony és kibővített analitikai kapacitást fejlesszen ki; felhívja a Bizottságot, hogy 
nyújtson pénzügyi támogatást az uniós ügynökségeknek, például az Europolnak, és 
célzott ágazati források, például a Belső Biztonsági Alap révén a tagállamoknak az 
egyre összetettebb információmennyiség feldolgozásához szükséges legmagasabb 
szintű elemzési standardok és megfelelő eszközök biztosítása érdekében;

58. megjegyzi, hogy a nőket társadalmi-gazdasági helyzetük vagy migrációs státuszuk miatt 
aránytalan mértékben kezelik bűnelkövetőkként, és a nemi sztereotípiák, a 
diszkriminatív jogszabályok, a megkülönböztetés interszekcionális vagy összetett 
formái, valamint az eljárási és bizonyítási követelmények és gyakorlatok miatt nem 
férhetnek hozzá egyenlő mértékben az igazságszolgáltatáshoz; felhívja a Bizottságot és 
a tagállamokat annak biztosítására, hogy az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
fizikailag, gazdaságilag, társadalmilag és kulturálisan minden nő számára hozzáférhető 
legyen; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy foglalkozzanak az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés terén a nők előtt álló akadályokkal;

59. sajnálattal állapítja meg, hogy gyakran túl merevek a feltételek ahhoz, hogy az 
áldozatok megszerezzék „az emberkereskedelem áldozatai” hivatalos státuszt, 
különösen a kiskorúak és más veszélyeztetett áldozatok esetében, akik anyagilag és 
érzelmileg függnek az emberkereskedőktől; sajnálatának ad hangot amiatt, hogy az 
áldozatokat még mindig vád alá helyezhetik és elítélhetik olyan bűncselekmények miatt, 
amelyek elkövetésére kényszerítették őket, gyakran a valamely tagállam területére való 
illegális belépéssel kapcsolatban, amely gyakran az emberkereskedelem velejárója; 

42Második előrehaladási jelentés, COM(2018)0777, 29. o.
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felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak egyértelmű rendelkezéseket arra vonatkozóan, 
hogy az emberkereskedelem áldozatai ellen ne indítsanak eljárást és velük szemben ne 
hozzanak szankciókat, továbbá válasszák külön az áldozatok védelmét a bűnüldöző 
szervekkel folytatott együttműködéstől, ami jelenleg minden terhet az áldozatokra hárít; 
kéri, hogy a tagállamok inkább elégítsék ki az áldozatok pszichológiai támogatással 
kapcsolatos igényeit; felhívja továbbá a tagállamokat, hogy tegyék meg az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy az áldozatoknak nyújtott segítség és 
támogatás az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló irányelv sérelme nélkül ne 
legyen ahhoz a feltételhez kötve, hogy az áldozat kész-e együttműködni a nyomozás, a 
büntetőeljárás vagy a tárgyalás során;

60. sajnálatosnak tartja, hogy az emberkereskedelem áldozatainak személyazonosságára 
vonatkozó adatok megjelennek a rendőrségi jelentésekben és az eljárás során, ami 
megnehezíti az áldozatok számára, hogy felszólaljanak vagy megvédjék őket a 
megtorlástól; ösztönzi a tagállamokat, hogy a neveket és egyéb személyazonosító 
adatokat külön aktákban őrizzék, amelyek a rendőrség és az ügyészség számára 
hozzáférhetők, azonban nem fedhetők fel az emberkereskedelemmel gyanúsított 
személyek vagy ügyvédeik előtt, a tisztességes eljáráshoz való jog tiszteletben tartása 
mellett;

61. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a pénzügyi nyomozás és a „pénz követése” 
kulcsfontosságú stratégia legyen az emberkereskedelemből hasznot húzó szervezett 
bűnözés hálózataival kapcsolatos nyomozások és büntetőeljárások során; felhívja a 
tagállamokat, hogy indítsanak pénzügyi nyomozást és működjenek együtt a 
pénzmosással foglalkozó szakértőkkel az emberkereskedelemmel kapcsolatos új 
nyomozások megkezdésekor; felhívja a tagállamokat, hogy erősítsék meg az 
együttműködést az emberkereskedelemben részt vevő személyek vagyoni eszközeinek 
befagyasztása és elkobzása, valamint az áldozatoknak nyújtandó kártérítés terén, többek 
között az elkobzott jövedelmeknek az áldozatok segítésére és védelmére való 
felhasználása révén, amint azt az emberkereskedelemről szóló irányelv (13) 
preambulumbekezdése is ösztönzi; felszólítja a Bizottságot, hogy mérje fel és mozdítsa 
elő a rendelkezésre álló igazságügyi és rendőrségi együttműködés alkalmazását és a 
rendelkezésre álló eszközök használatát, például a bírósági ítéletek kölcsönös 
elismerését, a közös nyomozócsoportokat és az európai nyomozási határozatot; e 
tekintetben holisztikusabb megközelítésre szólít fel, amelynek célja, hogy erősítse az 
ágazatokon átívelő közös gondolkodást, például a migráció, a foglalkoztatás, a 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság terén és sok egyéb ágazatban is;

A tagállamok közötti és az uniós ügynökségekkel folytatott együttműködés

62. emlékeztet az uniós ügynökségek szerepére az áldozatok korai azonosítása és az 
emberkereskedelem elleni küzdelem terén; kéri a források növelését a bel- és 
igazságügyi ügynökségek számára személyzeti képzésekre és kapacitásépítési eszközök 
kialakítására irányulóan az áldozatok felderítésének területén, ideértve a nemek és a 
gyermekek szempontjaira érzékeny megközelítés terén megfelelően képzett személyzet 
kinevezését, különösen a fokozott vegyes migrációs hullámokkal szembesülő 
tagállamokban; felszólítja a Bizottságot, hogy hozzon létre útmutatókat a nemi 
esélyegyenlőség és az emberi jogok témájával kapcsolatos szakértelem bűnüldöző 
hatóságok tevékenységei során történő érvényesítése érdekében az egész EU-ban, 
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többek között a nemek közötti egyensúlynak a döntéshozatali folyamatokban és – 
különösen az emberkereskedelem szempontjából releváns – bel- és igazságügyi 
ügynökségek személyzetében való javítására irányuló, tartós programok kidolgozása 
révén;

63. üdvözli , hogy a bel- és igazságügyi ügynökségek közös kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot fogadtak el az emberkereskedelem elleni együttműködésről; e tekintetben 
felhívja a tagállamokat, hogy az emberkereskedelem elleni küzdelem terén fokozzák a 
határokon átnyúló tudásmegosztást az érintett uniós ügynökségekkel, például az 
Eurojusttal, az Europollal, az FRA-val, a Frontexszel, a CEPOL-lal, az EIGE-vel és az 
EASO-val;

64. hangsúlyozza, hogy az Eurojust alapvető fontosságú szerepet játszik az összetett 
nyomozások és büntetőeljárások tagállami igazságügyi hatóságok közötti 
együttműködésében és koordinálásában, többek között az európai elfogatóparancs és az 
európai nyomozási határozat, valamint a közös nyomozócsoportok alkalmazása révén; 
felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy minél több, az emberkereskedelemmel 
kapcsolatos ügyet időben utaljanak vissza az Eurojusthoz az igazságügyi nyomozások 
és büntetőeljárások tagállamok és harmadik országok közötti koordinációjának fokozása 
érdekében; ösztönzi a közös nyomozócsoportok fokozott igénybevételét az Eurojust és 
az Europol támogatásával, mivel ez az igazságügyi együttműködési eszköz különösen 
hatékonynak bizonyult az emberkereskedelem elleni küzdelemben;

65. ösztönzi a tagállamokat, hogy az emberkereskedelem elleni küzdelem érdekében 
fokozzák az adat- és információcserét az Europol erőforrásainak és adatbázisainak 
felhasználásával;

66. felszólítja a CEPOL-t, hogy nyújtson képzést az illetékes bűnüldöző hatóságok számára 
a nyomozással és az áldozatok védelmével kapcsolatos egységes megközelítések 
biztosítása érdekében;

Ajánlások

67. felhívja a Bizottságot, hogy alapos hatásvizsgálatot követően vizsgálja felül az 
emberkereskedelem elleni irányelvet annak érdekében , hogy javítsa az 
emberkereskedelem valamennyi formájának megelőzésére, kezelésére és büntetőeljárás 
alá vonására irányuló intézkedéseket, különös tekintettel az emberkereskedelem 
legnagyobb területének számító, szexuális kizsákmányolás céljából folytatott 
emberkereskedelemre; foglalkozzon az online technológiák mind az 
emberkereskedelem terjedése, mind megakadályozása terén való használatának 
kérdésével; javítsa a megelőzésre és az áldozatok korai azonosítására, valamint a 
segítségnyújtáshoz és védelemhez való egyszerű és feltétel nélküli hozzáférésre 
irányuló intézkedéseket, ugyanakkor erősítse meg a nemek közötti egyenlőség és a 
gyermekek szempontjait figyelembe vevő horizontális megközelítést az 
emberkereskedelem valamennyi formája tekintetében;

68. felszólítja a Bizottságot, hogy módosítsa az emberkereskedelem elleni irányelvet annak 
biztosítása érdekében, hogy a tagállamok kifejezetten bűncselekménnyé nyilvánítsák az 
emberkereskedelem áldozatai által nyújtott valamennyi olyan szolgáltatás tudatos 
igénybevételét, amely kizsákmányolással jár, amint azt az emberkereskedelem elleni 
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irányelv 18. cikke javasolja, tekintettel e bűncselekmény súlyos és kiterjedt jellegére az 
EU-ban, valamint a büntetőeljárások alacsony számára; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
az ügyészség számára nehéz feladat a tudatosság bizonyítása az emberkereskedelem 
áldozatai által nyújtott szolgáltatások igénybevétele esetében; hangsúlyozza, hogy a 
bizonyítékok fellelésének nehézsége nem feltétlenül döntő érv arra, hogy egy adott 
magatartástípust ne minősítsenek bűncselekménynek; megjegyzi, hogy a büntetőjogi 
felelősségnek arra a helyzetre való korlátozása, amikor a szolgálgatásokat igénybe vevő 
közvetlenül és ténylegesen tudatában van annak, hogy az adott személy 
emberkereskedelem áldozata, nagyon magas küszöböt jelent a büntetőeljárások 
lefolytatásához; úgy véli, hogy az e bűncselekmény elkövetéséhez szükséges ismeretek 
szintjének alapos vizsgálat tárgyát kell képeznie; úgy véli, hogy a szolgáltatásokat 
igénybe vevőnek kell bizonyítania, hogy minden észszerű lépést megtett annak 
érdekében, hogy elkerülje olyan szolgáltatások igénybevételét, amelyet 
emberkereskedelem áldozatai nyújtanak; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a bűnüldöző 
szervek nem rendelkeznek elegendő ismerettel az emberkereskedelem áldozatai által 
nyújtott szolgáltatások tudatos igénybevételéről, a vonatkozó rendelkezésre vonatkozó 
bírósági gyakorlat hiánya miatt, valamint amiatt, hogy nem áll rendelkezésre elegendő 
és megfelelő emberi erőforrás; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a tagállamok 
fokozzák a nyomozások és büntetőeljárások számának növelésére irányuló 
erőfeszítéseiket, és csökkentsék a bizonyítékgyűjtési eljárások során az áldozatokra és 
vallomásaikra nehezedő terheket; felszólít a nyomozók, ügyészek és bírák rendszeres és 
testreszabott képzésére, valamint a pénzügyi nyomozások és más hatékony, hírszerzési 
információkon alapuló nyomozati eszközök szisztematikus alkalmazására, amelyek az 
áldozatok vallomásai mellett számos más típusú bizonyítékkal szolgálhatnak; felhívja a 
tagállamokat, hogy fordítsanak elegendő pénzügyi és emberi erőforrást e 
bűncselekmény megfelelő kezelésére;

69. felszólítja a Bizottságot, hogy haladéktalanul tegyen közzé az emberkereskedelem 
felszámolására irányuló konkrét és célzott uniós stratégiát, és kezelje prioritásként az 
emberkereskedelem kérdését az EU-ban, mégpedig egy átfogó, a nemekre és a 
gyermekekre, valamint az áldozatokra összpontosító jogi és szakpolitikai keret révén;

70. emlékeztet arra, hogy az irányelvet a területen érintett valamennyi szereplőnek, többek 
között a jogalkotóknak, a bíráknak, az ügyészeknek, a rendőrségnek és a közigazgatási 
szerveknek maradéktalanul végre kell hajtania, valamint következetesen és gondosan 
alkalmaznia kell; hangsúlyozza, hogy e szereplők megfelelő képzése alapvető 
fontosságú, csakúgy, mint a megelőző figyelemfelkeltő kampányok, valamint a 
közigazgatási szervek és a civil társadalmi szervezetek közötti együttműködés; kéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák erre irányuló erőfeszítéseiket;

71. felszólítja a Bizottságot, hogy rendszeresen értékelje és vizsgálja felül az 
emberkereskedelem elleni irányelv tagállamok általi végrehajtását, és a 23. cikk (1) 
bekezdésével összhangban nyújtson be jelentést, amelyben értékeli, hogy a tagállamok 
milyen mértékben tették meg az irányelvnek való megfeleléshez szükséges 
intézkedéseket, valamint a hatályos nemzeti jogszabályok hatását, valamint hogy a 
hatékony végrehajtás hiánya esetén sürgősen indítson kötelezettségszegési eljárásokat, 
tegyen jelentést az Európai Parlamentnek, és terjesszen elő javaslatokat az irányelv 
felülvizsgálatára;
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72. felszólítja a Bizottságot, hogy értékelje az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik 
országbeli állampolgárok tartózkodási engedélyének megadásáról szóló 2004/81/EK 
irányelv felülvizsgálatát annak biztosítása érdekében, hogy az áldozatokat ne küldjék 
vissza a mérlegelésre szánt időszak lejárta után, és hogy az emberkereskedelem 
áldozatává vált személyek tartózkodási engedélyét ne tegyék függővé attól, hogy az 
emberkereskedelem áldozatává vált személy részt vesz-e vagy hajlandó-e részt venni az 
ügyben folytatott nyomozásban vagy büntetőeljárásban; felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy a 2011/36/EU irányelv által előírt segítségnyújtáshoz és 
támogatáshoz való feltétel nélküli hozzáférés összeegyeztethető legyen a 2004/81/EK 
irányelvvel és annak alkalmazásával;

73. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy az új többéves pénzügyi keretben 
határozzanak meg, irányozzanak elő és különítsenek el megfelelő forrásokat az 
emberkereskedelem elleni küzdelemre nemzeti vagy európai szinten az európai alapok 
és projektek – például a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMA), a Belső 
Biztonsági Alap (BBA) és a „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” program Daphne 
ága – által biztosított finanszírozási lehetőségek révén;

74. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szervezzenek tájékoztató kampányokat, 
amelyek megszólítják a potenciális áldozatokat, és tájékoztatják őket az uniós 
országokban rendelkezésre álló segítségnyújtásról, védelemről és jogaikról;

75. felszólítja a Bizottságot, hogy végezzen tényeken alapuló kutatást a potenciális 
áldozatokra vonatkozó kockázati tényezőkről, valamint arról, hogy a különböző 
szakpolitikai területek milyen kölcsönhatásban állnak egymással az emberkereskedelem 
kockázati ágazataiban;

76. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az emberkereskedelem megelőzése 
tekintetében vezessenek be az emberi jogokon alapuló – az áldozatok jogaira 
összpontosító – megközelítést, működjenek együtt a civil társadalommal a szükséges 
szolgáltatások és segítség áldozatok számára való nyújtásában, és biztosítsák számukra 
az igazságszolgáltatáshoz, a kártérítéshez és a jóvátételhez való hozzáférést;

77. hangsúlyozza az egységes megközelítés fontosságát a migrációs hullámokban és 
csomópontokon esetlegesen áldozattá válók azonosításának javítása érdekében, továbbá 
annak fontosságát, hogy javuljon a menekültügyi eljárásokhoz való hozzáférés, és 
biztosítva legyen annak az emberkereskedelemhez kapcsolódó eljárásokkal való 
kiegészítő jellege; felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen értékelést az 
emberkereskedelem elleni irányelv végrehajtásáról és fogalmazzon meg javaslatokat 
annak felülvizsgálatára;

78. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak sürgős intézkedéseket a 
migránscsempészésben és emberkereskedelemben aktív bűnözői csoportokkal szemben, 
tekintettel annak valószínűségére, hogy a csempészett személyek emberkereskedelem 
áldozataivá válnak, valamint hogy mérjék fel a migránsokat és a leginkább 
kiszolgáltatott helyzetben lévőket, különösen a kísérő nélküli kiskorúakat, a 
hozzátartozóiktól elválasztott gyermekeket és a nőket érintő kockázatokat; 
hangsúlyozza ezzel összefüggésben, hogy több legális és biztonságos migrációs 
útvonalra van szükség annak érdekében, hogy a rendezetlen jogállású, kiszolgáltatott 



PE658.995v02-00 36/38 RR\1223726HU.docx

HU

személyek kizsákmányolását megakadályozzák;

79. felhívja a tagállamokat, hogy a Covid19-re adott válaszként dolgozzanak ki vészhelyzeti 
tervet annak érdekében, hogy vészhelyzeti körülmények között biztosítsák az 
emberkereskedelem elleni rendszerek minimális működőképességét; megjegyzi, hogy a 
készenléti tervnek minimális szolgáltatáscsomagot kell biztosítania az áldozatok 
számára azonnali szükségleteik kielégítésére azokban az időszakokban, amikor 
korlátozott lehetőség áll rendelkezésre az áldozatsegítésre, a védelemre, az ügy 
kivizsgálására és bírósági eljárásokra;

80. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa az emberkereskedelem elleni küzdelem európai 
uniós koordinátora munkájának folytonosságát azáltal, hogy kinevez egy teljes 
munkaidős emberkereskedelem elleni uniós koordinátort, és ezt foglalja bele az 
emberkereskedelem elleni új stratégiába;

°

° °

81. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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