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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Целта на доклада беше да се оцени прилагането на Директива 2011/36/ЕС, с която се 
установяват минималниправила относно  относно определянето на престъпленията и 
санкциите в областта на трафика на хора с акцент върху миграцията и равенството 
между половете.  Тя обхваща мерките за транспониране в правния ред на държавите 
членки, практическото прилагане на директивата в държавите членки, положителното 
развитие, както и срещнатите предизвикателства. В заключение докладът предоставя 
редица препоръки на Комисията и държавите членки за допълнително насърчаване на 
прилагането на Директивата в бъдеще.

Контекст — Директивата за борба с трафика на хора (Директива 2011/36/ЕС)

Както се посочва в Директивата за борба с трафика на хора,трафикът на хора 
представлява тежко престъпление, често извършвано в рамките на организирана 
престъпна дейност, грубо нарушение на основните права.  Посочената директива, 
приета през 2011 г., въвежда цялостен, съобразен с пола и правата на човека подход в 
борбата с трафика на хора.

Съгласно директивата трафик на хора означава: „набиране, превоз, прехвърляне, 
подслоняване или приемане на лица, включително размяна или прехвърляне на 
контрола над тези лица, посредством заплаха за или употреба на сила или други форми 
на принуда, посредством отвличане, измама, заблуда, злоупотреба с власт или с 
уязвимо положение, или посредством даване или получаване на плащания или облаги, 
с оглед получаване на съгласието на лице, което има контрол над друго лице, с цел 
експлоатация“ (Член 2, параграф 2).

Директивата съдържа наказателноправни разпоредби относно наказателното 
преследване на извършителите, защитата и помощта за жертвите, включително 
зачитането на техните права в наказателното производство. Тя има за цел да засили 
превенцията на този вид престъпност и предвижда мониторинг на изпълнението. 
Директивата е тясно свързана с Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални 
стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпленияи признава, 
че трафикът на хора е явление, свързано с пола – жените и мъжете често са обект на 
трафик за различни цели и поради тази причина мерките за помощ и подкрепа също 
следва да бъдат съобразени с пола. 

Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство до 6 
април 2013 г., а Комисията да докладва на Парламента и на Съвета до 6 април 2015 г. 
относно привеждането в съответствие с директивата от страна на държавите членки. 
Освен това през 2016 г. Комисията публикува първия си периодичен доклад за 
напредъка в борбата с трафика на хора, както се изисква съгласно член 20 от 
Директивата, вторият — през декември 2018 г., а третият — през октомври 2020 г.

От тези доклади и от докладите на други заинтересовани лица става  ясно, че почти 
десет години след приемането на директивата все още остават известни пречки пред 
цялостното ѝ прилагане . Настоящият доклад за изпълнение има за цел да установи и 
подчертае тези пречки, както и да предложи конкретни препоръки на Комисията, 
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държавите членки и другите заинтересовани лица относно начините за най-ефективно 
съгласуване на практиките с цел преодоляване на пречките пред пълното и ефективно 
прилагане на директивата.

Методология на доклада за изпълнение на Директива 2011/36/ЕС

За изготвянето на настоящия доклад бяха предприети много дейности от двамата 
съдокладчици. Сред тях са: оценка на изпълнението, изготвена от службите на 
Генерална дирекция за парламентарни изследвания на тема „Трафик на хора: миграция 
и въпроси, свързани с равенството между половете“, публикувана през септември 
2020 г., семинар по въпросите на равенството между половете, проведен в комисията 
по правата на жените и равенството между половете през февруари 2020 г., и редица 
консултации със заинтересовани лица от институциите и гражданското общество. 
Проведени бяха и няколко срещи с неправителствени организации (НПО), за да се 
получи ясна представа за реалността на място, с участието на следните организации: 
СНПООН, ООН — Жени, EIGE, FRA, EASO, Европейско женско лоби, Женска 
световна мрежа, CEAR, APRAMP, ACCEM, Proyecto Esperanza („Проект Надежда“).

Обобщение на доклада и оценката

Много жертви и трафиканти остават незабелязани и не са включени в официалните 
статистически данни. Следователно голяма част от статистическите данни и доклади са 
непълни и не отразяват адекватно ситуацията. Държавите членки следва да увеличат 
усилията си за справяне с трафика на хора в контекста на миграцията, като се 
съсредоточат върху нови модели, като например непропорционалното визиране на 
жени и момичета като жертви с цел сексуална експлоатация. Необходими са повече 
усилия за противодействие на безнаказаността, като се изправят пред съда лицата, 
които експлоатират и злоупотребяват с жертвите, включително тези, които съзнателно 
използват услугите на жертвите;

необходим е по-координиран подход по отношение на транснационалните аспекти за 
идентифициране на извършителите на престъпления чрез проследяване на потоците от 
печалби. Почти във всички доклади по държави се подчертава, че недостатъчното 
финансиране е основна пречка за усилията за защита и подпомагане на жертвите на 
трафик.

Защита, помощ и подкрепа на жертвите:
Докладвано е, че процентът на откриване и установяване на самоличността на жертвите 
остава нисък въпреки готовността на държавите членки да положат активни усилия за 
задържане. Това може да се обясни с различни причини, като например ограничено 
самосигнализиране (което може да е свързано с недоверието на жертвите към 
правоприлагащите органи, преживени травми, страх от извършители и др.). От друга 
страна, наказателноправните системи на държавите членки все още не предлагат 
достатъчно стимули, чрез които жертвите да бъдат насърчавани да подават сигнали, 
особено когато се съпоставят с евентуалните рискове, като например ответни действия 
с цел отмъщение или експулсиране.

Хората, за които има най-голяма вероятност да бъдат в контакт с жертви на трафик 
(служители на правоприлагащите органи, прокурори, лица, предоставящи здравни 
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грижи, възпитатели,   служители, отговарящи за закрилата на децата, инспектори по 
труда и др.), все още се нуждаят от укрепване на капацитета си, за да могат да 
идентифицират жертвите и да им предоставят помощ и насочване съгласно 
Директивата за борба с трафика на хора. Квалифицираният персонал трябва да 
предоставя подходящи инструменти и ресурси на жертвите, като например обучения, 
съобразени с аспектите на пола и съобразени с интересите на децата.

Освен това липсата на данни за броя на идентифицираните жертви на трафик на хора в 
процедурите за международна закрила не позволява пълна оценка на ефективността на 
механизмите за идентифициране, приети от националните органи. Държавите членки 
следва да гарантират достъпна, особено в кризисни и извънредни ситуации като 
пандемията от COVID-19, безплатна правна помощ и представителство, услуги в 
областта на заетостта, психологическа и медицинска подкрепа.

Трафикът на хора като престъпление, свързано с пола: борба с трафика с цел 
сексуална експлоатация:
Статистическите и другите данни ясно сочат, че сексуалната експлоатация остава най-
разпространената форма на трафик в Европейския съюз.

Почти три четвърти от жертвите в ЕС са жени и момичета, предимно жертви на трафик 
с цел сексуална експлоатация. От 2008 г. насам жените и момичетата постоянно 
представляват  по-голямата част от жертвите, докато по-голямата част от децата жертви 
са момичета, жертви на трафик с цел сексуална експлоатация. 60% от жертвите са обект 
на трафик с цел сексуална експлоатация, като над половината от тях са граждани на ЕС. 
Над 90% от жертвите на трафик с цел сексуална експлоатация са жени и момичета, 
докато 70% от заподозрените, преследваните и осъдените трафиканти са мъже.

Посочените данни подчертават свързаното с пола измерение на престъплението 
трафик. Жените и момичетата все още представляват по-голямата част от жертвите на 
трафик за целите на всички форми на експлоатация. Тези тенденции са постоянно 
изтъквани от Комисията, държавите членки, организациите на гражданското общество 
и агенциите на ЕС. Следователно трафикът на хора изисква подход, основан на пола, и 
държавите членки следва да засилят и доразвият измерението, свързано с равенството 
между половете при наблюдението на прилагането на законодателството на ЕС за 
борба с трафика на хора.

Основен аспект на трафика на хора е безнаказаността на престъплението, което се 
отнася в особена степен за сексуалната експлоатация. Действителният брой на 
жертвите е по-висок от регистрирания брой и повечето жертви остават неоткрити, а 
броят на наказателните преследвания и присъдите на извършителите продължава да 
бъде нисък. Допълнително предизвикателство за разследванията и преследванията 
представлява използването на интернет, социалните медии и цифровите технологии за 
вербуване на жертви на трафик.

Обществената търпимост към неравенството между половете и насилието срещу жени 
и момичета затвърждават толерантна среда за трафик с цел сексуална експлоатация; 
противодействието срещу тази култура на безнаказаност и повишаване на отчетността 
изискват допълнителни усилия и сътрудничество във фазата на полицейското 
разследване, както и при съдебното преследване и постановяването на присъди, не само 
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срещу трафикантите, но и срещу тези, които извличат полза от престъплението и 
експлоатират жертвите.

Поради тази причина значителен аспект от превенцията на трафика на хора е 
намаляването на търсенето чрез криминализиране на използването на услуги, 
предоставяни от жертви на трафик на хора, по-специално жертви на сексуална 
експлоатация, придружени от програми за излизане или кампании за повишаване на 
осведомеността с цел обезсърчаване на търсенето на сексуални услуги от лица, жертви 
на трафик, в съответствие с член 18, параграф 4 от Директивата за борба с трафика на 
хора.  Това би било важна стъпка към признаването на тежкия характер на това 
престъпление, като се осигури реална рамка за предотвратяване  на трафика на хора и 
за спиране на културата на безнаказаност.

Трафикът на хора в контекста на убежището и миграцията:
Масови миграционни потоци биха могли да увеличат риска от трафик на хора в Европа.
Има вероятност мигрантите да бъдат изложени на трафик на различни етапи от процеса 
на предоставяне на убежище. Основните фактори, които увеличават уязвимостта на 
мигрантите да станат жертви на трафик, включват:
(1) ограничен достъп до информация относно процедурите за миграция,
(2) липса на разбиране на системите за заетост и разпоредбите в държавите на 
местоназначение, (3) ролята на трети лица, посредничещи в процеса на миграция, и
(4) липсата на безопасни, законни и организирани канали за миграция, достъпни за 
лицата, търсещи убежище.
Освен това отказът за предоставяне на статут на бежанец и решенията за връщане 
могат да увеличат риска мигрантите да станат жертва на трафик.

Според проучване на МОМ от 2017 г. с участието на 9000 мигранти и бежанци, 
пътуващи по маршрута през Централното и Източното Средиземноморие, равнището 
на трафик на хора сред тях е високо: почти две трети от мигрантите мъже и жени 
споделят личен опит как са били задържани против волята им, а някои мигранти (9% от 
мъжете и 15% от жените) съобщават, че директно са изпитали четирите 
експлоататорски практики.

Броят на регистрираните жертви на трафик на хора в процедурите за международна 
закрила е много малък, въпреки че много държави членки са въвели системи, които 
позволяват жертвите на трафик да бъдат откривани, идентифицирани и насочени към 
подходящи процедури за международна закрила (чрез индивидуална оценка, въпроси, 
поставяни в рамките на интервю).

Въпреки това, изследванията сочат, че липсата на данни за броя на идентифицираните 
жертви на трафик на хора в процедурите за международна закрила не позволява пълна 
оценка на ефективността на механизмите за идентифициране, приети от националните 
органи.

Конкретно в контекста на увеличените миграционни потоци към ЕС, през април 2015 г. 
като част от Европейската програма за миграцията беше стартиран подхода на 
„горещите точки“. Бяха създадени няколко горещи точки, за да се улесни 
сътрудничеството на място между държавите членки на първа линия, които бяха 
изправени пред пристигането на лица, търсещи убежище, и други мигранти, и 



PR\1215779BG.docx 7/19 PE658.995v01-00

BG

съответните агенции на ЕС. Въпреки това идентифицирането на жертвите в горещите 
точки продължава да бъде много ограничено и практиките на равнището на държавите 
членки не са съгласувани, като това са част от причините, поради които 
съдокладчиците включват препоръки за увеличаване на усилията по отношение на 
идентифицирането на потенциалните жертви, включително чрез включване на 
организации на гражданското общество и други участници, но също и чрез осигуряване 
на необходимото обучение на участващите служители.

Трафик на деца:
Една трета от лицата, търсещи убежище, които пристигат в ЕС, са деца и 
непридружени ненавършили пълнолетие лица1. Както се посочва в неотдавнашно 
проучване на Службата на ЕП за парламентарни изследвания2 „в контекста на 
смесените миграционни потоци жените и децата е особено вероятно да станат жертва 
на трафиканти“. Беше отбелязано, че почти една четвърт от всички жертви в ЕС са 
деца, като момичетата представляват приблизително 78% от жертвите, а че почти 75% 
от всички деца жертви в ЕС са граждани на ЕС. Те са особено уязвими, като децата 
жертви са изправени пред тежки и трайни физически, психологически и емоционални 
увреждания.

Директива 2011/36/ЕС предвижда също така, че органите на държавите членки следва 
надлежно да вземат предвид личните и специалните обстоятелства на непридруженото 
дете — жертва на трафик. Във връзка с това те следва да вземат мерки за защита въз 
основа на висшия интерес на детето и, когато е целесъобразно, да определят  
настойник/попечител на непридружения ненавършил пълнолетие.

В докладите се подчертава, че често в контекста на миграцията децата се наказват и за 
престъпления, извършени при условия на принуда от страна на трафиканти. Някои от 
установените случаи са не само неприлагане на ориентирания към жертвите подход, 
залегнал в Директивата за борба с трафика на хора, но представляват и по-голямата 
част от всички нарушения на правата на човека.

Съгласно директивата на децата жертви следва да се предоставят безплатни правни 
ресурси и помощ, а за децата жертви следва да се осигурят мерки за защита, като 
например определяне на настойник/попечител, като се обръща специално внимание на 
непридружените деца жертви. Въпреки подобренията, все още в много държави членки 
липсват адекватни услуги за закрила и помощ за децата.

Ефективност на наказателните системи и криминализиране на търсенето:
Въпреки че се наблюдават известни подобрения, ниското равнище на разследване, 
малкият брой успешни наказателни преследвания и ниският процент на осъдителни 
присъди продължават да бъдат общ и многократно признат проблем сред държавите 
членки. Нещо повече, данните събрани на равнище ЕС, сочат различия между 
държавите членки по отношение на съдебните решения.  От 3691 съдебни решения, 
постановени през периода 2015—2016 г., 302 г. постановяват оправдателна присъда, 

1 EPRS, Оценка на прилагането, стр.  69.
2 A. Шерер, Откриване и защита на жертвите на трафик в горещите точки: Последваща оценка, EPRS, 
2019. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)631757
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2925 – осъдителна присъда и 464 постановяват други решения3.

Държавите членки са приели правни разпоредби, които позволяват на органите да не 
преследват или наказват жертвите на трафик на хора. Практическото им прилагане 
обаче все още води до наказване на жертвите, както възрастни, така и деца, 
включително чрез лишаване от свобода. Това представлява тежко нарушение на 
правата на човека и може да засили недоверието на жертвите в съответната 
наказателноправна система. Липсата на яснота в приетите правни разпоредби и 
недостатъците на процесите на идентифициране оказват отрицателно въздействие 
върху прилагането на член 8 в държавите членки.
Докладва се за необходимостта от по-голяма специализация на професионалистите, 
участващи в различните етапи на производството.

Съгласно директивата, но и според политически документи като стратегията и 
последващите действия във връзка със съобщението, един от ключовите елементи на 
предотвратяването на трафика на хора, който държавите членки са призовани да 
приложат, е криминализирането на съзнателното използване на услугите на жертвите 
на трафик.

Сътрудничество между държавите членки и с агенциите на ЕС:
Сътрудничеството между държавите членки е важно за предотвратяването, 
разкриването и гарантирането на правата на жертвите на трафик на хора. Също така 
няколко агенции на ЕС играят важна роля за подпомагане на отделните държави 
членки в усилията им за борба с трафика на хора и засилването на сътрудничеството 
между две или повече държави членки. Както EASO, така и FRONTEX увеличават 
капацитета на държавите членки по отношение на регистрацията на новопристигналите 
мигранти, по-специално чрез създаването на „горещи точки“, като предлагат 
инструменти за изграждане на капацитет в областта на откриването на жертви на 
трафика на хора, като например обучения, набори от инструменти и насочващи 
документи.

Липсата на опит в трансграничното сътрудничество беше отбелязана като потенциално 
отрицателно въздействие върху разследванията и наказателните производства и 
няколко национални органа преминаха към двустранно сътрудничество или други 
канали, като например чрез Европол или Интерпол.

Изследванията показаха, че:
1) ефективното сътрудничество между държавите членки постепенно нараства през 

годините и могат да бъдат идентифицирани примери за добри общоевропейски, 
регионални и двустранни практики,

2) държавите членки се възползват от и оценяват различните форми на подкрепа, 
предоставяна от различни агенции и инструменти на ЕС,

3) продължават да съществуват редица предизвикателства и области, в които е 
необходимо подобрение, по-специално във връзка с необходимостта от по-голяма 
отчетност на „многоведомствените“ подходи.

3 Data Collection on Trafficking in Human Beings in the EU (Събиране на данни относно трафика на хора в 
ЕС), 2018 г., стр. 101.https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-
agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
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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Следва да се отбележи, че събирането на данни между държавите членки показа 
ограниченото тежест на FRA в рамките на борбата с трафика на хора. FRA може да 
играе по-активна роля в скрининга на наказателни и съдебни процеси, по-специално 
такива, в които участват множество държави членки и правоприлагащи агенции. Това 
би означавало засилен мониторинг на въздействието върху основните права, попадащо 
в обхвата на правото на ЕС в тази област.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прилагането на Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и 
борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него
(2020/2029(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид членове 2 и 3, параграф 3, втора алинея от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС) и членове 8, 79 и 83 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид членове 3, 5 и 23 от Хартата на основните права на Европейския 
съюз,

– като взе предвид Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и 
защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на 
Съвета („Директивата за борба с трафика на хора“)1,

– като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора и 
препоръките на Съвета на Европа в тази област,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

– като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу 
транснационалната организирана престъпност (наричана по-нататък 
„Конвенцията от Палермо“) и протоколите към нея, и по-специално Протокола за 
предотвратяване, противодействие и наказване на трафика на хора, и по-
специално на жени и деца (наричан по-нататък „Протоколът на ООН за трафика“) 
и Протокола срещу незаконния трафик на мигранти по суша, море и въздух,

– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето и Незадължителния 
протокол към Конвенцията за правата на детето относно търговията с деца, 
детската проституция и детската порнография, както и резолюцията на 
Европейския парламент от 26 ноември 2019 г. относно правата на децата по повод 
на 30-ата годишнина от Конвенцията на ООН за правата на детето2,

– като взе предвид работата на специалния докладчик на ООН относно трафика на 
хора, особено на жени и деца, 

– като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените, и по-специално член 6 от нея, който има 
за цел да води борба с всички форми на трафик на жени и с експлоатацията на 
проституцията на жени,

1 ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1.
2 Приети текстове, P9_TA(2019)0066.
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– като взе предвид Конвенцията на ООН за преследване на търговията с хора и 
експлоатацията на чужда проституция, 

– като взе предвид Пекинската декларация и платформа за действие, приети на 
Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., както и 
последващите документи за резултатите, приети на специалните сесии на ООН 
„Пекин + 5“ (2000 г.), „Пекин + 10“ (2005 г.) и „Пекин + 15“ (2010 г.) и на 
конференцията за преразглеждане „Пекин + 20“,

– като взе предвид съвместния документ на ООН относно директивата на ЕС 
относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите 
от него, в който се призовава за предоставянето на международна защита на 
жертвите на трафик на хора по начин, отчитащ спецификите на пола,

– като взе предвид Конвенцията на Международната организация на труда (МОТ) 
за принудителния труд от 1930 г. (№ 29), Протокола от 2014 г. към Конвенцията 
за принудителния труд от 1930 г., Конвенцията относно премахването на 
принудителния труд от 1957 г. (№ 105) и Препоръката за принудителния труд 
(допълнителни мерки) от 2014 г.(№ 203),

– като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с 
насилието срещу жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул), 

– като взе предвид Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, 
подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково 
решение 2001/220/ПВР (Директивата относно правата на жертвите)3,

– като взе предвид Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките 
срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава4,

– като взе предвид Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в 
държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети 
страни5,

– като взе предвид Директива 2004/81/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. за издаване 
на разрешение за пребиваване на граждани на трети страни, които са жертви на 
трафик на хора или са били обект на помощ за незаконна имиграция и които 
сътрудничат с компетентните органи („Директива за пребиваването“)6,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 24 юни 2020 г., озаглавено 
„Стратегия на ЕС за правата на жертвите (2020—2025 г.)“ (COM (2020)0258),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 19 юни 2012 г., озаглавено 

3 OВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57.
4 ОВ L 168, 30.6.2009 г, стр. 24.
5 ОВ L 348, 24.12.2008 г, стр. 98.
6ОВ L 261, 6.8.2004 г, стр. 19.
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„Стратегия на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г.“ 
(COM(2012)0286),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 17 октомври 
2014 г., озаглавен „Междинен доклад относно изпълнението на стратегията на ЕС 
за премахване на трафика на хора“ (SWD (2014) 0318), и първия (COM (2016) 
0267), втория ( COM (2018) 0777) и третия (2020) доклад за напредъка в тази 
област, 

– като взе предвид доклада на Комисията за оценка на степента, до която държавите 
членки са предприели необходимите мерки за спазване на Директива  2011/36/EС 
относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите 
от него в съответствие с член 23, параграф 1 (COM (2016) 0722), 

– като взе предвид своята резолюция от 28 ноември 2019 г. относно 
присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с 
насилието, основано на пола7,

– като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2016 г. относно борбата с трафика на 
хора във външните отношения на ЕС8,

– като взе предвид своята резолюция от 12 май 2016 г. относно прилагането въз 
основа на принципа на равенство между половете на Директива 2011/36/ЕС от 5 
април 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и 
защитата на жертвите от него9,  

– като взе предвид своята резолюция от 26 февруари 2014 г. относно сексуалната 
експлоатация и проституцията и тяхното отражение върху равенството между 
половете10,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 4 декември 2017 г., озаглавено 
„Докладване за последващите действия във връзка със Стратегията на ЕС за 
премахване на трафика на хора и набелязване на допълнителни конкретни 
действия“ (COM(2017)0728),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 5 март 2020 г., озаглавено: „Съюз 
на равенство: Стратегия за равенство между половете (2020 – 2025 г.)“ 
(COM(2020)0152),

– като взе предвид доклада на Европол за състоянието на трафика на хора в ЕС от 
18 февруари 2016 г.,

– като взе предвид доклада на Евростат, озаглавен „Трафик на хора“, от 17 
октомври 2014 г.,

– като взе предвид насоките на ВКБООН от 7 април 2006 г. относно 

7 Приети текстове, P9_TA(2019)0080.
8 ОВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 47.
9 ОВ C 76, 28.2.2018 г., стр. 61.
10 ОВ C 285, 29.8.2017 г., стр. 78.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_EN.html
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международната закрила, озаглавени „Прилагането на член 1а, параграф 2 от 
Конвенцията от 1951 г. и/или Протокола от 1967 г. за статута на бежанците по 
отношение на жертвите на трафик и лицата, изложени на риск от трафик“, 

– като взе предвид оценката на прилагането на европейско равнище на Директива 
2011/36/ЕС: миграция и въпроси, свързани с равенството между половете, 
публикувана от Генералната дирекция за парламентарни изследвания на 15 
септември 2020 г.)11, 

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид съвместните разисквания на комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи и комисията по правата на жените и равенството 
между половете съгласно член 58 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и комисията по правата на жените и равенството между 
половете (A9-0000/2020),

A. като има предвид, че трафикът на хора представлява съвременно робство и тежко 
нарушение на основните права, както е посочено в член 5, параграф 3 от Хартата 
на основните права на Европейския съюз;

1. посочва необходимостта от координирана и съгласувана рамка на равнище ЕС, 
която да гарантира защитата на жертвите на трафик на хора, включително чрез 
координирано прилагане с правата, предоставени от Директивата за правата на 
жертвите, Директивата за пребиваването и Директивата относно обезщетението12;

2. приветства добрата работа, извършена от координатора на ЕС за борба с трафика 
на хора за координиране на действията на ЕС в отговор на трафика на хора и за 
развиване на знания и събиране на данни относно различните аспекти на трафика 
на хора, включително изследване на измерението, свързано с пола и особената 
уязвимост на децата; 

3. подчертава, че е важно финансирането на програмите по фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) да 
продължи да се използва за проекти за борба с трафика на хора, както и да се 
използват други налични инструменти;

4. подчертава, че липсата на последователни и подробни данни продължава да 
възпрепятства адекватната оценка на тенденциите в областта на трафика на хора; 
призовава държавите членки да събират по-актуални данни, разбити по възраст и 
пол, които да включват и лицата, които са обект на вътрешен трафик, чрез 
събиране на статистическа информация в сътрудничество с гражданското 

11 Оценка на прилагането на европейско равнище — „Прилагане на Директива 2011/36/ЕС: Миграция и 
въпроси, свързани с равенството между половете“, Генерална дирекция за парламентарни изследвания, 
Отдел за последваща оценка, 15 септември 2020 г.
12 Директива № 2004/80/ЕО на Съвета от 24 април 2004 г. относно обезщетението на жертвите на 
престъпления, ОВ L 261, 261.6.2004 г., стр. 15.
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общество; 

5. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да гарантират 
диференциация между трафик и контрабанда, които изискват различен 
законодателен подход; подчертава, че объркването между тях често води до 
пропуски при правилното идентифициране на жертвите и при гарантирането на 
достъпа им до мерки за защита и избягване на вторично виктимизиране;

6. призовава Комисията и държавите членки да наблюдават използването за целите 
на трафика на хорана  цифровите технологии, които са предпочитан инструмент 
за набиране на жертви на трафик; 

Идентификация, защита, помощ и подкрепа на жертвите

7. подчертава, че ранното идентифициране на жертвите продължава да бъде едно 
сред основните предизвикателства пред прилагането и сред най-важните по 
отношение на това да се даде възможност на жертвите да упражняват правата си; 
призовава държавите членки да възложат на повече участници отговорност за 
идентифициране на жертвите на трафик на хора на всички етапи от процеса, 
включително на представители на гражданското общество, служители в областта 
на имиграцията и убежището, инспектори по труда и социални работници или 
здравен персонал; 

8. призовава всички държави членки ефективно да гарантират правата на жертвите и 
да ги подкрепят с подход, отчитащ аспектите на пола, като същевременно 
гарантират взаимно допълване с Директивата за правата на жертвите; отбелязва, 
че Директивата за борба с трафика на хора забранява инкриминирането на 
жертвите на трафик на хора; 

9. подчертава, че въпреки че цялостното въздействие на пандемията от COVID-19 
все още не е измеримо, все пак е ясно, че кризата засяга непропорционално най-
уязвимите жертви на трафика на хора, особено жените и децата; 

10. изтъква необходимостта от съгласуван и координиран национален механизъм за 
насочване (НМН); подчертава, че доброто сътрудничество между полицията и 
неправителствените организации (НПО) не може да замести пълноценното НМН, 
определящо ролите и отговорностите на всички съответни участници13;

11. призовава Комисията да наблюдава и оценява положението с обезщетяването на 
жертвите в държавите членки по отношение на достъпа, изпълнението и 
действителните плащания, и да предложи конкретни мерки за гарантиране на по-
добър достъп до обезщетение;

Трафикът на хора като престъпление, свързано с пола, и борбата с трафика с цел 
сексуална експлоатация

13 препоръките на Експертната група за действие срещу трафика на хора към Съвета на Европа (GRETA) 
включват гарантиране на прилагането на НМН по отношение на лицата, търсещи убежище и лицата, 
задържани в имиграционни центрове.
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12. подчертава, че сексуалната експлоатация остава най-разпространената форма на 
трафик в ЕС от 2008 г. насам, като 60% от жертвите са жертви на трафик с цел 
сексуална експлоатация; отбелязва, че повече от 90% от жертвите са жени и 
момичета и че повече от 70% от трафикантите са мъже;

13. настоятелно призовава държавите членки да приемат конкретни мерки за 
справяне с насилието срещу жените и неравенството между половете като 
първопричини за трафика; препоръчва Комисията да засили и разработи 
измерението, свързано с равенството между половете при наблюдението на 
прилагането на законодателството на ЕС за борба с трафика на хора;

14. призовава Комисията, в сътрудничество с държавите членки, да проучи по какъв 
начин търсенето на сексуални услуги води до трафик, тъй като трафикантите са 
склонни да изпращат жертвите си в държави, в които проституцията е 
регламентирана и законно практикувана, като по този начин значително се 
улеснява използването на правната уредба от трафикантите, за да експлоатират 
жертвите си14; припомня, че в някои държави — членки на ЕС, в които 
проституцията е законна, заподозрените са могли да експлоатират деца заедно с 
възрастни жертви15; 

15. призовава Комисията да превърне в приоритет предотвратяването на 
престъплението трафик с цел сексуална експлоатация, включително чрез 
приемане на мерки и програми за обезкуражаване и намаляване на търсенето, и 
призовава държавите членки да включат използването на услугите на жертвите на 
трафик като престъпление в своите национални закони, както се препоръчва в 
член 8 от Директивата за борба с трафика на хора и се потвърждава от Комисията 
през 2018 г.16;

16. настоятелно призовава държавите членки да се съсредоточат върху повтарящите 
се и нововъзникващи модели на трафик на хора с цел сексуална експлоатация, 
като например нарастващата експлоатация на деца и използването на метода 
„влюбено момче“ като най-често срещано средство за набиране на жертви чрез 
използване на онлайн технологии; 

17. подчертава значението на програми за обучение, отчитащи аспектите на пола, за 
длъжностните лица, които посещават жертви, за да се подобри ранното 
идентифициране на лицата, които са жертви на трафик с цел сексуална 
експлоатация, и насърчава държавите членки да приемат мерки за подкрепа на 
жертвите, като например програми за излизане, социална и професионална 
реинтеграция или услуги в областта на сексуалното здраве; 

Трафикът на хора в контекста на убежището и миграцията 

18. подчертава, че миграционните потоци могат да увеличат риска мигрантите да 

14 Доклад на Европол за състоянието на трафика на хора в ЕС от 18 февруари 2016 г. 
15 Европол, Доклад за състоянието „Престъпни мрежи, замесени в трафика и експлоатацията на 
непълнолетни жертви в ЕС“, 18 октомври 2018 г..
16 Втори доклад относно прилагането на директивата, COM (2018)0777, стр. 6.

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/criminal_networks_involved_in_the_trafficking_and_exploitation_of_underage_victims_in_the_eu.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/criminal_networks_involved_in_the_trafficking_and_exploitation_of_underage_victims_in_the_eu.pdf
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станат жертви на трафик в рамките на ЕС17; посочва, че е налице рязко 
увеличение на броя на жените и момичетата, жертви на трафик по маршрута през 
Централното Средиземноморие с цел сексуална експлоатация в ЕС18;  

19. отново посочва, че лицата, търсещи убежище, бежанците и мигрантите са особено 
уязвими към трафика на хора и че следва да се обърне особено внимание на 
трафика на жени, деца и други уязвими групи; подчертава, че съществуват 
уязвимост и рискове на различните етапи на миграционния процес преди самата 
миграция, по пътя към ЕС, по посока на местоназначението и при завръщането19;

20. подчертава много малкия брой регистрирани жертви на трафик на хора в 
процедурите за международна закрила; призовава държавите членки да засилят 
предоставянето на информация на пристигащите лица, включително с помощта на 
писмен и устен превод, относно техните права и приложимите процедури 
съгласно законодателството на ЕС, включително относно възможностите за 
получаванена подкрепа чрез адвокати и културни посредници; 

21. посочва, че в някои държави членки кандидатите за международна закрила, които 
са идентифицирани като жертви на трафик на хора, трябва да променят 
процедурите и да подадат молба за разрешение за пребиваване съгласно 
Директива 2004/81/ЕО20; призовава държавите членки да въведат цялостен и 
мултидисциплинарен подход, който да гарантира, че процедурите за борба с 
трафика на хора и за предоставяне на убежище са взаимосвързани и се допълват 
взаимно;

22. призовава държавите членки да гарантират съгласувано прилагане на 
разпоредбите на Регламента „Дъблин III“, Директивата за борба с трафика на хора 
и Директивата за пребиваването, за да се предотврати практиката, използвана в 
някои държави членки жертвите на трафик на хора да бъдат прехвърляни към 
държавата, в която са били експлоатирани при първото им пристигане, като по 
този начин те са изложени в по-голяма степен на риска от повторен трафик;

23. призовава държавите членки да увеличат усилията си за ранно идентифициране 
на потенциалните жертви, по-специално в рамките на миграционните потоци и 
горещите точки; призовава държавите членки да осигурят подходящи ресурси за 
специализирани центрове за непридружени малолетни и непълнолетни лица и 
жени — жертви на трафик;

24. отбелязва, че миграционните политики на държавите членки, насочени към борба 
с незаконната миграция, могат да имат „възпиращ ефект“ сред уязвимите 

17 Втори доклад за напредъка, (COM(2018)0777); Европол, Европейски център за борба с контрабандата 
на мигранти  (EMSC), 4th Annual Report, 2020 г. Доклад на Европол за състоянието на трафика на хора в 
ЕС от 18 февруари 2016 г.
18 Втори доклад за напредъка, (COM(2018)0777), стр. 3.
19 Оценка на прилагането на европейско равнище — „Прилагане на Директива 2011/36/ЕС: Миграция и 
въпроси, свързани с равенството между половете“, Генерална дирекция за парламентарни изследвания, 
Отдел за последваща оценка, 15 септември 2020 г.
20 Оценка на прилагането на европейско равнище — „Прилагане на Директива 2011/36/ЕС: Миграция и 
въпроси, свързани с равенството между половете“, Генерална дирекция за парламентарни изследвания, 
Отдел за последваща оценка, 15 септември 2020 г.

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2019
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
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мигранти и да предоставят на извършителите допълнителни възможности за 
експлоатация на жертвите с нередовен статут21; призовава държавите членки да 
отделят действията по правоприлагане в областта на миграцията от дейностите по 
правоприлагане;

Трафик на деца

25. отбелязва, че децата представляват почти една четвърт от всички жертви в ЕС, 
като момичетата (78%) съставляват по-голямата част от децата жертви в ЕС; 
посочва, че почти 75% от всички деца жертви в ЕС са граждани на ЕС; изразява 
особена загриженост относно децата жертви в ЕС, жертви на трафик с цел 
сексуална експлоатация22; 

26. призовава държавите членки да се съсредоточат върху идентифицирането на 
децата жертви и тяхното подпомагане, което да им позволи да се възползват от 
правата си; подчертава необходимостта от незабавно определяне на 
настойници/попечители, включително временни настойници/попечители за 
децата жертви;

27. призовава държавите членки да приложат в пълна степен Директива 2011/93/ЕС 
относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, 
както и с детската порнография23, и да засилят полицейското и съдебното 
сътрудничество с цел предотвратяване и борба със сексуалната експлоатация; 

28. отбелязва, че децата мигранти, и по-специално непридружените деца мигранти, 
продължават да са изложени на по-висок риск от трафик и експлоатация по 
миграционните маршрути към и в рамките на ЕС; 

Ефективност на наказателните системи и криминализиране на използването на 
услуги, предоставяни от жертвите  

29. отбелязва ниския брой наказателни преследвания и присъди за престъпления, 
свързани с трафик на хора; настоятелно призовава държавите членки да 
предприемат мерки за подобряване на разследването на случаите на трафик и да 
въведат строги наказания за престъпления, свързани с трафика на хора;

30. посочва, че не всички държави членки са приели законодателство, свързано с 
член 18 от Директивата за борба с трафика на хора24; отбелязва, че различната 
правна среда относно криминализирането на използването на услуги, 
предоставяни от жертвите, може да възпрепятства усилията за намаляване на 
търсенето; отново призовава държавите членки да установят съзнателното 
използване на услугите на жертвите на трафик на хора като престъпление; 

31. призовава държавите членки да приемат ясни разпоредби относно недопускането 
на наказателно преследване или налагане на наказания на жертвите на трафик на 

21 Платформа за международно сътрудничество относно мигрантите без документи (PICUM), Несигурно 
правосъдие? Разрешения за пребиваване на жертви на престъпления в Европа, май 2020 г. 
22 Европол, EMSC, 4-ти годишен доклад за дейността, 2020 г.
23 ОВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1.
24 Втори доклад за напредъка, (COM(2018)0777), стр. 29.

https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf
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хора и относно отделянето на защитата от сътрудничеството с правоприлагащите 
органи;

32. подчертава значението на финансовото разследване и „проследяването на парите“ 
като ключова стратегия за разследване и наказателно преследване на мрежите на 
организираната престъпност, които печелят от трафика на хора; призовава 
Комисията да оцени и насърчи използването на съществуващото съдебно и 
полицейско сътрудничество и наличните инструменти;

Сътрудничество между държавите членки и с агенциите на ЕС

33. припомня ролята на агенциите на ЕС за ранното идентифициране на жертвите и 
борбата с трафика на хора; призовава за повече ресурси за агенциите в областта 
на правосъдието и вътрешните работи (ПВР), за да може техният персонал да 
бъде обучен и да бъдат разработени инструменти за изграждане на капацитет в 
областта на откриването на жертви, включително назначаването на служители на 
агенции, обучени по въпросите на равенството между половете, особено в 
държавите членки, изправени пред нарастващи смесени миграционни потоци; 
призовава Комисията да разработи насоки за интегриране на експертния опит в 
областта на равенството между половете в дейностите на правоприлагащите 
органи в целия ЕС;

Препоръки

34. призовава Комисията да измени Директивата за борба с трафика на хора с оглед 
на актуализирането на нейните разпоредби, включително установяването на 
конкретни мерки за предотвратяване и наказателно преследване на трафика с цел 
сексуална експлоатация като най-голямата област на трафика на хора, да разгледа 
използването на онлайн технологии както в разпространението, така и в 
предотвратяването на трафика на хора, да подобри мерките за предотвратяване и 
ранно идентифициране на жертвите и да засили хоризонталната перспектива, 
свързана с пола, във всички форми на трафик, както и да гарантира, че държавите 
членки изрично инкриминират използването на всички услуги, които включват 
експлоатация; 

35. подчертава значението на съгласувания подход за подобряване на 
идентифицирането на потенциалните жертви в контекста на миграционните 
потоци и в горещите точки, за подобряване на достъпа до процедури за 
предоставяне на убежище и за гарантиране на взаимното им допълване с 
процедурите, свързани с трафика на хора; призовава Комисията да оцени 
прилагането на Директивата за борба с трафика на хора и да представи 
предложения за нейното преразглеждане;

36. призовава Комисията и държавите членки да наблюдават и оценяват риска лицата 
да станат жертви на трафик, като обърнат специално внимание на положението на 
непридружените малолетни и непълнолетни лица и на жените; подчертава в този 
контекст необходимостта от повече законни и безопасни пътища за миграция, за 
да се предотврати експлоатацията на уязвими лица с нередовен статут;

37. призовава Комисията да включи в новата стратегия относно трафика на хора ясни 
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стъпки по отношение на назначаването на координатора на ЕС за борба с трафика 
на хора;

°

° °

38. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.


