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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom správy bolo posúdiť vykonávanie smernice 2011/36/EÚ, ktorou sa stanovujú 
minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti obchodovania 
s ľuďmi so zameraním na migráciu a rodové hľadisko. Správa sa vzťahuje na právne 
transpozičné opatrenia na úrovni členských štátov, praktické vykonávanie smernice v 
členských štátoch, pozitívne výsledky, ako aj problémy, ku ktorým dochádza. V záverečných 
poznámkach správa poskytuje niekoľko odporúčaní pre Komisiu a členské štáty, ktoré sa 
týkajú ďalšieho presadzovania vykonávania smernice v budúcnosti.

Základné informácie – smernica o boji proti obchodovaniu s ľuďmi (smernica 
2011/36/EÚ)

Ako sa uvádza v smernici o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, obchodovanie s ľuďmi 
predstavuje závažný trestný čin, páchaný často v rámci organizovaného zločinu, ako aj 
závažné porušenie ľudských práv. Táto smernica, ktorá bola prijatá v roku 2011, prináša do 
boja proti obchodovaniu s ľuďmi ucelený, rodovo špecifický a ľudskoprávny prístup.

Podľa smernice obchodovanie s ľuďmi je: „Zlákanie, preprava, presun, ukrývanie alebo 
prevzatie osôb vrátane výmeny alebo odovzdania kontroly nad týmito osobami na účely 
vykorisťovania, a to prostredníctvom hrozby alebo použitia násilia alebo iných foriem 
donucovania, únosu, podvodu, klamstva, zneužitia moci alebo zraniteľného postavenia, alebo 
odovzdávania či prijímania platieb alebo výhod na dosiahnutie súhlasu osoby majúcej 
kontrolu nad inou osobou“ (článok 2 ods. 2).

Smernica obsahuje trestnoprávne ustanovenia týkajúce sa stíhania páchateľov, ochrany obetí a 
pomoci obetiam vrátane dodržiavania ich práv v trestnom konaní. Cieľom smernice je 
posilniť predchádzanie tejto trestnej činnosti a stanovuje monitorovanie jej vykonávania. 
Úzko súvisí so smernicou 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, 
podpory a ochrany obetí trestných činov, a uznáva rodovo špecifický fenomén obchodovania 
– že s mužmi a ženami sa často obchoduje na rozdielne účely, a preto by opatrenia pomoci a 
podpory mali byť tiež rodovo špecifické.

Smernica sa musela transponovať do vnútroštátneho práva do 6. apríla 2013 a Komisia 
predložila Parlamentu a Rade do 6. apríla 2015 správu o dodržiavaní smernice členskými 
štátmi. Okrem toho Komisia vydala prvú pravidelnú správu o pokroku dosiahnutom v boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi, ako sa vyžaduje v článku 20 smernice, v roku 2016, druhú v 
decembri 2018, zatiaľ čo tretia má byť uverejnená v októbri 2020.

Z uvedených správ a zo správ iných príslušných zainteresovaných strán je naďalej zrejmé, že 
niektoré prekážky brániace úplnému vykonávaniu smernice pretrvávajú takmer desať rokov 
po jej prijatí. Cieľom tejto správy o vykonávaní je určiť tieto prekážky a poukázať na ne, ako 
aj poskytnúť Komisii, členským štátom a ďalším príslušným zainteresovaným stranám 
konkrétne odporúčania, ako čo najúčinnejšie zosúladiť postupy s cieľom prekonať prekážky 
brániace úplnému a účinnému vykonávaniu smernice.

Metodika použitá pri správe o vykonávaní smernice 2011/36/EÚ
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Pri vypracúvaní tejto správy spoluspravodajcovia uskutočnili mnohé činnosti. Patrili medzi 
ne: posúdenie vykonávania vykonané výskumnou službou Parlamentu EPRS s názvom 
Obchodovanie s ľuďmi: Migrácia a rodové otázky, ktoré bolo uverejnené v septembri 2020, 
seminár o rodových prvkoch, ktorý sa konal vo výbore FEMM vo februári 2020, a niekoľko 
konzultácií s inštitucionálnymi zainteresovanými stranami a zainteresovanými stranami z 
občianskej spoločnosti. S cieľom získať jasný prehľad o situácii v praxi sa uskutočnilo tiež 
niekoľko stretnutí s mimovládnymi organizáciami (MVO): UNODC, OSN Ženy, EIGE, FRA, 
EASO, Európska ženská loby, Women Link Worldwide, CEAR, APRAMP, ACCEM, 
Proyecto Esperanza.

Zhrnutie správy a posúdenie

Mnoho obetí a obchodníkov s ľuďmi zostáva neodhalených a nie je zahrnutých do oficiálnych 
štatistík. Mnohé štatistické údaje a správy sú preto neúplné a dostatočne neodrážajú situáciu. 
Členské štáty by mali zintenzívniť úsilie zamerané na boj proti obchodovaniu s ľuďmi v 
súvislosti s migráciou, pričom by sa mali zamerať na nové spôsoby, ako je neúmerné 
zacielenie na ženy a dievčatá, s ktorými sa obchoduje na účely sexuálneho vykorisťovania. Je 
potrebné vyvinúť väčšie úsilie na boj proti beztrestnosti tým, že budú pred súd postavení tí, 
ktorí obete vykorisťujú a zneužívajú, vrátane tých, ktorí vedome využívajú služby týchto 
obetí;

Je potrebný koordinovanejší prístup v nadnárodných aspektoch identifikovania páchateľov 
tejto trestnej činnosti, a to sledovaním tokov ziskov. Takmer vo všetkých správach o 
jednotlivých krajinách sa zdôrazňuje, že hlavnou prekážkou úsilia o ochranu obetí 
obchodovania s ľuďmi a pomoc týmto obetiam bolo nedostatočné financovanie.

Ochrana obetí a pomoc a podpora pre tieto obete:
Uvádza sa, že miera odhaľovania a identifikácie obetí je naďalej nízka napriek tomu, že 
členské štáty sú ochotné pristupovať k zadržiavaniu proaktívne. Možno to vysvetliť rôznymi 
dôvodmi, ako napríklad obmedzené samonahlasovanie (čo môže súvisieť s nedôverou obetí 
voči orgánom presadzovania práva, prežitou traumou, strachom z páchateľov atď.). Na druhej 
strane systémy trestnej justície členských štátov naďalej len v malej miere povzbudzujú obete 
k tomu, aby prehovorili, a to najmä v porovnaní s možnými rizikami, ako je odveta alebo 
vyhostenie.

Je naďalej potrebné posilňovať kapacity osôb, ktoré budú s najväčšou pravdepodobnosťou v 
kontakte s obeťami obchodovania s ľuďmi (úradníci pre presadzovanie práva, prokurátori, 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, vychovávatelia, úradníci v oblasti starostlivosti o deti, 
inšpektori práce atď.), aby mohli tieto obete identifikovať a poskytnúť im pomoc a 
usmernenia podľa smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Kvalifikovaní pracovníci 
musia obetiam poskytovať primerané nástroje a zdroje, ako napríklad školenia zohľadňujúce 
rodové hľadisko a potreby detí.

Okrem toho nedostatok údajov o počte identifikovaných obetí obchodovania s ľuďmi v rámci 
konaní o medzinárodnej ochrane neumožňuje úplné posúdenie účinnosti mechanizmov 
identifikácie, ktoré zaviedli vnútroštátne orgány. Členské štáty by mali, a to najmä v 
krízových a núdzových situáciách, ako je pandémia COVID-19, zabezpečiť dostupnú 
bezplatnú právnu pomoc a zastúpenie, služby zamestnanosti a psychologickú a zdravotnú 
podporu.
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Obchodovanie s ľuďmi ako rodovo motivovaný trestný čin: riešenie problému 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania
Zo štatistík a údajov jasne vyplýva, že sexuálne vykorisťovanie je naďalej najčastejšou 
formou obchodovania s ľuďmi v Európskej únii.

Takmer tri štvrtiny všetkých obetí v EÚ sú ženy a dievčatá, s ktorými sa obchoduje najmä na 
účely sexuálneho vykorisťovania. Ženy a dievčatá tvoria väčšinu obetí nepretržite od roku 
2008, zatiaľ čo väčšina detských obetí sú dievčatá, s ktorými sa obchoduje na účely 
sexuálneho vykorisťovania. So 60 % obetí sa obchoduje na účely sexuálneho vykorisťovania, 
pričom viac ako polovica z nich sú občanmi EÚ. Viac ako 90 % obetí obchodovania s ľuďmi 
na účely sexuálneho vykorisťovania tvoria ženy a dievčatá, pričom 70 % podozrivých, 
stíhaných a odsúdených obchodníkov s ľuďmi tvoria muži.

Tieto údaje poukazujú na rodový rozmer trestného činu obchodovania s ľuďmi. Ženy a 
dievčatá naďalej tvoria väčšinu obetí obchodovania s ľuďmi v prípade všetkých foriem 
vykorisťovania. Na tieto trendy neustále poukazuje Komisia, členské štáty, organizácie 
občianskej spoločnosti a agentúry EÚ. Obchodovanie s ľuďmi si preto vyžaduje rodový 
prístup a členské štáty by mali posilniť a ďalej rozvíjať rodovú dimenziu pri monitorovaní 
vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Zásadným aspektom obchodovania s ľuďmi je beztrestnosť tohto trestného činu, čo je 
relevantné najmä v prípade sexuálneho vykorisťovania. Skutočný počet obetí je vyšší než 
počet registrovaných prípadov a väčšina obetí zostáva neodhalená, zatiaľ čo počet stíhaných a 
odsúdených páchateľov je naďalej nízky. Ďalší problém pre vyšetrovanie a stíhanie 
predstavuje využívanie internetu, sociálnych médií a digitálnych technológií na získavanie 
obetí obchodovania s ľuďmi.

Spoločenská tolerancia rodovej nerovnosti a násilia páchaného na ženách a dievčatách 
prispievajú k zachovávaniu prostredia, ktoré je zhovievavé voči obchodovaniu s ľuďmi na 
účely sexuálneho vykorisťovania; boj proti tejto kultúre beztrestnosti a zvyšovanie 
zodpovednosti si vyžadujú ďalšie úsilie a spoluprácu pri policajných vyšetrovaniach a 
súdnych stíhaniach a odsúdeniach, a to nielen pokiaľ ide o obchodníkov s ľuďmi, ale aj tých, 
ktorí z tejto trestnej činnosti profitujú a zneužívajú obete.

Z tohto dôvodu je významným aspektom predchádzania obchodovaniu s ľuďmi zníženie 
dopytu prostredníctvom kriminalizácie využívania služieb poskytovaných obeťami 
obchodovania s ľuďmi, najmä obeťami sexuálneho vykorisťovania, spolu s programami na 
vymanenie sa z ich situácie alebo informačnými kampaňami na odrádzanie od dopytu po 
sexuálnych službách obetí obchodovania s ľuďmi v súlade s článkom 18 ods. 4 smernice o 
boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Išlo by o dôležitý krok smerom k uznaniu závažnosti tejto 
trestnej činnosti, zabezpečeniu skutočného rámca pre predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi a 
ukončeniu kultúry beztrestnosti.

Obchodovanie s ľuďmi v kontexte azylu a migrácie:
Veľké migračné toky by mohli zvýšiť riziko obchodovania s ľuďmi v Európe.
Je pravdepodobné, že migranti budú vystavení obchodovaniu s ľuďmi v rôznych fázach 
azylového konania. Medzi kľúčové faktory, ktoré zvyšujú riziko, že sa migranti stanú 
obeťami obchodovania s ľuďmi, patria:
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1) obmedzený prístup k informáciám o migračnom konaní,
2) nedostatočné chápanie systémov zamestnanosti a právnych predpisov v cieľových 
krajinách, 3) úloha tretích strán ako sprostredkovateľov v procese migrácie a
4) nedostatok bezpečných, legálnych a riadnych migračných kanálov pre žiadateľov o azyl.
Okrem toho môže zamietnutie štatútu azylanta a rozhodnutia o návrate zvýšiť riziko, že sa 
migranti stanú obeťami obchodovania s ľuďmi.

Podľa prieskumu Medzinárodnej organizácie pre migráciu z roku 2017, ktorý vychádzal z 
údajov o 9 000 migrantoch a utečencoch, ktorí prechádzali po trase cez centrálne a východné 
Stredozemie, je výskyt obchodovania s ľuďmi medzi týmito osobami vysoký: takmer dve 
tretiny migrantov a migrantiek uviedlo osobné skúsenosti s tým, že boli zadržiavaní proti 
svojej vôli, a niektorí migranti (9 % mužov a 15 % žien) uviedli, že majú priamu skúsenosť so 
štyrmi praktikami vykorisťovania.

Počet registrovaných obetí obchodovania s ľuďmi v rámci konaní o medzinárodnej ochrane je 
veľmi nízky, hoci mnohé členské štáty zaviedli systémy, ktoré umožňujú odhaliť obete 
obchodovania s ľuďmi, identifikovať ich a odkázať na príslušné postupy medzinárodnej 
ochrany (na základe individuálneho posúdenia, pohovorov).

Z výskumu jednako vyplýva, že nedostatok údajov o počte identifikovaných obetí 
obchodovania s ľuďmi v rámci konaní o medzinárodnej ochrane neumožňuje úplné posúdenie 
účinnosti mechanizmov identifikácie, ktoré zaviedli vnútroštátne orgány.

Konkrétne v súvislosti so zvýšenými migračnými tokmi do EÚ bol v apríli 2015 zavedený 
prístup založený na hotspotoch ako súčasť Európskej migračnej agendy. Bolo zriadených 
niekoľko hotspotov na uľahčenie spolupráce v teréne medzi členskými štátmi v prvej línii, 
ktoré čelili príchodu žiadateľov o azyl a migrantov, a príslušnými agentúrami EÚ. 
Identifikácia obetí v hotspotoch je však stále veľmi obmedzená a postupy na úrovni členských 
štátov nie sú súdržné, čo sú niektoré z dôvodov, prečo spoluspravodajcovia zahrnuli 
odporúčania na zintenzívnenie úsilia, pokiaľ ide o identifikáciu potenciálnych obetí, a to aj 
zapojením organizácií občianskej spoločnosti a ďalších aktérov, ale aj poskytnutím 
potrebného školenia zapojeným pracovníkom.

Obchodovanie s deťmi:
Tretinu žiadateľov o azyl prichádzajúcich do EÚ tvoria deti a maloleté osoby bez sprievodu1. 
Ako sa uvádza v nedávnej štúdii EPRS2, „v kontexte zmiešaných migračných tokov je 
obzvlášť pravdepodobné, že obeťami obchodníkov s ľuďmi sa stanú ženy a deti“. 
Konštatovalo sa, že takmer štvrtina všetkých obetí v EÚ sú deti, pričom dievčatá predstavujú 
približne 78 % obetí, a že takmer 75 % všetkých detských obetí v EÚ sú občania EÚ. Detské 
obete sú obzvlášť zraniteľné, keďže čelia vážnej a trvalej fyzickej, psychickej a emocionálnej 
ujme.

V smernici 2011/36/EÚ sa taktiež stanovuje, že orgány členských štátov by mali náležite 
zohľadniť osobné a osobitné okolnosti detských obetí obchodovania s ľuďmi bez sprievodu. 
V tejto súvislosti by mali prijať ochranné opatrenia na základe najlepšieho záujmu dieťaťa a v 

1 Posúdenie EPRS o vykonávaní s. 69.
2 A. Scherrer, Odhaľovanie a ochrana obetí obchodovania s ľuďmi v hotspotoch: hodnotenie ex post, EPRS, 
2019. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document.html?reference=EPRS_STU(2019)631757
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náležitých prípadoch ustanoviť poručníka maloletej osoby bez sprievodu.

V správach sa zdôrazňuje, že v súvislosti s migráciou sú deti často trestané aj za trestné činy, 
ktoré spáchali pod nátlakom obchodníkov s ľuďmi. Niektoré z identifikovaných prípadov 
predstavujú nielen zlyhania pri vykonávaní prístupu zameraného na obete, ktorý je zakotvený 
v smernici o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, ale predovšetkým porušenia ľudských práv.

Podľa smernice by sa deťom mali poskytovať bezplatné právne zdroje a pomoc a detské obete 
by mali mať k dispozícii ochranné opatrenia zamerané osobitne na detské obete bez 
sprievodu, ako napríklad ustanovenie poručníka. Napriek zlepšeniam mnohé členské štáty 
stále nemajú primerané služby v oblasti ochrany detí a pomoci.

Efektívnosť trestných systémov a kriminalizácia dopytu:
Hoci možno pozorovať určité zlepšenia, v členských štátoch je spoločným a opakujúcim sa 
vzorcom nízka miera vyšetrovania, len niekoľko úspešných stíhaní a nízka miera odsúdení. 
Okrem toho z celoúnijného zberu údajov vyplýva, že medzi členskými štátmi existujú 
rozdiely v súdnych rozhodnutiach. V prípade 3 691 rozsudkov vydaných v rokoch 2015 – 
2016 viedlo 302 rozsudkov k zbaveniu obvinenia, 2 925 k odsúdeniu a 464 k iným 
rozhodnutiam3.

Členské štáty majú právne ustanovenia, ktoré ich orgánom umožňujú, aby nestíhali ani 
netrestali obete obchodovania s ľuďmi. Ich uplatňovanie v praxi však stále vedie k tomu, že 
dospelé aj detské obete sú trestané, vrátane trestu odňatia slobody. Ide o závažné porušovanie 
ľudských práv a môže to posilniť nedôveru obetí voči príslušnému systému trestnej justície. 
Nejasnosť prijatých právnych ustanovení a nedostatky v procesoch identifikácie negatívne 
ovplyvňujú vykonávanie článku 8 v členských štátoch.
Uvádza sa, že je potrebná väčšia špecializácia odborníkov zapojených do rôznych fáz konaní.

Podľa smernice, ale aj politických dokumentov, ako je príslušná stratégia a nadväzujúce 
oznámenie, je jedným z kľúčových prvkov prevencie obchodovania s ľuďmi, ktorý majú 
členské štáty bezodkladne zaviesť, kriminalizácia vedomého využívania služieb obetí 
obchodovania s ľuďmi.

Spolupráca medzi členskými štátmi a s agentúrami EÚ:
Spolupráca členských štátov je dôležitá na predchádzanie a odhaľovanie prípadov a 
zabezpečenie práv obetí obchodovania s ľuďmi. Okrem toho zohrávajú viaceré agentúry EÚ 
dôležitú úlohu pri podpore jednotlivých členských štátov v ich úsilí bojovať proti 
obchodovaniu s ľuďmi a pri posilňovaní spolupráce medzi dvomi alebo viacerými členskými 
štátmi. Úrad EASO aj agentúra FRONTEX zvyšujú kapacity členských štátov, pokiaľ ide o 
registráciu novo prichádzajúcich migrantov, najmä pri vytváraní „hotspotov“ prostredníctvom 
poskytovania nástrojov na budovanie kapacít v oblasti odhaľovania obetí obchodovania s 
ľuďmi, ako sú školenia, súbory nástrojov a usmerňujúce dokumenty.

Konštatovalo sa, že nedostatok skúseností s cezhraničnou spoluprácou môže mať negatívny 
vplyv na vyšetrovania a trestné konania a niekoľko vnútroštátnych orgánov pristúpilo buď k 

3 Zber údajov o obchodovaní s ľuďmi v EÚ, 2018, s. 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
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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dvojstrannej spolupráci, alebo k iným kanálom, napríklad prostredníctvom Europolu alebo 
Interpolu.

Z výskumu vyplynulo, že:
1) účinná spolupráca medzi členskými štátmi sa v priebehu rokov postupne zvyšovala a 

možno identifikovať príklady osvedčených celoeurópskych, regionálnych a 
dvojstranných postupov,

2) členské štáty využívajú a oceňujú rôzne formy podpory, ktorú poskytujú rôzne agentúry 
a nástroje EÚ,

3) stále však existujú výzvy a oblastí, v ktorých je potrebné zlepšenie, najmä v súvislosti s 
potrebou väčšej zodpovednosti v rámci prístupov, do ktorých je zapojených viac 
agentúr.

Je potrebné poznamenať, že zber údajov medzi členskými štátmi odhalil, že význam 
pripisovaný agentúre FRA v rámci boja proti obchodovaniu s ľuďmi je obmedzený. Agentúra 
FRA môže zohrávať významnejšiu úlohu pri preverovaní trestných a súdnych konaní, najmä 
tých, do ktorých je zapojených viacero členských štátov a orgánov presadzovania práva. To 
by znamenalo prísnejšie monitorovanie vplyvov na základné práva, ktoré patria do pôsobnosti 
práva EÚ v tejto oblasti.
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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vykonávaní smernice 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu 
a o ochrane obetí obchodovania
(2020/2029(INI))

Európsky parlament

– so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii 
(ZEÚ) a na články 8, 79 a 83 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na články 3, 5 a 23 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 
o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, 
ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV („smernica o boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi“)1,

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi a na 
odporúčania Rady Európy v tejto oblasti,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

– so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému 
organizovanému zločinu („Palermský dohovor“) a jeho protokoly, a najmä Protokol o 
prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi 
(„protokol OSN o obchodovaní s ľuďmi“) a Protokol proti pašovaniu migrantov po súši, 
po mori a letecky,

– so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa a na Opčný protokol k Dohovoru o 
právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii, a na uznesenie 
Európskeho parlamentu z 26. novembra 2019 o právach dieťaťa pri príležitosti 30. 
výročia prijatia Dohovoru o právach dieťaťa2,

– so zreteľom na prácu osobitnej spravodajkyne OSN pre obchodovanie s ľuďmi, najmä 
so ženami a deťmi, 

– so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien 
(CEDAW), najmä na jeho článok 6, ktorého cieľom je bojovať proti všetkým formám 
obchodovania so ženami a proti využívaniu prostitúcie žien,

– so zreteľom na Dohovor OSN o potlačovaní a zrušení obchodu s ľuďmi a využívaní 
prostitúcie tretími osobami, 

– so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a akčnú platformu, ktoré boli prijaté na Štvrtej 
svetovej konferencii o ženách 15. septembra 1995, a na následné záverečné dokumenty 

1 Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1.
2 Prijaté texty, P9_TA(2019)0066.
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prijaté na mimoriadnych zasadnutiach OSN Peking +5 (2000), Peking +10 (2005) a 
Peking +15 (2010) a na hodnotiacej konferencii Peking +20,

– so zreteľom na Spoločný komentár OSN k smernici EÚ o predchádzaní obchodovaniu s 
ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí, v ktorom sa požaduje poskytovanie 
medzinárodnej ochrany obetiam obchodovania s ľuďmi, a to rodovo citlivým 
spôsobom,

– so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o nútenej alebo 
povinnej práci z roku 1930 (č. 29), protokol z roku 2014 k Dohovoru o nútenej alebo 
povinnej práci z roku 1930, Dohovor o zrušení nútenej práce z roku 1957 (č. 105) a 
odporúčanie týkajúce sa (doplňujúcich opatrení v oblasti) nútenej práce z roku 2014 (č. 
203),

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu 
násiliu a o boji proti nemu („Istanbulský dohovor“), 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 
2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí 
trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV 
(„smernica o právach obetí“)3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, 
ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských 
štátov4,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 
2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území5,

– so zreteľom na smernicu Rady 2004/81/ES z 29. apríla 2004 o povoleniach na trvalý 
pobyt, vydávaných štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú obeťami nezákonného 
obchodovania s ľuďmi alebo ktorí boli predmetom konania umožňujúceho nelegálne 
prisťahovalectvo a ktorí spolupracovali s príslušnými orgánmi („smernica o 
povoleniach na trvalý pobyt“)6,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. júna 2020 o stratégii EÚ v oblasti práv obetí 
(2020 – 2025) (COM(2020)0258),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. júna 2012 s názvom Stratégia EÚ na roky 
2012 – 2016 zameraná na odstránenie obchodovania s ľuďmi (COM(2012)0286),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie zo 17. októbra 2014 s názvom 
Správa o vykonávaní stratégie EÚ na odstránenie obchodovania s ľuďmi v polovici 
trvania (SWD(2014)0318) a na prvú (COM(2016)0267)), druhú (COM(2018)0777) a 

3 Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57.
4 Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2009, s. 24.
5 Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98.
6Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 19.



PR\1215779SK.docx 11/17 PE658.995v01-00

SK

tretiu (2020) správu o pokroku v tejto oblasti, 

– so zreteľom na správu Komisie o posúdení rozsahu, v akom členské štáty prijali 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou 2011/36/EÚ o prevencii 
obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania v súlade s 
článkom 23 ods. 1 (COM(2016)0722), 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. novembra 2019 o pristúpení EÚ k Istanbulskému 
dohovoru a ďalších opatreniach na boj proti rodovo motivovanému násiliu7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2016 o boji proti obchodovaniu s ľuďmi vo 
vonkajších vzťahoch EÚ8,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. mája 2016 o vykonávaní smernice 2011/36/EÚ 
z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí 
obchodovania z rodového hľadiska9, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. februára 2014 o sexuálnom vykorisťovaní a 
prostitúcii a ich vplyve na rodovú rovnosť10,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 4. decembra 2017 s názvom Správa o 
opatreniach prijatých v nadväznosti na stratégiu EÚ zameranú na odstránenie 
obchodovania s ľuďmi a stanovenie ďalších konkrétnych opatrení (COM(2017)0728),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. marca 2020 s názvom Únia rovnosti: stratégia 
pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 (COM(2020)0152),

– so zreteľom na situačnú správu Europolu z 18. februára 2016 s názvom Obchodovanie s 
ľuďmi v EÚ,

– so zreteľom na správu Eurostatu zo 17. októbra 2014 s názvom Obchodovanie s ľuďmi,

– so zreteľom na usmernenia UNHCR zo 7. apríla 2006 o medzinárodnej ochrane s 
názvom Uplatňovanie článku 1A ods. 2 dohovoru z roku 1951 a/alebo Protokolu 
týkajúceho sa právneho postavenia utečencov z roku 1967 na obete obchodovania s 
ľuďmi a osoby, ktorým hrozí obchodovanie s ľuďmi, 

– so zreteľom na posúdenie vykonávania na európskej úrovni týkajúce sa smernice 
2011/36/EÚ: Migrácia a rodové otázky, ktoré uverejnilo generálne riaditeľstvo pre 
parlamentné výskumné služby 15. septembra 202011, 

– zo zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť 

7 Prijaté texty, P9_TA(2019)0080.
8 Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 47.
9 Ú. v. EÚ C 76, 28.2.2018, s. 61.
10 Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 78.
11 Posúdenie vykonávania na európskej úrovni – „Vykonávanie smernice 2011/36/EÚ: Migrácia a rodové 
otázky“, generálne riaditeľstvo pre parlamentné výskumné služby, oddelenie pre posudzovanie ex post, 15. 
septembra 2020.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_SK.html
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a vnútorné veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť podľa článku 58 rokovacieho 
poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A9-0000/2020),

A. keďže obchodovanie s ľuďmi predstavuje moderné otroctvo a je závažným porušením 
základných práv, ako sa uvádza v článku 5 ods. 3 Charty základných práv Európskej 
únie;

1. poukazuje na to, že je potrebný koordinovaný a súdržný rámec na úrovni EÚ, ktorý 
zaručí ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, a to aj prostredníctvom koordinovaného 
vykonávania s právami priznanými smernicou o právach obetí, smernicou o 
povoleniach na trvalý pobyt a smernicou o odškodňovaní12;

2. oceňuje dobrú prácu koordinátorky EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi pri 
koordinácii reakcie EÚ na obchodovanie s ľuďmi a rozvoji poznatkov a zistení o 
rôznych aspektoch obchodovania s ľuďmi vrátane výskumu rodovej dimenzie a 
osobitnej zraniteľnosti detí; 

3. zdôrazňuje význam financovania programov Fondu pre azyl, migráciu a integráciu 
(AMIF) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť, ktoré sa majú naďalej využívať na projekty 
zamerané na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ako aj využívania iných dostupných 
nástrojov;

4. zdôrazňuje, že nedostatok konzistentných a podrobných údajov naďalej bráni 
primeranému posúdeniu vývoja v oblasti obchodovania s ľuďmi; vyzýva členské štáty, 
aby v spolupráci s občianskou spoločnosťou zhromažďovali štatistické informácie, na 
základe ktorých by zostavili aktuálnejšie údaje rozčlenené podľa veku a pohlavia 
vrátane osôb, s ktorými sa obchoduje v rámci krajiny; 

5. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili rozlišovanie medzi 
obchodovaním s ľuďmi a prevádzačstvom, pretože si vyžadujú rozdielne právne 
opatrenia; zdôrazňuje, že ich zámena často vedie k zlyhaniam pri správnej identifikácii 
obetí a pri zabezpečovaní toho, aby tieto obete mali prístup k ochranným opatreniam a 
vyhli sa druhotnej viktimizácii;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby monitorovali využívanie digitálnych technológií na 
účely obchodovania s ľuďmi, keďže ide o hlavné nástroje používané na získavanie obetí 
obchodovania s ľuďmi;

Identifikácia a ochrana obetí a poskytovanie pomoci a podpory týmto obetiam

7. zdôrazňuje, že včasná identifikácia obetí je naďalej jednou z hlavných výziev pre 
vykonávanie a má zásadný význam pre to, aby obete mohli uplatňovať svoje práva; 
vyzýva členské štáty, aby zverili zodpovednosť za identifikáciu obetí obchodovania s 
ľuďmi vo všetkých fázach tohto procesu viacerým aktérom vrátane zástupcov 

12 Smernica Rady 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o odškodňovaní obetí trestných činov, Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, 
s. 15.
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občianskej spoločnosti, imigračných a azylových úradníkov, inšpektorov práce a 
sociálnych pracovníkov alebo zdravotníckeho personálu; 

8. vyzýva všetky členské štáty, aby účinne zaručili práva obetí a podporovali ich rodovo 
citlivým prístupom a zároveň zabezpečili doplnkovosť so smernicou o právach obetí; 
konštatuje, že smernica o boji proti obchodovaniu s ľuďmi zakazuje kriminalizáciu 
obetí obchodovania s ľuďmi; 

9. zdôrazňuje, že hoci úplný vplyv pandémie COVID-19 ešte nie je merateľný, je napriek 
tomu zrejmé, že kríza neúmerne postihuje najzraniteľnejšie obete obchodovania s 
ľuďmi, najmä ženy a deti; 

10. poukazuje na to, že je potrebný súdržný a koordinovaný národný referenčný 
mechanizmus (NRM); zdôrazňuje, že dobrá spolupráca medzi políciou a mimovládnymi 
organizáciami nemôže nahradiť plnohodnotný NRM, ktorý vymedzuje úlohy a 
povinnosti všetkých príslušných aktérov13;

11. vyzýva Komisiu, aby monitorovala a posudzovala situáciu v oblasti odškodňovania 
obetí v členských štátoch, pokiaľ ide o prístup, presadzovanie a skutočné platby, a aby 
predložila konkrétne opatrenia na zabezpečenie lepšieho prístupu k odškodneniu;

Obchodovanie s ľuďmi ako rodovo motivovaný trestný čin a riešenie problému 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania

12. zdôrazňuje, že sexuálne vykorisťovanie je od roku 2008 naďalej najčastejšou formou 
obchodovania s ľuďmi v EÚ, keďže so 60 % obetí sa obchoduje na účely sexuálneho 
vykorisťovania; konštatuje, že viac ako 90 % týchto obetí sú ženy a dievčatá a že viac 
ako 70 % obchodníkov s ľuďmi tvoria muži;

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby prijali konkrétne opatrenia na riešenie násilia 
páchaného na ženách a rodovej nerovnosti ako základných príčin obchodovania s 
ľuďmi; odporúča, aby Komisia posilnila a rozvíjala rodovú dimenziu pri monitorovaní 
vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi;

14. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi preskúmala, ako dopyt po 
sexuálnych službách podnecuje obchodovanie s ľuďmi, keďže obchodníci s ľuďmi 
obvykle presúvajú svoje obete do krajín, v ktorých je prostitúcia regulovaná a legálne 
vykonávaná, čo obchodníkom s ľuďmi značne uľahčuje využívanie právneho prostredia 
na vykorisťovanie obetí14; pripomína, že v niektorých členských štátoch EÚ, v ktorých 
je prostitúcia legálna, podozriví mohli vykorisťovať okrem dospelých obetí aj deti15; 

15. vyzýva Komisiu, aby sa prednostne zamerala na predchádzanie trestnej činnosti 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania, a to aj prijatím opatrení a 
programov na odrádzanie od dopytu a jeho znižovanie, a vyzýva členské štáty, aby 

13 K odporúčaniam Skupiny expertov Rady Európy pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi (GRETA) patrí 
zabezpečenie uplatňovania NRM na žiadateľov o azyl a osoby, ktoré sú v zaisťovacích zariadeniach pre 
prisťahovalcov.
14 Europol, situačná správa „Obchodovanie s ľuďmi v EÚ“, 18. februára 2016. 
15 Europol, situačná správa „Zločinecké siete zapojené do obchodovania s maloletými obeťami a do ich 
vykorisťovania v EÚ“, 18. október 2018.

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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zahrnuli využívanie služieb obetí obchodovania s ľuďmi do svojich vnútroštátnych 
zákonov ako trestný čin, ako sa odporúča v článku 8 smernice o boji proti obchodovaniu 
s ľuďmi a ako Komisia pripomenula v roku 201816;

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby sa zamerali na opakujúce sa a nové formy 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania, ako je nárast prípadov 
vykorisťovania detí a používanie metódy „lover boy“ ako najčastejšieho spôsobu 
získavania obetí využívaním online technológií; 

17. zdôrazňuje význam rodovo citlivých vzdelávacích programov pre úradníkov starajúcich 
sa o obete s cieľom zlepšiť včasnú identifikáciu tých, ktorí sú obeťami obchodovania s 
ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania, a nabáda členské štáty, aby prijali opatrenia 
na podporu obetí, ako sú programy na vymanenie sa obetí zo svojej situácie, sociálna a 
profesionálna reintegrácia alebo služby v oblasti sexuálneho zdravia; 

Obchodovanie s ľuďmi v kontexte azylu a migrácie 

18. zdôrazňuje, že migračné toky môžu zvýšiť riziko, že sa migranti stanú obeťami 
obchodovania s ľuďmi v rámci EÚ17; poukazuje na to, že došlo k prudkému nárastu 
počtu žien a dievčat, s ktorými sa obchoduje na trase cez centrálne Stredozemie na 
účely sexuálneho vykorisťovania v EÚ18; 

19. pripomína, že žiadatelia o azyl, utečenci a migranti sú obzvlášť náchylní stať sa 
obeťami obchodovania a že osobitná pozornosť by sa mala venovať obchodovaniu so 
ženami, s deťmi a inými zraniteľnými skupinami; zdôrazňuje, že existujú slabé miesta a 
riziká v rôznych fázach migračného procesu, a to pred samotnou migráciou, na ceste do 
EÚ, na mieste určenia a po návrate19;

20. poukazuje na veľmi nízky počet registrovaných obetí obchodovania s ľuďmi v rámci 
konaní o medzinárodnej ochrane; vyzýva členské štáty, aby posilnili poskytovanie 
informácií prichádzajúcim jednotlivcom, a to aj pomocou prekladu a tlmočenia, o ich 
právach a uplatniteľných postupoch podľa právnych predpisov EÚ, vrátane informácií o 
možnostiach získania podpory zo strany právnikov a kultúrnych mediátorov;

21. zdôrazňuje, že v niektorých členských štátoch musia žiadatelia o medzinárodnú 
ochranu, ktorí sú identifikovaní ako obete obchodovania s ľuďmi, zmeniť postupy a 
požiadať o povolenie na pobyt podľa smernice 2004/81/ES20; vyzýva členské štáty, aby 
zaviedli ucelený a multidisciplinárny prístup, ktorým sa zabezpečí vzájomné prepojenie 
a vzájomné dopĺňanie sa postupov boja proti obchodovaniu s ľuďmi a konaní o azyle;

16 Druhá správa o pokroku pri vykonávaní smernice, COM(2018)0777, s. 6.
17 Druhá správa o pokroku, COM(2018)0777; Europol, Európske stredisko pre boj proti prevádzačstvu (EMSC), 
4. výročná správa, 2020; Europol, situačná správa „Obchodovanie s ľuďmi v EÚ“, 18. februára 2016.
18 Druhá správa o pokroku, COM(2018)0777, s. 3.
19 Posúdenie vykonávania na európskej úrovni – „Vykonávanie smernice 2011/36/EÚ: Migrácia a rodové 
otázky“, generálne riaditeľstvo pre parlamentné výskumné služby, oddelenie pre posudzovanie ex post, 15. 
septembra 2020, s. 50.
20 Posúdenie vykonávania na európskej úrovni – „Vykonávanie smernice 2011/36/EÚ: Migrácia a rodové 
otázky“, generálne riaditeľstvo pre parlamentné výskumné služby, oddelenie pre posudzovanie ex post, 15. 
septembra 2020, s. 49.

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
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22. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili jednotné uplatňovanie ustanovení nariadenia 
Dublin III, smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi a smernice o povoleniach na 
trvalý pobyt s cieľom zabrániť postupom používaným v niektorých členských štátoch v 
podobe presunu obetí obchodovania s ľuďmi do krajiny, v ktorej boli po prvom 
príchode vykorisťované, čím sú viac vystavené riziku opätovného obchodovania s 
ľuďmi;

23. vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie o včasnú identifikáciu potenciálnych 
obetí, najmä v rámci migračných tokov a hotspotov; vyzýva členské štáty, aby poskytli 
primerané zdroje pre špecializované zariadenia pre maloleté osoby bez sprievodu a 
ženy, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi;

24. konštatuje, že migračné politiky členských štátov zamerané na boj proti neregulárnej 
migrácii môžu mať na zraniteľných migrantov „odrádzajúci účinok“ a poskytovať 
páchateľom ďalšie možnosti na vykorisťovanie obetí s neregulárnym štatútom21; vyzýva 
členské štáty, aby oddelili opatrenia presadzovania v oblasti migrácie od činností v 
oblasti presadzovania práva;

Obchodovanie s deťmi

25. konštatuje, že deti tvoria takmer štvrtinu všetkých obetí v EÚ, pričom prevažnú väčšinu 
detských obetí v EÚ predstavujú dievčatá (78 %); poukazuje na to, že takmer 75 % 
všetkých detských obetí v EÚ tvorili občania EÚ; vyjadruje osobitné znepokojenie nad 
detskými obeťami v EÚ, s ktorými sa obchoduje na účely sexuálneho vykorisťovania22; 

26. vyzýva členské štáty, aby sa zamerali na identifikáciu detských obetí a pomáhali im 
využívať ich práva; zdôrazňuje, že je potrebné okamžite pre detské obete ustanoviť 
poručníkov vrátane dočasných poručníkov ako núdzové opatrenie;

27. vyzýva členské štáty, aby v plnej miere vykonávali smernicu 2011/93/EÚ o boji proti 
sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii23 
a aby posilnili policajnú a justičnú spoluprácu v záujme predchádzania sexuálnemu 
vykorisťovaniu a boja proti nemu; 

28. konštatuje, že migrujúce deti, a najmä tie bez sprievodu, sú naďalej vystavované 
vyššiemu riziku obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania na migračných trasách na 
ceste do EÚ a v rámci nej; 

Efektívnosť trestných systémov a kriminalizácia využívania služieb obetí 

29. berie na vedomie nízky počet trestných stíhaní a odsúdení za trestný čin obchodovania s 
ľuďmi; naliehavo vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na zlepšenie vyšetrovania 
prípadov obchodovania s ľuďmi a zaviedli prísne trestné sankcie za trestné činy 
obchodovania s ľuďmi;

30. poukazuje na to, že nie všetky členské štáty zaviedli právne predpisy v súvislosti s 

21 Platforma pre medzinárodnú spoluprácu týkajúcu sa migrantov bez dokladov (PICUM), Neistá spravodlivosť? 
Povolenia na pobyt pre obete trestnej činnosti v Európe, máj 2020. 
22 Europol, EMSC, 4. výročná správa o činnosti, 2020.
23 Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1.

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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článkom 18 smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi24; konštatuje, že rozdielne 
právne prostredie, pokiaľ ide o kriminalizáciu využívania služieb vyžadovaných od 
obetí, môže brzdiť úsilie o zníženie dopytu; pripomína svoju výzvu členským štátom, 
aby stanovili, že vedomé využívanie služieb obetí obchodovania s ľuďmi je trestný čin; 

31. vyzýva členské štáty, aby prijali jasné ustanovenia o nestíhaní alebo netrestaní obetí 
obchodovania s ľuďmi a o oddelení ochrany od spolupráce s orgánmi presadzovania 
práva;

32. zdôrazňuje význam finančného vyšetrovania a „sledovania peňazí“ ako kľúčovej 
stratégie pre vyšetrovanie a trestné stíhanie sietí organizovanej trestnej činnosti, ktoré 
profitujú z obchodovania s ľuďmi; vyzýva Komisiu, aby posúdila a podporovala 
využívanie existujúcej justičnej a policajnej spolupráce a dostupných nástrojov;

Spolupráca medzi členskými štátmi a s agentúrami EÚ

33. pripomína úlohu agentúr EÚ pri včasnej identifikácii obetí a boji proti obchodovaniu s 
ľuďmi; žiada viac zdrojov pre agentúry pre spravodlivosť a vnútorné veci (SVV) na 
účely odbornej prípravy svojich zamestnancov a vytvorenia nástrojov na budovanie 
kapacít v oblasti odhaľovania obetí vrátane vymenovania úradníkov agentúr 
vyškolených pre rodové otázky, najmä v členských štátoch, ktoré čelia zvýšeným 
zmiešaným migračným tokom; vyzýva Komisiu, aby vypracovala usmernenia na 
začlenenie odborných znalostí v rodovej oblasti do činností orgánov presadzovania 
práva v celej EÚ;

Odporúčania

34. vyzýva Komisiu, aby zmenila smernicu o boji proti obchodovaniu s ľuďmi s cieľom 
aktualizovať jej ustanovenia vrátane zavedenia osobitných opatrení na prevenciu a 
stíhanie obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania ako najväčšej 
oblasti obchodovania s ľuďmi, riešila využívanie online technológií pri šírení aj 
prevencii obchodovania s ľuďmi, zlepšila preventívne opatrenia a opatrenia včasnej 
identifikácie obetí a posilnila horizontálne rodové hľadisko vo všetkých formách 
obchodovania s ľuďmi, ako aj zabezpečila, aby členské štáty výslovne kriminalizovali 
využívanie všetkých služieb, ktoré zahŕňajú vykorisťovanie; 

35. zdôrazňuje význam súdržného prístupu na zlepšenie identifikácie potenciálnych obetí v 
kontexte migračných tokov a v hotspotoch, zlepšenia prístupu ku konaniam o azyle a 
zabezpečenia ich doplnkovosti s postupmi týkajúcimi sa obchodovania s ľuďmi; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila vykonávanie smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi a 
predložila návrhy na jej revíziu;

36. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby monitorovali a posudzovali riziko, že sa 
prevádzané osoby stanú obeťami obchodovania s ľuďmi, s osobitným zameraním na 
situáciu maloletých osôb bez sprievodu a žien; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu 
väčšieho počtu legálnych a bezpečných migračných trás s cieľom zabrániť 
vykorisťovaniu zraniteľných osôb s neregulárnym štatútom;

24 Druhá správa o pokroku, COM(2018)0777, s. 29.
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37. vyzýva Komisiu, aby do novej stratégie boja proti obchodovaniu s ľuďmi zahrnula jasné 
kroky, pokiaľ ide o menovanie koordinátora EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi;

°

° °

38. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.


