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JAVASLATOK 

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. megjegyzi, hogy az embercsempészet és a szexuális kizsákmányolás kiváltó okai a férfiak 

és nők közötti egyenlőtlenség és a szegénység, mely tényezőket súlyosbítják az etnikai és 

más társadalmi egyenlőtlenségek, valamint a fegyveres konfliktusok, és hogy fő áldozatai 

az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú nők és gyermekek; 

2. kiemeli, hogy különös figyelmet kell fordítani a legkiszolgáltatottabb csoportokra, mint a 

lányokra, a fogyatékossággal élő gyermekekre és a kisebbségi csoportokhoz tartozó nőkre; 

3. rámutat, hogy a korrupció fontos szerepet játszik az embercsempészet elősegítésében és 

megkönnyítésében; 

4. megjegyzi, hogy a szexuális kizsákmányolás a nemi alapú erőszak egy, főleg férfiak által 

főleg nők ellen elkövetett formája, és ezért hangsúlyozza, hogy a nők és lányok elleni 

erőszak valamennyi formájának megszüntetése és megelőzése kiemelkedő fontosságú az 

emberi jogok e szélsőséges megsértésének csökkentése érdekében; 

5. felhívja az Uniót, a nemzetközi szervezeteket, a nemzeti kormányokat és más érdekelt 

feleket, hogy uniós szinten működjenek együtt a szexuális erőszak és kizsákmányolás 

ellen védő, a kiváltó okok elleni küzdelemre irányuló fellépésre, a büntetendőségre 

(beleértve a szexuális szolgáltatások megvásárlását is), a szankciókra és a szorosabb 

határokon átnyúló együttműködésre vonatkozó rendelkezések közös keretének létrehozása 

céljából; 

6. kiemeli a megbélyegzéstől való félelem figyelembe vételének fontosságát a jogsegélyre 

vonatkozó nemzeti szakpolitikák és stratégiák tervezése során a fejlődő országokban és 

minden olyan országban, ahol embercsempészetre és szexuális kizsákmányolásra kerül 

sor, és aggodalmát fejezi ki a hatékony jogi szolgálatok hiánya miatt, amelyek felé – 

különösen a humanitárius válságok idején – a visszaéléseket jelenteni lehet; 

7. felszólítja az Uniót és tagállamait, hogy dolgozzanak ki fellépéseket az uniós 

tagállamokból más célországok felé irányuló szexturizmus felszámolására; 

8. hangsúlyozza, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának a 2000. október 31-i 1325. számú, 

és a 2008. június 19-i 1820. számú határozatainak értelmében a szexuális kizsákmányolás 

és a prostitúció elleni küzdelem intézkedéseit a háború sújtotta térségekre kell 

koncentrálni; 

9. felszólítja az Uniót és tagállamait, hogy törekedjenek a prostitúción keresztül történő 

kizsákmányolás és a szexuális kizsákmányolás céljából történő embercsempészet iránti 

kereslet visszafogására. 
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