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Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule inimkaubanduse vastase võitluse kohta – ühtne 
lähenemine ja ettepanekud tegevuskava koostamiseks

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ELi ja EÜ asutamislepinguid ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartat;

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule: 
inimkaubanduse vastane võitlus – ühtne lähenemine ja ettepanekud tegevuskava 
koostamiseks (KOM(2005)0514);

– võttes arvesse kodukorra artikli 114 lõiget 1;

A. arvestades, et inimkaubandus rikub inimväärikuse põhimõtet, mis on ELi ja liikmesriikide 
inimõiguste kaitse poliitika aluseks;

B. arvestades, et EL on juba võtnud meetmeid inimsmugeldamise ja inimkaubanduse vastu 
võitlemiseks vastavalt Palermo konventsiooni protokollides toodud põhimõtetele ja võtab 
arvesse hiljuti Euroopa Nõukogu inimkaubanduse vastaste meetmete konventsiooniga  
kehtestatud põhimõtteid;

C. arvestades, et Euroopa Ülemkogu soovitas 2004. aastal Haagi programmis vabaduse, 
õiguse ja turvalisuse tugevdamise kohta, et EL võtaks 2005. aastal vastu kava 
"ühisstandardite, parimate tavade ning inimkaubanduse ärahoidmise ja sellega võitlemise 
mehhanismide väljatöötamise eesmärgil" (märkused jaotises 1.7.1); 

1. edastab nõukogule järgmised soovitused:

1. soovitus: Inimkaubandus, mis praegu on "organiseeritud kuritegevusele madala riski ja 
suure tasuvusega ala", tuleks muuta väga riskantseks ja vähetasuvaks tegevuseks. 
Õiguskaitseorganid peavad kasutama kõiki vahendeid ja kogu suutlikkust inimkaubanduse 
keelu jõustamiseks, sellelt igasuguse majandusliku tasuvuse võtmiseks ja juhul, kui rahalist 
tulu on saadud, kõigi varade arestimiseks ja konfiskeerimiseks. Inimkaubanduse uurimisele 
tuleks anda uurimise erimeetodite ja varajase ennetamise strateegiate rakendamise poolest 
samasugune prioriteetsuse aste nagu on teistel organiseeritud kuritegevuse valdkondadel;

2. soovitus: Liikmesriigid peaksid vajaduse korral kiirendama direktiivi 2004/81/EÜ
ülevõtmist ja arvesse võtma hiljuti vastuvõetud Euroopa Nõukogu inimkaubanduse 
vastaste meetmete konventsiooni;

3. soovitus: Õigusalases ja politseikoostöös peaksid liikmesriigid tagama vajaliku 
organisatsioonilise struktuuri, eripersonali ja piisavad rahalised vahendid, et nende 
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õiguskaitseasutused suudaksid tõhusalt inimkaubanduse vastu võidelda. Liikmesriigid 
peaksid hoolitsema, et riiklikud õiguskaitseasutused kaasaksid Europoli korrapäraselt 
teabevahetusse, ühisoperatsioonidesse ja ühistesse uurimisrühmadesse ning kasutaksid 
Europoli potentsiaali inimkaubitsejate vastutuselevõtmise hõlbustamiseks;

4. soovitus: Liikmesriigid ja komisjon peaksid kahepoolselt ja mitmepoolselt tugevdama 
poliitilist mõttevahetust inimkaubanduse vastase poliitika inimõigusaspektide üle ning 
jätkama selle teema esiletõstmist asjakohastel piirkondlikel ja mitmepoolsetel foorumitel;

5. soovitus: EL tunnustab inimõigustele ja ohvritele keskenduva lähenemise edendamise 
tähtsust. Liikmesriigid peaksid kindlustama, et inimkaubanduse ohvrite inimõigused 
oleksid protsessi igas järgus täielikult kaitstud ja asjakohased üleandmismehhanismid 
vastavalt vajadusele ning riikliku tava ja õiguse kohaselt kindlaks määratud, et võimaldada 
inimkaubitsemise ohvriks langenud isikute varajast kindlakstegemist ja üleandmist;

6. soovitus: Oluline on leida piirkondlikud lahendused inimkaubanduse tõkestamiseks ning 
ohvrite turvalise tagasipöördumise ja taasintegreerimise tagamiseks. Liikmesriigid ja 
komisjon peaksid jätkama piirkondlike algatuste soodustamist, mis täiendavad ja 
ergutavad kogu ELi hõlmavat koostööd (sealhulgas Põhja- ja Baltimaade inimkaubanduse 
vastane töökond, Kagu-Euroopa koostööalgatus, üleeuroopaline Budapesti protsess, "5+5 
dialoog" Vahemere lääneosa riikide vahel, Vahemeremaade läbirände dialoog ja teised 
foorumid ning organisatsioonid);

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule ja teavitamise eesmärgil 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


