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Euroopan parlamentin suositus neuvostolle ihmiskaupan vastustamisesta – integroitu 
lähestymistapa ja ehdotuksia toimintasuunnitelmaksi

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon sopimuksen Euroopan unionista, EY:n perustamissopimuksen sekä
Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ihmiskaupan vastustamisesta – integroitu lähestymistapa ja ehdotuksia 
toimintasuunnitelmaksi (KOM(2005)0514),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan,

A. ottaa huomioon, että ihmiskauppa loukkaa ihmisen arvokkuuden periaatetta, joka on 
ihmisoikeuksien suojelua koskevan politiikan todellinen perusta EU:ssa ja jäsenvaltioissa,

B. ottaa huomioon, että EU on jo hyväksynyt toimenpiteitä ihmisten salakuljettamisen ja 
ihmiskaupan vastustamiseksi niiden periaatteiden mukaan, joita on hahmoteltu Palermon 
yleissopimuksen pöytäkirjoissa ja ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmiskaupan 
vastaista toimintaa koskevassa yleissopimuksessa äskettäin vahvistetut periaatteet,

C. ottaa huomioon, että vuonna 2004 Eurooppa-neuvosto suositteli Haagin ohjelmassa 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden vahvistamiseksi, että vuonna 2005 hyväksytään EU:n 
suunnitelma, jolla pyritään kehittämään yhteisiä normeja, parhaita käytäntöjä ja 
mekanismeja ihmiskaupan estämiseksi ja vastustamiseksi (huomautukset kohdassa 1.7.1.), 

1. Antaa neuvostolle seuraavanalaisia suosituksia:

Suositus 1: Ihmiskaupasta on tehtävä järjestäytyneelle rikollisuudelle "matalan riskin ja 
korkeiden tuottojen liiketoiminnasta" korkean riskin ja matalien tuottojen liiketoiminnaksi. 
Lainvalvonnan on käytettävä kaikkia sillä olevia voimavaroja ja keinoja ihmiskaupan 
kiellon valvomiseksi, jotta ihmiskaupalta voidaan ottaa pois kaikenlainen taloudellinen 
hyöty, ja jos sellaista on saatu, takavarikoida kaikki kertyneet varat. Ihmiskaupan 
tutkinnalle on annettava sama prioriteettiasema kuin muilla järjestäytyneen rikollisuuden 
aloille niin, että käytetään erikoistuneita tutkintamenetelmiä ja hajottamisstrategioita;

Suositus 2: Jäsenvaltioiden on tarvittaessa nopeutettava direktiivin 2004/81/EY siirtämistä
kansalliseen lainsäädäntöön, jotta voidaan ottaa huomioon äskettäin tehty Euroopan 
neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisista toimista;

Suositus 3: Oikeus- ja poliisiyhteistyössä jäsenvaltioiden on varmistettava tarpeelliset 
organisaatiorakenteet, erikoistunut henkilöstö ja riittävät taloudelliset voimavarat 
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lainvalvontaviranomaisille, jotta ne voivat tehokkaasti vastustaa ihmiskauppaa.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset lainvalvontaelimet ottavat Europolin 
mukaan tiedonvaihtoon, yhteisiin operaatioihin ja yhteisiin tutkintaryhmiin ja käyttävät 
Eurojustin mahdollisuuksia ihmiskauppaa harjoittavien syyttämisen helpottamiseksi;

Suositus 4: Jäsenvaltioiden ja komission on vahvistettava poliittista vuoropuhelua 
kolmansien maiden kanssa kahdenvälisesti ja monenvälisesti ihmiskaupan vastaisten 
toimien ihmisoikeusulottuvuudesta ja otettava asia vastaisuudessakin esille asianmukaisilla 
alueellisilla ja monenvälisillä foorumeilla.

Suositus 5: EU tunnustaa, että on tärkeää edistää ihmisoikeuksiin ja uhreihin keskittyvää
lähestymistapaa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ihmiskaupan uhrien ihmisoikeuksia 
suojellaan täysimääräisesti kaikissa menettelyn vaiheissa ja että käytössä on asianmukaiset 
menettelyt uhreista huolehtimiseksi, tarpeen mukaan ja kansallisia käytäntöjä ja lakeja 
noudattaen, jotta voidaan varhaisessa vaiheessa tunnistaa salakuljetetut henkilöt ja 
huolehtia heistä;

Suositus 6: Alueelliset ratkaisut ihmiskaupan estämiseksi ja uhrien turvallisen palaamisen 
ja kotoutumisen varmistamiseksi ovat oleellisen tärkeitä. Jäsenvaltioiden ja komission on 
edelleen edistettävä alueellisia aloitteita, joilla täydennetään EU:n laajuista yhteistyötä ja 
kannustetaan siihen (niitä ovat pohjoismainen Itämeren toimintaryhmä ihmiskauppaa 
vastaan, Kaakkois-Euroopan yhteistyöaloite, yleiseurooppalainen Budapestin prosessi, 
"5+5 vuoropuhelu" läntisen Välimeren maiden välillä, Välimeren kauttakulkumuuttoa 
koskeva vuoropuhelu ja muut foorumit/järjestöt);

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi jäsenvaltioiden 
hallituksille ja parlamenteille.


