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Az Európai Parlament ajánlása a Tanács számára  on Fighting trafficking in human 
beings - an integrated approach and proposals for an action plan

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EU- és az EK-Szerződésekre, valamint az Európai Unió alapjogi chartájára,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közleményére: 
az emberkereskedelemről  – integrált megközelítés és cselekvési tervre irányuló javaslatok 
(COM(2005)0514),

– tekintettel eljárási szabályzata 114. cikkének (1) bekezdésére,

A. mivel az emberkereskedelem sérti az emberi méltóság alapelvét, amely az EU és tagállamai 
emberi jogok védelmére irányuló politikáinak alapját képezi,

B. mivel az EU már elfogadott az embercsempészettel és az emberkereskedelemmel 
kapcsolatos intézkedéseket a Palermói Egyezmény jegyzőkönyveiben meghatározott elvek 
értelmében, és figyelembe fogja venni az Európa Tanácsnak az emberkereskedelem elleni 
fellépésről szóló egyezményében a közelmúltban rögzített alapelveket,

C. mivel 2004-ben az Európai Tanács a szabadság, biztonság és a jog érvényesülése meger
ősítését célzó hágai programban azt ajánlotta, hogy fogadjanak el egy uniós tervet „az 
emberkereskedelem megelőzését és az ellene való küzdelmet szolgáló általános szabályok, 
legjobb gyakorlatok és mechanizmusok fejlesztése érdekében” (az 1.7.1 szakasz 
jegyzetei),

1. a következő ajánlásokat címezi a Tanácsnak:

1. ajánlás: Az emberkereskedelmet a szervezett bűnözés „alacsony kockázat – magas 
jutalom” típusú vállalkozásából „magas kockázat – alacsony jutalom” típusúvá kell 
változtatni. A bűnüldözésnek fel kell használnia minden rendelkezésre álló forrást és 
kapacitást annak érdekében, hogy érvényt szerezzen az emberkereskedelem tilalmának, 
megfossza azt gazdasági előnyeitől és a belőle származó anyagi haszon esetén lefoglalja és 
elkobozza a vagyontárgyakat. Az emberkereskedelem ügyében folytatott nyomozásnak a 
szervezett bűnözés egyéb területeivel azonos prioritást kellene élveznie, és speciális 
nyomozási technika és felszámolási stratégiák alkalmazására lenne szükség;

2. ajánlás: A tagállamoknak szükség esetén fel kell gyorsítaniuk a 2004/81/EK irányelv 
átültetését és figyelembe kell venniük az Európa Tanácsnak az emberkereskedelem elleni 
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fellépésről szóló, a közelmúltban megkötött egyezményét;

3. ajánlás: Az igazságügyi és rendőrségi együttműködés keretében a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell a szükséges szervezeti struktúrákat, a szakértő személyzetet és a 
megfelelő pénzügyi forrásokat bűnüldözési hatóságaik számára annak érdekében, hogy 
eredményesen küzdhessenek az emberkereskedelem ellen. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy nemzeti bűnüldözési ügynökségeik rendszeresen bevonják az Europolt az 
információcsere folyamatába, a közös műveletekbe és a közös nyomozócsoportokba, 
valamint felhasználják az Eurojust lehetőségeit az emberkereskedők elleni eljárás 
megkönnyítésére;

4. ajánlás: A tagállamoknak és a Bizottságnak fokozniuk kell a harmadik országokkal 
folytatott, az emberi jogi tényezőkről és az emberkereskedelem-ellenes politikákról szóló
kétoldalú és többoldalú politikai párbeszédet és továbbra is fel kell vetniük e kérdést a 
megfelelő regionális és multilaterális fórumokon;

5. ajánlás: Az EU felismeri az emberi jogokat és az áldozatokat középpontba állító
megközelítés megvalósításának fontosságát. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
emberkereskedelem áldozatainak emberi jogai az eljárás minden szakaszában teljes 
mértékben védve legyenek, és hogy – szükség esetén és a nemzeti gyakorlattal és 
jogszabályokkal összhangban – a megfelelő közvetítési mechanizmusok rendelkezésre 
állnak a korai azonosítás és a kereskedelem áldozatául esett személyek otthonukba való
visszajuttatása érdekében;

6. ajánlás: Az emberkereskedelmet megakadályozó és az áldozatok biztonságos 
hazatérését és újrabeilleszkedését biztosító regionális megoldások megléte 
elengedhetetlen. A tagállamoknak és a Bizottságnak folytatniuk kell az egész EU-ra 
kiterjedő együttműködést kiegészítő és ösztönző regionális kezdeményezések támogatását 
(többek között az észak-balti munkacsoport az emberkereskedelem ellen, a délkelet-
európai együttműködési kezdeményezés, a páneurópai budapesti folyamat, az „5+5 
párbeszéd” a nyugati földközi-tengeri országok között, a mediterrán átmenő migrációról 
szóló párbeszéd és már fórumok/szervezetek);

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen javaslatot a Tanácsnak, és tájékoztatás céljából a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


