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Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie walki z handlem ludźmi - 
podejście zintegrowane oraz propozycje planu działania

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktaty UE i WE oraz Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniają komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie walki z 
handlem ludźmi - podejście zintegrowane oraz propozycje planu działania 
(COM(2005)0514),

– uwzględniając art. 114 ust. 1 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że handel ludźmi stanowi pogwałcenie podstawowej zasady godności
ludzkiej, która jest fundamentem polityki ochrony praw człowieka prowadzonej przez Uni
ę Europejską i Państwa Członkowskie,

B. mając na uwadze, że Unia Europejska podjęła już kroki mające na celu zwalczanie 
przemytu osób i handlu ludźmi zgodnie z zasadami określonymi w protokołach do 
Konwencji z Palermo, oraz że weźmie ona pod uwagę zasady ustalone niedawno w 
Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi,

C. mając na uwadze, że w 2004r. Rada Europejska zaleciła w Programie Haskim na rzecz 
wzmocnienia obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości przyjęcie planu Unii 
Europejskiej, "którego celem będzie rozwijanie wspólnych standardów, najlepszych 
praktyk i mechanizmów zapobiegających i zwalczających handel ludźmi" (przypis do 
sekcji 1.7.1),

1. Występuje do Rady z następującymi zaleceniami:

Zalecenie 1: Należy tak postępować, aby handel ludźmi z "procederu o niskim stopniu 
ryzyka i wysokiej opłacalności dla przestępczości zorganizowanej" stał się procederem o 
wysokim stopniu ryzyka i niskiej opłacalności. Organy ścigania muszą wykorzystywać
wszelkie dostępne środki i możliwości, aby przestrzegany był zakaz handlu ludźmi, czuwa
ć, aby proceder ten nie przynosił żadnych korzyści finansowych oraz konfiskować
wszelkie korzyści pieniężne, jeżeli takowe zostały osiągnięte. Dochodzenia w sprawie 
handlu ludźmi powinny stanowić taki sam priorytet, jak inne rodzaje przestępczości 
zorganizowanej, i być prowadzone przy wykorzystaniu specjalistycznych technik 
śledczych i strategii mających na celu rozbicie danej grupy.

Zalecenie 2: Państwa Członkowskie powinny, jeżeli jest to konieczne, przyspieszyć
transpozycję dyrektywy 2004/81/WE oraz wziąć pod uwagę opracowaną niedawno przez 
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Radę Europy Konwencję o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi.

Zalecenie 3: W ramach współpracy sądowej i policyjnej Państwa Członkowskie powinny 
zapewnić organom ścigania niezbędne struktury organizacyjne, wyspecjalizowany personel 
oraz odpowiednie środki finansowe niezbędne do skutecznej walki z handlem ludźmi. Pa
ństwa Członkowskie powinny zapewniać regularne angażowanie Europolu przez krajowe 
organy ścigania w wymianę informacji, wspólne operacje i prace grup dochodzeniowych 
oraz wykorzystywać potencjał Eurojust do ułatwiania operacji związanych ze ściganiem 
handlarzy.

Zalecenie 4: Państwa Członkowskie i Komisja powinny zacieśnić dwustronny i 
wielostronny dialog polityczny z krajami trzecimi na temat wymiaru praw człowieka w 
polityce przeciwdziałania handlowi ludźmi oraz w dalszym ciągu poruszać tę kwestię na 
forum regionalnym i wielostronnym.

Zalecenie 5: Unia Europejska uznaje znaczenie kontynuowania podejścia skierowanego na 
prawa człowieka i na ofiary. Państwa Członkowskie powinny zagwarantować, iż prawa cz
łowieka w odniesieniu do ofiar handlu ludźmi są w pełni przestrzegane na wszystkich 
etapach omawianego procesu, oraz że zastosowanie mają odpowiednie mechanizmy 
przekazywania osób, jeżeli zachodzi taka konieczność, zgodnie z prawem i praktykami 
krajowymi, tak aby umożliwić wczesne rozpoznanie i przekazanie ofiar procederu.

Zalecenie 6: Kluczowe są rozwiązania regionalne mające na celu przeciwdziałanie 
handlowi ludźmi i zapewnienie bezpiecznego powrotu oraz reintegrację ofiar. Państwa Cz
łonkowskie i Komisja powinny w dalszym ciągu promować inicjatywy regionalne, które 
uzupełniają i inspirują współpracę na poziomie Unii Europejskiej (m. in. Północno-Ba
łtycka Grupa Specjalna przeciwdziałająca handlowi ludźmi, Inicjatywa na rzecz Wspó
łpracy w Europie Południowo-Wschodniej, Budapesztański Proces Paneuropejski, "Dialog 
5+5" między krajami zachodniej strefy Morza Śródziemnego, Śródziemnomorski Dialog 
nt. Przepływu Migracji oraz inne fora i organizacje).

2. Zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie oraz 
przedstawienia go do wglądu rządom i parlamentom Państw Członkowskich.


