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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

- έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως1, και 
συγκεκριμένα το άρθρο 3 αυτού, το οποίο ορίζει το δικαίωμα στην ακεραιότητα του 
προσώπου και απαγορεύει τη μετατροπή του ανθρώπινου σώματος και των μερών του 
καθαυτών σε πηγή κέρδους,

- έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ «Trafficking in 
Persons Report 2005»2 [Έκθεση για την εμπορία ανθρώπων του 2005], 

- έχοντας υπόψη την έκθεση της κυβέρνησης της Σκοτίας του 2004 «A Critical
Examination into Responses to Prostitution in Four Countries: Victoria - Australia, 
Ireland, the Netherlands and Sweden»3 [Κριτική εξέταση των μέτρων που έχουν ληφθεί 
για την πορνεία σε τέσσερις χώρες: Βικτόρια (Αυστραλία), Ιρλανδία, Κάτω Χώρες και 
Σουηδία],

- έχοντας υπόψη τη μελέτη του ινστιτούτου TransCrime του 2005, η οποία 
χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «National Legislation on 
Prostitution and the Trafficking in Women and Children»4 [Εθνική νομοθεσία για την 
πορνεία και την εμπορία γυναικών και παιδιών],

- έχοντας υπόψη την έκθεση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ του 2004 με τίτλο 
«The link between prostitution and sex trafficking»5 [Η σχέση μεταξύ της πορνείας και 
της σωματεμπορίας], 

- έχοντας υπόψη την έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης του 2003 με τίτλο 
«Is Trafficking in Human Beings Demand Driven? A Multi-Country Pilot Study»6 [Η 
εμπορία ανθρώπων οφείλεται στη ζήτηση; Μια πολυκρατική πιλοτική μελέτη],

- έχοντας υπόψη τις εκθέσεις τη Διεθνούς Αμνηστίας του 2004 και της οργάνωσης Anti-
Slavery International του 20047, του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 

  
1 ΕΕ C 364, 18.2.2000.
2 Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ (2005),  http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2005/
3 http://www.glasgow.gov.uk/en/YourCouncil/PolicyPlanning_Strategy/Corporate/Equalities/Women/Prostitution.htm
4 http://www.carlshamre.net/images/stories/study.pdf
5 Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ (2004),
http://www.humantrafficking.org/countries/eap/united_states/news/2005_05/tip_factsheet_response.html, 
6 Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (2003), 
http://www.iom.int/DOCUMENTS/PUBLICATION/EN/mrs_15_2003.pdf
7  Διεθνής Αμνηστία και Anti-Slavery International (2004), «Enhancing the Protection of the Rights of Trafficked Persons: 
Amnesty International and Anti-Slavery International’s Recommendations to strengthen provisions of the July 2004 draft 
European Convention against Trafficking in Human Beings» [Αύξηση της προστασίας των δικαιωμάτων των διακινούμενων 
ατόμων: Συστάσεις της Διεθνούς Αμνηστίας και της Anti-Slavery International για την ενίσχυση των διατάξεων του σχεδίου
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων του Ιουλίου 2004] 
http://web.amnesty.org/library/index/engior610162004
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20021, του κ. Pomodoro 20012·

- έχοντας υπόψη την έκθεση της ευρωπαϊκής ομάδας επιβολής του νόμου (Europe Law 
Enforcement Group) της ECPAT του 2001 με τίτλο «Trafficking in Children for Sexual 
Purposes From Eastern Europe to Western Europe»3 [Η εμπορία παιδιών με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση από την Ανατολική στη Δυτική Ευρώπη],

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρωτόκολλο του Παλέρμο υπογραμμίζει το γεγονός ότι το 
βασικό στοιχείο του ορισμού της εμπορίας είναι ο σκοπός εκμετάλλευσης και όχι η 
μετακίνηση από τη μία τοποθεσία στην άλλη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ με τίτλο
«Trafficking in Persons Report 2005» έδειξε ότι από τα 600.000 έως 800.000 άτομα που 
υπολογίζεται ότι διακινούνται ετησίως, περίπου το 80% είναι γυναίκες και κορίτσια,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 
20054, το 98% των ατόμων που διακινούνται για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
είναι γυναίκες και κορίτσια,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της κυβέρνησης της Σκοτίας του 2004 σχετικά με την 
πορνεία, η οποία βασίστηκε σε σύγκριση των πολιτικών για την πορνεία στη Σουηδία, την 
Αυστραλία, την Ιρλανδία και τις Κάτω Χώρες, έδειξε ότι η νομιμοποίηση της πορνείας 
οδηγεί σε αύξηση του οργανωμένου εγκλήματος, αύξηση της σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών, αύξηση της βίας κατά των γυναικών και σε σημαντική αύξηση του αριθμού των 
αλλοδαπών γυναικών και κοριτσιών που εισέρχονται στην περιοχή ως θύματα εμπορίας,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη του Ινστιτούτου TransCrime του 2005 αναφέρει ότι 
υπάρχουν στοιχεία βάσει των οποίων μπορεί να υποστηριχθεί ότι η νομοθεσία της 
Σουηδίας, η οποία ποινικοποιεί την αγορά του σώματος άλλου ατόμου για σεξουαλική 
χρήση, οδηγεί σε μείωση της εμπορίας για σεξουαλικούς σκοπούς· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η μελέτη επίσης αναφέρει ότι τα μοντέλα που φαίνονται ότι «παράγουν» περισσότερα 
θύματα βασίζονται στις προσπάθειες ελέγχου της πορνείας μέσω κανονιστικών διατάξεων 
(Κάτω Χώρες, Γερμανία και Αυστρία), ενώ το μοντέλο που φαίνεται ότι «παράγει» 
λιγότερα θύματα βασίζεται στην απαγόρευση (Σουηδία), 

  
1 Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2002), «A Human Rights Approach to the Rehabilitation and Reintegration
into Society of Trafficked Victims» [Μια προσέγγιση επικεντρωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα της αποκατάστασης των 
διακινούμενων ατόμων και της επανένταξής τους στην κοινωνία], έγγραφο το οποίο παρουσιάστηκε από την κ. Widney
Brown του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, «21st Century Slavery - The Human Rights Dimension to
Trafficking in Human Beings» [Η δουλεία στον 21ο αιώνα – Η διάσταση της εμπορίας ανθρώπων από την άποψη των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων] Διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη της Ιταλίας στις 15 και 16 Μαΐου 
http://www.hrw.org/backgrounder/wrd/trafficked-victims.htm
2 Pomodoro, L. (2001), «Trafficking and sexual exploitation of women and children» [Εμπορία και σεξουαλική 
εκμετάλλευση των γυναικών και των παιδιών], στο βιβλίο των P. Williams και D. Vlassis (εκδότες) Combating transnational 
crime: Concepts, activities and responses [Καταπολέμηση του διακρατικού εγκλήματος: Έννοιες, δραστηριότητες και 
μέτρα], Frank Cass, Λονδίνο.
3 ECPAT Europe Law Enforcement Group (2001), 
http://www.ecpat.nl/ariadne/loader.php/nl/ecpat/Rapporten/trafficking1/Trafficking_1__Introduction.pdf/
4 Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (2005), «A global alliance against forced labour» [Παγκόσμια συμμαχία κατά 
της καταναγκαστικής εργασίας]
http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.GLOBALREPORTSLIST?var_language=EN
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ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ του 2004 
αναφέρει ότι στις περιπτώσεις που η πορνεία έχει νομιμοποιηθεί ή είναι ανεκτή, 
παρατηρείται αύξηση της ζήτησης για θύματα σεξουαλικής δουλείας και ότι η 
νομιμοποίηση της πορνείας ανοίγει αγορές για εγκληματικές επιχειρήσεις και δημιουργεί 
ένα ασφαλές καταφύγιο για τους εγκληματίες,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επισημάνει ότι σε 
αντίθεση με το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, η πράξη της εμπορίας ανθρώπων 
αποτελεί αφ’ εαυτής παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι απλώς ένα 
έγκλημα,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία του σεξ βασίζεται στις ίδιες οικονομικές αρχές της 
προσφοράς και της ζήτησης όπως κάθε άλλη επιχείρηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης του 2003 αναγνωρίζει ότι «η 
αυξανόμενη καταναλωτική ζήτηση αναμφίβολα αποτελεί έναν από τους παράγοντες που 
συμβάλλουν στο φαινόμενο της καταναγκαστικής εργασίας στη βιομηχανία του σεξ»,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολλανδική οργάνωση για τα δικαιώματα των παιδιών 
υπολογίζει ότι ο αριθμός των ανηλίκων που εκδίδονται στις Κάτω Χώρες έχει αυξηθεί 
από 4.000 το 1996 σε 15.000 το 2001, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 5.000 
αλλοδαπών ανηλίκων,

Απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις στο Συμβούλιο:

(α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της εμπορίας από την 
προοπτική του φύλου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πάνω από το 80% των 
θυμάτων είναι γυναίκες, ποσοστό που ανέρχεται στο 98% στην περίπτωση της εμπορίας
για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης,

(β) εκτός από το γεγονός ότι είναι απαραίτητο να επισημανθούν οι ενέργειες που θα πρέπει 
να αναληφθούν προκειμένου να βοηθηθούν τα θύματα, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επειγόντως να εξετάσουν επίσης τις επιλογές των ανδρών που εκμεταλλεύονται τα 
θύματα, 

(γ) τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η νομιμοποίηση της πορνείας διευκολύνει 
την αγορά του σεξ, μεταξύ άλλων και από θύματα εμπορίας,

(δ) κατά τη διάρκεια του 2006, η Επιτροπή θα πρέπει να κινήσει μια περαιτέρω αξιολόγηση 
της αιτιώδους σχέσης μεταξύ της νομοθεσίας για την πορνεία και της εμπορίας για 
σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης, όπως παρουσιάστηκε από τον Επίτροπο Franco 
Frattini στις 8 Μαρτίου 2006,

(ε) τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να μελετούν τον τρόπο με τον οποίο οι διάφοροι 
νόμοι για την πορνεία επηρεάζουν τόσο την εμπορία για σκοπούς σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης όσο και τον αριθμό των παιδιών στη βιομηχανία του σεξ, και στη 
συνέχεια να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα προκειμένου να εφαρμόσουν βέλτιστες 
πρακτικές για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων για σκοπούς σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης,
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(στ) τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν ισχυρά μέτρα για την καταπολέμηση όλων των 
περιπτώσεων ανηλίκων στη βιομηχανία του σεξ, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
οποιοδήποτε άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών πρέπει να θεωρείται ανήλικο,

(ζ) τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι τόσο οι παράνομες όσο και οι νόμιμες 
σεξουαλικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, καθώς 
διάφορες μελέτες δείχνουν ότι το 75- 85% των ιερόδουλων είναι θύματα βίας, 
συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, και το υψηλό ποσοστό της σεξουαλικής 
δραστηριότητας χωρίς προφυλάξεις, το οποίο οδηγεί σε κινδύνους επιδημιών,

(η) η Επιτροπή θα πρέπει να κινήσει μια εκστρατεία σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία
που συνεπάγεται η σεξουαλική εργασία.


