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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o strategiích prevence obchodování s ženami a dětmi a jejich sexuálního vykořisťování
(2004/2216(INI))

Evropský parlament,

- s ohledem na článek 5 Charty základních práv Evropské unie1, který stanoví, že 
„obchodování s lidmi je zakázáno“,   

- s ohledem na články 4 a 5 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948, 

- s ohledem na Úmluvu o právech dítěte z roku 1989, která se zabývá ochranou dětí před 
všemi formami sexuálního vykořisťování a sexuálního zneužívání a snaží se zabránit 
únosům a prodeji či obchodování s dětmi, 

- s ohledem na Palermský protokol z roku 2000 o prevenci, potlačování a trestání 
obchodování s lidmi, zvláště se ženami a dětmi, který doplňuje Úmluvu OSN o boji s 
mezinárodním organizovaným zločinem, 

- s ohledem na Bruselskou deklaraci o prevenci a potírání obchodování s lidmi, která byla 
přijata 20. září 2002 a která vyzývá k účinné koordinované spolupráci mezi zemí původu 
a tranzitními a cílovými zeměmi, a to mezi všemi vnitrostátními a mezinárodními aktéry 
v příslušných oblastech,

- s ohledem na Rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/JHA o potírání obchodování s lidmi2

přijaté 19. července 2002, 

- s ohledem na Rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/JHA o potírání sexuálního 
vykořisťování dětí a dětské pornografie3 schválené 22. prosince 2003, 

- s ohledem na Směrnici Rady 2004/81/ES schválenou 29. dubna 2004 o udělování 
povolení k pobytu občanům třetích zemí, kteří se stali obětí obchodování s lidmi nebo 
kteří byli předmětem akce pro usnadnění nelegálního přistěhovalectví a kteří spolupracují 
s příslušnými orgány4,

- s ohledem na zprávu skupiny odborníků o obchodování s lidmi, vytvořenou v roce 2003 
Evropskou komisí,

– s ohledem na závěry zasedání Evropské rady v Tampere ve dnech 15. a 16. října 1999, 
které vyzývají k boji proti osobám, které se zabývají obchodováním s lidmi, a zdůrazňují , 
že je nutno předcházet všem formám obchodování s lidmi,

  
1 Úř. věst. C 364, 18.2.2000
2 Úř. věst. L 203, 1.8.2002, s. 1.
3 Úř. věst. L 13, 20.1.2004, s. 44.
4 Úř. věst. L 261 of 6.8.2004, s. 19.
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– s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu nazvané „Prostor svobody, 
bezpečnosti a práva: zhodnocení programu z Tampere a budoucí směr vývoje“ 
(KOM(2004)0401)1,

- s ohledem na rozhodnutí č. 293/2000/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. ledna 
2000 v rámci kterého byl přijat akční program Společenství (program Daphne) (2000 až
2003) o preventivních opatřeních v boji proti násilí na dětech, mladých lidech a ženách2,

- s ohledem na Pekingskou deklaraci Čtvrté světové konference OSN o ženách3, 

- s ohledem na Haagský program4 o svobodě, bezpečnosti a spravedlnosti, který vyzývá 
Radu a Komisi, aby sestavily plán nejlepších postupů, standardů a mechanismů boje proti 
obchodování s lidmi,

– s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o akci proti obchodování s lidmi přijatou výborem 
ministrů dne 3. května 2005,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a stanovisko Výboru pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0000/2005),

A. vzhledem k tomu, že obchodování s lidmi zahrnuje vážné porušování základních lidských 
práv a kruté zacházení, jako nátlak, násilí, vyhrožování, únosy, hrubost, lest nebo podvod,

B. vzhledem k tomu, že ženy a děti jsou tímto celkovým jevem, řízeným hlavně 
zločineckými organizacemi, obzvlášť ohroženy a hrozí jim větší riziko, že se stanou obětí 
obchodování s lidmi, 

C. vzhledem k tomu, že vídeňský akční plán Rady a Komise5 o co nejlepším uplatňování
ustanovení Amsterodamské smlouvy o vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a 
spravedlnosti vyzývá k většímu úsilí směřujícímu k dohodě o společných definicích, 
povinnostech a sankcích, a to nejprve v omezeném množství oblastí, jako např. 
obchodování s lidmi, především vykořisťování žen a sexuální vykořisťování dětí,

D. vzhledem k tomu, že je nutné zabývat se prevencí obchodování s lidmi nejen 
prostřednictvím individuálních akcí jednotlivých členských států, ale také v rámci 
celkového a sjednoceného mezioborového přístupu na úrovni EU a na mezinárodní 
úrovni,

  
1 Bulletin EU 6-2004
2 Úř. věst. L 34, 9.2.2000, s. 1.
3 OSN, Pekingská deklarace a Akční platforma
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm

4 Haagský program schválený Evropskou radou v listopadu 2004.
5 Úř. věst. C 191, 23.1.1999.
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E. vzhledem k tomu, že chybějící společná definice obchodování s ženami a dětmi a 
chybějící společné směry pro srovnávací údaje, výzkum a anylýzy jsou hlavními 
překážkami účinných akcí a politik, 

F. vzhledem k tomu, že vytvoření účinných strategií prevence obchodování s ženami a 
dětmi, které je mezinárodním zločinem, vyžaduje:
- oslovit zúčastněné („trojuhelník“) při obchodování s lidmi, t.j. oběť, obchodníka a 

zákazníka;
- spolupráci mezi zemí původu, tranzitními zeměmi a cílovou zemí;
- spolupráci na úrovni EU, regionální a celosvětové úrovni;
- soudržné akce mezinárodních organizací jako je OSN, Rada Evropy, Evropská unie, 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a G8,

1. zdůrazňuje význam přístupu založeného na lidských právech, zohlednění rovnosti pohlaví 
a citlivého zacházení s dětmi při vytváření a uplatňování strategií prevence;

2. lituje, že na úrovni EU neexistuje politika, která by se přímo zabývala potlačováním 
obchodování s lidmi, a že obchodování s lidmi je vnímáno primárně jako kompetence 
třetího pilíře, nedostatku uznání souvislostí mezi obchodováním s lidmi a 
přistěhovalectvím, sociální ochranou a rozvojem, a toho, že neexistuje soudržná vnější 
politika o obchodování s lidmi;

3. zdůrazňuje, že je třeba v rámci politiky sousedství EU a s ohledem na budoucí rozšíření 
EU vytvořit zvláštní opatření zaměřená na boj s obchodováním s lidmi;

4. zdůrazňuje, že propagace rovnosti pohlaví v rámci všech politik EU a uplatňování 
vnitrostátních právních předpisů o rovných příležitostech jsou zásadními při boji s 
„původci“ obchodování s lidmi, jako je chudoba, sociální vyloučení, nezaměstnanost, 
nedostatek vzdělání, korupce, diskriminace a násilí páchané na ženách;

5. vyzývá členské státy, aby se v rámci programů rozvojové spolupráce EU a programů 
snižování chudoby více zasadily o rovnost pohlaví a citlivé zacházení s dětmi, naléhá na 
mezinárodní organizace, jako je Světová banka, Mezinárodní měnový fond a Světová 
obchodní organizace, aby se přednostně zabývaly chudobou žen a dětí;

6. zdůrazňuje, že je důležité zabývat se souvislostmi mezi obchodováním s lidmi a 
přistěhovalectvím a vnímat možnosti legálního přistěhovalectví jako způsoby prevence 
obchodování s lidmi;

7. vyzývá členské státy, aby ve snaze zabránit zneužívání a poskytovat ochranu před 
vykořisťováním přehodnotily svou vízovou politiku;

8. vyzývá Komisi, aby sledovala uplatňování a společnou interpretaci stávajících nástrojů 
boje proti obchodování s lidmi a aby zahájila studii stávajících právních opatření a akcí 
na potírání obchodování s ženami a dětmi, a to na úrovni EU i na mezinárodní úrovni;
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9. vítá návrh Úmluvy Rady Evropy na akci proti obchodování s lidmi1 vytvořit evropské 
středisko pro monitorování obchodování s lidmi a doporučuje, aby rozsah jeho činností 
byl rozšířen tak, aby zahrnoval shromažďování údajů, hodnocení situace, výměnu 
informací a evaluaci souvislostí mezi záměrem právních předpisů, politik a zásahů 
týkajících se obchodování s lidmi a jejich skutečného dopadu;

10. naléhá na členské státy, aby vytvořily národní střediska nebo jmenovaly národní 
zpravodaje, kteří by shromažďovali, vyměňovali si a zpracovávali informace o 
obchodování s lidmi, a zdůrazňuje význam shromažďování srovnatelných údajů s 
ohledem na rovnost pohlaví, při vědomí, že je vzhledem k obavám nevládních organizací 
v souvislosti se sdělováním údajů o obětech maximálně důležité zajistit důvěrnost těchto 
informací;

11. vyzývá členské státy, aby vytvořily a/nebo zintenzivnily informační kampaně, zaměřené
na vzdělávání ohrožených skupin společnosti v zemích původu a upozornily veřejnost v 
cílových zemích na tento problém;

12. vyzývá Komisi, aby stanovila evropský den boje proti obchodování s lidmi spojený s 
mezinárodním logem boje proti obchodování s lidmi, aby zvýšila informovanost o 
problému obchodování s ženami a dětmi a aby zviditelnila tuto problematiku tím, že 
veřejnost osloví jedním pádným sdělením;

13. zdůrazňuje nutnost obsadit příslušné úřady kvalifikovanými lidmi, kteří jsou speciálně 
vyškoleni v prevenci obchodování s lidmi v rámci společných vzdělávacích programů pro 
všechny zúčastněné strany - policie, soudní moc, sociální pracovníci a další, za použití 
nástrojů a dovedností přistupovat citlivě k problematice rovnosti pohlaví;

14. vyzývá členské státy, aby prosazovaly právo a zvýšily pronásledování a tresty
obchodníků s lidmi, spolupachatelů a osob, které vyhledávají sexuální služby nezletilých, 
a aby stíhaly praní zisků z obchodování s lidmi;

15. vyzývá členské státy, aby podporovaly zásadu společné sociální odpovědnosti a 
partnerství veřejného a soukromého sektoru, včetně zapojení občanských organizací  při 
uplatňování strategií prevence;

16. vyzývá členské státy, aby v zájmu prevence opětného obchodování s lidmi („re-
trafficking“), vytvořily a realizovaly programy sociálního začlenění a rehabilitace žen a 
dětí, kteří se v minulosti staly obětmi obchodování s lidmi;

17. naléhá na členské státy, aby přijaly jasnou právní definici obchodování s dětmi, 
založenou na mezinárodně dohodnutých standardech obsažených v Palermském 
protokolu2 a v Úmluvě OSN o právech dítěte, která by zabránila zacházet s 
obchodováním s dětmi jako s podkategorií obchodování s lidmi;

  
1 Přijato výborem ministrů dne 3. května 2005.
2 Podle Palermského protokolu se obchodováním s dětmi rozumí „najímání, převoz, transfer, ukrývání nebo 
příjem dětí za účelem vykořisťování v zemi nebo mimo ni“. 
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18. zdůrazňuje naléhavou potřebu vytvořit a uplatňovat speciální program prevence 
zaměřený na práva dětí založený na spolupráci mezi zemí původu, tranzitními zeměmi a 
cílovou zemí; upozorňuje na nedostatečnou soudržnou vnější politiku EU vůči třetím 
zemím, z nichž pochází většina dětských obětí obchodování s lidmi;

19. je toho názoru, že děti by měly být do tohoto programu začleněny jako účastníci a žádá 
členské státy, aby uplatňovaly během školní docházky vzdělávací programy pro dívky i 
chlapce zaměřené na boj proti diskriminaci a na propagaci rovnosti pohlaví;

20. zdůrazňuje významnou roli Europolu a vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými 
státy posílila finanční a personální zdroje Europolu, aby mohl účinněji bojovat proti 
obchodování s lidmi;

21. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států a přistupujícím zemím.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

As stated by the United Nations Secretary-General Kofi Annan the trafficking of persons, 
particularly women and children for sexual as well as other forms of exploitation  is "one the 
most egregious violations of human rights"1. Internationally defined as the recruitment, 
transport, transfer, harbouring or receipt of a person by use of threat, force, coercion, 
abduction fraud or deception for the purpose of the exploitation2 (sexual exploitation, forced 
labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs) 
trafficking in human beings is growing globally led by the increase of organise crime and 
their profitability (broad pool of potential victims out of category of irregular migrants reveal 
profitability of the trafficking as according to International Organisation of Migration some 
50 percent of the 175 million migrant worldwide are women). 

According to the year 2005  Trafficking in Persons report released by USA Department of 
State Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, "of the estimated 600,000 to 
800,000 men, women, and children trafficked across international borders each year, 
approximately 80 percent are women and girls and up to 50 percent are minors"3. The data 
also illustrate that the majority of transnational victims are trafficked into commercial sexual 
exploitation. Trafficking networks have recently become increasingly flexible, managing to 
adapt to various situations and changing faces to adjust to the different possible routes. Their 
decentralised nature allows them to rapidly respond to law enforcement measures and 
possible competitors4. 

Developing successful prevention strategies should go hand in hand with addressing main 
causes of trafficking just as the feminisation of poverty and unemployment rate, the attraction 
by difference in life quality between the country of origin and country of destination, violence 
against women and children, discrimination against women, strict migratory policies in the 
countries of destination, political instability in the countries of origin, etc. It is of ultimate 
importance to introduce and promote gender mainstreaming and child-sensitive approach in 
all the policies of the European Union including strategies to combat trafficking. 

For development of efficient social and economic policies within the countries, it is important 
to identify main vulnerability factors of women and children to trafficking that might be 
country - specific and needs to be addressed with high priority. Study conducted by the 
International Migration Organisation in Romania reveals, that many factors such as early 
school leave, coming from an abusive family environment, single-parent families, living in 
medium-sized towns, belonging to minorities or poor knowledge of conditions living and 
working abroad, etc. can actually affect the increase in the women's vulnerability to 
trafficking. Special attention should be granted to women and children belonging to 
minorities, women and children living in rural areas. Their increased vulnerability to become 
the victims of trafficking should be therefore addressed with special measures. Understanding 

  
1 From Statement released in December 12 2000, Palermo Italy. 
2 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings (European Commission, DG Justice, Freedom and Security, 
2004)
3 Trafficking in Persons Report, (Department of State, United States of America, 2005)
4 Who is next victim? Vulnerability of young Romanian women to trafficking in human beings, (International Organization for 
Migration, 2003, p.61)



PR\580691CS.doc 9/10 PE 359.916v01-00

CS

vulnerability factors can become an effective instrument to fight trafficking from the ground 
and to organise prevention efforts. Knowing who potential victims are shall assist the law 
enforcement with identifying the profiles of the traffickers1. 

Trafficking is a humanitarian problem requiring global, regional and local cooperation. 
Development of preventive strategies should be based on cooperation between civil society 
organisations and law enforcement agencies. As one of the first steps to develop cooperation 
on EU level is to use an integrated and harmonised approach to collecting data on trafficking. 
Obtaining reliable and comparable data is a prerequisite for developing the successful 
prevention strategies. The Report draws attention to the importance of establishing national 
and/or regional focal points or rapporteurs in every EU member and future member state in 
order to facilitate and synchronise the data collection process. It also emphasizes the 
importance of collecting data on child victims and argues that they should constitute a 
separate category. 

Furthermore, to be efficient, prevention strategies must address triangle of the trafficking: 
supply and demand sides and the traffickers. When talking about the supply side or the
potential victims of trafficking, preventive measures should firstly address the most 
vulnerable groups of this phenomenon by improving and expanding their opportunities for 
education and employment, fighting the problem of the feminisation of poverty, 
discrimination and inequality. On the level of practical actions, awareness raising campaigns 
including common logo on EU level to make the problem easily visible should be developed 
informing about the dangers of trafficking, ways of recruitment, help lines, etc. Trafficking 
phenomenon has harsh consequences of women's and children's health. The corresponding 
health consequences associated with trafficking include physical health, sexual and 
reproductive health, mental health, substance abuse and misuse, social well-being, etc. 
Strategies to prevent trafficking should include public health promotion strategies aimed at 
providing information on reproductive and sexual health, on infectious diseases, mental 
health, or health risks associated with migration including legal rights to health services in 
other countries.2 As regards traffickers, law enforcement must prosecute and strictly punish 
traffickers, fight corruption, and put efforts to successfully identify changing trafficking 
routes, using the internationally established common definition of trafficking in human 
beings. Special training to better identify the trafficking victims should be provided to law 
enforcement personnel so the victims of trafficking would be encouraged to address the 
appropriate institutions. It also concerns the better understanding of trafficking flows and 
trends leading to better understanding of magnitude and nature of the problem so that 
effective policy responses could be developed. Addressing the demand side requires 
development of awareness raising campaigns in the destination countries in order to put the 
problem for public discussion. Furthermore, persons claiming sexual services with minors 
should be prosecuted as well as indirect accomplices (covered model agencies, massage 
agencies etc.) cooperating with traffickers. Diplomatic Immunity should be suspended in case 
of implication in human trafficking or abuse of authority. The Member States should also 
review their Visa policies in order to prevent and reduce abuse and provide protection against 
exploitation. 

  
1 Who is next victim? Vulnerability of young Romanian women to trafficking in human beings, (International Organization for 
Migration, 2003)
2 The Health Risks and Consequences of Trafficking in Women and Adolescents: Findings from a European study, (London School 
of Hygiene and Tropical Medicine, 2003)
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It is undeniable that trafficking for sexual exploitation is directly linked to the prostitution. 
From country to country the governmental policies on prostitution differ from abolitionism, 
new abolitionist to prohibitionism and regulationism; and although new study on National 
Legislation on Prostitution and the Trafficking in Women and Children1 suggests that while 
the models of new abolitionism and regulationism seem to increase the number of trafficking 
victims as compared to the model of prohibitionism, the final evaluation of the legislative 
models on prostitution in the European Union in terms of their impact on the number of 
victims should be based on more reliable and comparable statistics as well as on the broader 
set of data referred to other factors.

Finally, there is no simple solution to human trafficking. It is a global problem and solving it 
requires global partnership. Taking the Millennium Development Goal as a road map, 
eliminating root causes of trafficking is not only about eradicating poverty, creating 
conditions for education and employment, solving health problems or ensuring environmental 
sustainability; these goals cannot be achieved unless gender equality and empowerment of 
women is worked on. It is essential to understand the importance of promoting gender 
equality in all the international, national and local policies designed to prevent and combat the 
phenomenon of trafficking.

  
1 Study on National Legislation on Prostitution and Trafficking in Women and Children, (Transcrime, 2005)


