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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA VONATKOZÓ INDÍTVÁNY

a szexuális kizsákmányolásnak kitett nőkkel és gyermekekkel való kereskedelem 
megakadályozásának stratégiáiról
(2004/2216(INI))

Az Európai Parlament,

- tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának1 5. cikkére, mely szerint „tilos az 
emberkereskedelem”,   

- tekintettel az 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 4. és 5. cikkeire, 

- tekintettel a gyermekek jogairól szóló 1989. évi egyezményre, melynek célja a 
gyermekeknek a szexuális kizsákmányolás és szexuális visszaélés valamennyi formájával 
szembeni védelme, és amely meg kívánja akadályozni a gyermekek erőszakos 
elszöktetését, eladását vagy a velük való kereskedelmet, 

- tekintettel az ENSZ-nek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményéhez csatolt, 
az emberkereskedelem, különösen a nő- és gyermekkereskedelem megakadályozásáról, 
visszaszorításáról és megbüntetéséről szóló 2000. évi palermói jegyzőkönyvre, 

- tekintettel az emberkereskedelem megakadályozásáról és az ellene való küzdelemről 
szóló, 2002. szeptember 20-án elfogadott brüsszeli nyilatkozatra, amely az érintett 
területek valamennyi nemzeti és nemzetközi szereplője részvételével a származási, 
tranzit- és célországok közötti hatékony összehangolt intézkedésekre szólít fel,

- tekintettel az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló, 2002. július 19-én elfogadott 
2002/629/IB tanácsi kerethatározatra2, 

- tekintettel a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni 
küzdelemről szóló, 2003. december 22-én elfogadott 2004/68/IB tanácsi 
kerethatározatra3, 

- tekintettel a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális 
bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményekkel érintett, a hatáskörrel rendelkező 
hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről 
szóló, 2004. április 29-én elfogadott 2004/81/EK tanácsi irányelvre4,

- tekintettel a 2003-ban az Európai Bizottság által létrehozott, emberkereskedelmi szakértői 
  

1 HL C 364., 2000.2.18.
2 HL L 203., 2002.8.1., 1. o.
3 HL L 13., 2004.1.20., 44. o.
4 HL L 261., 2004.8.6., 19. o.
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csoport véleményére,

- tekintettel az Európai Tanács 1999. október 15-16-i ülésének az emberkereskedelemmel 
foglalkozók elleni küzdelemre való felszólításról és az emberkereskedelem valamennyi 
formája megakadályozásának szükségességéről szóló következtetéseire,

- tekintettel a Bizottság részéről a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett, „A 
szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térsége: a tamperei program értékelése 
és jövőbeli iránymutatások” című közleményre (COM(2004)0401)1, 

- tekintettel a gyermekekkel, a fiatalokkal és a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelmet 
szolgáló megelőző intézkedésekre vonatkozó közösségi cselekvési program (a Daphne 
program) (2000–2003) elfogadásáról szóló, 2000. január 24-i 293/2000/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatra2,

- tekintettel az ENSZ nőkről szóló 4. világkonferenciájának Pekingi Nyilatkozatára,3, 

- tekintettel a szabadságról, a biztonságról és az igazságosságról szóló hágai programra4, 
mely felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot az emberkereskedelem elleni küzdelem bevált 
gyakorlataira, normáira és mechanizmusaira vonatkozó terv kidolgozására,

- tekintettel az Európa Tanácsnak az emberkereskedelem elleni fellépésről szóló, a 
Miniszterek Bizottsága által 2005. május 3-án elfogadott egyezményére,

- tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

- tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére és a Polgári Szabadságjogi 
és Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A6-0000/2005),

A. mivel az emberkereskedelem az alapvető emberi jogok súlyos megsértésével és olyan 
kegyetlen bánásmódokkal jár, mint a kényszer, az erőszak, a fenyegetés, az erőszakos 
elszöktetés, a bántalmazás, a félrevezetés vagy a csalás,

B. mivel a nők és a gyermekek különösen ki vannak téve ennek az összetett jelenségnek, 
melyet elsősorban bűnhálózatok ellenőriznek, és mivel ezért nagyobb a kockázata, hogy 
az emberkereskedelem áldozatává válnak, 

  
1 az EU értesítője, 6-2004
2 HL L 34., 2000.2.9., 1. o.
3 Egyesült Nemzetek, Pekingi Nyilatkozat és cselekvési platform 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm
4 Az Európai Tanács által 2004 novemberében bevezetett hágai program.
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C. mivel a Tanácsnak és a Bizottságnak az Amszterdami Szerződés a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megteremtésére vonatkozó 
rendelkezései legmegfelelőbb végrehajtásáról szóló bécsi cselekvési terve1 nagyobb 
erőfeszítésekre szólít fel, mindenekelőtt néhány olyan szektor, mint az 
emberkereskedelem, különösen a nők kizsákmányolása és a gyermekek kizsákmányolása 
területén közös meghatározásokkal, feladatokkal és szankciókkal kapcsolatos 
megállapodások érdekében, 

D. mivel szükséges nemcsak az egyes tagállamok egyedi fellépései, hanem EU- és 
nemzetközi szintű holisztikus és integrált multidiszciplináris megközelítés révén 
foglalkozni az emberkereskedelem megakadályozásával,

E. mivel a nő- és gyermekkereskedelem közös, elfogadott meghatározásának, illetve az 
összehasonlítható adatokra, kutatásra és elemzésre vonatkozó közös iránymutatásoknak a 
hiánya a hatékony fellépés és politikák jelentős akadálya, 

F. mivel a nő- és gyermekkereskedelem nemzetközi bűncselekmény, a hatékony megelőzési 
stratégiák megkövetelik az alábbiakat:
- az emberkereskedelmi piac háromszögének, vagyis az áldozatnak, a kereskedőnek és 

az ügyfélnek a megszólítása;
- a származási, tranzit- és célországok közötti együttműködés;
- EU-, regionális és globális szintű együttműködés;
- koherens fellépés olyan nemzetközi szervezetek között, mint az ENSZ, az Európa 

Tanács, az Európai Unió, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet és a G8,

1. Kiemeli az emberi jogokra alapozott megközelítés fontosságát, a nemek 
esélyegyenlősége érvényesítésének felhasználását és a gyermekekre érzékeny 
megközelítést a megelőzési stratégiák kidolgozásában és végrehajtásában;

2. Sajnálja, hogy EU-szinten nincs kifejezetten az emberkereskedelem elleni 
küzdelemnek szentelt politika, mivel az emberkereskedelmet elsősorban a harmadik 
pillér szerinti hatáskörnek tekintik, illetve hogy hiányzik az emberkereskedelem és a 
migráció, a szociális védelem és fejlődés közötti kapcsolatok felismerése, és hogy nincs 
koherens külpolitika az emberkereskedelem vonatkozásában;

3. Hangsúlyozza egyedi emberkereskedelem elleni intézkedések kidolgozásának 
szükségességét az EU szomszédsági politikájában és figyelemmel az EU jövőbeli 
bővítésére;

4. Hangsúlyozza, hogy a nemek egyenlőségének valamennyi EU-politikában való 
érvényesítése, illetve az esélyegyenlőségről szóló nemzeti jogszabályok végrehajtása 
létfontosságú az emberkereskedelem olyan hajtóerőinek ellensúlyozásában, mint a 
szegénység, a társadalmi kirekesztés, a munkanélküliség, az oktatás hiánya, a korrupció, 
a megkülönböztetés és a nők bántalmazása;

  
1 HL C 191., 1999.1.23.
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5. Felszólítja a tagállamokat a nemek esélyegyenlősége érvényesítése iránti erősebb 
kötelezettségvállalásra, illetve egy gyermekek iránt érzékeny megközelítésre az EU 
fejlesztési együttműködésében és szegénység csökkentésére vonatkozó programjaiban, és 
sürgeti, hogy olyan nemzetközi szervezetek, mint a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap 
és a Kereskedelmi Világszervezet prioritást élvező kérdésekként kezeljék a nőket egyre 
inkább érintő szegénységet és a gyermekek szegénységét;

6. Hangsúlyozza az emberkereskedelem és a bevándorlás közötti kapcsolat kezelésének 
fontosságát, illetve annak fontosságát, hogy a legális migrációs csatornákat az 
emberkereskedelem megakadályozására alkalmas mechanizmusnak tekintsék;

7. Felszólítja a tagállamokat, hogy vizsgálják felül vízumpolitikáikat a visszaélések 
megakadályozása és a kizsákmányolás elleni védelem nyújtása érdekében;

8. Felszólítja a Bizottságot, hogy ellenőrizze az emberkereskedelem elleni meglévő 
jogszabályok végrehajtását és egységes értelmezését, és kezdjen vizsgálatot a nő- és 
gyermekkereskedelem elleni küzdelem tekintetében meglévő EU- és nemzetközi szintű 
jogi intézkedésekről és fellépésekről;

9. Üdvözli az Európa Tanácsnak az emberkereskedelem elleni fellépésről szóló
egyezményében1 az Emberkereskedelem Európai Megfigyelőközpontja létrehozására 
vonatkozó javaslatot, és ajánlja, hogy ennek tevékenységi körét szélesítsék ki annak 
érdekében, hogy beletartozzon az adatgyűjtés, a helyzetelemzés, az információcsere és az 
emberkereskedelem elleni jogszabályok, politikák, beavatkozások célja és a tényleges 
hatásuk közötti kapcsolat;

10. Sürgeti a tagállamokat, hogy vezessenek be nemzeti fókuszpontokat vagy nevezzenek ki
nemzeti előadókat az emberkereskedelemre vonatkozó információ összegyűjtésére, 
kicserélésére és feldolgozására, és hangsúlyozza a nemi alapú és összehasonlítható adatok 
fontosságát, szem előtt tartva, hogy az információ bizalmasságának biztosítása a 
legnagyobb fontossággal bír a nem kormányzati szervezeteknek az áldozatokra 
vonatkozó adatok megosztásával kapcsolatos aggályai miatt;

11. Felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak létre és/vagy erősítsék a tudatosító 
kampányokat, melyek célja a származási országokban a társadalom sérülékeny tagjainak 
oktatása, illetve hogy figyelmeztessék a lakosságot a problémára a célországokban;

12. Felszólítja a Bizottságot, hogy vezessen be EU-szerte Emberkereskedelem-ellenes Napot 
nemzetközi emberkereskedelem-ellenes lógóval, hogy a nő- és gyermekkereskedelem 
jelenségére vonatkozóan felkeltsék az általános tudatosságot, és hogy fokozzák a kérdés 
láthatóságát a lakosság egyetlen hathatós üzenettel való megszólítása révén;

  
1 A Miniszterek Bizottsága 2005. május 3-án fogadta el.
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13. Hangsúlyozza az emberkereskedelem megakadályozása vonatkozásában valamennyi 
érintett fél – rendőrség, bűnüldözés, szociális munkások és mások - számára a nemek 
kérdését érintő eszközök és képességek felhasználásával szervezett közös képzési 
programokon különlegesen képzett, megfelelő személyzettel ellátott illetékes hatóságok 
szükségességét;

14. Felszólítja a tagállamokat a bűnüldözésre, illetve az emberkereskedők, bűntársaik és 
kiskorúaktól szexuális szolgáltatást igénybe venni kívánó személyek elleni büntetőeljárás 
és büntetés megerősítésére, illetve az emberkereskedelemből származó jövedelmekkel 
kapcsolatos pénzmosásra vonatkozó büntetőeljárásra;

15. Felszólítja a tagállamokat, hogy ösztönözzék a közös társadalmi felelősség elvét és a civil 
társadalmi szervezeteket is magában foglaló állami-magán partnerséget a megelőzési 
stratégiák végrehajtásában;

16. Felszólítja a tagállamokat az „újrakereskedés” megakadályozása érdekében a múltban 
emberkereskedelem áldozatává lett nők és gyermekek szociális integrációjára és 
rehabilitációjára vonatkozó programok kidolgozására és végrehajtására;

17. Felszólít valamennyi tagállamot arra, hogy fogadják el a gyermekkereskedelemnek a 
Palermói Jegyzőkönyvben1 és az ENSZ gyermekek jogairól szóló egyezményében 
megfogalmazott, nemzetközileg elfogadott normák szerinti egyértelmű jogi definícióját, 
mellyel megakadályozható lenne, hogy a gyermekkereskedelmet az emberkereskedelem 
részkategóriájaként kezeljék;

18. Hangsúlyozza a származási, tranzit- és célországok közötti együttműködésre alapozott, 
gyermekek jogain alapuló speciális megelőzési program kidolgozásának és 
végrehajtásának sürgős szükségességét, és felhívja a figyelmet a koherens EU-külpolitika 
hiányára olyan harmadik országokban, ahonnan az emberkereskedelem legtöbb gyermek 
áldozata származik;

19. Úgy hiszi, hogy a gyermekeknek részt kell venniük egy ilyen programban, és felkéri a 
tagállamokat, hogy hajtsanak végre oktatási programokat az iskolás lányok és fiúk 
számára a megkülönböztetés elleni küzdelem és a nemek egyenlősége ösztönzésének 
céljából;

20. Hangsúlyozza az Europol fontos szerepét, és felszólítja a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal együttműködésben erősítse meg az Europol pénzügyi és személyzeti 
forrásait, hogy azt az emberkereskedelem megakadályozásában jóval hatékonyabbá 
tegye;

21. Felszólítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanács, a Bizottság, illetve a 
tagállamok és tagjelölt országok kormányai és parlamentjei részére. 

  
1 A Palermói Jegyzőkönyv értelmében a  gyermekkereskedelem „gyermek megszerzése, szállítása, átadása, 
rejtegetése vagy fogadása kizsákmányolás céljából egy országon belül vagy azon kívül”. 
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EXPLANATORY STATEMENT

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 

  
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)
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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 
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 

  
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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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. 

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)


