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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie strategii zapobiegania handlu kobietami i dziećmi narażonymi na 
wykorzystywanie seksualne
(2004/2216 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 5 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej1, który stanowi, że 
„handel ludźmi jest zakazany”,

– uwzględniając art. 4 i 5 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r.,

– uwzględniając Konwencję Praw Dziecka z 1989 r., która dotyczy ochrony dzieci przed 
wszelkimi formami wykorzystywania seksualnego i molestowania seksualnego i ma 
przeciwdziałać porwaniom, sprzedaży i handlowi dziećmi,

– uwzględniając Protokół z Palermo z 2000 r. o zapobieganiu, zwalczaniu i karaniu handlu 
ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję ONZ o 
zwalczaniu ponadnarodowej przestępczości zorganizowanej,

– uwzględniając Deklarację z Brukseli w sprawie zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi 
przyjętą w dniu 20 września 2002 r., która nawołuje do skutecznych skoordynowanych 
działań między krajami pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia oraz między wszystkimi 
krajowymi i międzynarodowymi czynnikami w odnośnych dziedzinach,

– uwzględniając ramową decyzję Rady 2002/629/JHA w sprawie zwalczania handlu 
ludźmi2, przyjętą 19 lipca 2002 r., 

– uwzględniając ramową decyzję Rady 2004/68/JHA w sprawie zwalczania seksualnego 
wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej3, przyjętą 22 grudnia 2003 r.,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2004/81/WE w sprawie dokumentu pobytowego 
wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub podlegali 
działaniom ułatwiającym nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi 
władzami 4, przyjętą 29 kwietnia 2004 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Grupy Ekspertów w dziedzinie handlu ludźmi, utworzonej w 
roku 2003 przez Komisję Europejską,

– uwzględniając wnioski Rady Europejskiej z Tampere zebranej w dniach 15-16 
października 1999 r., wzywającej do walki z osobami uczestniczącymi w handlu ludźmi i 
podkreślającej potrzebę zapobiegania wszystkim formom handlu ludźmi, 

– uwzględniając komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowany: 

  
1 Dz.U. C 364, z 18.02.2000 r.
2 Dz.U. L 203, z 1.08.2002 r., str. 1
3 Dz.U. L 13, z 20.01.2004 r., str. 44
4 Dz.U. L 261, z 6.08.2004 r., str. 19
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„Obszar Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości: bilans programu z Tampere i 
przyszłe kierunki działania” (COM(2004)0401)1

– uwzględniając decyzję nr 293/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
24 stycznia 2000 r. przyjmującą program działania Wspólnoty (program Dafne) (2000-
2003) w sprawie środków zapobiegawczych w walce przeciwko przemocy wobec dzieci, 
młodzieży i kobiet2,

– uwzględniając Deklarację Pekińską IV Światowej Konferencji ONZ w sprawie Kobiet3,

– uwzględniając program haski4 w sprawie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 
który wzywa Radę i Komisje do opracowania planu najlepszych praktyk, norm i 
mechanizmu zwalczania handlu ludźmi, 

– uwzględniając Konwencję Rady Europy w sprawie przeciwdziałania handlowi ludźmi 
przyjętą przez Komitet Ministrów w dniu 3 maja 2005 r.,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz opinię 
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
(A6-0000/2005),

A. zważywszy, że handel ludźmi wiąże się z poważnymi naruszeniami podstawowych praw 
człowieka oraz okrutnymi praktykami, takimi jak stosowanie przymusu i siły, groźby, 
uprowadzenia, stosowanie przemocy, oszustwa lub nadużycia,

B. zważywszy, że kobiety i dzieci są szczególnie narażone na to złożone zjawisko, które jest 
kontrolowane głownie przez sieci organizacji przestępczych, a zatem są bardziej 
zagrożone tym, że staną się ofiarami handlu,

C. zważywszy, że wiedeński Plan Działania Rady i Komisji5 w sprawie sposobów 
najlepszego wdrażania postanowień Traktatu z Amsterdamu w sprawie utworzenia 
obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości nawołuje do większych wysiłków na 
rzecz uzgodnienia wspólnych definicji, kar finansowych i sankcji najpierw w ograniczonej 
liczbie dziedzin, takich jak handel ludźmi, w szczególności zaś wykorzystywanie kobiet 
i wykorzystywanie seksualne dzieci,

D. zważywszy, że konieczne jest zapobieganie handlowi ludźmi nie tylko poprzez 
indywidualne działania każdego z Państw Członkowskich, ale poprzez całościowe 
i zintegrowane, wielodyscyplinarne podejście na szczeblu UE i na szczeblu 
międzynarodowym,

  
1 Biuletyn UE 6-2004
2 Dz.U. L 34, z 9.02.2000, str. 1.
3 ONZ, Deklaracja Pekińska i Platforma Działania 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm
4 Program z Hagi poparty przez Rade Europejską w listopadzie 2004 r.
5 Dz.U. C 191, z 23.01.1999. 
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E. zważywszy, że brak wspólnej uzgodnionej definicji handlu kobietami i dziećmi oraz brak 
wspólnych wytycznych dotyczących komparatystycznych danych, badań i analiz stanowią 
poważną przeszkodę dla skutecznego działania i polityk,

F. zważywszy, że tworzenie skutecznych strategii zapobiegawczych – ze względu na to, że 
handel kobietami i dziećmi stanowi przestępstwo międzynarodowe – wymaga

- zajęcia się trójkątem na rynku handlu ludźmi, tj. ofiarą, handlarzem i klientem,

- współpracy między krajami pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia,

- współpracy na szczeblu EU, regionalnym i globalnym,

- spójnych działań organizacji międzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów 
Zjednoczonych, Rada Europy, Unia Europejska, Organizacja Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie oraz G8,

1. podkreśla znaczenie podejścia opartego na prawach człowieka, włączania perspektywy 
płci do głównego nurtu wszelkich polityk oraz podejścia uwrażliwionego na sprawy dzieci
podczas opracowywania i wdrażania strategii zapobiegawczych;

2. ubolewa, że na szczeblu UE brak jest polityki specjalnie ukierunkowanej na zwalczanie 
handlu ludźmi, problem handlu jest rozpatrywany głownie w ramach kompetencji 
trzeciego filaru, że brak jest rozpoznania związków między handlem i migracją, ochroną 
socjalną i rozwojem oraz że brak jest spójnej polityki zewnętrznej dotyczącej handlu 
ludźmi;

3. podkreśla potrzebę stworzenia specjalnych środków przeciwdziałania handlowi w ramach 
polityki sąsiedztwa UE oraz z uwzględnieniem przyszłego rozszerzenia UE;

4. podkreśla, że promowanie równości płci we wszystkich politykach UE oraz wdrażanie 
krajowego ustawodawstwa dotyczącego równych szans są sprawą zasadniczą dla 
przeciwdziałania „czynnikom napędzającym” handel kobietami i dziećmi, takim jak 
ubóstwo, wykluczenie społeczne, bezrobocie, brak wykształcenia, korupcja, 
dyskryminacja i przemoc wobec kobiet;

5. wzywa Państwa Członkowskie do mocniejszego uwzględniania problematyki płci w 
głównym nurcie polityki oraz do uwrażliwionego na dzieci podejścia w unijnych 
programach współpracy rozwojowej i ograniczania ubóstwa oraz nalega, aby organizacje 
międzynarodowe, jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz 
Światowa Organizacja Handlu zajęły się feminizacją ubóstwa i ubóstwem dzieci jako 
kwestiami priorytetowymi;

6. podkreśla znaczenie zajęcia się związkiem pomiędzy handlem ludźmi a imigracją oraz 
potraktowania legalnych kanałów migracyjnych jako mechanizmu zapobiegania handlowi 
kobietami i dziećmi;

7. wzywa Państwa Członkowskie do dokonania przeglądu swojej polityki wizowej w celu 
zapobieżenia nadużyciom i zapewnienia ochrony przeciwko wykorzystywaniu;
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8. wzywa Komisję do monitorowania wdrażania i wspólnej interpretacji istniejących 
instrumentów przeciwdziałania handlowi ludźmi oraz do wszczęcia badań nad 
istniejącymi na szczeblu UE i na szczeblu międzynarodowym środkami i działaniami 
prawnymi służącymi zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi;

9. z zadowoleniem przyjmuje propozycję przedstawioną w konwencji Rady Europy w 
sprawie przeciwdziałania handlowi ludźmi1, dotyczącą ustanowienia Europejskiego 
Centrum Monitorowania Handlu Ludźmi i zaleca, aby zakres jego działalności został 
poszerzony o gromadzenie danych, ocenę sytuacji, wymianę informacji i ocenę związków 
między celem przepisów prawnych, polityk i działań służących zwalczaniu handlu, a ich 
rzeczywistym skutkiem;

10. wzywa Państwa Członkowskie do ustanowienia krajowych ośrodków koordynacji lub 
mianowania krajowych sprawozdawców w celu gromadzenia, wymiany i przetwarzania 
informacji na temat handlu ludźmi oraz podkreśla znaczenie zbierania porównywalnych
danych według płci, mając na uwadze, że niezwykle istotne jest zapewnienie poufności 
informacji, wziąwszy pod uwagę obawy organizacji pozarządowych dotyczące dzielenia 
się informacjami o ofiarach;

11. wzywa Państwa Członkowskie do ustanowienia i/lub wzmocnienia kampanii 
uświadamiających mających na celu edukowanie szczególnie zagrożonych członków 
społeczeństwa w krajach pochodzenia i uwrażliwienia na ten problem społeczeństw w 
krajach przeznaczenia;

12. wzywa Komisję do ustanowienia ogólnounijnego Dnia Przeciwdziałania Handlowi 
Ludźmi, z międzynarodowym logo, w celu zwiększenia wiedzy społeczeństwa na temat 
zjawiska handlu kobietami i dziećmi oraz zwiększenia widoczności problemu dzięki 
zwróceniu się do społeczeństwa z jednym konkretnym przesłaniem;

13. podkreśla potrzebę zatrudnienia we właściwych organach wykwalifikowanych
pracowników, specjalnie wyszkolonych w zapobieganiu handlowi ludźmi podczas 
wspólnych programów szkoleniowych dla wszystkich zaangażowanych stron – policji, 
organów ścigania, pracowników socjalnych i innych, z wykorzystaniem narzędzi i 
umiejętności nastawionych na problematykę płci;

14. wzywa Państwa Członkowskie do egzekwowania prawa i wzmocnienia ścigania i karania 
handlarzy, wspólników i osób chcących korzystać z usług seksualnych małoletnich oraz 
ścigania prania brudnych pieniędzy pochodzących z tego handlu;

15. wzywa Państwa Członkowskie do promowania zasady odpowiedzialności socjalnej firm 
oraz partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego we wdrażaniu strategii przeciwdziałania;

16. wzywa Państwa Członkowskie, w celu zapobiegania „ponownemu handlowi”, do 
opracowania i wdrażania programów integracji społecznej kobiet i dzieci, które w 
przeszłości były ofiarami handlu ludźmi;

  
1 Przyjętej przez Komitet Ministrów w dniu 3 maja 2005 r.
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17. nalega, aby wszystkie Państwa Członkowskie przyjęły jasną definicję prawną handlu 
dziećmi w oparciu o ustalone normy międzynarodowe zawarte w protokole z 

Palermo1 oraz Konwencji Praw Dziecka ONZ, która uniemożliwiłaby traktowanie handlu 
dziećmi jako podkategorii w handlu ludźmi;

18. podkreśla pilną potrzebę opracowania i wdrażania specjalnego opartego na prawach 
dziecka programu prewencyjnego, opartego na współpracy między krajami pochodzenia, 
tranzytu i przeznaczenia oraz zwraca uwagę na brak spójnej zewnętrznej polityki UE w 
krajach trzecich, trzecich których pochodzi największa liczba dzieci będących ofiarami 
handlu;

19. uważa, że dzieci należy włączyć jako uczestników do takiego programu i zwraca się z 
prośbą do Państw Członkowskich o wdrożenie programów oświatowych dla dziewcząt i 
chłopców w wieku szkolnym, które mają służyć zwalczaniu dyskryminacji i promowaniu 
równości płci;

20. podkreśla ważną rolę Europolu i wzywa Komisję do wzmocnienia, we współpracy z 
Państwami Członkowskimi, zasobów finansowych i ludzkich Europolu, aby był on 
bardziej skuteczny w zapobieganiu handlowi;

21. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie,
Komisji oraz rządom i parlamentom Państw Członkowskich i krajów kandydujących.

  
1 Zgodnie z Protokołem z Palermo handel dziećmi jest to „czynność rekrutacji, transportu, przekazywania,
przechowywania lub przyjmowania dziecka dla celów eksploatacji/wykorzystywania w danym kraju lub poza 
nim”.
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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 
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)
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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)


