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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o stratégiách na prevenciu obchodovania so ženami a deťmi, ktoré sú zraniteľné 
v zmysle sexuálneho zneužívania
(2004/2216(INI))

Európsky parlament,

- so zreteľom na článok 5 Charty základných práv Európskej únie1, v ktorej sa tvrdí, že 
„obchodovanie s ľudskými bytosťami je zakázané“,

- so zreteľom na články 4 a 5 Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948,

- so zreteľom na Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989, v ktorom sa rieši ochrana detí 
pred všetkými formami sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania a prevencia 
únosov, predaja alebo obchodovania s deťmi,

- so zreteľom na Protokol o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne 
ženami a deťmi, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu 
z roku 2000,

- so zreteľom na Bruselskú deklaráciu o prevencii a boji proti obchodovaniu s ľuďmi 
prijatú 20. septembra 2002, v ktorej je zdôraznená efektívna koordinovaná činnosť 
zdrojových, tranzitných a cieľových zúčastnených krajín na relevantných poliach,

- so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady č. 2002/629/JHA o boji proti obchodovaniu 
s ľudskými bytosťami2, ktorá bola prijatá 19. júla 2002,

- so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady č. 2004/68/JHA o boji proti sexuálnemu 
zneužívaniu detí a detskej pornografii3, ktoré bolo prijaté 22. decembra 2003,

- so zreteľom na smernicu Rady č. 2004/81/ES o povolení na pobyt pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sú obeťami obchodovania s ľuďmi alebo ktorým bola 
poskytnutá pomoc pri nelegálnej imigrácii a ktorí spolupracujú s príslušnými orgánmi4, 
ktorá bola prijatá 29. apríla 2004,

- so zreteľom na správu Expertnej skupiny na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorá bola 
vytvorená v roku 2003 Európskou komisiou,

  
1 Ú. v. ES C 364, 18.2.2000
2 Ú. v. ES L 203, 1.8.2002, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 13, 20.1.2004, s. 44.
4 Ú. v. EÚ L 261 6.8.2004, s. 19
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- so zreteľom na závery zasadania Európskej rady z Tampery v dňoch 15. a 16. októbra 
1999, v ktorých sa požaduje, aby sa viedol boj s osobami participujúcimi na obchodovaní 
s ľudskými bytosťami a zdôrazňuje sa potreba prevencie akejkoľvek podoby 
obchodovania s ľuďmi,

- so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Parlamentu s názvom „Priestor slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti: Bilancia Tamperského programu a perspektívy“ 
(KOM(2004)0401)1

- so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 293/2000/ES s 24. januára 
2000, ktorým sa prijíma Akčný program spoločenstva Daphne (2000-2003) na prevenciu 
boja proti násiliu páchanom na deťoch, mladých ľuďoch a ženách2,

- so zreteľom Pekinskú deklaráciu zo Štvrtej svetovej konferencie OSN o ženách3,

- so zreteľom na Haagsky program4 o slobode, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorom 
Radu a Komisiu vyzývajú na vytvorenie plánu najlepších postupov, štandardov 
a mechanizmov v boji proti obchodovaniu s ľuďmi,

- so zreteľom na Dohovor Rady Európy o činnosti proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý prijal 
Výbor ministrov 3. mája 2005,

- so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

- so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví a stanovisko Výboru pre 
občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0000/2005)

A. keďže obchodovanie s ľuďmi predstavuje závažné porušovanie ľudských práv 
a používanie nehumánnych praktík ako napr. nátlak, hrubá sila, hrozba, únos, násilie, 
uvádzanie do omylu alebo podvod,

B. keďže ženy a deti sú obzvlášť zraniteľné voči tomuto zložitému javu, ktorý je väčšinou 
pod kontrolu zločineckých sietí, sú tiež vystavené väčšiemu riziku obchodovania 
s ľuďmi.

C. keďže vo Viedenskom akčnom pláne Rady a Komisie5 o najlepšom spôsobe 
implementácie ustanovení Amsterdamskej dohody o vytvorení priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti je stanovená požiadavka vyvinúť väčšie úsilie v prvom rade 

  
1 Bulletin EÚ 6-2004
2 Ú. v. ES L 34, 9.2.2000, s. 1.
3 Organizácia Spojených národov, Pekingská deklarácia a Akčná platforma 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm
4 Haagsky program, ktorý schválila Európska rada v novembri 2004.
5 Ú. v. ES C 191, 23.1.1999
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na dohodu o spoločných definíciách, trestoch a sankciách v limitovanom počte sektorov 
ako napr. obchodovanie s ľuďmi a najmä zneužívanie žien a sexuálne zneužívanie detí,

D. keďže je nevyhnutné riešiť prevenciu obchodovania s ľuďmi nielen prostredníctvom 
individuálnych činností každého členského štátu, ale prostredníctvom holistického a 
integrovaného multidisciplinárneho prístupu na medzinárodnej úrovni a úrovni EÚ,

E. keďže nedostatok spoločne dohodnutých definícií obchodovania so ženami a deťmi 
a nedostatok spoločných usmernení pre porovnávanie údajov, výskumov a analýz sú 
hlavnými prekážkami efektívnej činnosti a politiky,

F. keďže obchodovanie so ženami a deťmi je nadnárodný zločin, budovanie efektívnych 
stratégií na prevenciu, si vyžaduje:
- riešenie trojuholníka na trhu obchodovania s ľuďmi, t.j. obeť - obchodník - klient;
- spoluprácu medzi krajinami pôvodu, tranzitnými a cieľovými krajinami;
- spolupráca na európskej, regionálnej a globálnej úrovni;
- koordinované úsilie medzi medzinárodnými organizáciami ako napr. OSN, Rada 

Európy, Európska únia, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 
a krajinami G8;

1. zdôrazňuje dôležitosť prístupu založeného na rešpektovaní ľudských práv, uplatňovania 
rodového hľadiska a prístupu citlivého voči deťom pri tvorbe a implementácii 
preventívnych stratégií;

2. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že na úrovni EÚ nie je vytvorená politika 
osobitne venovaná boju proti obchodovaniu s ľuďmi, pričom obchodovanie s ľuďmi sa 
považuje najmä ako kompetencia tretieho piliera a nad skutočnosťou, že stále nie je 
uznané prepojenie medzi obchodovaním s ľuďmi a migráciou, sociálnou ochranou 
a rozvojom a neexistuje celistvá vonkajšia politika o obchodovaní s ľuďmi;

3. zdôrazňuje potrebu vytvorenia špecifických opatrení proti obchodovaniu s ľuďmi v 
rámci susedskej politiky EÚ a s ohľadom na budúce rozšírenie EÚ;

4. zdôrazňuje, že podpora rovnosti pohlaví vo všetkých politikách EÚ a implementácia 
národnej legislatívy o rovností šancí sú základom protiúderu proti „hybným silám“
obchodovania s ľuďmi ako napr. chudoba, sociálne vylúčenie, nezamestnanosť, 
nedostatočné vzdelanie, korupcia, diskriminácia a násilie páchané na ženách;

5. žiada členské štáty aby sa vo väčšej miere zaviazali k uplatňovaniu rodového hľadiska 
a prístupu citlivého voči deťom v programoch EÚ na rozvoj spolupráce a potláčanie 
chudoby a dôrazne žiada medzinárodné organizácie ako napr.  Svetová banka, 
Medzinárodný menový fond a Svetová obchodná organizácia, aby prioritne riešili 
problémy feminizácie chudoby a detskej chudoby;
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6. zdôrazňuje dôležitosť poukázania na prepojenie medzi obchodovaním s ľuďmi a 
imigráciou a chápanie legálnych migračných kanálov ako mechanizmu prevencie 
obchodovania s ľuďmi;

7. žiada členské štáty, aby revidovali svoju vízovú politiku kvôli prevencii zneužívania 
a poskytnutia ochrany voči vykorisťovaniu;

8. žiada Komisiu, aby monitorovala implementáciu a jednotnú interpretáciu existujúcich 
nástrojov proti obchodovaniu s ľuďmi a vykonali štúdiu o existujúcich právnych 
opatreniach a činnostiach na medzinárodnej úrovni a úrovni EÚ v boji proti 
obchodovaniu so ženami a deťmi;

9. víta návrh v Dohovore Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi1 na založenie 
Európskeho monitorovacieho centra obchodovania s ľuďmi a odporúča rozšírenie 
rozsahu jeho aktivít aj do oblastí zhromažďovania údajov, hodnotenia situácie, výmeny 
informácií a revíziu väzieb medzi účelom zákonov na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, 
politiky a intervencií a ich skutočným dopadom;

10. dôrazne žiada členské štáty, aby vytvorili národné ohniská alebo menovali národných 
spravodajcov, ktorých úlohou bude zhromažďovanie, výmena a spracovávanie informácii 
o obchodovaní s ľuďmi a zdôrazňuje potrebu zhromažďovania  rodových a 
porovnateľných údajov, pričom veľkú dôležitosť prikladá ochrane osobných údajov vo 
svetle obáv mimovládnych organizácií o zdieľaní údajov o obetiach;

11. vyzýva členské štáty, aby spustili a/alebo rozšírili kampane na zvýšenie povedomia 
zamerané na vzdelávanie zraniteľných členov spoločnosti v krajinách pôvodu a na 
upozorňovanie verejnosti v cieľových krajinách na tento problém;

12. žiada Komisiu, aby spustila iniciatívu Dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi na úrovni 
EÚ s medzinárodným logom boja proti obchodovaniu s ľuďmi na zvýšenie všeobecného 
povedomia o tomto jave a zviditeľnila ho formou jednoduchého ale hlbokého posolstva;

13. zdôrazňuje potrebu obsadenia kompetentných orgánov kvalifikovaným personálom, ktorý 
bude špeciálne vyškolený na prevenciu obchodovania s ľuďmi prostredníctvom 
spoločných tréningových programov pre všetky zainteresované strany – polícia, 
represívne orgány, sociálni pracovníci a iné, aplikovaním nástrojov a zručností 
s prihliadnutím na rodovú otázku;

14. žiada členské štáty, aby prijali legislatívu a posilnili trestné stíhanie a zvýšili tresty pre 
obchodníkov s ľuďmi, ich komplicov a osoby vyhľadávajúce sexuálne služby maloletých, 
zároveň trestne stíhali pranie príjmov z obchodovania s ľuďmi;

15. žiada členské štáty na posilnenie princípu spoločenskej zodpovednosti firiem a princípu 
verejno-súkromného partnerstva, v ktorom sa organizácie občianskej spoločnosti zapájajú 
do implementácie preventívnych stratégií;

  
1 Prijatý Výborom ministrov 3. mája 2005.
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16. žiada členské štáty, aby za účelom prevencie opakovaného obchodovania s ľuďmi 
vytvorili a implementovali programy sociálneho začlenenia a rehabilitácie žien a detí, 
ktoré boli v minulosti obeťami takéhoto obchodovania;

17. dôrazne žiada všetky členské štáty, aby prijali jednoznačné právne definície 
obchodovania s deťmi, ktoré budú založené na medzinárodne uznaných štandardoch 
zakotvených v Palermskom protokole1 a Dohovore OSN o právach dieťaťa a zabránia, 
aby obchodovanie s deťmi bolo považované len za podkategóriu v problematike 
obchodovania s ľudskými bytosťami;

18. zdôrazňuje naliehavú potrebu vytvoriť a implementovať špeciálne preventívne programy 
pre práva detí založené na spolupráci medzi krajinami pôvodu, tranzitnými a cieľovými 
krajinami; a upozorňuje na nedostatok celistvej vonkajšej politiky EÚ v tretích krajinách, 
odkiaľ pochádza najväčší počet detských obetí obchodovania s ľuďmi;

19. verí, že v takýchto programoch by sa mali zúčastňovať aj deti a žiada členské štáty, 
aby implementovali vzdelávacie programy pre chlapcov a dievčatá v rámci vyučovania 
na školách na boj proti diskriminácii a podpory rodovej rovnosti;

20. zdôrazňuje významnú úlohu Europolu a žiada Komisiu, aby v spolupráci s členskými 
štátmi navŕšila finančné a personálne zdroje Europolu, a tak ho zefektívnila v prevencii 
obchodovania s ľuďmi;

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín.

  
1 Podľa Palermského protokolu je obchodovanie s deťmi „odvod, transport, transfer, ukrývanie alebo 
prechovávanie osoby použitím hrozby, sily, nátlaku, násilného únosu alebo podvodu za účelom jej 
vykorisťovania buď v rámci, alebo mimo krajiny“.
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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 

  
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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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 
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 

  
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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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)


