CONFERENCE OF THE CYPRUS PRESIDENCY ON TRAFFICKING IN HUMAN
BEINGS 18TH OCTOBER 2012
INTRODUCTION
Trafficking in human beings (hereinafter “THB”), is a heinous form of violation of fundamental
human rights that undermines human dignity, corrupts public life, subverts personal safety and
produces huge profits that are channelled to international organised crime networks. The European
Union has put the fight against this crime high on the agenda of the European decision-making
bodies. This is proved both by the emergence of this issue as a high political priority through the
appointment of the European Anti-Trafficking Coordinator and the inclusion of THB in the Stockholm
Programme and its Action Plan. Moreover, the EU has succeeded in producing developments on a
more practical level, inter alia, through the adoption of the Action Oriented Paper on strengthening
the EU external dimension on action against trafficking in human beings, the adoption of the new
Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its
victims and the advancement on the Directive Proposal on combating sexual abuse, sexual
exploitation of children and child pornography.
However, despite the considerable advances, improvements and successes recorded, fighting THB
remains a challenge that requires political and practical cooperation on a national and international
level of all relevant actors, as well as their continuous vigilance for the identification of new
emerging forms. The Republic of Cyprus considers THB to be one of the most crucial challenges the
EU Member States and their societies face. To this end, we anticipate that the Commission’s new
Strategy on fighting THB will consists of a comprehensive policy framework, through which the EU
can more effectively pursue the common goal for fighting THB and protecting the victims.
In view of the above and the upcoming Presidency of the Council of the EU by Cyprus during the
second half of 2012, the Ministry of Interior of the Republic of Cyprus, as the responsible Ministry
for coordinating the fight against THB in Cyprus, will to organise a Conference to celebrate the 6th
EU Anti-Trafficking day (18 October 2012), in order to further promote coordination and
collaboration amongst the MS and the EU Institutions and to further support a comprehensive EU
response against trafficking in human beings, taking into account the anticipated Commission’s
new Strategy.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
18TH ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εμπορία ανθρώπων, αποτελεί μία αποτρόπαια μορφή παραβίασης των θεμελιωδών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων που υπονομεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, διαφθείρει τη δημόσια ζωή,
υπονομεύει την προσωπική ασφάλεια και παράγει τεράστια κέρδη που διοχετεύονται σε διεθνή
δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει την καταπολέμηση του
εγκλήματος αυτού υψηλά στην ατζέντα των Ευρωπαϊκών Οργάνων λήψης αποφάσεων. Αυτό
αποδεικνύεται τόσο από την προώθηση του ζητήματος αυτού ως υψηλής πολιτικής προτεραιότητας
μέσω του διορισμού της Ευρωπαίας Συντονίστριας κατά της Εμπορίας Προσώπων, όσο και από την
ένταξη του θέματος στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης και το σχέδιο δράσης για την υλοποίησή
του. Επιπλέον, η ΕΕ έχει επιτύχει πρόοδο και σε πιο πρακτικό επίπεδο, μεταξύ άλλων, μέσω της
υιοθέτησης της Εγγράφου Δράσης για την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της ΕΕ σχετικά με τη
δράση κατά της εμπορίας προσώπων, την έγκριση της νέας Οδηγίας 2011/36/της ΕΕ για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων και την προστασία των θυμάτων αλλά και
την πρόοδο σχετικά με την πρόταση Οδηγίας για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης,
της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.
Ωστόσο, παρά τις σημαντικές προόδους και επιτυχίες που καταγράφονται, η καταπολέμηση της
εμπορίας προσώπων παραμένει μια πρόκληση που απαιτεί πολιτική και πρακτική συνεργασία σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο όλων των σχετικών φορέων, καθώς και τη συνεχή επαγρύπνησή τους
για τον εντοπισμό των νέων αναδυόμενες μορφών του εγκλήματος αυτού. Η Κύπρος θεωρεί την
εμπορία προσώπων ως μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που η ΕΕ, τα κράτη μέλη και οι
κοινωνίες τους έχουν να αντιμετωπίσουν. Για το σκοπό αυτό, αναμένουμε ότι η νέα στρατηγική της
Επιτροπής για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο
πλαίσιο πολιτικής, μέσω της οποίας η ΕΕ θα μπορεί να επιδιώξει πιο αποτελεσματικά τον κοινό
στόχο για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων και την προστασία των θυμάτων.
Με βάση τα πιο πάνω και ενόψει και της επερχόμενης Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, από
την Κύπρο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012, το Υπουργείο Εσωτερικών της Κυπριακής
Δημοκρατίας, ως το αρμόδιο Υπουργείο για το συντονισμό της καταπολέμησης της εμπορίας
προσώπων στην Κύπρο, επιθυμεί να διοργανώσει Συνέδριο με αφορμή την 6η Πανευρωπαϊκή
Ημέρα κατά της Εμπορίας Προσώπων (18 Οκτωβρίου 2012). Στόχος του Συνεδρίου θα είναι η
περαιτέρω προώθηση του συντονισμού και της συνεργασίας ανάμεσα στα Κράτη Μέλη και τα
θεσμικά όργανα της ΕΕ αλλά και η υποστήριξη μιας συνολικής προσέγγισης της ΕΕ κατά του
εγκλήματος αυτού.
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