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Μηχανισμός
Εποπτείας

Ποιοι είναι οι στόχοι
της σύμβασης;
Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την
Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, η οποία τέθηκε σε
ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2008, αποσκοπεί στην πρόληψη της
εμπορίας ανθρώπων, την προστασία των θυμάτων και τη δίωξη
των διακινητών. Περιλαμβάνει όλες τις μορφές εμπορίας ανθρώπων (εθνικές ή διεθνικές, συνδεδεμένες ή μη με το οργανωμένο
έγκλημα) και καλύπτει όλα τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων (γυναίκες, άντρες και παιδιά), καθώς και όλες τις μορφές
εκμετάλλευσης. Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης μέτρα για την
προώθηση της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και
τη διεθνή συνεργασία.

■

Το κύριο πλεονέκτημα της σύμβασης είναι η επικέντρωση
της στα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία των θυμάτων. Η σύμβαση ορίζει την εμπορία ανθρώπων ως παραβίαση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσβολή της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και ακεραιότητας. Αυτό σημαίνει ότι οι εθνικές
αρχές φέρουν ευθύνη εάν δεν λάβουν μέτρα για την πρόληψη
της εμπορίας ανθρώπων, την προστασία των θυμάτων και
την αποτελεσματική διερεύνηση των υποθέσεων εμπορίας
ανθρώπων.

■

Η εμπορία ανθρώπων αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο που δεν
γνωρίζει σύνορα και για αυτόν ακριβώς το λόγο η σύμβαση αφορά
όλες τις χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο και είναι ανοιχτή προς όλες.

■

Πώς
παρακολουθείται
η εφαρμογή της
σύμβασης;
Η σύμβαση εγκαθίδρυσε έναν ανεξάρτητο
μηχανισμό εποπτείας για την
αξιολόγηση της εφαρμογής
των διατάξεών της. Αυτός
ο μηχανισμός εποπτείας, ο
οποίος θεωρείται ως μια από
τις βασικές δυναμικές της
σύμβασης, αποτελείται από
δύο πυλώνες: την Ομάδα
Εμπειρογνωμόνων για την
Καταπολέμηση της Εμπορίας
Ανθρώπων (GRETA) και την
Επιτροπή των Συμβαλλομένων Μερών.

■

Τι είναι η GRETA;
Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Καταπολέμηση της Εμπορίας
Ανθρώπων, GRETA, είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της εφαρμογής της
σύμβασης από τις χώρες που την έχουν επικυρώσει. Η GRETA αποτελείται
από 15 ανεξάρτητους και αμερόληπτους εμπειρογνώμονες από τα υπογράφοντα κράτη. Προέρχονται από ποικίλα υπόβαθρα (νομικοί, αξιωματούχοι
υπεύθυνοι για την επιβολή του νόμου, ψυχολόγοι, γιατροί, εκπρόσωποι της
κοινωνίας των πολιτών κ.α.) και επιλέγονται βάσει της επαγγελματικής τους
εμπειρίας στους τομείς που καλύπτει η σύμβαση. Η θητεία των μελών της
GRETA είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μια φορά.

■

Πώς διεξάγει η GRETA το εποπτικό της έργο;
Οι δραστηριότητες παρακολούθησης της GRETA χωρίζονται σε γύρους.
Στην αρχή κάθε γύρου η GRETA καθορίζει τις διατάξεις της σύμβασης που
θα εξεταστούν και καθορίζει τον καταλληλότερο τρόπο για τη διενέργεια
της αξιολόγησης.

■

Κατά την εκτέλεση του εποπτικού της έργου, η GRETA χρησιμοποιεί
ποικίλες μεθόδους για τη συλλογή πληροφοριών. Το πρώτο βήμα της GRETA
είναι η αποστολή ενός ερωτηματολογίου στις αρχές της χώρας που υποβάλλεται σε αξιολόγηση. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην απάντηση
αναλύονται από την GRETA και, εάν είναι αναγκαίο, η GRETA ζητά επιπλέον
πληροφορίες για να διευκρινίσει ή να συμπληρώσει την απάντηση.

■

Εκτός από την αποστολή ερωτηματολογίου, η GRETA πραγματοποιεί
επίσκεψη στην εν λόγω χώρα. Οι επισκέψεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα για
ενδελεχείς συζητήσεις με κυβερνητικούς, αξιωματούχους, αστυνομικούς,
εισαγγελείς, βουλευτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

■

Οι επισκέψεις αξιολόγησης είναι επίσης μια ευκαιρία για τη GRETA να
επισκεφθεί εγκαταστάσεις όπου παρέχεται βοήθεια σε θύματα εμπορίας ανθρώπων. Έτσι η GRETA μπορεί να ζητήσει να επισκεφθεί κέντρα αντιμετώπισης
κρίσεων ή καταφύγια για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων που διαχειρίζονται
δημόσιοι οργανισμοί ή μη κυβερνητικές οργανώσεις, κέντρα για παράνομους
μετανάστες ή, αιτητές ασύλου συνοριακούς σταθμούς διέλευσης ή νοσοκομεία.
Οι επισκέψεις αυτές καθιστούν δυνατό τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας
των μέτρων που λαμβάνονται για την εφαρμογή της σύμβασης.

■

Ο ρόλος της
κοινωνίας των πολιτών
Η κοινωνία των πολιτών αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών
για την GRETA. Κατά τις επισκέψεις αξιολόγησης, η GRETA πραγματοποιεί
συναντήσεις με εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και
άλλους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών (για παράδειγμα συντεχνίες, Δικηγορικούς Συλλόγους, ακαδημαϊκή κοινότητα) που εμπλέκονται στην
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Η GRETA μπορεί να απευθύνει το
ερωτηματολόγιό της ή οποιοδήποτε άλλο αίτημα για παροχή πληροφοριών
στις ΜΚΟ και σε άλλα μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έχουν πρόσβαση
σε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης και είναι σε θέση να επαληθεύσουν κατά
περίπτωση τις πληροφορίες αυτές.

■

Εκθέσεις
της GRETA
Οι εκθέσεις αξιολόγησης των χωρών της GRETA περιλαμβάνουν ανάλυση
της κατάστασης που επικρατεί σε κάθε χώρα σχετικά με τις ενέργειες που γίνονται για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και εισηγήσεις για τον τρόπο
ενίσχυσης της εφαρμογής της σύμβασης. Οι εκθέσεις συντάσσονται σε πνεύμα
συνεργασίας και έχουν σκοπό να βοηθήσουν τα κράτη στις προσπάθειές τους.

■

Η GRETA εξετάζει τα προσχέδια των εκθέσεων αξιολόγησης στις ολομέλειές της. Τα προσχέδια εκθέσεων αποστέλλονται στη συνέχεια στην αρμόδια
κυβέρνηση για σχόλια, τα οποία λαμβάνονται υπόψη από τη GRETA κατά τη
σύνταξη της τελικής της έκθεσης. Η τελική αυτή έκθεση διαβιβάζεται στις σχετικές αρχές, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν τυχόν τελικές παρατηρήσεις. Στη
συνέχεια, η έκθεση της GRETA δημοσιοποιείται μαζί με τυχόν σχόλια των αρχών.

■

Επιτροπή των Συμβαλλόμενων
Μερών της Σύμβασης
Ο δεύτερος πυλώνας του μηχανισμού παρακολούθησης, η Επιτροπή
των Συμβαλλόμενων Μερών, αποτελείται από εθνικούς εκπροσώπους των
χωρών που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση. Βάσει των εκθέσεων της GRETA,
η Επιτροπή των Συμβαλλόμενων Μερών μπορεί να εγκρίνει συστάσεις προς
μεμονωμένες χώρες σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την
εφαρμογή των πορισμάτων της GRETA.

■

Η αξία της εποπτικής εργασίας που διενεργείται στο πλαίσιο της
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της
Εμπορίας Ανθρώπων είναι τριπλή:

■

33αξιολογεί και τονώνει τη συμμόρφωση με τις ευρείες
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση,
33παρέχει εξατομικευμένη καθοδήγηση, σε κάθε χώρα
ξεχωριστά για τον τρόπο υπέρβασης των εμποδίων και,
33Αποτελεί πλατφόρμα για διεθνή συνεργασία όπου πληροφορίες και
καλές πρακτικές μπορούν να ανταλλαγούν και η διεθνής κοινωνία
να επαγρυπνεί για νέες τάσεις, έτσι ώστε να ενισχύεται η κοινή
δράση για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων.
Τα αποτελέσματα αυτής της εποπτικής εργασίας είναι διαθέσιμα στο
Διαδίκτυο και έχουν γίνει σημείο αναφοράς για όλους όσους εμπλέκονται
στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Το Συμβούλιο της Ευρώπης
υποστηρίζει επίσης τις κυβερνήσεις στην εφαρμογή της Σύμβασης και των
συστάσεων που προκύπτουν από την εποπτική διαδικασία.
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Από την εποπτεία στη
στήριξη της εφαρμογής
της σύμβασης
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