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Изменение 53
Judith Sargentini

Предложение за директива
Позоваване 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

–като взе предвид Директива 
2004/81/ЕО на Съвета за издаване на 
разрешение за пребиваване на 
граждани на трети страни, които са 
жертви на трафик на хора или са 
били обект на помощ за незаконна 
имиграция и които сътрудничат с 
компетентните органи,

Or. en

Изменение 54
Frédérique Ries, Антония Първанова, Nadja Hirsch

Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Трафикът на хора е престъпно 
деяние, при което експлоатацията на 
дадено лице заема основно място и 
при което трябва да е налице 
комбинация от три елемента 
(действие, средства, цел), за да бъде 
квалифицирано като престъпление.

Or. en
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Изменение 55
Emine Bozkurt

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Европейският съюз е поел 
ангажимент за предотвратяването на 
трафика на хора и борбата с него и за 
защитата на правата на лицата, които са 
жертва на трафик. За тази цел бяха 
приети Рамково решение 2002/629/ПВР 
на Съвета от 19 юли 2002 г. относно 
борбата с трафика на хора и Планът на 
ЕС за най-добри практики, стандарти и 
процедури за борба и предотвратяване 
на трафика на хора (2005/C 311/01) . 
Успоредно с това ЕС предприема 
действия в държави извън ЕС, които са 
държави на произход или на транзитно 
преминаване на жертвите, като по-
конкретно цели повишаване на 
осведомеността, намаляване на 
уязвимостта, подкрепа и помощ за 
жертвите, борба с първопричините за 
трафика и подкрепа за държавите за 
разработването на подходящо 
законодателство за борба с трафика. 
Освен това координирането на 
съдебното преследване по дела за 
трафик на хора ще бъде улеснено от 
приемането на Рамково решение 
2009/948)ПВР на Съвета относно 
предотвратяване и уреждане на 
спорове за упражняване на 
компетентност при наказателни 
производства.

(2) Европейският съюз е поел 
ангажимент за предотвратяването на 
трафика на хора и борбата с него и за 
защитата на правата на лицата, които са 
жертва на трафик. За тази цел бяха 
приети Рамково решение 2002/629/ПВР 
на Съвета от 19 юли 2002 г. относно 
борбата с трафика на хора и Планът на 
ЕС за най-добри практики, стандарти и 
процедури за борба и предотвратяване 
на трафика на хора (2005/C 311/01) . 
Освен това координирането на 
съдебното преследване по дела за 
трафик на хора ще бъде улеснено от 
приемането на Рамково решение 
2009/948)ПВР на Съвета относно 
предотвратяване и уреждане на спорове 
за упражняване на компетентност при 
наказателни производства. Успоредно с 
това ЕС предприема действия в държави 
извън ЕС, които са държави на произход 
или на транзитно преминаване на 
жертвите, като по-конкретно цели 
повишаване на осведомеността, 
намаляване на уязвимостта, подкрепа и 
помощ за жертвите, борба с 
първопричините за трафика и подкрепа 
за държавите за разработването на
подходящо законодателство за борба с 
трафика. В рамките на процеса на 
разширяване, ЕС включи борбата 
срещу трафика на хора в 
споразуменията за стабилизиране и 
асоцииране с държавите, 
потенциални кандидатки и с 
държавите кандидатки за членство в 
ЕС. Този ангажимент следва да 
продължи да играе ролята на важен 
фактор в процеса на разширяване.
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Изменение 56
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Бедността е водещ мотив  при 
повечето от случаите на трафик на 
хора; ЕС трябва да предприема повече 
действия, за да се бори с бедността в 
рамките и извън  ЕС. 

Or. en

Обосновка

На практика, една от основните причини за трафик на хора е бедността. Трябва да 
се признае наличието на този проблем, ако ЕС желае да постигне напредък в борбата 
срещу трафика на хора.

Изменение 57
Anna Hedh, Silvia Costa

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С настоящата директива се 
възприема интегриран и цялостен 
подход към борбата с трафика на хора. 
Директивата има за свои главни цели 
по-сериозно предотвратяване, съдебно 
преследване и защита на правата на 
жертвите на трафик. Децата са по-
уязвими и следователно съществува по-
голям риск те да станат жертви на 
трафика на хора. При прилагане на 
разпоредбите на настоящата директива 
следва да се обръща първостепенно 
внимание на висшия интерес на детето в 

(3) С настоящата директива се 
възприема интегриран и цялостен 
хуманитарен подход към борбата с 
трафика на хора и той следва да се 
прилага в светлината на Директива 
2004/81/ЕО на Съвета от 29 април 
2004 година за издаване на разрешение 
за пребиваване на граждани на трети 
страни, които са жертви на трафик 
на хора или са били обект на помощ 
за незаконна имиграция и които 
сътрудничат с компетентните 
органи1 и Директива 2009/52/ЕО на 



PE445.701v01-00 6/124 AM\823510BG.doc

BG

съответствие с Хартата на основните 
права на Европейския съюз и 
Конвенцията на Обединените нации за 
правата на детето.

Европейския парламент и на Съвета 
от 18 юни 2009 година за предвиждане 
на минимални стандарти за 
санкциите и мерките срещу 
работодатели на незаконно 
пребиваващи граждани на трета 
държава2. Директивата има за свои 
главни цели по-сериозно 
предотвратяване, съдебно преследване и 
защита на правата на жертвите на 
трафик. Децата са по-уязвими и 
следователно съществува по-голям риск 
те да станат жертви на трафика на хора. 
При прилагане на разпоредбите на 
настоящата директива следва да се 
обръща първостепенно внимание на 
висшия интерес на детето в 
съответствие с Хартата на основните 
права на Европейския съюз и 
Конвенцията на Обединените нации за 
правата на детето. При прилагането на 
настоящата директива следва да се 
обърне надлежно внимание на 
съответствието с Директива 
2010/.../ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от ... относно борбата 
със сексуалното малтретиране, 
сексуалната експлоатация на деца и 
детската порнография и за отмяна 
на Рамково решение 2004/68/ПВР.
_________
1 ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр.19.
2 ОВ L 168, 30.06.09, стр.24

Or. en

Изменение 58
Edit Bauer

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С настоящата директива се (3) С настоящата директива се 
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възприема интегриран и цялостен 
подход към борбата с трафика на хора. 
Директивата има за свои главни цели 
по-сериозно предотвратяване, съдебно 
преследване и защита на правата на 
жертвите на трафик. Децата са по-
уязвими и следователно съществува по-
голям риск те да станат жертви на 
трафика на хора. При прилагане на 
разпоредбите на настоящата директива 
следва да се обръща първостепенно 
внимание на висшия интерес на детето в 
съответствие с Хартата на основните 
права на Европейския съюз и 
Конвенцията на Обединените нации за 
правата на детето.

възприема интегриран и цялостен 
подход към борбата с трафика на хора, 
което следва да бъде взето под 
внимание когато се прилага 
Директива 2004/81/ЕО на Съвета от 
29 април 2004 година за издаване на 
разрешение за пребиваване на 
граждани на трети страни, които са 
жертви на трафик на хора или са 
били обект на помощ за незаконна 
имиграция и които сътрудничат с 
компетентните органи1 и Директива 
2009/52/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 18 юни 2009 година за 
предвиждане на минимални
стандарти за санкциите и мерките 
срещу работодатели на незаконно 
пребиваващи граждани на трета 
държава2. Директивата има за свои 
главни цели по-сериозно 
предотвратяване, съдебно преследване и 
защита на правата на жертвите на 
трафик. Децата са по-уязвими и
следователно съществува по-голям риск 
те да станат жертви на трафика на хора. 
При прилагане на разпоредбите на 
настоящата директива следва да се 
обръща първостепенно внимание на 
висшия интерес на детето в 
съответствие с Хартата на основните 
права на Европейския съюз и 
Конвенцията на Обединените нации за 
правата на детето. При прилагането на 
настоящата директива следва да се 
обърне надлежно внимание на 
съответствието с Директива 
2010/.../ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от ... относно борбата 
със сексуалното малтретиране, 
сексуалната експлоатация на деца и 
детската порнография и за отмяна 
на Рамково решение 2004/68/ПВР.
_________
1 ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр.19.
2 ОВ L 168, 30.06.09, стр.24
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Изменение 59
Britta Thomsen

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С настоящата директива се 
възприема интегриран и цялостен 
подход към борбата с трафика на хора. 
Директивата има за свои главни цели 
по-сериозно предотвратяване, съдебно 
преследване и защита на правата на 
жертвите на трафик. Децата са по-
уязвими и следователно съществува по-
голям риск те да станат жертви на 
трафика на хора. При прилагане на 
разпоредбите на настоящата директива 
следва да се обръща първостепенно 
внимание на висшия интерес на детето в 
съответствие с Хартата на основните 
права на Европейския съюз и 
Конвенцията на Обединените нации за 
правата на детето.

(3) С настоящата директива, наред с  
многоаспектен подход, се възприема 
интегриран и цялостен подход, към 
борбата с трафика на хора. Директивата 
има за свои главни цели по-сериозно 
предотвратяване, съдебно преследване и 
защита на правата на жертвите на 
трафик. Огромното мнозинство на 
жертвите на трафика на хора и 
особено на трафика на хора с цел 
сексуална експлоатация са жени.
Децата са по-уязвими и следователно 
съществува по-голям риск те да станат 
жертви на трафика на хора. При 
прилагане на разпоредбите на 
настоящата директива следва да се 
обръща първостепенно внимание на 
висшия интерес на детето в 
съответствие с Хартата на основните 
права на Европейския съюз и 
Конвенцията на Обединените нации за 
правата на детето. Настоящата 
директива приема също 
контекстуални  тълкувания на
различните форми на трафик и има 
за цел да гарантира, че борба с всяка 
от тези форми се води с най-
ефикасните средства. Това включва 
отделяне на сериозно внимание на 
равенството между половете във 
всички разпоредби  на директивата, в 
съответствие с Хартата на 
основните права на ЕС и 
Конвенцията за премахване на всички 
форми на дискриминация против 
жените.



AM\823510BG.doc 9/124 PE445.701v01-00

BG

Or. en

Изменение 60
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С настоящата директива се 
възприема интегриран и цялостен 
подход към борбата с трафика на хора. 
Директивата има за свои главни цели 
по-сериозно предотвратяване, съдебно 
преследване и защита на правата на 
жертвите на трафик. Децата са по-
уязвими и следователно съществува по-
голям риск те да станат жертви на 
трафика на хора. При прилагане на 
разпоредбите на настоящата директива 
следва да се обръща първостепенно 
внимание на висшия интерес на детето в 
съответствие с Хартата на основните 
права на Европейския съюз и 
Конвенцията на Обединените нации за 
правата на детето. 

(3) С настоящата директива се 
възприема интегриран и цялостен 
подход към борбата с трафика на хора. 
Жените съставляват огромното 
мнозинство (80%) на жертвите на 
трафика на хора и особено на 
трафика на хора с цел сексуална 
експлоатация. Директивата има за свои 
главни цели по-сериозно 
предотвратяване, съдебно преследване и 
защита на правата на жертвите на 
трафик. Настоящата директива 
приема контекстуални тълкувания на 
различните форми на трафик и има 
за цел да гарантира, че борба с всяка 
от тези форми се води с най-
ефикасните средства. Това включва 
отделянето на сериозно внимание на 
равенството между половете във 
всички разпоредби на директивата, в 
съответствие с Хартата на 
основните права на ЕС. Децата са по-
уязвими и следователно съществува по-
голям риск те да станат жертви на 
трафика на хора. При прилагане на 
разпоредбите на настоящата директива 
следва да се обръща първостепенно 
внимание на висшия интерес на детето в 
съответствие с Хартата на основните 
права на Европейския съюз и 
Конвенцията на Обединените нации за 
правата на детето.

Or. en
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Изменение 61
Britta Thomsen

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Протоколът на Обединените нации 
от 2000 г. за предотвратяване, 
премахване и наказване на трафика на 
хора, особено на жени и деца, допълващ 
Конвенцията на ООН срещу 
транснационалната организирана 
престъпност, и Конвенцията на Съвета 
на Европа за борба с трафика на хора от 
2005 г. са ключови стъпки в процеса на 
засилване на международното 
сътрудничество срещу трафика на хора.

(4) Конвенцията на ООН за 
преследване на търговията с хора и 
експлоатацията на чужда 
проституция от 1949 г., Протоколът 
на Обединените нации от 2000 г. за 
предотвратяване, премахване и 
наказване на трафика на хора, особено 
на жени и деца, допълващ Конвенцията 
на ООН срещу транснационалната 
организирана престъпност, и 
Конвенцията на Съвета на Европа за 
борба с трафика на хора от 2005 г. са 
ключови стъпки в процеса на засилване 
на международното сътрудничество 
срещу трафика на хора.

Or. en

Изменение 62
Edit Bauer

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се отчетат последните развития 
във връзка с феномена трафик на хора, 
настоящата директива обхваща по-
широко разбиране за това какво е 
трафик на хора, в сравнение с Рамково 
решение 2002/629/ПВР и поради това 
включва допълнителни форми на 
експлоатация. В контекста на тази 
директива принудителната просия 
следва да се разбира като форма на 
принудителен труд или служба, както е 
определено в Конвенция № 29 на 

(5) За да се отчетат последните развития 
във връзка с феномена трафик на хора, 
настоящата директива обхваща по-
широко разбиране за това какво е 
трафик на хора, в сравнение с Рамково 
решение 2002/629/ПВР и поради това 
включва допълнителни форми на 
експлоатация. В контекста на тази 
директива принудителната просия 
следва да се разбира като форма на 
принудителен труд или служба, както е 
определено в Конвенция № 29 на 
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Международната организация на труда 
относно принудителния или 
задължителния труд от 29 юни 1930 г. 
Ето защо експлоатацията, свързана с 
просия, попада в обхвата на 
определението за трафик на хора само 
когато са налице всички елементи на 
принудителен труд или служба. С оглед 
на съдебната практика, свързана с 
проблематиката, оценката на това 
доколко валидно е евентуалното 
съгласие за извършване на тази дейност 
следва да се прави за всеки отделен 
случай. Когато обаче е засегнато дете, 
евентуалното съгласие никога не следва 
да се счита за валидно. Понятието 
„експлоатация за престъпна дейност“ 
следва да се разбира като 
експлоатирането на лице да извършва, 
наред с други дейности, джебчийство, 
кражби от магазин и други подобни 
дейности, които подлежат на наказание 
и предполагат финансово 
облагодетелстване. Определението 
включва също трафика на хора с цел 
отнемане на телесни органи, който
може да бъде свързан с трафика на 
органи и представлява тежко 
посегателство на човешкото 
достойнство и физическата цялост.

Международната организация на труда 
относно принудителния или 
задължителния труд от 29 юни 1930 г. 
Ето защо експлоатацията, свързана с 
просия, в това число използването на 
зависимо лице, жертва на трафик, за 
просия, попада в обхвата на 
определението за трафик на хора само 
когато са налице всички елементи на 
принудителен труд или служба. С оглед 
на съдебната практика, свързана с 
проблематиката, оценката на това 
доколко валидно е евентуалното 
съгласие за извършване на тази дейност 
следва да се прави за всеки отделен 
случай. Когато обаче е засегнато дете, 
евентуалното съгласие никога не следва 
да се счита за валидно. Понятието 
„експлоатация за престъпна дейност“ 
следва да се разбира като 
експлоатирането на лице да извършва, 
наред с други дейности, джебчийство, 
кражби от магазин и други подобни 
дейности, които подлежат на наказание 
и предполагат финансово 
облагодетелстване. Определението 
включва също трафика на хора с цел 
отнемане на телесни органи, което
представлява тежко посегателство на 
човешкото достойнство и физическата 
цялост.

Or. en

Изменение 63
Lívia Járóka

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се отчетат последните развития 
във връзка с феномена трафик на хора, 
настоящата директива обхваща по-
широко разбиране за това какво е 

(5) За да се отчетат последните развития 
във връзка с феномена трафик на хора, 
настоящата директива обхваща по-
широко разбиране за това какво е 
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трафик на хора, в сравнение с Рамково 
решение 2002/629/ПВР и поради това 
включва допълнителни форми на 
експлоатация. В контекста на тази 
директива принудителната просия 
следва да се разбира като форма на 
принудителен труд или служба, както е 
определено в Конвенция № 29 на 
Международната организация на труда
относно принудителния или 
задължителния труд от 29 юни 1930 г. 
Ето защо експлоатацията, свързана с 
просия, попада в обхвата на 
определението за трафик на хора само 
когато са налице всички елементи на 
принудителен труд или служба. С оглед 
на съдебната практика, свързана с 
проблематиката, оценката на това 
доколко валидно е евентуалното 
съгласие за извършване на тази дейност 
следва да се прави за всеки отделен 
случай. Когато обаче е засегнато дете, 
евентуалното съгласие никога не следва 
да се счита за валидно. Понятието 
„експлоатация за престъпна дейност“ 
следва да се разбира като 
експлоатирането на лице да извършва, 
наред с други дейности, джебчийство, 
кражби от магазин и други подобни 
дейности, които подлежат на наказание 
и предполагат финансово 
облагодетелстване. Определението 
включва също трафика на хора с цел 
отнемане на телесни органи, който
може да бъде свързан с трафика на 
органи и представлява тежко 
посегателство на човешкото 
достойнство и физическата цялост.

трафик на хора, в сравнение с Рамково 
решение 2002/629/ПВР и поради това 
включва допълнителни форми на 
експлоатация. В контекста на тази 
директива принудителната просия 
следва да се разбира като форма на 
принудителен труд или служба, както е 
определено в Конвенция № 29 на 
Международната организация на труда 
относно принудителния или 
задължителния труд от 29 юни 1930 г. 
Ето защо експлоатацията, свързана с 
просия, в това число използването на 
зависимо лице, жертва на трафик, за 
просия, независимо от неговата 
връзка с извършителите, попада в 
обхвата на определението за трафик на 
хора само когато са налице всички 
елементи на принудителен труд или 
служба. С оглед на съдебната практика, 
свързана с проблематиката, оценката на 
това доколко валидно е евентуалното 
съгласие за извършване на тази дейност 
следва да се прави за всеки отделен 
случай. Когато обаче е засегнато дете, 
евентуалното съгласие никога не следва 
да се счита за валидно. Понятието 
„експлоатация за престъпна дейност“ 
следва да се разбира като 
експлоатирането на лице да извършва, 
наред с други дейности, джебчийство, 
кражби от магазин и други подобни 
дейности, които подлежат на наказание 
и предполагат финансово 
облагодетелстване. Определението 
включва също трафика на хора с цел 
отнемане на телесни органи, което
представлява тежко посегателство на 
човешкото достойнство и физическата 
цялост.

Or. en
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Изменение 64
Антония Първанова, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се отчетат последните развития 
във връзка с феномена трафик на хора, 
настоящата директива обхваща по-
широко разбиране за това какво е 
трафик на хора, в сравнение с Рамково 
решение 2002/629/ПВР и поради това 
включва допълнителни форми на 
експлоатация. В контекста на тази 
директива принудителната просия 
следва да се разбира като форма на 
принудителен труд или служба, както е 
определено в Конвенция № 29 на 
Международната организация на труда 
относно принудителния или 
задължителния труд от 29 юни 1930 г. 
Ето защо експлоатацията, свързана с 
просия, попада в обхвата на 
определението за трафик на хора само 
когато са налице всички елементи на 
принудителен труд или служба. С оглед 
на съдебната практика, свързана с 
проблематиката, оценката на това 
доколко валидно е евентуалното 
съгласие за извършване на тази дейност 
следва да се прави за всеки отделен 
случай. Когато обаче е засегнато дете, 
евентуалното съгласие никога не следва 
да се счита за валидно. Понятието 
„експлоатация за престъпна дейност“ 
следва да се разбира като 
експлоатирането на лице да извършва, 
наред с други дейности, джебчийство, 
кражби от магазин и други подобни 
дейности, които подлежат на наказание 
и предполагат финансово 
облагодетелстване. Определението 
включва също трафика на хора с цел 
отнемане на телесни органи, който може 
да бъде свързан с трафика на органи и 
представлява тежко посегателство на 

(5) За да се отчетат последните развития 
във връзка с феномена трафик на хора, 
настоящата директива обхваща по-
широко разбиране за това какво е 
трафик на хора, в сравнение с Рамково 
решение 2002/629/ПВР и поради това 
включва допълнителни форми на 
експлоатация. В контекста на тази 
директива принудителната просия 
следва да се разбира като форма на 
принудителен труд или служба, както е 
определено в Конвенция № 29 на 
Международната организация на труда 
относно принудителния или 
задължителния труд от 29 юни 1930 г. 
Ето защо експлоатацията, свързана с 
просия, попада в обхвата на 
определението за трафик на хора само 
когато са налице всички елементи на 
принудителен труд или служба. С оглед 
на съдебната практика, свързана с 
проблематиката, оценката на това 
доколко валидно е евентуалното 
съгласие за извършване на тази дейност 
следва да се прави за всеки отделен 
случай. Когато обаче е засегнато дете, 
евентуалното съгласие никога не следва 
да се счита за валидно. Понятието 
„експлоатация за престъпна дейност“ 
следва да се разбира като 
експлоатирането на лице да извършва, 
наред с други дейности, джебчийство, 
кражби от магазин и други подобни 
дейности, които подлежат на наказание 
и предполагат финансово 
облагодетелстване. Определението 
включва също трафика на хора с цел 
незаконно  осиновяване на деца и 
неродени деца, отнемане на телесни 
органи, който може да бъде свързан с 



PE445.701v01-00 14/124 AM\823510BG.doc

BG

човешкото достойнство и физическата 
цялост.

трафика на органи и представлява тежко 
посегателство на човешкото 
достойнство и физическата цялост.

Or. en

Изменение 65
Britta Thomsen

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се отчетат последните развития 
във връзка с феномена трафик на хора, 
настоящата директива обхваща по-
широко разбиране за това какво е 
трафик на хора, в сравнение с Рамково 
решение 2002/629/ПВР и поради това 
включва допълнителни форми на
експлоатация. В контекста на тази 
директива принудителната просия 
следва да се разбира като форма на 
принудителен труд или служба, както е 
определено в Конвенция № 29 на 
Международната организация на труда 
относно принудителния или 
задължителния труд от 29 юни 1930 г. 
Ето защо експлоатацията, свързана с 
просия, попада в обхвата на 
определението за трафик на хора само 
когато са налице всички елементи на 
принудителен труд или служба. С оглед 
на съдебната практика, свързана с 
проблематиката, оценката на това 
доколко валидно е евентуалното 
съгласие за извършване на тази дейност 
следва да се прави за всеки отделен 
случай. Когато обаче е засегнато дете, 
евентуалното съгласие никога не следва 
да се счита за валидно. Понятието 
„експлоатация за престъпна дейност“ 
следва да се разбира като 
експлоатирането на лице да извършва, 
наред с други дейности, джебчийство, 

(5) За да се отчетат последните развития 
във връзка с феномена трафик на хора, 
настоящата директива обхваща по-
широко разбиране за това какво е 
трафик на хора, в сравнение с Рамково 
решение 2002/629/ПВР и поради това 
включва допълнителни форми на 
експлоатация. В контекста на тази 
директива принудителната просия 
следва да се разбира като форма на 
принудителен труд или служба, както е 
определено в Конвенция № 29 на 
Международната организация на труда 
относно принудителния или 
задължителния труд от 29 юни 1930 г. 
Ето защо експлоатацията, свързана с 
просия, попада в обхвата на 
определението за трафик на хора само 
когато са налице всички елементи на 
принудителен труд или служба. С оглед 
на съдебната практика, свързана с 
проблематиката, оценката на това 
доколко валидно е евентуалното 
съгласие за извършване на тази дейност 
следва да се прави за всеки отделен 
случай. Когато обаче е засегнато дете, 
както и във всички случаи на 
сексуална експлоатация, евентуалното 
съгласие никога не следва да се счита за 
валидно Понятието „експлоатация за 
престъпна дейност“ следва да се разбира 
като експлоатирането на лице да 
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кражби от магазин и други подобни 
дейности, които подлежат на наказание 
и предполагат финансово 
облагодетелстване. Определението 
включва също трафика на хора с цел 
отнемане на телесни органи, който може 
да бъде свързан с трафика на органи и 
представлява тежко посегателство на 
човешкото достойнство и физическата 
цялост.

извършва, наред с други дейности, 
джебчийство, кражби от магазин и 
други подобни дейности, които 
подлежат на наказание и предполагат 
финансово облагодетелстване. 
Определението включва също трафика 
на хора с цел отнемане на телесни 
органи, който може да бъде свързан с 
трафика на органи и представлява тежко 
посегателство на човешкото 
достойнство и физическата цялост.

Or. en

Изменение 66
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се отчетат последните развития 
във връзка с феномена трафик на хора, 
настоящата директива обхваща по-
широко разбиране за това какво е 
трафик на хора, в сравнение с Рамково 
решение 2002/629/ПВР и поради това 
включва допълнителни форми на 
експлоатация. В контекста на тази 
директива принудителната просия 
следва да се разбира като форма на 
принудителен труд или служба, както е 
определено в Конвенция № 29 на 
Международната организация на труда 
относно принудителния или 
задължителния труд от 29 юни 1930 г. 
Ето защо експлоатацията, свързана с 
просия, попада в обхвата на 
определението за трафик на хора само 
когато са налице всички елементи на 
принудителен труд или служба. С оглед 
на съдебната практика, свързана с 
проблематиката, оценката на това 
доколко валидно е евентуалното 
съгласие за извършване на тази дейност 

(5) За да се отчетат последните развития 
във връзка с феномена трафик на хора, 
настоящата директива обхваща по-
широко разбиране за това какво е 
трафик на хора, в сравнение с Рамково 
решение 2002/629/ПВР и поради това 
включва допълнителни форми на 
експлоатация. В контекста на тази 
директива принудителната просия 
следва да се разбира като форма на 
принудителен труд или служба, както е 
определено в Конвенция № 29 на 
Международната организация на труда 
относно принудителния или 
задължителния труд от 29 юни 1930 г. 
Ето защо експлоатацията, свързана с 
просия, попада в обхвата на 
определението за трафик на хора само 
когато са налице всички елементи на 
принудителен труд или служба. С оглед 
на съдебната практика, свързана с 
проблематиката, оценката на това 
доколко валидно е евентуалното 
съгласие за извършване на тази дейност 
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следва да се прави за всеки отделен 
случай. Когато обаче е засегнато дете, 
евентуалното съгласие никога не следва 
да се счита за валидно. Понятието 
„експлоатация за престъпна дейност“ 
следва да се разбира като 
експлоатирането на лице да извършва, 
наред с други дейности, джебчийство, 
кражби от магазин и други подобни 
дейности, които подлежат на наказание 
и предполагат финансово 
облагодетелстване. Определението 
включва също трафика на хора с цел 
отнемане на телесни органи, който може 
да бъде свързан с трафика на органи и 
представлява тежко посегателство на 
човешкото достойнство и физическата 
цялост.

следва да се прави за всеки отделен 
случай. Когато обаче е засегнато дете, 
евентуалното съгласие никога не следва 
да се счита за валидно. Понятието 
„експлоатация за престъпна дейност“ 
следва да се разбира като 
експлоатирането на лице да извършва, 
наред с други дейности, джебчийство, 
кражби от магазин, престъпления, 
свързани с наркотични вещества, и 
други подобни дейности, които 
подлежат на наказание и предполагат 
финансово облагодетелстване. 
Определението включва също трафика 
на хора с цел отнемане на телесни 
органи, който може да бъде свързан с 
трафика на органи и представлява тежко 
посегателство на човешкото 
достойнство и физическата цялост.

Or. en

Изменение 67
Anna Hedh

Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Възможно е членове на 
семейството или роднини на просещи 
деца да са въвлечени в процеса на 
трафик, което има за резултат 
детска просия в положение на 
експлоатация. С цел да се реагира 
подходящо, следва да се извършва 
оценка на всеки отделен случай за 
всяко дете, като се вземат пред вид 
мнението на детето и положението 
на семейството на детето, 
включително ролята на членовете на 
семейството в процеса на трафика. 
Решение следва да се взема от гледна 
точка на висшия интерес на детето, 
като се допусне, че може да са налице 
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обстоятелства, при които 
предоставянето на социална помощ 
на детето и на членовете на 
семейството е по-подходящо решение 
за ситуацията, докато в други случаи 
по-подходящо би било наказателно 
преследване за родителите и 
роднините, ако са въвлечени в процеса 
на трафик.

Or. en

Изменение 68
Frédérique Ries, Антония Първанова, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) За ефективна превенция, защита 
и преследване е необходимо да се 
прави разлика между трафик на хора 
с цел отнемане на органи, което 
може да бъде извършено, само ако са 
отнети от живи донори, и трафик на 
органи, тъкани и клетки. Комисията 
и Европол следва да разработят и 
приложат целеви подход по 
отношение на двата проблема, който 
следва приоритетно да подобри 
мониторинга над двата вида трафик 
на органи.

Or. en

Обосновка

Много важно е трафикът на органи да бъде включен в приложното поле на 
съответни инструменти на ЕС. От друга страна настоящото предложение за 
директива следва да отчита основната препоръка на съвместното изследване на 
Съвета на Европа и Обединените нации относно „трафик на органи, тъкани и клетки 
и трафик на хора с цел отнемане на органи“, публикувано през 2009 г., което прави 
ясно правно разграничаване между двете форми на трафик и необходимостта от 
събиране на достоверни данни за тях.
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Изменение 69
Edit Bauer

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тежестта на наказанията в тази 
директива отразява нарастващото 
безпокойство сред държавите-членки 
във връзка с увеличаващия се трафик на 
хора. Отчитайки сериозността на 
престъплението, директивата цели да 
гарантира по-нататъшно хармонизиране 
и по-тежки наказания в ЕС. Когато 
престъплението е извършено при 
определени обстоятелства, например 
срещу особено уязвима жертва, 
наказанието следва да бъде по-тежко. В 
контекста на настоящата директива 
понятието „особено уязвими лица“ 
следва да включва най-малко децата, 
както и възрастни, които са особено 
уязвими поради бременност, 
здравословно състояние или
увреждания по времето, когато е 
извършено престъплението. Когато 
престъплението е особено тежко, 
например когато животът на жертвата е 
бил застрашен или престъплението е 
включвало сериозно насилие или е 
причинило особено сериозни вреди на 
жертвата, това следва да води до 
особено тежко наказание. Когато 
съгласно директивата се говори за 
предаване, това следва да се тълкува в 
съответствие с Рамково решение 
2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 
2002 г. относно европейската заповед за 
арест и процедурите за предаване между 
държавите-членки.

(6) Тежестта на наказанията в тази 
директива отразява нарастващото 
безпокойство сред държавите-членки 
във връзка с увеличаващия се трафик на 
хора. Отчитайки сериозността на 
престъплението, директивата цели да 
гарантира по-нататъшно хармонизиране 
и по-тежки наказания в ЕС. Когато 
престъплението е извършено при 
определени обстоятелства, например 
срещу особено уязвима жертва, 
наказанието следва да бъде по-тежко. В 
контекста на настоящата директива 
понятието „особено уязвими лица“ 
следва да включва най-малко децата, 
както и възрастни, които са особено 
уязвими въз основа на своя пол, поради 
бременност, здравословно състояние, 
увреждания или ако жертвата е била 
обект на изтезание, изнасилване или 
на други тежки форми на 
психологическо, физическо или 
сексуално насилие. Когато 
престъплението е особено тежко, 
например когато животът на жертвата е 
бил застрашен или престъплението е 
включвало сериозно насилие или е 
причинило особено сериозни вреди на 
жертвата, това следва да води до 
особено тежко наказание. Когато 
съгласно директивата се говори за 
предаване, това следва да се тълкува в 
съответствие с Рамково решение 
2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 
2002 г. относно европейската заповед за 
арест и процедурите за предаване между 
държавите-членки.
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Or. en

Изменение 70
Lívia Járóka

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тежестта на наказанията в тази 
директива отразява нарастващото 
безпокойство сред държавите-членки 
във връзка с увеличаващия се трафик на 
хора. Отчитайки сериозността на 
престъплението, директивата цели да 
гарантира по-нататъшно хармонизиране 
и по-тежки наказания в ЕС. Когато 
престъплението е извършено при 
определени обстоятелства, например 
срещу особено уязвима жертва, 
наказанието следва да бъде по-тежко. В 
контекста на настоящата директива 
понятието „особено уязвими лица“ 
следва да включва най-малко децата, 
както и възрастни, които са особено 
уязвими поради бременност, 
здравословно състояние или
увреждания по времето, когато е 
извършено престъплението. Когато 
престъплението е особено тежко, 
например когато животът на жертвата е 
бил застрашен или престъплението е 
включвало сериозно насилие или е 
причинило особено сериозни вреди на 
жертвата, това следва да води до 
особено тежко наказание. Когато 
съгласно директивата се говори за 
предаване, това следва да се тълкува в 
съответствие с Рамково решение 
2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 
2002 г. относно европейската заповед за 
арест и процедурите за предаване между 
държавите-членки.

(6) Тежестта на наказанията в тази 
директива отразява нарастващото 
безпокойство сред държавите-членки 
във връзка с увеличаващия се трафик на 
хора. Отчитайки сериозността на 
престъплението, директивата цели да 
гарантира по-нататъшно хармонизиране 
и по-тежки наказания в ЕС. Когато 
престъплението е извършено при 
определени обстоятелства, например 
срещу особено уязвима жертва, 
наказанието следва да бъде по-тежко. В 
контекста на настоящата директива 
понятието „особено уязвими лица“ 
следва да включва най-малко децата, 
както и възрастни, които са особено 
уязвими въз основа на своя пол, поради 
бременност, здравословно състояние, 
увреждания или ако жертвата е била 
обект на изтезание, на принудителна 
употреба на наркотични 
вещества/медикаменти, на 
изнасилване или на други тежки 
форми на психологическо, физическо 
или сексуално насилие. Когато 
престъплението е особено тежко, 
например когато животът на жертвата е 
бил застрашен или престъплението е 
включвало сериозно насилие или е 
причинило особено сериозни вреди на 
жертвата, това следва да води до 
особено тежко наказание. Когато 
съгласно директивата се говори за 
предаване, това следва да се тълкува в 
съответствие с Рамково решение 
2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 
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2002 г. относно европейската заповед за 
арест и процедурите за предаване между 
държавите-членки.

Or. en

Изменение 71
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тежестта на наказанията в тази 
директива отразява нарастващото 
безпокойство сред държавите-членки 
във връзка с увеличаващия се трафик на 
хора. Отчитайки сериозността на 
престъплението, директивата цели да 
гарантира по-нататъшно хармонизиране 
и по-тежки наказания в ЕС. Когато 
престъплението е извършено при 
определени обстоятелства, например 
срещу особено уязвима жертва,
наказанието следва да бъде по-тежко. В 
контекста на настоящата директива 
понятието „особено уязвими лица“ 
следва да включва най-малко децата, 
както и възрастни, които са особено 
уязвими поради бременност, 
здравословно състояние или 
увреждания по времето, когато е 
извършено престъплението. Когато 
престъплението е особено тежко, 
например когато животът на жертвата е 
бил застрашен или престъплението е 
включвало сериозно насилие или е 
причинило особено сериозни вреди на 
жертвата, това следва да води до 
особено тежко наказание. Когато 
съгласно директивата се говори за 
предаване, това следва да се тълкува в 
съответствие с Рамково решение 
2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 
2002 г. относно европейската заповед за 

(6) Тежестта на наказанията в тази 
директива отразява нарастващото 
безпокойство сред държавите-членки 
във връзка с увеличаващия се трафик на 
хора. Отчитайки сериозността на 
престъплението, директивата цели да 
гарантира по-нататъшно хармонизиране 
и по-тежки наказания в ЕС. Когато 
престъплението е извършено при 
определени обстоятелства, например 
срещу особено уязвима жертва, 
наказанието следва да бъде по-тежко. В 
контекста на настоящата директива 
понятието „особено уязвими лица“ 
следва да включва най-малко децата, 
както и възрастни, които са особено 
уязвими въз основа на пола си, поради 
бременност, здравословно състояние 
или увреждания и статут на 
имигрант по времето, когато е 
извършено престъплението. Когато 
престъплението е особено тежко, 
например когато животът на жертвата е 
бил застрашен или престъплението е 
включвало сериозно насилие или е 
причинило особено сериозни вреди на 
жертвата, това следва да води до 
особено тежко наказание. Когато 
съгласно директивата се говори за 
предаване, това следва да се тълкува в 
съответствие с Рамково решение 
2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 
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арест и процедурите за предаване между 
държавите-членки.

2002 г. относно европейската заповед за 
арест и процедурите за предаване между 
държавите-членки.

Or. en

Изменение 72
Britta Thomsen

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тежестта на наказанията в тази 
директива отразява нарастващото 
безпокойство сред държавите-членки 
във връзка с увеличаващия се трафик на 
хора. Отчитайки сериозността на 
престъплението, директивата цели да 
гарантира по-нататъшно хармонизиране 
и по-тежки наказания в ЕС. Когато 
престъплението е извършено при 
определени обстоятелства, например 
срещу особено уязвима жертва, 
наказанието следва да бъде по-тежко. В 
контекста на настоящата директива 
понятието „особено уязвими лица“ 
следва да включва най-малко децата, 
както и възрастни, които са особено 
уязвими поради бременност, 
здравословно състояние или 
увреждания по времето, когато е 
извършено престъплението. Когато 
престъплението е особено тежко, 
например когато животът на жертвата е 
бил застрашен или престъплението е 
включвало сериозно насилие или е 
причинило особено сериозни вреди на 
жертвата, това следва да води до 
особено тежко наказание. Когато 
съгласно директивата се говори за 
предаване, това следва да се тълкува в 
съответствие с Рамково решение 
2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 
2002 г. относно европейската заповед за 

(6) Тежестта на наказанията в тази 
директива отразява нарастващото 
безпокойство сред държавите-членки 
във връзка с увеличаващия се трафик на 
хора. Отчитайки сериозността на 
престъплението, директивата цели да 
гарантира по-нататъшно хармонизиране 
и по-тежки наказания в ЕС. Когато 
престъплението е извършено при 
определени обстоятелства, например 
срещу особено уязвима жертва, 
наказанието следва да бъде по-тежко. В 
контекста на настоящата директива 
понятието „особено уязвими лица“ 
следва да включва най-малко децата, 
както и възрастни, които са особено 
уязвими въз основа на пола си, поради 
бременност, здравословно състояние 
или увреждания и статут на 
имигрант по времето, когато е 
извършено престъплението. Когато 
престъплението е особено тежко, 
например когато животът на жертвата е 
бил застрашен или престъплението е 
включвало сериозно насилие, 
включително насилие от страна на 
мъже над жени, или е причинило 
особено сериозни вреди на жертвата, 
това следва да води до особено тежко 
наказание. Когато съгласно директивата 
се говори за предаване, това следва да се 
тълкува в съответствие с Рамково 
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арест и процедурите за предаване между 
държавите-членки.

решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 
юни 2002 г. относно европейската 
заповед за арест и процедурите за 
предаване между държавите-членки.

Or. en

Изменение 73
Edit Bauer

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се гарантира успехът на 
разследването и съдебното преследване 
на престъпления, свързани с трафика на 
хора, тяхното започване не следва да 
зависи от съобщаване или оплакване от 
жертвата. Съдебното преследване 
следва да бъде позволено за 
достатъчен период от време, след 
като жертвата достигне възрастта на 
пълнолетие. Правоприлагащите 
служители и прокурорите следва да 
бъдат подходящо обучени също и с 
оглед на подобряването на 
прилагането на международното 
право и съдебното сътрудничество.
Служителите, които отговарят за 
разследването и съдебното преследване 
на такива престъпления, следва също 
така да имат достъп до инструментите 
за разследване, използвани по случаи на 
организирана престъпност или други 
тежки форми на престъпление, като 
например следене на комуникационни 
връзки, тайно наблюдение, в т.ч. 
електронно наблюдение, наблюдение на 
банкови сметки и други финансови 
разследвания.

(8) За да се гарантира успехът на 
разследването и съдебното преследване 
на престъпления, свързани с трафика на 
хора, тяхното започване не следва да 
зависи от съобщаване или оплакване от 
жертвата. В съответствие с 
националното законодателство 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да позволят 
предвиденото в настоящата 
директива съдебно преследване на 
престъпленията, след като жертвата е 
достигнала пълнолетие. Разследването 
следва надлежно да вземе предвид 
използването на информационните и 
комуникационни технологии за 
извършване на нарушението и да 
разработи специфични инструменти 
за предотвратяване и за борба с 
трафика, осъществяващ се с 
помощта на интернет. Служителите, 
които отговарят за разследването и 
съдебното преследване, следва също 
така да имат достъп до инструментите 
за разследване, използвани по случаи на 
организирана престъпност или други 
тежки форми на престъпление, като 
например следене на комуникационни 
връзки, тайно наблюдение, в т.ч. 
електронно наблюдение, наблюдение на 
банкови сметки и други финансови 
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разследвания.

Or. en

Изменение 74
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се гарантира успехът на 
разследването и съдебното преследване 
на престъпления, свързани с трафика на 
хора, тяхното започване не следва да 
зависи от съобщаване или оплакване от 
жертвата. Съдебното преследване 
следва да бъде позволено за достатъчен 
период от време, след като жертвата 
достигне възрастта на пълнолетие. 
Правоприлагащите служители и 
прокурорите следва да бъдат подходящо 
обучени също и с оглед на 
подобряването на прилагането на 
международното право и съдебното 
сътрудничество. Служителите, които 
отговарят за разследването и съдебното 
преследване на такива престъпления, 
следва също така да имат достъп до 
инструментите за разследване, 
използвани по случаи на организирана 
престъпност или други тежки форми на 
престъпление, като например следене на 
комуникационни връзки, тайно 
наблюдение, в т.ч. електронно 
наблюдение, наблюдение на банкови 
сметки и други финансови 
разследвания.

(8) За да се гарантира успехът на 
разследването и съдебното преследване 
на престъпления, свързани с трафика на 
хора, тяхното започване не следва да 
зависи от съобщаване или оплакване от 
жертвата. Съдебното преследване 
следва да бъде позволено за достатъчен 
период от време, след като жертвата 
достигне възрастта на пълнолетие. 
Правоприлагащите служители и 
прокурорите следва да бъдат подходящо 
обучени също и с оглед на 
подобряването на прилагането на 
международното право и съдебното 
сътрудничество. Служителите, които 
отговарят за разследването и съдебното 
преследване на такива престъпления, 
следва също така да имат достъп до 
инструментите за разследване, 
използвани по случаи на организирана 
престъпност или други тежки форми на 
престъпление, като например следене на 
комуникационни връзки, тайно 
наблюдение, в т.ч. електронно 
наблюдение, наблюдение на банкови 
сметки и други финансови 
разследвания. Предотвратяването на 
трафика на хора е от изключително 
значение, за тази цел държавите-
членки следва да превърнат борбата 
срещу трафика на хора в приоритет и 
да подобрят по всякакъв начин 
отговора на наказателното 
правораздаване по отношение на 



PE445.701v01-00 24/124 AM\823510BG.doc

BG

трафика на хора.

Or. en

Изменение 75
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се гарантира успехът на 
разследването и съдебното преследване 
на престъпления, свързани с трафика на 
хора, тяхното започване не следва да 
зависи от съобщаване или оплакване от 
жертвата. Съдебното преследване 
следва да бъде позволено за 
достатъчен период от време, след 
като жертвата достигне възрастта 
на пълнолетие. Правоприлагащите 
служители и прокурорите следва да 
бъдат подходящо обучени също и с 
оглед на подобряването на 
прилагането на международното 
право и съдебното сътрудничество.
Служителите, които отговарят за 
разследването и съдебното преследване 
на такива престъпления, следва също 
така да имат достъп до 
инструментите за разследване, 
използвани по случаи на организирана 
престъпност или други тежки форми на 
престъпление, като например следене на 
комуникационни връзки, тайно 
наблюдение, в т.ч. електронно 
наблюдение, наблюдение на банкови 
сметки и други финансови 
разследвания.

(8) За да се гарантира успехът на 
разследването и съдебното преследване 
на престъпления, свързани с трафика на 
хора, тяхното започване не следва да 
зависи от съобщаване или оплакване от 
жертвата. Съдебното преследване 
следва да бъде позволено за достатъчен 
период от време, след като жертвата 
достигне възрастта на пълнолетие. 
Правоприлагащите служители и 
прокурорите следва да бъдат подходящо 
обучени също и с оглед на 
подобряването на прилагането на 
международното право и съдебното 
сътрудничество. Служителите, които 
отговарят за разследването и съдебното 
преследване на подобни престъпления, 
следва също така да имат достъп до 
специализираните инструменти за 
разследване, използвани по случаи на 
организирана престъпност или други 
тежки форми на престъпление, като 
например следене на комуникационни 
връзки, тайно наблюдение, в т.ч. 
електронно наблюдение, полицейски 
сили под прикритие, наблюдение на 
банкови сметки и други финансови 
разследвания Разследването следва 
надлежно да вземе предвид 
използването на интернет от 
трафикантите и да разработи 
специфични инструменти за 
первенция и борба с трафика на хора в 
киберпространството.
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Or. en

Обосновка

В борбата с трафика на хора трябва да използваме същите техники за разследване, 
прилагани в борбата с други тежки престъпления, като например трафик на 
наркотици или организирана престъпност; използването на интернет е част от 
трафика на хора, но това не следва да стои в основата на съображението, чиято цел 
е засилване на международното правоприлагане и на правното сътрудничество.

Изменение 76
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се гарантира успехът на 
разследването и съдебното преследване 
на престъпления, свързани с трафика на 
хора, тяхното започване не следва да 
зависи от съобщаване или оплакване от 
жертвата. Съдебното преследване 
следва да бъде позволено за достатъчен 
период от време, след като жертвата 
достигне възрастта на пълнолетие. 
Правоприлагащите служители и 
прокурорите следва да бъдат подходящо 
обучени също и с оглед на
подобряването на прилагането на 
международното право и съдебното 
сътрудничество. Служителите, които 
отговарят за разследването и съдебното 
преследване, следва също така да имат 
достъп до инструментите за 
разследване, използвани по случаи на 
организирана престъпност или други 
тежки форми на престъпление, като 
например следене на комуникационни 
връзки, тайно наблюдение, в т.ч. 
електронно наблюдение, наблюдение на 
банкови сметки и други финансови 
разследвания.

(8) За да се гарантира успехът на 
разследването и съдебното преследване 
на престъпления, свързани с трафика на 
хора, тяхното започване не следва да 
зависи от съобщаване или оплакване от 
жертвата. Съдебното преследване 
следва да бъде позволено за достатъчен 
период от време, след като жертвата 
достигне възрастта на пълнолетие. 
Правоприлагащите служители и 
прокурорите следва да бъдат подходящо 
обучени, да бъдат подготвени за 
работата с жертви на трафик и да се 
стремят към подход, съобразен с 
половете, което следва да допринесе
за прилагането на международното 
право и съдебното сътрудничество.
Служителите, които отговарят за 
разследването и съдебното преследване, 
следва също така да имат достъп до 
инструментите за разследване, 
използвани по случаи на организирана 
престъпност или други тежки форми на 
престъпление, като например следене на 
комуникационни връзки, тайно 
наблюдение, в т.ч. електронно 
наблюдение, наблюдение на банкови 
сметки и други финансови 
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разследвания.

Or. lt

Изменение 77
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Държавите-членки следва да 
насърчават полицейското и съдебно 
сътрудничество по-специално по 
отношение на трансграничните 
разследвания. Добър пример в тази 
област са съвместните 
следователски екипи, координирани 
от Европол, и те трябва да се 
насърчават. Държавите членки биха 
могли да извличат ползи и чрез обмен 
на най-добри практики.

Or. en

Обосновка

Трябва да се борим с трафика на хора на международно равнище, посредством 
международни и трансгранични следствени действия. Ролята на Европол е много 
важна и следва да се повиши.

Изменение 78
Judith Sargentini

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Докато Директива 2004/81/ЕО на 
Съвета от 29 април 2004 г. за издаване 
на разрешение за пребиваване на 
граждани на трети страни, които са 
жертви на трафик на хора или са били 

(10) Докато Директива 2004/81/ЕО на 
Съвета от 29 април 2004 г. за издаване 
на разрешение за пребиваване на 
граждани на трети страни, които са 
жертви на трафик на хора или са били 
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обект на помощ за незаконна имиграция 
и които сътрудничат с компетентните 
органи предвижда издаването на 
разрешение за пребиваване на жертви на 
трафик, които са граждани на трети 
държави, а Директива 2004/38/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. относно правото на 
граждани на Съюза и на членове на 
техните семейства да се движат и да 
пребивават свободно на територията на 
държавите–членки урежда 
упражняването на правото на свободно 
движение и пребиваване на територията 
на държавите-членки от гражданите на 
Съюза и техните семейства, 
включително защита от експулсиране, 
настоящата директива установява 
специфични мерки за защита на всички 
жертви на трафик на хора. 
Следователно настоящата 
директива не разглежда условията на 
тяхното пребиваване на 
територията на държавите-членки.

обект на помощ за незаконна имиграция 
и които сътрудничат с компетентните 
органи предвижда издаването на 
разрешение за пребиваване на жертви на 
трафик, които са граждани на трети 
държави, а Директива 2004/38/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. относно правото на 
граждани на Съюза и на членове на 
техните семейства да се движат и да 
пребивават свободно на територията на 
държавите–членки урежда 
упражняването на правото на свободно 
движение и пребиваване на територията 
на държавите-членки от гражданите на 
Съюза и техните семейства, 
включително защита от експулсиране, 
настоящата директива установява 
специфични мерки за защита на всички 
жертви на трафик на хора.

Or. en

Обосновка

Подходът в цялата директива относно борбата срещу трафика на хора следва да 
бъде цялостен и в този смисъл тази формулировка изглежда ненужна.

Изменение 79
Emine Bozkurt

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Жертвите на трафик на хора трябва 
да могат да упражняват ефективно 
своите права. Ето защо трябва да им 
бъде предоставяна подходяща подкрепа 
и помощ преди, по време и за подходящ 
период от време след наказателното 

(11) Жертвите на трафик на хора трябва 
да могат да упражняват ефективно 
своите права. Ето защо трябва да им 
бъде предоставяна подходяща подкрепа 
и помощ преди, по време и за подходящ 
период от време след наказателното 
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производство. За да бъде тази подкрепа 
ефективна, е необходимо тя да бъде 
предоставяна въз основа на 
информираност и съгласие от страна на 
жертвата, като се гарантира, че жертвата 
е съгласна, например, с действия за 
установяване на болести или други 
основни мерки за подкрепа. Подкрепата 
и помощта, които се предоставят, следва 
да включват поне минимален набор от 
мерки, необходими, за да се даде 
възможност на жертвата да се 
възстанови и да избяга от своите 
трафиканти. Практическото 
осъществяване на такива мерки, въз 
основа на индивидуална оценка 
съгласно националните разпоредби, 
следва да отчита обстоятелствата и 
нуждите на въпросното лице. Веднага 
щом е налице сведение, че дадено лице 
може да е жертва на трафик, следва да 
се предостави подкрепа на това лице, 
независимо от неговата готовност да 
свидетелства. Помощта следва да се 
предоставя безусловно, поне докато 
компетентните органи вземат 
окончателно решение по отношение на 
срока за размисъл и разрешението за 
пребиваване или по друг начин 
признаят, че лицето е жертва на трафик 
на хора. Ако след приключване на 
процеса на идентифициране или 
изтичане на срока за размисъл се 
установи, че лицето не отговаря на 
условията за разрешение за 
пребиваване или не пребивава законно 
в страната на друго основание, 
съответната държава-членка не е 
задължена да продължи да 
предоставя на това лице помощ и 
подкрепа въз основа на настоящата 
директива. Когато това е необходимо, 
предоставянето на помощ и подкрепа 
следва да продължи в рамките на 
подходящ срок след наказателното 
производство, например ако се 
провежда медицинско лечение поради 
тежки физически или психологически 

производство. За да бъде тази подкрепа 
ефективна, е необходимо тя да бъде 
предоставяна въз основа на 
информираност и съгласие от страна на 
жертвата, като се гарантира, че жертвата 
е съгласна, например, с действия за 
установяване на болести или други 
основни мерки за подкрепа. Подкрепата 
и помощта, които се предоставят, следва 
да включват поне минимален набор от 
мерки, необходими, за да се даде 
възможност на жертвата да се 
възстанови и да избяга от своите 
трафиканти. Практическото 
осъществяване на такива мерки, въз 
основа на индивидуална оценка 
съгласно националните разпоредби, 
следва да отчита обстоятелствата и 
нуждите на въпросното лице. Веднага 
щом е налице сведение, че дадено лице 
може да е жертва на трафик, следва да 
се предостави подкрепа на това лице, 
независимо от неговата готовност да 
свидетелства. Помощта следва да се 
предоставя безусловно, поне докато 
компетентните органи вземат 
окончателно решение по отношение на 
срока за размисъл и разрешението за 
пребиваване или по друг начин 
признаят, че лицето е жертва на трафик 
на хора. Когато това е необходимо, 
предоставянето на помощ и подкрепа 
следва да продължи в рамките на 
подходящ срок след наказателното 
производство, например ако се 
провежда медицинско лечение поради 
тежки физически или психологически 
последици от престъплението или 
сигурността на жертвата е застрашена 
поради дадени показания в хода на 
наказателното производство. Мерките 
против трафика не се отразяват 
негативно върху правата на хората, 
обект на трафик и на мигрантите, 
вътрешно разселените лица, 
бежанците и търсещите убежище.
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последици от престъплението или 
сигурността на жертвата е застрашена 
поради дадени показания в хода на 
наказателното производство.

Or. en

Изменение 80
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Жертвите на трафик на хора трябва 
да могат да упражняват ефективно 
своите права. Ето защо трябва да им 
бъде предоставяна подходяща подкрепа 
и помощ преди, по време и за подходящ 
период от време след наказателното 
производство. За да бъде тази подкрепа 
ефективна, е необходимо тя да бъде 
предоставяна въз основа на 
информираност и съгласие от страна на 
жертвата, като се гарантира, че жертвата 
е съгласна, например, с действия за 
установяване на болести или други 
основни мерки за подкрепа. Подкрепата 
и помощта, които се предоставят, следва 
да включват поне минимален набор от 
мерки, необходими, за да се даде 
възможност на жертвата да се 
възстанови и да избяга от своите 
трафиканти. Практическото 
осъществяване на такива мерки, въз 
основа на индивидуална оценка 
съгласно националните разпоредби, 
следва да отчита обстоятелствата и 
нуждите на въпросното лице. Веднага 
щом е налице сведение, че дадено лице 
може да е жертва на трафик, следва да 
се предостави подкрепа на това лице, 
независимо от неговата готовност да 
свидетелства. Помощта следва да се 
предоставя безусловно, поне докато 

(11) Жертвите на трафик на хора трябва 
да могат да упражняват ефективно 
своите права. Ето защо трябва да им 
бъде предоставяна подходяща подкрепа 
и помощ преди, по време и за подходящ 
период от време след наказателното 
производство. Жертвите на трафика 
на хора имат възможност да получат 
разрешение за постоянно пребиваване. 
За да бъде тази подкрепа ефективна, е 
необходимо тя да бъде предоставяна въз 
основа на информираност и съгласие от 
страна на жертвата, като се гарантира, 
че жертвата е съгласна, например, с 
действия за установяване на болести 
или други основни мерки за подкрепа. 
Подкрепата и помощта, които се 
предоставят, следва да включват поне 
минимален набор от мерки, 
необходими, за да се даде възможност 
на жертвата да се възстанови и да избяга 
от своите трафиканти. Практическото 
осъществяване на такива мерки, въз 
основа на индивидуална оценка 
съгласно националните разпоредби, 
следва да отчита обстоятелствата и 
нуждите на въпросното лице, 
включително статута на имигрант 
на жертвата. Веднага щом е налице 
сведение, че дадено лице може да е 
жертва на трафик, следва да се 
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компетентните органи вземат 
окончателно решение по отношение на 
срока за размисъл и разрешението за 
пребиваване или по друг начин 
признаят, че лицето е жертва на трафик 
на хора. Ако след приключване на 
процеса на идентифициране или 
изтичане на срока за размисъл се 
установи, че лицето не отговаря на 
условията за разрешение за пребиваване 
или не пребивава законно в страната на 
друго основание, съответната държава-
членка не е задължена да продължи да 
предоставя на това лице помощ и 
подкрепа въз основа на настоящата 
директива. Когато това е необходимо, 
предоставянето на помощ и подкрепа 
следва да продължи в рамките на 
подходящ срок след наказателното 
производство, например ако се 
провежда медицинско лечение поради 
тежки физически или психологически 
последици от престъплението или 
сигурността на жертвата е застрашена 
поради дадени показания в хода на 
наказателното производство.

предостави подкрепа на това лице, 
независимо от неговата готовност да 
свидетелства. Помощта следва да се 
предоставя безусловно, поне докато 
компетентните органи вземат 
окончателно решение по отношение на 
срока за размисъл и разрешението за 
пребиваване или по друг начин 
признаят, че лицето е жертва на трафик 
на хора. Ако след приключване на 
процеса на идентифициране или 
изтичане на срока за размисъл се 
установи, че лицето не отговаря на 
условията за разрешение за пребиваване 
или не пребивава законно в страната на 
друго основание, съответната държава-
членка не е задължена да продължи да 
предоставя на това лице помощ и 
подкрепа въз основа на настоящата 
директива. Когато това е необходимо, 
предоставянето на помощ и подкрепа 
следва да продължи в рамките на 
подходящ срок след наказателното 
производство, например ако се 
провежда медицинско лечение поради 
тежки физически или психологически 
последици от престъплението или 
сигурността на жертвата е застрашена 
поради дадени показания в хода на 
наказателното производство.

Or. en

Изменение 81
Britta Thomsen

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Жертвите на трафик на хора трябва 
да могат да упражняват ефективно 
своите права. Ето защо трябва да им 
бъде предоставяна подходяща подкрепа 
и помощ преди, по време и за подходящ 

(11) Жертвите на трафик на хора трябва 
да могат да упражняват ефективно 
своите права. Ето защо трябва да им 
бъде предоставяна подходяща подкрепа 
и помощ преди, по време и за подходящ 
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период от време след наказателното 
производство. За да бъде тази подкрепа 
ефективна, е необходимо тя да бъде 
предоставяна въз основа на 
информираност и съгласие от страна на 
жертвата, като се гарантира, че жертвата 
е съгласна, например, с действия за 
установяване на болести или други 
основни мерки за подкрепа. Подкрепата 
и помощта, които се предоставят, следва 
да включват поне минимален набор от 
мерки, необходими, за да се даде 
възможност на жертвата да се 
възстанови и да избяга от своите 
трафиканти. Практическото 
осъществяване на такива мерки, въз 
основа на индивидуална оценка 
съгласно националните разпоредби, 
следва да отчита обстоятелствата и 
нуждите на въпросното лице. Веднага 
щом е налице сведение, че дадено лице 
може да е жертва на трафик, следва да 
се предостави подкрепа на това лице, 
независимо от неговата готовност да 
свидетелства. Помощта следва да се 
предоставя безусловно, поне докато 
компетентните органи вземат 
окончателно решение по отношение на 
срока за размисъл и разрешението за 
пребиваване или по друг начин 
признаят, че лицето е жертва на трафик 
на хора. Ако след приключване на 
процеса на идентифициране или 
изтичане на срока за размисъл се 
установи, че лицето не отговаря на 
условията за разрешение за пребиваване 
или не пребивава законно в страната на 
друго основание, съответната държава-
членка не е задължена да продължи да 
предоставя на това лице помощ и 
подкрепа въз основа на настоящата 
директива. Когато това е необходимо, 
предоставянето на помощ и подкрепа 
следва да продължи в рамките на 
подходящ срок след наказателното 
производство, например ако се 
провежда медицинско лечение поради 
тежки физически или психологически 

период от време след наказателното 
производство. За да бъде тази подкрепа 
ефективна, е необходимо тя да бъде 
предоставяна въз основа на 
информираност и съгласие от страна на 
жертвата, като се гарантира, че жертвата 
е съгласна, например, с действия за 
установяване на болести или други 
основни мерки за подкрепа. Подкрепата 
и помощта, които се предоставят, следва 
да включват поне минимален набор от 
мерки, необходими, за да се даде 
възможност на жертвата да се 
възстанови и да избяга от своите 
трафиканти. Практическото 
осъществяване на такива мерки, въз 
основа на индивидуална оценка 
съгласно националните разпоредби, 
следва да отчита обстоятелствата и 
нуждите на въпросното лице, 
включително статута му на 
имигрант. Веднага щом е налице 
сведение, че дадено лице може да е 
жертва на трафик, следва да се 
предостави подкрепа на това лице, 
независимо от неговата готовност да 
свидетелства. Помощта следва да се 
предоставя безусловно, поне докато 
компетентните органи вземат 
окончателно решение по отношение на 
срока за размисъл и разрешението за 
пребиваване или по друг начин 
признаят, че лицето е жертва на трафик 
на хора. Ако след приключване на 
процеса на идентифициране или 
изтичане на срока за размисъл се 
установи, че лицето не отговаря на 
условията за разрешение за пребиваване 
или не пребивава законно в страната на 
друго основание, съответната държава-
членка не е задължена да продължи да 
предоставя на това лице помощ и 
подкрепа въз основа на настоящата 
директива. Когато това е необходимо, 
предоставянето на помощ и подкрепа 
следва да продължи в рамките на 
подходящ срок след наказателното 
производство, например ако се 
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последици от престъплението или 
сигурността на жертвата е застрашена 
поради дадени показания в хода на 
наказателното производство.

провежда медицинско лечение поради 
тежки физически или психологически 
последици от престъплението или 
сигурността на жертвата е застрашена 
поради дадени показания в хода на 
наказателното производство.

Or. en

Изменение 82
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Предложение за директива
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Държавите-членки гарантират, 
че чрез подходящи и ефективни 
мерки, жертвите на трафика на хора 
могат да получат и да се ползват от 
същото равнище на защита, докато 
се движат в рамките на Европейския 
съюз. Жертвите на трафика на хора 
биват съответно информирани 
относно мерките за защита 
достъпни на равнището на ЕС.

Or. en

Изменение 84
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Рамково решение 2001/220/ПВР на 
Съвета от 15 март 2001 г. относно 
правното положение в наказателното 
производство на жертвите от 
престъпления установява редица права 
на жертвите при наказателни 
производства, включително правото на 

(12) Рамково решение 2001/220/ПВР на 
Съвета от 15 март 2001 г. относно 
правното положение в наказателното 
производство на жертвите от 
престъпления установява редица права 
на жертвите при наказателни 
производства, включително правото на 
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защита и обезщетение. Освен това 
жертвите на трафик на хора следва да 
имат достъп до правни консултации и 
юридическо представителство, 
включително с цел предявяване на иск 
за обезщетение. Целта на правните 
консултации е жертвите да могат да 
получат информация и съвети за 
различните възможности, с които 
разполагат. Правните консултации и 
юридическото представителство следва 
да се предоставят безплатно поне в 
случаите, когато жертвата не разполага 
с достатъчно финансови средства, по 
начин, съвместим с вътрешните
процедури на държавата-членка. Тъй 
като е малко вероятно по-специално 
децата жертви да разполагат с такива 
средства, правните консултации и 
юридическото представителство на 
практика ще бъдат безплатни за тях. 
Освен това, въз основа на индивидуална 
оценка на риска, извършена в 
съответствие с националните 
процедури, жертвите следва да бъдат 
защитени от действия, целящи 
отмъщение или сплашване, както и от 
риска да бъдат повторно подложени на 
трафик на хора.

защита и трансгранични мерки за 
защита като европейската заповед за 
осигуряване на защита, и обезщетение.
Жертвите на трафик на хора трябва 
да могат да упражняват ефективно 
своите права. Освен това жертвите на 
трафик на хора следва също така да 
имат достъп до правни консултации и 
процесуално  представителство, 
включително с цел предявяване на иск 
за обезщетение. Целта на правните 
консултации е жертвите да могат да 
получат информация и съвети за 
различните възможности, с които 
разполагат. Правните консултации и 
юридическото представителство следва 
да се предоставят безплатно поне в 
случаите, когато жертвата не разполага 
с достатъчно финансови средства, по 
начин, съвместим с вътрешните 
процедури на държавата-членка. Тъй 
като е малко вероятно по-специално 
децата жертви да разполагат с такива 
средства, правните консултации и 
процесуалното представителство на 
практика ще бъдат безплатни за тях. 
Освен това, въз основа на индивидуална 
оценка на риска, извършена в 
съответствие с националните 
процедури, жертвите следва да бъдат 
защитени от действия, целящи 
отмъщение или сплашване, както и от 
риска да бъдат повторно подложени на 
трафик на хора.

Or. en

Изменение 83
Barbara Matera

Предложение за директива
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11а) Необходимо е всички мерки, 
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предприети в подкрепа на жертвите 
на трафик на хора от една държава-
членка да бъдат гарантирани на 
цялата територия на Европейския 
съюз, включително чрез инструмента 
на европейската заповед за 
осигуряване на защита. 

Or. it

Обосновка

Европейската заповед за осигуряване на защита може да бъде важен инструмент за 
подкрепа, който в случай на сериозно нарушаване на правата на човека да гарантира 
еднаква защита за цялата територия на Съюза. 

Изменение 85
Anna Záborská

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Рамково решение 2001/220/ПВР на 
Съвета от 15 март 2001 г. относно 
правното положение в наказателното 
производство на жертвите от 
престъпления установява редица права 
на жертвите при наказателни 
производства, включително правото на 
защита и обезщетение. Освен това 
жертвите на трафик на хора следва да 
имат достъп до правни консултации и 
юридическо представителство, 
включително с цел предявяване на иск 
за обезщетение. Целта на правните 
консултации е жертвите да могат да 
получат информация и съвети за 
различните възможности, с които 
разполагат. Правните консултации и 
юридическото представителство следва 
да се предоставят безплатно поне в 
случаите, когато жертвата не разполага 
с достатъчно финансови средства, по 
начин, съвместим с вътрешните 

(12) Рамково решение 2001/220/ПВР на 
Съвета от 15 март 2001 г. относно 
правното положение в наказателното 
производство на жертвите от 
престъпления установява редица права 
на жертвите при наказателни 
производства, включително правото на 
защита и обезщетение. Освен това 
жертвите на трафик на хора следва да 
имат достъп до правни консултации и 
процесуално представителство, 
включително с цел предявяване на иск 
за обезщетение. Целта на правните 
консултации е жертвите да могат да 
получат информация и съвети за 
различните възможности, с които 
разполагат. Правните консултации и 
процесуалното представителство следва 
да се предоставят безплатно поне в 
случаите, когато жертвата не разполага 
с достатъчно финансови средства, по 
начин, съвместим с вътрешните 
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процедури на държавата-членка. Тъй 
като е малко вероятно по-специално 
децата жертви да разполагат с такива 
средства, правните консултации и 
юридическото представителство на 
практика ще бъдат безплатни за тях. 
Освен това, въз основа на индивидуална 
оценка на риска, извършена в 
съответствие с националните 
процедури, жертвите следва да бъдат 
защитени от действия, целящи 
отмъщение или сплашване, както и от 
риска да бъдат повторно подложени на 
трафик на хора.

процедури на държавата-членка. Тъй 
като е малко вероятно по-специално 
децата жертви да разполагат с такива 
средства, правните консултации и 
процесуалното представителство са
безплатни за тях. Освен това, въз основа 
на индивидуална оценка на риска, 
извършена в съответствие с 
националните процедури, жертвите 
следва да бъдат защитени от действия, 
целящи отмъщение или сплашване, 
както и от риска да бъдат повторно 
подложени на трафик на хора.

Or. en

Обосновка

Необходимо е съображение 12 да бъде приведено в съответствие с по-точната 
формулировка на член 14, параграф 2 ("Държавите-членки гарантират, че децата 
жертви на трафик на хора имат незабавен достъп до безплатни правни консултации 
и безплатно процесуално представителство, включително с цел предявяване на иск за 
обезщетение").

Изменение 86
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Рамково решение 2001/220/ПВР на 
Съвета от 15 март 2001 г. относно 
правното положение в наказателното 
производство на жертвите от 
престъпления установява редица права 
на жертвите при наказателни 
производства, включително правото на 
защита и обезщетение. Освен това 
жертвите на трафик на хора следва да 
имат достъп до правни консултации и 
юридическо представителство, 
включително с цел предявяване на иск 
за обезщетение. Целта на правните 
консултации е жертвите да могат да 

(12) Рамково решение 2001/220/ПВР на 
Съвета от 15 март 2001 г. относно 
правното положение в наказателното 
производство на жертвите от 
престъпления установява редица права 
на жертвите при наказателни 
производства, включително правото на 
защита и обезщетение. Освен това 
жертвите на трафик на хора трябва да 
имат достъп до правни консултации и 
процесуално представителство, 
включително с цел предявяване на иск 
за обезщетение. Целта на правните 
консултации е жертвите да могат да 
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получат информация и съвети за 
различните възможности, с които 
разполагат. Правните консултации и 
юридическото представителство следва
да се предоставят безплатно поне в 
случаите, когато жертвата не разполага 
с достатъчно финансови средства, по 
начин, съвместим с вътрешните 
процедури на държавата-членка. Тъй 
като е малко вероятно по-специално 
децата жертви да разполагат с такива 
средства, правните консултации и 
юридическото представителство на 
практика ще бъдат безплатни за тях. 
Освен това, въз основа на индивидуална 
оценка на риска, извършена в 
съответствие с националните 
процедури, жертвите следва да бъдат 
защитени от действия, целящи 
отмъщение или сплашване, както и от 
риска да бъдат повторно подложени на 
трафик на хора.

получат информация и съвети за 
различните възможности, с които 
разполагат. Правните консултации и 
процесуалното представителство 
трябва да се предоставят безплатно 
поне в случаите, когато жертвата не 
разполага с достатъчно финансови 
средства, по начин, съвместим с 
вътрешните процедури на държавата-
членка. Тъй като е малко вероятно по-
специално децата жертви да разполагат 
с такива средства, правните 
консултации и процесуалното
представителство на практика ще бъдат 
безплатни за тях. Освен това, въз основа 
на индивидуална оценка на риска, 
извършена в съответствие с 
националните процедури, жертвите 
трябва да бъдат защитени от действия, 
целящи отмъщение или сплашване, 
както и от риска да бъдат повторно 
подложени на трафик на хора.

Or. lt

Изменение 87
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Жертвите на трафик, които са били 
подложени на злоупотреби и 
унизително отношение, които често 
съпровождат престъплението трафик на 
хора — като сексуална експлоатация, 
изнасилване, сходни с робството 
практики или отнемане на телесни 
органи — следва да бъдат защитени от 
вторично виктимизиране и по-
нататъшно травмиране в хода на 
наказателното производство. За тази цел 
жертвите на трафик на хора следва да 
бъдат третирани по целесъобразен 

(13) Жертвите на трафик, които са били 
подложени на злоупотреби и 
унизително отношение, които често 
съпровождат престъплението трафик на 
хора — като сексуална експлоатация, 
изнасилване, сходни с робството 
практики или отнемане на телесни 
органи — следва да бъдат защитени от 
вторично виктимизиране и по-
нататъшно травмиране в хода на 
наказателното производство. За тази цел 
жертвите на трафик на хора следва да 
бъдат третирани по целесъобразен 
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начин, в зависимост от индивидуалните 
нужди на всяко лице, по време на 
наказателното разследване и 
производство. Индивидуалната оценка 
на нуждите следва да бъде съобразена с 
обстоятелства като възраст, бременност, 
здравословно състояние, увреждания и
други лични обстоятелства, както и с 
физическите и психологическите 
последици от престъпната дейност, на 
която жертвата е била подложена. Дали 
и как да се прилага специфично 
третиране се решава за всеки отделен 
случай в съответствие с определените в 
националното законодателство 
основания и правилата за съдебна 
преценка, съдебна практика и насоки.

начин, в зависимост от индивидуалните 
нужди на всяко лице, по време на 
наказателното разследване и 
производство. Индивидуалната оценка 
на нуждите следва да бъде съобразена с 
обстоятелства като пол, възраст, 
бременност, здравословно състояние, 
увреждания, статут на имигрант и 
други лични обстоятелства, както и с 
физическите и психологическите 
последици от престъпната дейност, на 
която жертвата е била подложена. Дали 
и как да се прилага специфично 
третиране се решава за всеки отделен
случай в съответствие с определените в 
националното законодателство 
основания и правилата за съдебна 
преценка, съдебна практика и насоки.

Or. en

Изменение 88
Britta Thomsen

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Жертвите на трафик, които са били 
подложени на злоупотреби и 
унизително отношение, които често 
съпровождат престъплението трафик на 
хора — като сексуална експлоатация, 
изнасилване, сходни с робството 
практики или отнемане на телесни 
органи — следва да бъдат защитени от 
вторично виктимизиране и по-
нататъшно травмиране в хода на 
наказателното производство. За тази цел 
жертвите на трафик на хора следва да 
бъдат третирани по целесъобразен 
начин, в зависимост от индивидуалните 
нужди на всяко лице, по време на 
наказателното разследване и 
производство. Индивидуалната оценка 

(13) Жертвите на трафик, които са били 
подложени на злоупотреби и 
унизително отношение, които често 
съпровождат престъплението трафик на 
хора — като сексуална експлоатация, 
изнасилване, сходни с робството 
практики или отнемане на телесни 
органи — следва да бъдат защитени от 
вторично виктимизиране и по-
нататъшно травмиране в хода на 
наказателното производство. За тази цел 
жертвите на трафик на хора следва да 
бъдат третирани по целесъобразен 
начин, в зависимост от индивидуалните 
нужди на всяко лице, по време на 
наказателното разследване и 
производство. Индивидуалната оценка 
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на нуждите следва да бъде съобразена с 
обстоятелства като възраст, бременност, 
здравословно състояние, увреждания и 
други лични обстоятелства, както и с 
физическите и психологическите 
последици от престъпната дейност, на 
която жертвата е била подложена. Дали 
и как да се прилага специфично 
третиране се решава за всеки отделен 
случай в съответствие с определените в 
националното законодателство 
основания и правилата за съдебна 
преценка, съдебна практика и насоки.

на нуждите следва да бъде съобразена с 
обстоятелства като пол, възраст, 
бременност, здравословно състояние, 
увреждания, статут на имигрант и 
други лични обстоятелства, както и с 
физическите и психологическите 
последици от престъпната дейност, на 
която жертвата е била подложена. Дали 
и как да се прилага специфично 
третиране се решава за всеки отделен 
случай в съответствие с определените в 
националното законодателство 
основания и правилата за съдебна 
преценка, съдебна практика и насоки.

Or. en

Изменение 89
Anna Záborská

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Жертвите на трафик, които са били 
подложени на злоупотреби и 
унизително отношение, които често 
съпровождат престъплението трафик на 
хора — като сексуална експлоатация, 
изнасилване, сходни с робството 
практики или отнемане на телесни 
органи — следва да бъдат защитени от 
вторично виктимизиране и по-
нататъшно травмиране в хода на 
наказателното производство. За тази цел 
жертвите на трафик на хора следва да 
бъдат третирани по целесъобразен 
начин, в зависимост от индивидуалните 
нужди на всяко лице, по време на 
наказателното разследване и 
производство. Индивидуалната оценка 
на нуждите следва да бъде съобразена с 
обстоятелства като възраст, бременност, 
здравословно състояние, увреждания и 
други лични обстоятелства, както и с 

(13) Жертвите на трафик, които са били 
подложени на злоупотреби и 
унизително отношение, които често 
съпровождат престъплението трафик на 
хора — като сексуална експлоатация, 
сексуални злоупотреби, изнасилване, 
сходни с робството практики или 
отнемане на телесни органи — следва да 
бъдат защитени от вторично 
виктимизиране и по-нататъшно 
травмиране в хода на наказателното 
производство. За тази цел жертвите на 
трафик на хора следва да бъдат 
третирани по целесъобразен начин, в 
зависимост от индивидуалните нужди 
на всяко лице, по време на 
наказателното разследване и 
производство. Индивидуалната оценка 
на нуждите следва да бъде съобразена с 
обстоятелства като възраст, бременност, 
здравословно състояние, увреждания и 



AM\823510BG.doc 39/124 PE445.701v01-00

BG

физическите и психологическите 
последици от престъпната дейност, на 
която жертвата е била подложена. Дали 
и как да се прилага специфично 
третиране се решава за всеки отделен 
случай в съответствие с определените в 
националното законодателство 
основания и правилата за съдебна 
преценка, съдебна практика и насоки.

други лични обстоятелства, както и с 
физическите и психологическите 
последици от престъпната дейност, на 
която жертвата е била подложена. Дали 
и как да се прилага специфично 
третиране се решава за всеки отделен 
случай в съответствие с определените в 
националното законодателство 
основания и правилата за съдебна 
преценка, съдебна практика и насоки.

Or. en

Обосновка

Споменаването на сексуални злоупотреби е необходимо както предвид практиките на 
трафикантите, така и поради факта, че сексуалната експлоатация (спомената в 
съображение 13) несъмнено е предмет на предложение COM(2010)0094, наред със 
сексуалните злоупотреби.

Изменение 90
Emine Bozkurt

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Жертвите на трафик, които са били 
подложени на злоупотреби и 
унизително отношение, които често 
съпровождат престъплението трафик на 
хора — като сексуална експлоатация, 
изнасилване, сходни с робството 
практики или отнемане на телесни 
органи — следва да бъдат защитени от 
вторично виктимизиране и по-
нататъшно травмиране в хода на 
наказателното производство. За тази цел 
жертвите на трафик на хора следва да 
бъдат третирани по целесъобразен 
начин, в зависимост от индивидуалните 
нужди на всяко лице, по време на 
наказателното разследване и 
производство. Индивидуалната оценка 
на нуждите следва да бъде съобразена с 

(13) Жертвите на трафик, които са били 
подложени на злоупотреби и 
унизително отношение, които често 
съпровождат престъплението трафик на 
хора — като сексуална експлоатация, 
изнасилване, сходни с робството 
практики или отнемане на телесни 
органи — следва да бъдат защитени от 
вторично виктимизиране и по-
нататъшно травмиране в хода на 
наказателното производство. За тази цел 
жертвите на трафик на хора следва да 
бъдат третирани по целесъобразен 
начин, в зависимост от индивидуалните 
нужди на всяко лице, по време на 
наказателното разследване и 
производство. Индивидуалната оценка 
на нуждите следва да бъде съобразена с 
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обстоятелства като възраст, бременност, 
здравословно състояние, увреждания и 
други лични обстоятелства, както и с 
физическите и психологическите 
последици от престъпната дейност, на 
която жертвата е била подложена. Дали 
и как да се прилага специфично 
третиране се решава за всеки отделен 
случай в съответствие с определените в 
националното законодателство 
основания и правилата за съдебна 
преценка, съдебна практика и насоки.

обстоятелства като възраст, бременност, 
здравословно състояние, увреждания и 
други лични обстоятелства, както и с 
физическите и психологическите 
последици от престъпната дейност, на 
която жертвата е била подложена. Как
да се прилага специфично третиране се 
решава за всеки отделен случай в 
съответствие с определените в 
националното законодателство 
основания и правилата за съдебна 
преценка, съдебна практика и насоки.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира, че прилагането на специфично третиране се възприема като 
обичайна пракитка, а не като изключение.

Изменение 91
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Предложение за директива
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) С цел да се избегне завеждането 
на многобройни дела, държавите 
членки трябва да гарантират, че при 
смяна на местожителството в 
рамките на Европейския съюз 
жертвите разполагат с правото по 
опростен и ефективен начин да 
запазят и разширят равнището на 
защита, предоставено им в друга 
държава-членка. За тази цел те 
трябва да уведомят жертвите на 
трафика на хора за съществуването 
на процедура на Общността в 
областта на съдебното 
сътрудничество. 

Or. es
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Изменение 92
Антония Първанова, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) В допълнение към мерките, които 
са на разположение за всички жертви на 
трафик, държавите-членки следва да
осигурят наличието на специални мерки 
за помощ, подкрепа и защита за децата 
жертви на трафик. Тези мерки следва да 
се предоставят с оглед на висшия 
интерес на детето и в съответствие с 
Конвенцията на Обединените нации за 
правата на детето. Когато възрастта на 
лицето, обект на трафик, е неустановена 
и има основания да се смята, че то е под 
18 години, това лице следва да се 
приеме за дете и да получи незабавно 
помощ, подкрепа и защита. Мерките за 
оказване на помощ и подкрепа на децата 
жертви следва да бъдат съсредоточени 
върху физическото и психо-социалното 
им възстановяване и към намиране на 
трайно решение за съответното лице. 
Тъй като детето жертва следва да бъде 
реинтегрирано в обществото възможно 
най-бързо, това включва правото на 
достъп до образование. Като се отчита 
фактът, че децата жертви на трафик са 
особено уязвими, следва да се 
предвидят допълнителни защитни мерки 
за тях по време на разпитите в хода на 
наказателното разследване и 
производство.

(14) В допълнение към мерките, които 
са на разположение за всички жертви на 
трафик, държавите-членки следва да 
осигурят наличието на специални мерки 
за помощ, подкрепа и защита за децата 
жертви на трафик. Тези мерки следва да 
се предоставят с оглед на висшия 
интерес на детето и в съответствие с 
Конвенцията на Обединените нации за 
правата на детето. Когато възрастта на 
лицето, обект на трафик, е неустановена 
и има основания да се смята, че то е под 
18 години, това лице следва да се 
приеме за дете и да получи незабавно 
помощ, подкрепа и защита. Мерките за 
оказване на помощ и подкрепа на децата 
жертви следва да бъдат съсредоточени 
върху физическото и психо-социалното 
им възстановяване и към намиране на 
трайно решение за съответното лице. 
Тъй като детето жертва следва да бъде 
реинтегрирано в обществото и в 
нормалния живот в биологичното му 
семейство или в семейството, което 
го е осиновило възможно най-бързо, 
това включва правото на достъп до 
образование. Като се отчита фактът, че 
децата жертви на трафик са особено 
уязвими, следва да се предвидят 
допълнителни защитни мерки за тях по 
време на разпитите в хода на 
наказателното разследване и 
производство.

Or. en
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Изменение 93
Edit Bauer

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Държавите-членки следва да 
разработят и/или укрепят 
съществуващите политики за 
предотвратяване на трафика на хора, 
включително посредством мерки за 
обезсърчаване на търсенето, което 
поощрява всички форми на 
експлоатация, и мерки за намаляване на 
риска лица да станат жертва на трафик, 
чрез научни изследвания, информация, 
популяризиране на проблема и 
образование. В тези инициативи 
държавите-членки следва да възприемат 
подход, който зачита спецификите на 
пола и правата на детето. Всеки 
служител, за когото има вероятност 
да бъде в контакт с жертви или 
потенциални жертви на трафик на 
хора, следва да бъде подходящо обучен 
да идентифицира и работи с такива 
жертви. Това задължение за обучение 
се отнася по-конкретно за 
полицейски служители, гранични 
служители, инспектори по труда, 
здравен персонал и консулски 
персонал, но в зависимост от 
обстоятелствата на място може да 
включва и други групи държавни 
служители, за които има вероятност 
да срещнат жертви на трафик в 
своята работа.

(15) Държавите-членки следва да 
разработят и/или укрепят 
съществуващите политики за 
предотвратяване на трафика на хора, 
включително посредством мерки за 
обезсърчаване на търсенето, което 
поощрява всички форми на 
експлоатация, и мерки за намаляване на 
риска лица да станат жертва на трафик, 
чрез научни изследвания, в това число 
изследвания за нови форми на трафик 
на хора, информация, хармонизирано 
събиране на данни, популяризиране на 
проблема и образование. В тези 
инициативи държавите-членки следва 
да възприемат подход, който зачита 
спецификите на пола и правата на 
детето. 

Or. en

Обосновка

Заличената част вече е обхваната от друго съображение в проектодоклада.
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Изменение 94
Anna Hedh, Silvia Costa

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Държавите-членки следва да 
разработят и/или укрепят 
съществуващите политики за 
предотвратяване на трафика на хора, 
включително посредством мерки за 
обезсърчаване на търсенето, което 
поощрява всички форми на 
експлоатация, и мерки за намаляване на 
риска лица да станат жертва на трафик, 
чрез научни изследвания, информация, 
популяризиране на проблема и 
образование. В тези инициативи 
държавите-членки следва да възприемат 
подход, който зачита спецификите на 
пола и правата на детето. Всеки 
служител, за когото има вероятност да 
бъде в контакт с жертви или 
потенциални жертви на трафик на хора, 
следва да бъде подходящо обучен да 
идентифицира и работи с такива 
жертви. Това задължение за обучение се 
отнася по-конкретно за полицейски 
служители, гранични служители, 
инспектори по труда, здравен персонал 
и консулски персонал, но в зависимост 
от обстоятелствата на място може да 
включва и други групи държавни 
служители, за които има вероятност да 
срещнат жертви на трафик в своята 
работа.

(15) Държавите-членки следва да 
разработят и/или укрепят 
съществуващите политики за 
предотвратяване на трафика на хора, 
включително посредством мерки за 
обезсърчаване на търсенето, което 
поощрява всички форми на 
експлоатация, и мерки за намаляване на 
риска лица да станат жертва на трафик, 
чрез научни изследвания, в това число 
изследвания за нови форми на трафик 
на хора, информация, обучение, 
хармонизирано събиране на данни, 
популяризиране на проблема и 
образование. В тези инициативи 
държавите-членки следва да възприемат 
подход, който зачита спецификите на 
пола и правата на детето. Всеки 
служител, за когото има вероятност да 
бъде в контакт с жертви или 
потенциални жертви на трафик на хора, 
следва да бъде подходящо обучен да 
идентифицира и работи с такива 
жертви. Това задължение за обучение се 
отнася по-конкретно за полицейски 
служители, гранични служители, 
инспектори по труда, здравен персонал 
и консулски персонал, но в зависимост 
от обстоятелствата на място може да 
включва и други групи държавни 
служители и ангажирани в 
социалната сфера частни служби, за 
които има вероятност да срещнат 
жертви на трафик в своята работа.

Or. en
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Изменение 95
Emine Bozkurt

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Държавите-членки следва да 
разработят и/или укрепят 
съществуващите политики за 
предотвратяване на трафика на хора, 
включително посредством мерки за 
обезсърчаване на търсенето, което 
поощрява всички форми на 
експлоатация, и мерки за намаляване на 
риска лица да станат жертва на трафик, 
чрез научни изследвания, информация, 
популяризиране на проблема и 
образование. В тези инициативи 
държавите-членки следва да възприемат 
подход, който зачита спецификите на 
пола и правата на детето. Всеки 
служител, за когото има вероятност да 
бъде в контакт с жертви или 
потенциални жертви на трафик на хора, 
следва да бъде подходящо обучен да 
идентифицира и работи с такива 
жертви. Това задължение за обучение се 
отнася по-конкретно за полицейски 
служители, гранични служители, 
инспектори по труда, здравен персонал 
и консулски персонал, но в зависимост 
от обстоятелствата на място може да 
включва и други групи държавни 
служители, за които има вероятност да 
срещнат жертви на трафик в своята 
работа.

(15) Държавите-членки следва да 
разработят и/или укрепят 
съществуващите политики за 
предотвратяване на трафика на хора, 
включително посредством мерки за 
обезсърчаване на търсенето, което 
поощрява всички форми на 
експлоатация, и мерки за намаляване на 
риска лица да станат жертва на трафик, 
чрез научни изследвания, информация, 
популяризиране на проблема и 
образование. В тези инициативи 
държавите-членки следва да възприемат 
подход, който зачита спецификите на 
пола и правата на детето. Държавите-
членки полагат необходимото 
старание при установяване и 
премахване на участието или 
съучастието на публичния сектор в 
трафика на хора. Всеки служител, за 
когото има вероятност да бъде в контакт 
с жертви или потенциални жертви на 
трафик на хора, следва да бъде 
подходящо обучен да идентифицира и 
работи с такива жертви. Това 
задължение за обучение се отнася по-
конкретно за полицейски служители, 
гранични служители, инспектори по 
труда, здравен персонал и консулски 
персонал, но в зависимост от 
обстоятелствата на място може да 
включва и други групи държавни 
служители, за които има вероятност да 
срещнат жертви на трафик в своята 
работа. Държавите-членки следва да 
работят заедно с гражданското 
общество, което работи с лица, 
жертви на трафик, в инициативите 
за разработване на политики, 
обучението, както и наблюдението и 
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оценяването на въздействието на 
мерките за борба с трафика.

Or. en

Изменение 96
Антония Първанова, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Държавите-членки следва да 
разработят и/или укрепят 
съществуващите политики за 
предотвратяване на трафика на хора, 
включително посредством мерки за 
обезсърчаване на търсенето, което 
поощрява всички форми на 
експлоатация, и мерки за намаляване на 
риска лица да станат жертва на трафик, 
чрез научни изследвания, информация, 
популяризиране на проблема и 
образование. В тези инициативи 
държавите-членки следва да възприемат 
подход, който зачита спецификите на 
пола и правата на детето. Всеки 
служител, за когото има вероятност да 
бъде в контакт с жертви или 
потенциални жертви на трафик на хора, 
следва да бъде подходящо обучен да 
идентифицира и работи с такива 
жертви. Това задължение за обучение се 
отнася по-конкретно за полицейски 
служители, гранични служители, 
инспектори по труда, здравен персонал 
и консулски персонал, но в зависимост 
от обстоятелствата на място може да 
включва и други групи държавни 
служители, за които има вероятност да 
срещнат жертви на трафик в своята 
работа.

(15) Държавите-членки следва да 
разработят и/или укрепят 
съществуващите политики за 
предотвратяване на трафика на хора, 
включително посредством мерки за 
обезсърчаване на търсенето, което 
поощрява всички форми на 
експлоатация, и мерки за намаляване на 
риска лица да станат жертва на трафик, 
чрез научни изследвания, информация, 
популяризиране на проблема и 
образование. В тези инициативи 
държавите-членки следва да възприемат 
подход, който зачита спецификите на 
пола и правата на детето. Всеки 
служител, за когото има вероятност да 
бъде в контакт с жертви или 
потенциални жертви на трафик на хора, 
следва да бъде подходящо обучен да 
идентифицира и работи с такива 
жертви. Това задължение за обучение се 
отнася по-конкретно за полицейски 
служители, гранични служители, 
инспектори по труда, здравен персонал 
и консулски персонал, но в зависимост 
от обстоятелствата на място може да 
включва и други групи държавни 
служители, за които има вероятност да 
срещнат жертви на трафик в своята 
работа. Държавите-членки 
предприемат мерки, за да 
гарантират, че на лицата, жертви на 
трафик на хора, са предоставени ясни 
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и всеобхватни разяснения в областта 
на социалните услуги, 
здравеопазването, образованието, 
имиграцията и  правоприлагането.

Or. en

Изменение 97
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Държавите-членки следва да 
разработят и/или укрепят 
съществуващите политики за 
предотвратяване на трафика на хора, 
включително посредством мерки за 
обезсърчаване на търсенето, което 
поощрява всички форми на 
експлоатация, и мерки за намаляване на 
риска лица да станат жертва на трафик, 
чрез научни изследвания, информация, 
популяризиране на проблема и 
образование. В тези инициативи 
държавите-членки следва да възприемат 
подход, който зачита спецификите на 
пола и правата на детето. Всеки 
служител, за когото има вероятност да 
бъде в контакт с жертви или 
потенциални жертви на трафик на хора, 
следва да бъде подходящо обучен да 
идентифицира и работи с такива 
жертви. Това задължение за обучение се 
отнася по-конкретно за полицейски 
служители, гранични служители, 
инспектори по труда, здравен персонал 
и консулски персонал, но в зависимост 
от обстоятелствата на място може да 
включва и други групи държавни 
служители, за които има вероятност да 
срещнат жертви на трафик в своята 
работа.

(15) Държавите-членки следва да 
разработят и/или укрепят 
съществуващите политики за 
предотвратяване на трафика на хора, 
включително посредством мерки за 
обезсърчаване на търсенето, което 
поощрява всички форми на 
експлоатация, и мерки за намаляване на 
риска лица да станат жертва на трафик, 
чрез научни изследвания, в това число 
изследвания за нови форми на трафик 
на хора, информация, хармонизирано 
събиране на данни и обмен на данни с 
НПО, специализирани в борбата с 
трафика на хора, популяризиране на 
проблема и образование. В тези 
инициативи държавите-членки следва 
да възприемат подход, който зачита 
спецификите на пола и правата на 
детето. Всеки служител, за когото има 
вероятност да бъде в контакт с жертви 
или потенциални жертви на трафик на 
хора, следва да бъде подходящо обучен 
да идентифицира и работи с такива 
жертви. Това задължение за обучение се 
отнася по-конкретно за полицейски 
служители, гранични служители, 
инспектори по труда, здравен персонал 
и консулски персонал, но в зависимост 
от обстоятелствата на място може да 
включва и други групи държавни 
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служители, за които има вероятност да 
срещнат жертви на трафик в своята 
работа.

Or. en

Изменение 98
Judith Sargentini

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Държавите-членки следва да 
разработят и/или укрепят 
съществуващите политики за 
предотвратяване на трафика на хора, 
включително посредством мерки за 
обезсърчаване на търсенето, което 
поощрява всички форми на 
експлоатация, и мерки за намаляване на 
риска лица да станат жертва на трафик, 
чрез научни изследвания, информация, 
популяризиране на проблема и 
образование. В тези инициативи 
държавите-членки следва да възприемат 
подход, който зачита спецификите на 
пола и правата на детето. Всеки 
служител, за когото има вероятност да 
бъде в контакт с жертви или 
потенциални жертви на трафик на хора, 
следва да бъде подходящо обучен да 
идентифицира и работи с такива 
жертви. Това задължение за обучение се 
отнася по-конкретно за полицейски 
служители, гранични служители, 
инспектори по труда, здравен персонал 
и консулски персонал, но в зависимост 
от обстоятелствата на място може да 
включва и други групи държавни 
служители, за които има вероятност да 
срещнат жертви на трафик в своята 
работа.

(15) Държавите-членки следва да 
разработят и/или укрепят 
съществуващите политики за 
предотвратяване на трафика на хора, 
включително посредством мерки за 
обезсърчаване на търсенето, което 
поощрява всички форми на 
експлоатация, и мерки за намаляване на 
риска лица да станат жертва на трафик, 
чрез научни изследвания, информация, 
събиране на данни, при пълно 
зачитане на субекта на данните, 
популяризиране на проблема и 
образование. В тези инициативи 
държавите-членки следва да възприемат 
подход, който зачита спецификите на 
пола и правата на детето. Всеки 
служител, за когото има вероятност да 
бъде в контакт с жертви или 
потенциални жертви на трафик на хора, 
следва да бъде подходящо обучен да 
идентифицира и работи с такива 
жертви. Това задължение за обучение се 
отнася по-конкретно за полицейски 
служители, гранични служители, 
инспектори по труда, здравен персонал 
и консулски персонал, но в зависимост 
от обстоятелствата на място може да 
включва и други групи държавни 
служители, за които има вероятност да 
срещнат жертви на трафик в своята 
работа.
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Обосновка

Важно е събирането на данните относно трафика на хора да се извършва при пълно 
зачитане на жертвата.

Изменение 99
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Държавите-членки следва да 
разработят и/или укрепят 
съществуващите политики за 
предотвратяване на трафика на хора, 
включително посредством мерки за 
обезсърчаване на търсенето, което 
поощрява всички форми на 
експлоатация, и мерки за намаляване на 
риска лица да станат жертва на трафик, 
чрез научни изследвания, информация, 
популяризиране на проблема и 
образование. В тези инициативи 
държавите-членки следва да възприемат 
подход, който зачита спецификите на 
пола и правата на детето. Служители, 
за които съществува вероятност да 
влязат в контакт с жертви или с 
потенциални жертви на трафика на 
хора, следва да бъдат съответно 
обучени как да идентифицират и да 
се отнасят с такива жертви. Това 
задължение за обучение се отнася по-
конкретно за полицейски служители, 
гранични служители, инспектори по 
труда, здравен персонал и консулски 
персонал, но в зависимост от 
обстоятелствата на място може да 
включва и други групи държавни 
служители, за които има вероятност 
да срещнат жертви на трафик в 
своята работа.

(15) Чрез научни изследвания, 
информация, популяризиране на 
проблема и образование, както и чрез 
мерки за премахване на специфични 
стереотипи по отношение на пола,
държавите-членки следва да разработят 
и укрепят съществуващите политики за 
предотвратяване на трафика на хора, 
включително посредством мерки за 
обезсърчаване на търсенето, което 
поощрява всички форми на 
експлоатация, и мерки за намаляване на 
риска лица да станат жертва на трафик.
В тези инициативи държавите-членки 
трябва да възприемат подход, който 
зачита спецификите на пола и правата 
на детето.
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Изменение 100
Edit Bauer

Предложение за директива
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Съпоставимите статистически 
данни, които трябва да бъдат 
събрани, следва да включват най-
малко данни относно броя на хората, 
обектжертви на трафик, в т.ч. данни 
относно пола, възрастта, 
националността на жертвите, 
както и формата на трафик; вид на 
услугите, за които жертвите са били 
използвани, брой на задържаните 
трафиканти, лица, срещу които е 
образувано наказателно производство 
и осъдените и механизмите за 
насочване към националните органи в 
областта на предоставянето на 
убежище.

Or. en

Изменение 101
Anna Hedh

Предложение за директива
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) държавите-членки следва да 
установят по-добри системи за 
наблюдение на дейностите на 
частните агенции по заетостта, 
включително агенциите, наемащи 
сезонни работници, основани на 
стандартите, посочени в 
Конференцията за частните агенции 
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Изменение 102
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Служители, за които съществува 
вероятност да влязат в контакт с 
жертви или с потенциални жертви 
на трафик на хора, следва да бъдат 
съответно обучени по отношение на 
това как да разпознават и да 
подхождат към тези жертви или 
потенциални жертви на трафика на 
хора и да се стремят към подход, 
съобразен с равенството между 
половете. Тези задължителни 
обучения следва да се отнасят преди 
всичко за полицейски служители и 
служители на гранична полиция, 
прокурори, адвокати, съдии и съдебни 
служители, инспектори по труда, 
специалисти от социалните служби, 
от службите за грижи за децата и 
сферата на здравеопазване и 
служители на консулства, но в 
зависимост от местните условия би 
могло да включва други групи 
държавни служители, за които 
съществува вероятност в рамките на 
своята работа да срещнат жертви 
или потенциални жертви на трафик 
на хора.

Or. lt
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Изменение 103
Georgios Papanikolaou

Предложение за директива
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Проектът на директива за 
установяване на общи условия за 
влизане и пребиваване на сезонни 
работници от трети държави следва 
да бъде надлежно взет предвид при 
прилагане на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Според последния доклад на Службата на Организацията на обединените нации за 
контрол на наркотичните вещества и превенция на престъпността, най-често 
срещаната форма на трафик на хора е сексуалната експлоатация на жени и деца 
(79%) и на второ място - принудителният труд (18%). Във връзка с това следва да 
използваме в най-голяма степен всички средства, с които разполагаме, за борба с 
всички форми на трафика на хора.

Изменение 104
Edit Bauer

Предложение за директива
Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Комисията и държавите-членки 
правят разграничение между 
клиентите в зависимост от 
намеренията им. Клиентите на 
трафика на органи не следва да се 
третират при равни условия с 
клиентите на други форми на трафик 
поради факта, че при трафика на 
органи животът на клиента е в 
опасност. 

Or. en
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Изменение 105
Edit Bauer

Предложение за директива
Съображение 15 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15в) Служители, за които 
съществува вероятност да влязат в 
контакт с жертви или с 
потенциални жертви на трафика на 
хора, следва да бъдат подходящо 
обучени как да идентифицират и да 
се отнасят с такива жертви. Това 
задължение за обучение следва да се 
отнася по-конкретно за полицейски 
служители, служители на 
граничната охрана, лица, работещи в 
места за задържане на мигранти и 
имиграционни служители, съдии и 
съдебни служители, инспектори по 
труда, персонал на социалните 
служби, службите за деца и 
здравните служби, както и консулски 
служители, но в зависимост от 
местните условия би могло да 
включва други групи държавни  
служители, за които е вероятно да 
срещнат жертви на трафик на хора в 
своята работа. Служителите от 
правоприлагащите органи и 
прокурорите следва също да бъдат 
подходящо обучени, с оглед на 
подобряването на прилагането на 
международното право и съдебното 
сътрудничество.

Or. en
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Изменение 106
Edit Bauer

Предложение за директива
Съображение 15 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15г) Във всички държави-членки 
следва да бъдат засилени 
механизмите за контрол и 
правоприлагане, отнасящи се до 
трудовото право. Държавите-членки 
следва да гарантират, че разполагат с 
необходимата правна рамка и че 
съществуват съответни механизми, 
форми на обучение и достатъчни 
технически средства, които да 
позволят на държавите-членки да 
изпълнят своите правни задължения, 
като делегират отговорност на 
служителите на контролните органи 
и, в тясно сътрудничество с 
профсъюзите, и като повишат 
тяхната информираност и 
осведоменост, за да могат да 
разпознават жертвите на трафика 
на хора, чийто труд бива 
експлоатиран. Държавите-членки 
следва да засилят сътрудничеството 
и координацията в тази област на 
равнището на Съюза, включително 
сътрудничеството с Европейския 
икономически и социален комитет, 
Европейската конфедерация на 
профсъюзите, социалните партньори 
и други заинтересовани страни.  
Съветът следва също така да 
обмисли свързването в мрежа на 
органите на националната инспекция 
по труда.

Or. en
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Изменение 107
Britta Thomsen

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Директива 2009/52/ЕО от 18 юни 
2009 г. за предвиждане на минимални 
стандарти за санкциите и мерките срещу 
работодатели на незаконно 
пребиваващи граждани на трета 
държава предвижда санкции за 
работодатели на незаконно 
пребиваващи граждани на трета 
държава, които макар да не им е 
повдигнато обвинение или да не са 
осъждани за трафик на хора, използват 
работа или услуги, изискани от лице, за 
което знаят, че е жертва на трафик. 
Освен това държавите-членки следва да 
разгледат възможността за налагането 
на санкции на потребителите на всяка 
услуга, изискана от лице, за което те 
знаят, че е жертва на трафик. Това 
допълнително инкриминиране би могло 
да включва работодатели на законно 
пребиваващи граждани на трети 
държави и граждани на ЕС, както и 
потребителите на сексуални услуги от 
лице жертва на трафик, независимо от
тяхната националност.

(16) Директива 2009/52/ЕО от 18 юни 
2009 г. за предвиждане на минимални 
стандарти за санкциите и мерките срещу 
работодатели на незаконно 
пребиваващи граждани на трета 
държава предвижда санкции за 
работодатели на незаконно 
пребиваващи граждани на трета 
държава, които макар да не им е 
повдигнато обвинение или да не са 
осъждани за трафик на хора, използват 
работа или услуги, изискани от лице, за 
което знаят, че е жертва на трафик. 
Освен това държавите-членки следва да 
разгледат възможността за налагането 
на санкции на потребителите на всяка 
услуга, изискана от лице, за което те 
знаят, че е жертва на трафик, и следва 
да налагат санкции на лицата, 
използващи услугите на 
проститутки. Това допълнително 
инкриминиране би могло да включва 
работодатели на законно пребиваващи 
граждани на трети държави и граждани 
на ЕС, както и потребителите на 
сексуални услуги от лице жертва на 
трафик, независимо от тяхната 
националност.

Or. en
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Изменение 108
Anna Záborská

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Директива 2009/52/ЕО от 18 юни 
2009 г. за предвиждане на минимални 
стандарти за санкциите и мерките срещу 
работодатели на незаконно 
пребиваващи граждани на трета 
държава предвижда санкции за 
работодатели на незаконно 
пребиваващи граждани на трета 
държава, които макар да не им е 
повдигнато обвинение или да не са 
осъждани за трафик на хора, използват 
работа или услуги, изискани от лице, за 
което знаят, че е жертва на трафик. 
Освен това държавите-членки следва да 
разгледат възможността за налагането 
на санкции на потребителите на всяка 
услуга, изискана от лице, за което те 
знаят, че е жертва на трафик. Това 
допълнително инкриминиране би могло 
да включва работодатели на законно 
пребиваващи граждани на трети 
държави и граждани на ЕС, както и
потребителите на сексуални услуги от 
лице жертва на трафик, независимо от 
тяхната националност.

(16) Директива 2009/52/ЕО от 18 юни 
2009 г. за предвиждане на минимални 
стандарти за санкциите и мерките срещу 
работодатели на незаконно 
пребиваващи граждани на трета 
държава предвижда санкции за 
работодатели на незаконно 
пребиваващи граждани на трета 
държава, които макар да не им е 
повдигнато обвинение или да не са 
осъждани за трафик на хора, използват 
работа или услуги, изискани от лице, за 
което знаят, че е жертва на трафик. 
Освен това държавите-членки следва да 
разгледат възможността за налагането 
на санкции на потребителите на всяка 
услуга, изискана от лице, за което те 
знаят, че е жертва на трафик. Това 
допълнително инкриминиране би могло
да включва работодатели на законно 
пребиваващи граждани на трети 
държави и граждани на ЕС. 
Предвиждат се санкции за 
потребителите на сексуални услуги от 
лице жертва на трафик, независимо от 
тяхната националност.

Or. en

Обосновка

Тежестта на деянието, посочено в частта на разпоредбата, която се изменя, 
заслужава да бъде санкционирана.
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Изменение 109
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите-членки следва да 
създадат — по начин, който считат за 
целесъобразен от гледна точка на 
вътрешната си уредба, и като отчитат 
необходимостта да се осигури 
минимална структура с определени 
задачи — национални системи за 
наблюдение, като националния орган за 
докладване или други подобни 
механизми с цел оценяване на 
тенденциите в областта на трафика на 
хора, измерване на резултатите от 
действията за борба с трафика на хора и 
редовно докладване пред съответните 
национални органи.

(17) Държавите-членки следва да 
създадат — по начин, който считат за 
целесъобразен от гледна точка на 
вътрешната си уредба, и като отчитат 
необходимостта да се осигури 
минимална структура с определени 
задачи — национални системи за 
наблюдение, като националния орган за 
докладване или други подобни 
механизми с цел оценяване на 
тенденциите в областта на трафика на 
хора, измерване на резултатите от 
действията за борба с трафика на хора и 
редовно докладване пред съответните 
национални органи. В допълнение към 
националните системи за наблюдение 
и механизмите за докладване, 
координаторът на ЕС за борба с 
трафика на хора, установен в 
рамките на ГД "Правосъдие, свобода 
и сигурност", следва да допринася за 
ефективно сътрудничество между 
държавите-членки и институциите 
и агенциите на ЕС за борба с трафика 
на хора и да гарантира подходящи 
действия на европейско равнище.

Or. en

Обосновка

Назначаването на координатор на ЕС за борба с трафика на хора подкрепя 
съгласуван подход в различните държави-членки и позволява ефективни и видими 
действия срещу трафика на хора на равнището на ЕС.
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Изменение 110
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите-членки следва да 
създадат — по начин, който считат за 
целесъобразен от гледна точка на 
вътрешната си уредба, и като отчитат 
необходимостта да се осигури 
минимална структура с определени 
задачи — национални системи за 
наблюдение, като националния орган за 
докладване или други подобни 
механизми с цел оценяване на 
тенденциите в областта на трафика на 
хора, измерване на резултатите от 
действията за борба с трафика на хора и 
редовно докладване пред съответните 
национални органи.

(17) Държавите-членки следва да 
създадат — по начин, който считат за 
целесъобразен от гледна точка на 
вътрешната си уредба, и като отчитат 
необходимостта да се осигури 
минимална структура с определени 
задачи — ефективни национални 
системи за наблюдение, като 
националния орган за докладване или 
други подобни механизми с цел 
оценяване на тенденциите в областта на 
трафика на хора, измерване на 
резултатите от действията за борба с 
трафика на хора и редовно докладване 
пред съответните национални органи.

Or. lt

Изменение 111
Edit Bauer

Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Европейският съюз установява, 
под надзора на члена на Европейската 
комисия, отговарящ за вътрешните 
работи, координатор на ЕС за борба с 
трафика на хора, който да 
координира действията и 
политиките на ЕС в тази област, 
включително дейностите на 
мрежата от национални органи за 
докладване, и който да докладва на 
Европейския парламент.
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Or. en

Изменение 112
Edit Bauer

Предложение за директива
Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Координаторът на ЕС за борба с 
трафика на хора изготвя редовно 
сравнителни проучвания, оценяващи 
националните планове за действие в 
областта на трафика на хора, като 
по-специално посочва най-добрите 
практики.  Проучването се представя 
на Европейския парламент, 
националните парламенти, 
Европейската комисия и Съвета.

Or. en

Изменение 113
Britta Thomsen

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Настоящата директива зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати по-конкретно в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, а именно човешкото 
достойнство, забраната на робството, 
принудителния труд и трафика на хора, 
забраната на изтезанието и нечовешкото 
или унизителното отношение или 
наказание, правата на детето, правото на 
свобода и сигурност, свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация, защитата на личните 
данни, правото на ефективни правни 

(19) Настоящата директива зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати по-конкретно в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, а именно 
равенството между жените и 
мъжете, човешкото достойнство, 
забраната на робството, принудителния 
труд и трафика на хора, забраната на 
изтезанието и нечовешкото или 
унизителното отношение или наказание, 
правата на детето, правото на свобода и 
сигурност, свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация, 
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средства за защита и на справедлив 
съдебен процес и принципите на 
законност и пропорционалност на 
престъплението и наказанието. По-
специално, настоящата директива има за 
цел да осигури пълното спазване на тези 
права и принципи и следва да бъде 
прилагана в съответствие с това.

защитата на личните данни, правото на 
ефективни правни средства за защита и 
на справедлив съдебен процес и 
принципите на законност и 
пропорционалност на престъплението и 
наказанието. По-специално, настоящата 
директива има за цел да осигури 
пълното спазване на тези права и 
принципи и следва да бъде прилагана в 
съответствие с това.

Or. en

Изменение 114
Антония Първанова, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Настоящата директива зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати по-конкретно в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, а именно човешкото 
достойнство, забраната на робството, 
принудителния труд и трафика на хора, 
забраната на изтезанието и нечовешкото 
или унизителното отношение или 
наказание, правата на детето, правото на 
свобода и сигурност, свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация, защитата на личните 
данни, правото на ефективни правни 
средства за защита и на справедлив 
съдебен процес и принципите на 
законност и пропорционалност на 
престъплението и наказанието. По-
специално, настоящата директива има за 
цел да осигури пълното спазване на тези 
права и принципи и следва да бъде 
прилагана в съответствие с това.

(19) Настоящата директива зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати по-конкретно в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, а именно 
равенството между жените и 
мъжете, човешкото достойнство, 
забраната на робството, принудителния 
труд и трафика на хора, забраната на 
изтезанието и нечовешкото или 
унизителното отношение или наказание, 
правата на детето, правото на свобода и 
сигурност, свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация, 
защитата на личните данни, правото на 
ефективни правни средства за защита и 
на справедлив съдебен процес и 
принципите на законност и 
пропорционалност на престъплението и 
наказанието. По-специално, настоящата 
директива има за цел да осигури 
пълното спазване на тези права и 
принципи и следва да бъде прилагана в
съответствие с това.
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Or. en

Изменение 115
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Настоящата директива зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати по-конкретно в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, а именно човешкото 
достойнство, забраната на робството, 
принудителния труд и трафика на хора, 
забраната на изтезанието и нечовешкото 
или унизителното отношение или 
наказание, правата на детето, правото на 
свобода и сигурност, свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация, защитата на личните 
данни, правото на ефективни правни 
средства за защита и на справедлив 
съдебен процес и принципите на 
законност и пропорционалност на 
престъплението и наказанието. По-
специално, настоящата директива има за 
цел да осигури пълното спазване на тези 
права и принципи и следва да бъде 
прилагана в съответствие с това.

(19) Настоящата директива зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати по-конкретно в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, а именно човешкото 
достойнство, равенството между 
половете, забраната на робството, 
принудителния труд и трафика на хора, 
забраната на изтезанието и нечовешкото 
или унизителното отношение или 
наказание, правата на детето, правото на 
свобода и сигурност, свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация, защитата на личните 
данни, правото на ефективни правни 
средства за защита и на справедлив 
съдебен процес и принципите на 
законност и пропорционалност на 
престъплението и наказанието. По-
специално, настоящата директива има за 
цел да осигури пълното спазване на тези 
права и принципи и следва да бъде 
прилагана в съответствие с това.

Or. en

Изменение 116
Антония Първанова, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 1. Държавите-членки предприемат 
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необходимите мерки, за да гарантират, 
че следните умишлени деяния са 
наказуеми: 
набиране, превоз, прехвърляне, 
подслоняване или приемане на лица, 
включително размяна или прехвърляне 
на контрола над дадено лице, чрез 
използване на заплаха, употреба на сила 
или други форми на принуда, 
отвличане, измама, заблуда, 
злоупотреба с власт или с уязвимо 
положение, заплащане или получаване 
на плащания или изгода, с оглед 
получаване на съгласието на лице, което 
има контрол над друго лице, с цел 
експлоатация.

необходимите мерки, за да гарантират, 
че следните умишлени деяния са 
наказуеми: 
набиране, превоз, прехвърляне, 
подслоняване или приемане на лица, 
включително деца, бременни жени и 
неродените им деца чрез размяна или 
прехвърляне на контрола над дадено 
лице, чрез използване на заплаха, 
употреба на сила или други форми на 
принуда, отвличане, измама, заблуда, 
злоупотреба с власт или с уязвимо 
положение, заплащане или получаване 
на плащания или изгода, с оглед 
получаване на съгласието на лице, което 
има контрол над друго лице, с цел 
експлоатация.

Or. en

Изменение 117
Lívia Járóka

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Експлоатацията включва като 
минимум експлоатация на извършвана 
от други лица проституция или други 
форми на сексуална експлоатация, 
принудителен труд или услуги, в т.ч. 
просия, робство или практики, подобни 
на робството, принудително 
подчинение, експлоатация за престъпни 
дейности, както и отнемане на телесни 
органи.

3. Експлоатацията включва като 
минимум експлоатация на извършвана 
от други лица проституция или други 
форми на сексуална експлоатация, 
принудителен труд или услуги, в т.ч. 
просия и използване на зависимо лице, 
жертва на трафик, за просия, 
независимо от неговата/нейната 
връзка с извършителите, робство или 
практики, подобни на робството, 
принудително подчинение, 
експлоатация за престъпни дейности, 
както и отнемане на телесни органи.

Or. en
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Изменение 118
Антония Първанова, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Експлоатацията включва като 
минимум експлоатация на извършвана 
от други лица проституция или други 
форми на сексуална експлоатация, 
принудителен труд или услуги, в т.ч. 
просия, робство или практики, подобни 
на робството, принудително 
подчинение, експлоатация за престъпни 
дейности, както и отнемане на телесни 
органи.

3. Експлоатацията включва като 
минимум експлоатация на извършвана 
от други лица проституция или други 
форми на сексуална експлоатация, 
принудителен труд или услуги, в т.ч. 
просия, робство или практики, подобни 
на робството, принудително 
подчинение, експлоатация за престъпни 
дейности, отнемане на телесни органи 
или продажба на деца и неродени деца 
за незаконно осиновяване.

Or. en

Изменение 119
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Експлоатацията включва като 
минимум експлоатация на извършвана 
от други лица проституция или други 
форми на сексуална експлоатация, 
принудителен труд или услуги, в т.ч. 
просия, робство или практики, подобни 
на робството, принудително 
подчинение, експлоатация за престъпни 
дейности, както и отнемане на телесни 
органи.

3. Експлоатацията на жени, мъже и 
лица на възраст под 18 години включва 
като минимум експлоатация на 
извършвана проституция или други 
форми на сексуална експлоатация, 
принудителен труд или услуги, в т.ч. 
просия, робство или практики, подобни 
на робството, принудително 
подчинение, експлоатация за престъпни 
дейности, както и отнемане на телесни 
органи.

Or. en
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Обосновка

Много жертви на експлоатация, особено в случаите на принудителен труд, са също 
така мъже и млади хора, затова трябва да бъде подчертано в по-голяма степен, че 
определението на термина експлоатация не следва да бъде свързано с пола.

Изменение 120
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Експлоатацията включва като 
минимум експлоатация на извършвана 
от други лица проституция или други 
форми на сексуална експлоатация, 
принудителен труд или услуги, в т.ч. 
просия, робство или практики, подобни 
на робството, принудително 
подчинение, експлоатация за престъпни 
дейности, както и отнемане на телесни 
органи.

3. Експлоатацията включва като 
минимум експлоатация на извършвана 
от други лица проституция или други 
форми на сексуална експлоатация, 
принудителен труд или услуги, в т.ч. 
просия, незаконно осиновяване, 
робство или практики, подобни на 
робството, принудително подчинение, 
експлоатация за престъпни дейности 
като престъпления, свързани с 
наркотици, дребна престъпност и др., 
както и отнемане на телесни органи или 
трафик с цел брак или принудителен 
брак.

Or. en

Изменение 121
Frédérique Ries, Антония Първанова, Nadja Hirsch, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Експлоатацията включва като 
минимум експлоатация на извършвана 
от други лица проституция или други 
форми на сексуална експлоатация, 
принудителен труд или услуги, в т.ч. 
просия, робство или практики, подобни 

3. Експлоатацията включва като 
минимум експлоатация на извършвана 
от други лица проституция или други 
форми на сексуална експлоатация, 
принудителен труд или услуги, в т.ч. 
просия, робство или практики, подобни 
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на робството, принудително 
подчинение, експлоатация за престъпни 
дейности, както и отнемане на телесни 
органи.

на робството, принудително 
подчинение, експлоатация за престъпни 
дейности, както и отнемане на телесни 
органи, клетки, тъкани и части на 
тялото.

Or. en

Обосновка

Има смисъл да се включат намеренията за отнемане на клетки, тъкани и части на 
тялото в определението на термина  експлоатация. 

Изменение 122
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 2 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съгласието на жертвата на трафик на 
хора за планирана или действителна 
експлоатация е без значение, когато е 
използвано някое от средствата, 
посочени в параграф 1.

4. Съгласието на жертвата на трафик на 
хора за планирана или действителна 
експлоатация е винаги без значение. 

Or. en

Изменение 123
Georgios Papanikolaou

Предложение за директива
Член 2 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато поведението, посочено в 
параграф 1, е свързано с дете, то 
съставлява наказуемото деяние трафик 
на хора, дори и да не е използвано никое 
от средствата, посочени в параграф 1.

5. Когато поведението, посочено в 
параграф 1, е свързано с дете или лице, 
страдащо постоянно или временно 
от умствено или психическо 
разстройство, засягащо 
способността му да ръководи 
действията си, то съставлява 
наказуемото деяние трафик на хора, 
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дори и да не е използвано никое от 
средствата, посочени в параграф 1.

Or. en

Изменение 124
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 2 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. За целите на настоящата 
директива "настойник" означава 
лице, определено от компетентните 
органи, което оказва помощ и 
представлява непридружено дете с 
цел гарантиране на висшия интерес 
на детето, а "законен представител" 
означава лице, определено от 
компетентните органи, което 
упражнява дееспособност от името 
на детето, когато това е необходимо.

Or. en

Изменение 125
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че престъпление, 
посочено в член 2, се наказва с 
лишаване от свобода с максимален 
срок не по-малък от пет години. 
2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че престъпление, 

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че е наложено 
подходящото наказание.   
Държавите-членки са свободни да 
определят наказания в съответствие 
с техните отделни наказателни 
правни системи. 
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посочено в член 2, се наказва с 
лишаване от свобода с максимален 
срок не по-малък от десет години, 
когато е извършено при някое от 
следните обстоятелства: 
a) престъплението е извършено от 
служебно лице във връзка с 
изпълнението на неговите 
задължения;
б) престъплението е извършено срещу 
особено уязвимо лице, което в 
контекста на настоящата 
директива включва най-малкото 
децата жертви, както и възрастни, 
които са особено уязвими поради 
бременност, здравословно състояние 
или увреждания; 
в) престъплението е извършено в 
рамките на престъпна организация по 
смисъла на Рамково решение 
2008/841/ПВР;
г) престъплението е застрашило, 
умишлено или поради престъпна 
небрежност, живота на жертвата; 
д) престъплението е извършено с 
особено насилие или е причинило 
особено тежки вреди на жертвата.
3. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че престъпленията, 
посочени в член 3, са наказуеми с 
ефективни, съразмерни и възпиращи 
наказания, което може да доведе до 
предаване на лицето. 

Or. en

Обосновка

Хармонизирането на наказания е неприемливо и следва да остане в съответствие с 
принципа на субсидиарност. 
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Изменение 126
Lívia Járóka

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) престъплението е извършено срещу 
особено уязвимо лице, което в 
контекста на настоящата директива 
включва най-малкото децата жертви, 
както и възрастни, които са особено 
уязвими поради бременност, 
здравословно състояние или
увреждания;

б) престъплението е извършено срещу 
особено уязвимо лице, което в 
контекста на настоящата директива 
включва най-малкото децата жертви, 
както и възрастни, които са особено 
уязвими поради пола си, поради 
бременност, здравословно състояние,
увреждания, или ако жертвите са 
били подложени на принудителна 
употреба на 
наркотици/медикаменти, изтезания, 
изнасилване или друга тежка форма 
на психологическо, физическо или 
сексуално насилие;

Or. en

Изменение 127
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) престъплението е извършено срещу 
особено уязвимо лице, което в 
контекста на настоящата директива 
включва най-малкото децата жертви, 
както и възрастни, които са особено 
уязвими поради бременност, 
здравословно състояние или 
увреждания; 

б) престъплението е извършено срещу 
особено уязвимо лице, което в 
контекста на настоящата директива 
включва най-малкото децата жертви, 
както и възрастни, които са особено 
уязвими поради пола си, поради 
бременност, здравословно състояние 
или увреждания, поради статут на 
имигрант;

Or. en
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Изменение 128
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) престъплението е извършено срещу 
особено уязвимо лице, което в 
контекста на настоящата директива 
включва най-малкото децата жертви, 
както и възрастни, които са особено 
уязвими поради бременност, 
здравословно състояние или
увреждания; 

б) престъплението е извършено срещу 
особено уязвимо лице, което в 
контекста на настоящата директива 
включва най-малкото децата жертви, 
както и възрастни, които са особено 
уязвими поради пола си, поради 
бременност, здравословно състояние 
или увреждания, поради статут на 
имигрант;

Or. en

Изменение 129
Georgios Papanikolaou

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) престъплението е извършено срещу 
особено уязвимо лице, което в 
контекста на настоящата директива 
включва най-малкото децата жертви, 
както и възрастни, които са особено 
уязвими поради бременност, 
здравословно състояние или 
увреждания;

б) престъплението е извършено срещу 
особено уязвимо лице, което в 
контекста на настоящата директива 
включва най-малкото децата жертви, 
както и възрастни, които са особено 
уязвими поради бременност, 
здравословно състояние или 
психически или физически 
увреждания;

Or. en
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Изменение 130
Georgios Papanikolaou

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) престъплението е застрашило, 
умишлено или поради престъпна
небрежност, живота на жертвата;

г) престъплението е застрашило, 
умишлено или поради небрежност, 
живота на жертвата;

Or. en

Изменение 131
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) престъплението е извършено с 
особено насилие или е причинило 
особено тежки вреди на жертвата.

д) престъплението е извършено с 
особено насилие, включително 
насилие на мъже срещу жени, или е 
причинило особено тежки вреди на 
жертвата.

Or. en

Изменение 132
Edit Bauer

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че приходите и 
печалбите от престъпна дейност, 
посочени в настоящата директива, се 
отнемат и конфискуват.
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Or. en

Изменение 133
Emine Bozkurt

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a.  Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че приходите и 
печалбите от престъпна дейност, 
посочени в настоящата директива, се 
отнемат и конфискуват. Във връзка с 
това са от съществено значение 
тясно трансгранично 
сътрудничество между 
полицейските, съдебните и 
финансовите органи на държавите-
членки и сътрудничество с Европол и  
Евроюст. 

Or. en

Изменение 134
Edit Bauer

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че отнетите и 
конфискувани съгласно настоящата 
директива приходи и печалби от 
престъпна дейност се използват за 
подпомагане и защита на жертвите, 
включително за тяхното 
обезщетяване и правоприлагане за 
противодействие на трафика.
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Or. en

Изменение 135
Salvatore Iacolino

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите-членки, в случай че 
бъде разпоредено конфискуване или 
отнемане на имущество, 
принадлежащо на извършителя на 
престъпното деяние, приемат мерки, 
имащи за цел подкрепа на 
използването на посоченото 
имущество за образователни цели и за 
оказване на помощ. Съответните 
приходи могат да бъдат 
предназначени за оказване на 
финансова подкрепа на жертвите. 

Or. it

Обосновка

Използването на отнетото или конфискувано имущество и приходи в полза на 
жертвите на престъплението изпълнява функция на подкрепа за жертвите за 
гарантиране на съответната помощ. 

Изменение 136
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че юридическите лица могат да бъдат 
подведени под отговорност за 
посочените в членове 2 и 3 
престъпления, когато са извършени в 

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки и имат 
отговорността да гарантират, че 
юридическите лица могат да бъдат 
подведени под отговорност за 
посочените в членове 2 и 3 
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тяхна полза от лице, действащо 
самостоятелно или в качеството си на 
член на орган на юридическото лице, 
изпълняващ управленски функции в 
рамките на това юридическо лице, на 
едно от следните основания:

престъпления, когато са извършени в 
тяхна полза от лице, действащо 
самостоятелно или в качеството си на 
член на орган на юридическото лице, 
изпълняващ управленски функции в 
рамките на това юридическо лице, на 
едно от следните основания:

Or. en

Изменение 137
Georgios Papanikolaou

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) всяко друго лице, действащо по 
заповед на някое от гореспоменатите 
лица;

Or. en

Изменение 138
Anna Hedh, Silvia Costa

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки с цел 
гарантиране на правото на 
жертвата на ефективно 
обезщетение за вредата, 
включително и в случай че 
наказателно отговорното лице не 
притежава имущество, върху което 
да бъде насочено изпълнението. 

Or. en
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Изменение 139
Edit Bauer

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за гарантират, 
че приходите и печалбите от  
престъпление и печалбата от 
престъпна дейност, посочени в 
настоящата директива, се отнемат 
и конфискуват.

Or. en

Изменение 140
Edit Bauer

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че отнетите и 
конфискувани съгласно настоящата 
директива приходи и печалби от 
престъпна дейност се използват за 
подпомагане и защита на жертвите, 
включително за тяхното 
обезщетяване и правоприлагане за 
противодействие на трафика.

Or. en
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Изменение 141
Edit Bauer

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с основните 
принципи на своята правна система 
държавите-членки предвиждат 
възможност жертвите на трафик на 
хора да не бъдат наказателно 
преследвани и да не бъдат наказвани
за участието си в престъпна дейност, 
която са били принудени да извършват 
като пряко следствие от подлагането им 
на деяние, посочено в член 2.

Държавите-членки не преследват по 
съдебен път, нито налагат наказания 
на жертвите на трафик на хора за 
участието им в престъпления съгласно 
националното законодателство 
относно проституцията или 
имиграцията и/или за участието им в 
друга противозаконна дейност, която 
са били принудени да извършват като 
пряко следствие от подлагането им на 
деяние, посочено в член 2.

Or. en

Изменение 142
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с основните принципи 
на своята правна система държавите-
членки предвиждат възможност
жертвите на трафик на хора да не бъдат 
наказателно преследвани и да не 
бъдат наказвани за участието си в 
престъпна дейност, която са били 
принудени да извършват като пряко 
следствие от подлагането им на деяние, 
посочено в член 2.

В съответствие с основните принципи 
на своята правна система държавите-
членки не преследват по съдебен път, 
нито налагат наказания на жертвите 
на трафик на хора за участието им в 
престъпна дейност, която са били 
принудени да извършват като пряко 
следствие от подлагането им на деяние, 
посочено в член 2.

Or. en
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Изменение 143
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
разследването и съдебното преследване 
на престъпленията, посочени в 
членове 2 и 3, не зависят от 
съобщаването или предявяването на 
обвинение от страна на жертвата и че 
наказателното производство може да 
продължи дори ако жертвата оттегли 
показанията си.

1. Държавите-членки гарантират, че 
разследването и съдебното преследване 
на престъпленията, посочени в 
членове 2 и 3, не зависят от 
съобщаването или предявяването на 
обвинение от страна на жертвата и че 
наказателното производство може да 
продължи дори ако жертвата оттегли 
показанията си. В този случай следва 
да бъдат въведени и/или 
допълнително осигурени подходящи 
мерки за оказване на помощ и защита.  

Or. en

Изменение 144
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
разследването и съдебното преследване 
на престъпленията, посочени в 
членове 2 и 3, не зависят от 
съобщаването или предявяването на 
обвинение от страна на жертвата и че 
наказателното производство може да 
продължи дори ако жертвата оттегли 
показанията си. 

1. В съответствие със своето 
национално законодателство, 
държавите-членки гарантират, че 
разследването и съдебното преследване 
на престъпленията, посочени в 
членове 2 и 3, не зависят от 
съобщаването или предявяването на 
обвинение от страна на жертвата и че 
наказателното производство може да 
продължи дори ако жертвата оттегли 
показанията си. 
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Or. en

Изменение 145
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да направят 
възможно преследването на 
престъпленията, посочени в членове 2 и 
3, за достатъчен период от време след 
като жертвата е достигнала пълнолетие.

2. В съответствие със своето 
национално законодателство, 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да направят 
възможно преследването на 
престъпленията, посочени в членове 2 и 
3, за достатъчен период от време след 
като жертвата е достигнала пълнолетие.

Or. en

Изменение 146
Edit Bauer

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се 
гарантира събирането и 
осигуряването на доказателства по 
възможно най-бързия начин, например 
чрез видеозаписи на показанията на 
жертвите.

Or. en
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Изменение 147
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че лицата, структурите или службите, 
отговорни за разследването или 
съдебното преследване на 
престъпленията, посочени в членове 2 и 
3, са преминали през съответното 
обучение.

3. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че на лицата, структурите или 
службите, отговорни за разследването 
или съдебното преследване на 
престъпленията, посочени в членове 2 и 
3, е осигурено обучение в областта на 
правата на човека, правата на 
жените и равенството между  
половете. 

Or. en

Изменение 148
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че лицата, структурите или службите, 
отговорни за разследването или 
съдебното преследване на 
престъпленията, посочени в членове 2 и 
3, са преминали през съответното
обучение.

3. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че на лицата, структурите или 
службите, отговорни за разследването 
или съдебното преследване на 
престъпленията, посочени в членове 2 и 
3, е осигурено обучение в областта на 
правата на човека, правата на 
жените и равенството между  
половете. 

Or. en
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Изменение 149
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че лицата, структурите или службите, 
отговорни за разследването или 
съдебното преследване на 
престъпленията, посочени в членове 2 и 
3, са преминали през съответното 
обучение.

3. В съответствие със своето 
национално законодателствор 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че лицата, структурите или службите, 
отговорни за разследването или 
съдебното преследване на 
престъпленията, посочени в членове 2 и 
3, са преминали през съответното 
обучение.

Or. en

Изменение 150
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Член 8 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че на разположение на лицата, 
структурите или службите, отговорни за 
разследването или съдебното 
преследване на престъпленията, 
посочени в членове 2 и 3, са 
предоставени ефективни инструменти за 
разследване като използваните при 
случаи, свързани с организираната 
престъпност или други тежки 
престъпления. 

4. В съответствие със своето 
национално законодателство, 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че на разположение на лицата, 
структурите или службите, отговорни за 
разследването или съдебното 
преследване на престъпленията, 
посочени в членове 2 и 3, са 
предоставени ефективни инструменти за 
разследване като използваните при 
случаи, свързани с организираната 
престъпност или други тежки 
престъпления.

Or. en
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Изменение 151
Salvatore Iacolino

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите-членки приемат 
необходимите мерки, така че 
престъпленията, посочени в член 2 и 
член 3 да бъдат преследвани чрез 
съвместно разследване, като се 
координират наказателните 
производства и се приведе в действие 
правната помощ в сътрудничество с 
Европол и Евроюст.    

Or. it

Обосновка

Като се има предвид честия транснационален характер на въпросните престъпления, 
изглежда наложително действията, имащи за цел преследване на извършителите на 
престъплението да се осъществяват в контекста на сътрудничество между 
държавите-членки и агенциите Европол и Евроюст.  

Изменение 152
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за установяване на 
своята компетентност върху 
престъпленията, посочени в членове 2 и 
3, когато:

1. В съответствие със своето 
национално законодателство, 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за установяване на 
своята компетентност върху 
престъпленията, посочени в членове 2 и 
3, когато:

Or. en



PE445.701v01-00 80/124 AM\823510BG.doc

BG

Изменение 153
Salvatore Iacolino

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) извършителят на престъплението е 
гражданин на съответната държава-
членка или обичайното му пребиваване 
е на територията на тази държава-
членка; или

б) извършителят на престъплението е 
гражданин на съответната държава-
членка или обичайното му пребиваване
или ефективно присъствие с различен 
статут е на територията на тази 
държава-членка; или

Or. it

Обосновка

Понятието обичайно пребиваване следва да бъде допълнено с понятието ефективно 
присъствие на дееца на територията на държавата-членка, за да се даде 
възможност за валидно разширяване на случаите на компетентност на държавите-
членки по отношение на съставите, които са предмет на предложението в полза на 
жертвата на престъплението. 

Изменение 154
Salvatore Iacolino

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) престъплението е извършено срещу 
гражданин на съответната държава-
членка или лице, чието обичайно 
пребиваване е на територията на тази 
държава-членка; или

в) престъплението е извършено срещу 
гражданин на съответната държава-
членка или лице, чието обичайно  
пребиваване или ефективно 
присъствие е на територията на тази 
държава-членка; или

Or. it



AM\823510BG.doc 81/124 PE445.701v01-00

BG

Обосновка

Понятието обичайно пребиваване следва да бъде допълнено с понятието ефективно 
присъствие на жертвата на територията на държавата-членка, за да се даде 
възможност за валидно разширяване на случаите на компетентност на държавите-
членки по отношение на съставите, които са предмет на предложението в полза на 
жертвата на престъплението.  

Изменение 155
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
помощ и подкрепа на жертвите преди и 
по време на наказателното 
производство, както и в рамките на 
подходящ срок след това, с цел те да 
бъдат в състояние да упражняват 
правата, определени в Рамково решение 
2001/220/ПВР от 15 март 2001 г. 
относно правното положение в 
наказателното производство на 
жертвите от престъпления и в 
настоящата директива.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, счетени за 
подходящи от националните им 
правителства, за да осигурят помощ и 
подкрепа на жертвите преди и по време 
на наказателното производство, както и 
в рамките на подходящ срок след това, с 
цел те да бъдат в състояние да 
упражняват правата, определени в 
Рамково решение 2001/220/ПВР от 
15 март 2001 г. относно правното 
положение в наказателното 
производство на жертвите от 
престъпления и в настоящата директива.

Or. en

Изменение 156
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че на съответното лице се предоставят 

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че на съответното лице се предоставят 
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помощ и подкрепа от момента, в който 
компетентните органи имат данни, че е 
възможно то да е било обект на 
престъпление, посочено в членове 2 и 3.

помощ и подкрепа от момента, в който 
компетентните органи имат данни, че е 
възможно то да е било обект на 
престъпление, посочено в членове 2 и 3. 
Жертвите на трафик следва да имат 
право на помощ, защита и достъп до 
разрешение за временно пребиваване 
независимо от желанието им да 
сътрудничат в наказателното 
производство. 

Or. en

Обосновка

Поради съображения за сигурност, на жертвите следва да се осигури защита и, при 
необходимост, разрешение за временно пребиваване за времето, необходимо за 
наказателното производство. 

Изменение 157
Anna Hedh, Silvia Costa

Предложение за директива
Член 10 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за установяването 
на подходящи механизми, които имат за 
цел ранното идентифициране и 
оказването на помощ и подкрепа на 
жертвите в сътрудничество със 
съответните организации за 
предоставяне на помощ.

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за установяването 
на подходящи механизми, които имат за 
цел ранното идентифициране и 
оказването на помощ и подкрепа на 
жертвите в сътрудничество със 
съответните организации за 
предоставяне на помощ, включително 
признати и действащи в тази област 
неправителствени организации.
Посочените мерки включват подкрепа 
за разработване на общи за ЕС 
протоколи за идентифициране на 
жертвите на трафик, чрез обмен на 
най-добри практики между 
съответните участници, най-вече 
обществените и частни социални 
служби. 



AM\823510BG.doc 83/124 PE445.701v01-00

BG

Or. en

Изменение 158
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 10 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за установяването 
на подходящи механизми, които имат за 
цел ранното идентифициране и 
оказването на помощ и подкрепа на 
жертвите в сътрудничество със 
съответните организации за 
предоставяне на помощ. 

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за установяването 
на подходящи механизми, които имат за 
цел ранното идентифициране и 
оказването на помощ и подкрепа на 
жертвите в сътрудничество със 
съответните организации за 
предоставяне на помощ. Държавите-
членки работят в тясно 
сътрудничество с организациите на 
гражданското общество, 
включително с организациите, които 
предоставят услуги на жертвите на 
трафик, насилие на мъже над жени и 
различни форми на експлоатация, 
включително сексуална 
експлоатация.  

Or. en

Изменение 159
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Член 10 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за установяването 
на подходящи механизми, които имат за 
цел ранното идентифициране и 
оказването на помощ и подкрепа на 
жертвите в сътрудничество със 
съответните организации за 

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за установяването 
на подходящи механизми, които имат за 
цел ранното идентифициране и 
оказването на помощ и подкрепа на 
жертвите в сътрудничество със 
съответните организации за 
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предоставяне на помощ. предоставяне на помощ. Държавите-
членки работят в тясно 
сътрудничество с организациите на 
гражданското общество, 
включително с организациите, които 
предоставят услуги на жертвите на 
трафик, насилие на мъже над жени и 
различни форми на експлоатация, 
включително сексуална 
експлоатация.  

Or. en

Изменение 160
Антония Първанова, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Член 10 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за установяването 
на подходящи механизми, които имат за 
цел ранното идентифициране и 
оказването на помощ и подкрепа на 
жертвите в сътрудничество със 
съответните организации за 
предоставяне на помощ. 

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за установяването 
на подходящи механизми, които имат за 
цел ранното идентифициране и 
оказването на помощ и подкрепа на 
жертвите в сътрудничество със 
съответните организации за 
предоставяне на помощ, включително с 
организациите, които предоставят 
услуги на жертвите на трафик, 
насилие на мъже над жени и различни 
форми на експлоатация, включително 
сексуална експлоатация.

Or. en
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Изменение 161
Judith Sargentini

Предложение за директива
Член 10 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за установяването 
на подходящи механизми, които имат за 
цел ранното идентифициране и 
оказването на помощ и подкрепа на 
жертвите в сътрудничество със 
съответните организации за 
предоставяне на помощ. 

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за установяването 
на подходящи механизми, които имат за 
цел ранното идентифициране и 
оказването на помощ и подкрепа на 
жертвите, включително период за 
размисъл и възстановяване, който да 
позволи на жертвите да се освободят 
от извършителите на 
престъплението, в сътрудничество със 
съответните организации за 
предоставяне на помощ 

Or. en

Обосновка

Подкрепата на жертвите на трафик на хора следва да отчита факта, че 
изнасилването на жертвите притежава както физически, така и психологически 
характеристики, и жертвата се нуждае от време, за да се възстанови, преди да бъде 
в състояние да дава показания или да свидетелства. 

Изменение 162
Judith Sargentini

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. След като компетентните органи 
на държава-членка установят, че 
дадено лице е жертва на трафик на 
хора, държавите-членки разглеждат 
издаването на разрешение за 
пребиваване в съответствие с 
разпоредбите на Директива 
2004/81/EО на Съвета за издаване на 
разрешение за пребиваване на 
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граждани на трети страни, които са 
жертви на трафик на хора или са 
били обект на помощ за незаконна 
имиграция и които сътрудничат с 
компетентните органи. 

Or. en

Обосновка

Фактът на съществуването на Директива 2004/81/EО следва да бъде посочен изрично 
в настоящия член във връзка с помощта и защитата на жертвите на трафика на 
хора.  

Изменение 163
Emine Bozkurt

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки предоставят 
механизми за насочване, чрез които 
държавните органи насочват 
жертвите на трафик към 
съответните агенции и организации 
за предоставяне на помощ, така че 
жертвите да бъдат идентифицирани 
и да получат грижата и 
консултацията, от които се 
нуждаят.   
Това включва предприемането на 
всички необходими мерки, които 
следва да бъдат осигурени за лицата, 
нуждаещи се от международна 
закрила в съответствие с член 9 и 
член 15 от Директива 2004/83/EО на 
Съвета от 29 април 2004 година 
относно минималните стандарти за 
признаването и правното положение 
на гражданите на трети страни или 
лицата без гражданство като 
бежанци или като лица, които по 
други причини се нуждаят от 
международна закрила, както и 



AM\823510BG.doc 87/124 PE445.701v01-00

BG

относно съдържанието на 
предоставената закрила1; също така 
гарантират сътрудничество между 
правоприлагащите органи и 
националните органи в областта на 
предоставянето на убежище.
__________
1 ОВ L 304, 30.9.2004 г., стр.12.

Or. en

Изменение 164
Emine Bozkurt

Предложение за директива
Член 10 - параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Държавите-членки гарантират 
устойчивостта на независимите 
организации за предоставяне на 
подкрепа и доставчиците на услуги, 
работещи с жертви на трафик на 
хора и насърчават, в сътрудничество 
с координатора на ЕС за борба с 
трафика на хора, създаването на 
паневропейска мрежа на 
организациите, предоставящи пряка 
помощ и подкрепа на жертвите. 

Or. en

Изменение 165
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Член 10 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Мерките за помощ и подкрепа, 
посочени в параграф 2, се предприемат 
въз основа на информираност и 

5. Мерките за помощ и подкрепа, 
посочени в параграф 2 и 3, се 
предприемат въз основа на 
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съгласие от страна на жертвата и 
включват поне стандарт на живот, който 
може да осигури на жертвата средствата 
за живеене, като подходящо и безопасно 
място за живеене и материална помощ, 
както и необходимото медицинско 
обслужване, в т.ч. психологическа 
помощ, консултации и информация на 
език, който жертвата разбира, при 
необходимост устен и писмен превод, 
както и достъп до образование за 
децата. Държавите-членки осигуряват 
грижи за жертвите със специални 
нужди.

информираност и съгласие от страна на 
жертвата и включват разрешение за 
постоянно пребиваване и поне 
стандарт на живот, който може да 
осигури на жертвата средствата за 
живеене, като подходящо и безопасно 
място за живеене и материална помощ, 
както и необходимото медицинско 
обслужване, в т.ч. психологическа 
помощ, консултации и информация на 
език, който жертвата разбира, при 
необходимост устен и писмен превод, 
както и достъп до образование за 
децата. Държавите-членки осигуряват 
грижи за жертвите със специални 
нужди.

Or. en

Изменение 166
Anna Záborská

Предложение за директива
Член 10 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Мерките за помощ и подкрепа, 
посочени в параграф 2, се предприемат 
въз основа на информираност и 
съгласие от страна на жертвата и 
включват поне стандарт на живот, който 
може да осигури на жертвата средствата 
за живеене, като подходящо и безопасно 
място за живеене и материална помощ, 
както и необходимото медицинско 
обслужване, в т.ч. психологическа 
помощ, консултации и информация на 
език, който жертвата разбира, при 
необходимост устен и писмен превод, 
както и достъп до образование за 
децата. Държавите-членки осигуряват 
грижи за жертвите със специални 
нужди.

5. Мерките за помощ и подкрепа, 
посочени в параграф 2, се предприемат 
въз основа на информираност и 
съгласие от страна на жертвата и 
включват поне стандарт на живот, който 
може да осигури на жертвата средствата 
за живеене, като подходящо и безопасно 
място за живеене и материална помощ, 
както и необходимото медицинско 
обслужване, психологическа и духовна
помощ, консултации и информация на 
език, който жертвата разбира, при 
необходимост устен и писмен превод, 
както и достъп до образование за 
децата. Държавите-членки осигуряват 
грижи за жертвите със специални 
нужди.

Or. en
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Обосновка

Духовната помощ е един от елементите, които заедно с други елементи, посочени в 
настоящата разпоредба, могат да допринесат за ефективната помощ и подкрепа за 
жертвите на трафик. 

Изменение 167
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 10 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Мерките за помощ и подкрепа, 
посочени в параграф 2, се предприемат 
въз основа на информираност и 
съгласие от страна на жертвата и 
включват поне стандарт на живот, който 
може да осигури на жертвата средствата 
за живеене, като подходящо и безопасно 
място за живеене и материална помощ, 
както и необходимото медицинско 
обслужване, в т.ч. психологическа 
помощ, консултации и информация на 
език, който жертвата разбира, при 
необходимост устен и писмен превод, 
както и достъп до образование за 
децата. Държавите-членки осигуряват 
грижи за жертвите със специални 
нужди.

5. Мерките за помощ и подкрепа, 
посочени в параграф 2, се предприемат 
въз основа на информираност и 
съгласие от страна на жертвата и 
включват поне стандарт на живот, който 
може да осигури на жертвата средствата 
за живеене, като подходящо и безопасно 
място за живеене и материална помощ, 
както и необходимото медицинско 
обслужване, в т.ч. психологическа 
помощ, консултации и информация на 
език и във форма, който жертвата 
разбира, при необходимост устен и 
писмен превод, както и достъп до 
образование за децата. Държавите-
членки осигуряват грижи за жертвите 
със специални нужди.

Or. en

Изменение 168
Emine Bozkurt

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите-членки гарантират 
безопасното завръщане на лицата, 
жертви на трафик както от страна 
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на приемащата държава, така и на 
държавата на произход. На лицата, 
жертви на трафик следва да се 
предложат алтернативи на 
репатрирането в случаи, при които 
може да се направи обосновано 
предположение, че подобно 
репатриране би изложило на сериозна 
опасност сигурността им и/или че 
съществува сериозна опасност при 
завръщането си те отново да станат 
жертви на трафик.  

Or. en

Изменение 169
Eva-Britt Svensson

Предложение за директива
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
жертвите на трафик на хора имат достъп 
до безплатни правни консултации и до 
юридическо представителство, 
включително с цел предявяване на иск 
за обезщетение. Юридическото
представителство е безплатно, когато 
жертвата не разполага с достатъчно 
финансови средства. Настоящият 
параграф не засяга прилагането на член 
14, параграф 2, когато жертвата е дете. 

2. Държавите-членки гарантират, че 
жертвите на трафик на хора имат достъп 
до безплатни правни консултации и до 
процесуално представителство, 
включително с цел предявяване на иск 
за обезщетение. Процесуалното
представителство е безплатно, когато 
жертвата не разполага с достатъчно 
финансови средства. Държавите-
членки следва да създадат фонд за
обезщетение на жертвите на 
престъпления, от който всички 
жертви на трафик да могат да 
получат финансови обезщетения.  
Имуществото, конфискувано от 
трафикантите следва да се насочва 
към въпросния фонд. Настоящият 
параграф не засяга прилагането на член 
14, параграф 2, когато жертвата е дете. 

Or. en
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Обосновка

Целта на настоящото изменение е да се разшири защитата, помощта и подкрепата 
за жертвите.

Изменение 170
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
жертвите на трафик на хора имат достъп 
до безплатни правни консултации и до 
юридическо представителство, 
включително с цел предявяване на иск 
за обезщетение. Юридическото 
представителство е безплатно, 
когато жертвата не разполага с 
достатъчно финансови средства.
Настоящият параграф не засяга 
прилагането на член 14, параграф 2, 
когато жертвата е дете.

2. Държавите-членки гарантират, че 
жертвите на трафик на хора имат достъп 
до безплатни правни консултации и до 
процесуално представителство, 
включително с цел предявяване на иск 
за обезщетение. Настоящият параграф 
не засяга прилагането на член 14, 
параграф 2, когато жертвата е дете.

Or. lt

Изменение 171
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
жертвите на трафик на хора имат достъп 
до безплатни правни консултации и до 
юридическо представителство, 
включително с цел предявяване на иск 
за обезщетение. Юридическото 
представителство е безплатно, когато 
жертвата не разполага с достатъчно 
финансови средства. Настоящият 

2. Държавите-членки гарантират, че 
жертвите на трафик на хора имат достъп 
до безплатни правни консултации и до 
процесуално представителство, 
включително с цел предявяване на иск 
за обезщетение и установяване на 
пропуснати възнаграждения. 
Процесуалното представителство е 
безплатно, когато жертвата не разполага 
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параграф не засяга прилагането на член 
14, параграф 2, когато жертвата е дете.

с достатъчно финансови средства. 
Настоящият параграф не засяга 
прилагането на член 14, параграф 2, 
когато жертвата е дете.

Or. en

Изменение 172
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
жертвите на трафик на хора имат достъп 
до безплатни правни консултации и до 
юридическо представителство, 
включително с цел предявяване на иск 
за обезщетение. Юридическото 
представителство е безплатно, когато 
жертвата не разполага с достатъчно 
финансови средства. Настоящият 
параграф не засяга прилагането на член 
14, параграф 2, когато жертвата е дете. 

2. Държавите-членки гарантират, че 
жертвите на трафик на хора имат достъп 
до безплатни правни консултации и до 
процесуално представителство, 
включително с цел предявяване на иск 
за обезщетение и установяване на 
пропуснати възнаграждения. 
Процесуалното представителство е 
безплатно, когато жертвата не разполага 
с достатъчно финансови средства. 
Настоящият параграф не засяга 
прилагането на член 14, параграф 2, 
когато жертвата е дете.

Or. en

Изменение 173
Edit Bauer

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки осигуряват 
механизми за обезщетяване на 
жертвите на трафик на хора 
независимо дали приходите от 
престъпната дейност са били 
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конфискувани или не. 

Or. en

Изменение 174
Edit Bauer

Предложение за директива
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засягат правата на защита и 
ако това е в съответствие с 
основните принципи на правната им 
система и когато е уместно, 
държавите-членки предвиждат
възможност за неразкриване на 
самоличността на жертвите на трафик 
на хора, които дават свидетелски 
показания.

3. Без да се засягат правата на защита, 
държавите-членки вземат мерки с цел 
гарантиране на най-висока степен на 
закрила за жертвите на трафик на 
хора, които дават свидетелски 
показания, включително използване 
на видеоконферентна връзка.
Посочената закрила следва също така 
да гарантира възможност за 
неразкриване на самоличността на 
жертвите на трафик на хора, които дават 
свидетелски показания.

Or. en

Изменение 175
Anna Hedh, Silvia Costa

Предложение за директива
Член 11 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки гарантират, че 
жертвите на трафик на хора се ползват с 
подходяща защита въз основа на 
индивидуална оценка на риска, като, 
наред с другото, имат достъп до 
програми за защита на свидетели или 
други подобни мерки, ако това е 
уместно и е в съответствие с 
основанията, определени в 

4. Държавите-членки гарантират, че 
жертвите на трафик на хора се ползват с 
подходяща защита въз основа на 
индивидуална оценка на риска, като, 
наред с другото, имат достъп до 
програми за защита на свидетели или 
други подобни мерки, ако това е 
уместно и е в съответствие с 
основанията, определени в 
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националното законодателство или 
процедури.

националното законодателство или 
процедури. Държавите-членки 
гарантират също защита срещу 
отмъщение, заплахи и сплашване за 
неправителствени организации, 
чиято дейност се състои в 
приемането и подкрепа за жертвите 
на трафик, въз основа на  
установените от националното 
законодателство разпоредби или  
процедури. 

Or. en

Изменение 176
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Член 11 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки гарантират, че 
жертвите на трафик на хора се ползват с 
подходяща защита въз основа на 
индивидуална оценка на риска, като, 
наред с другото, имат достъп до 
програми за защита на свидетели или 
други подобни мерки, ако това е 
уместно и е в съответствие с 
основанията, определени в 
националното законодателство или 
процедури.

4. Държавите-членки гарантират, че 
жертвите на трафик на хора се ползват с 
подходяща защита въз основа на 
индивидуална оценка на риска, като, 
наред с другото, имат достъп до 
програми за защита на свидетели или 
други подобни мерки, ако това е 
уместно и е в съответствие с 
основанията, определени в 
националното законодателство или 
процедури. Индивидуалната оценка на 
риска следва да вземе предвид 
положението на жертвата, което 
може да постави жертвата в 
изключително уязвима позиция, 
включително въз основа на пол, 
бременност, здравословно състояние 
или увреждане, както и поради 
статут на имигрант.

Or. en
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Изменение 177
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 11 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки гарантират, че 
жертвите на трафик на хора се ползват с 
подходяща защита въз основа на 
индивидуална оценка на риска, като, 
наред с другото, имат достъп до 
програми за защита на свидетели или 
други подобни мерки, ако това е 
уместно и е в съответствие с 
основанията, определени в 
националното законодателство или 
процедури. 

4. Държавите-членки гарантират, че 
жертвите на трафик на хора се ползват с 
подходяща защита въз основа на 
индивидуална оценка на риска, като, 
наред с другото, имат достъп до 
програми за защита на свидетели или 
други подобни мерки, ако това е 
уместно и е в съответствие с 
основанията, определени в 
националното законодателство или 
процедури. Индивидуалната оценка на 
риска следва да вземе предвид 
положението на жертвата, което 
може да я постави в изключително 
уязвима позиция, включително въз 
основа на пол, бременност, 
здравословно състояние или 
увреждане, както и поради статут 
на имигрант.

Or. en

Изменение 178
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На децата жертви на трафик на хора 
се оказва помощ, подкрепа и защита, 
като се отчита висшият интерес на 
детето. 

1. На децата жертви на трафик на хора 
се оказва помощ, подкрепа и защита, 
като се отчита висшият интерес на 
детето. Държавите-членки работят в 
тясно сътрудничество с 
организациите на гражданското 
общество, включително с 
организациите, които предоставят 
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услуги на жертвите на трафик, 
насилие на мъже над жени и различни 
форми на експлоатация, включително 
сексуална експлоатация.  

Or. en

Изменение 179
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На децата жертви на трафик на хора 
се оказва помощ, подкрепа и защита, 
като се отчита висшият интерес на 
детето.

1. На децата жертви на трафик на хора 
се оказва помощ, подкрепа и защита, 
като се отчита висшият интерес на 
детето. Държавите-членки работят в 
тясно сътрудничество съвместно с 
организациите на гражданското 
общество, включително с 
организациите, които предоставят 
услуги на жертвите на трафик, 
насилие на мъже над жени и различни 
форми на експлоатация, включително 
сексуална експлоатация.  

Or. en

Изменение 180
Антония Първанова, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На децата жертви на трафик на хора 
се оказва помощ, подкрепа и защита, 
като се отчита висшият интерес на 
детето.

1. На децата жертви на трафик на хора 
се оказва помощ, подкрепа и защита, 
като се отчита висшият интерес на 
детето и се спазват международните 
норми в областта на правата на 
човека. 
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Or. en

Изменение 181
Salvatore Iacolino

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При необходимост държавите-
членки вземат мерки за определяне на 
културен посредник и социален 
работник, с цел лансиране на 
програма за оказване на подходяща и 
съобразена с интереса на жертвата  
помощ. 

Or. it

Обосновка

Присъствието на културни посредници и социални работници гарантира 
преодоляването на евентуални културни бариери, свързани с различните традиции и 
социалния и културен произход на жертвата. 

Изменение 182
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че специфичните действия за оказване 
на помощ и подкрепа на децата жертви 
на трафик на хора при тяхното 
физическо и психо-социално 
възстановяване в краткосрочен и 
дългосрочен план се предприемат след 
индивидуална оценка на специалните 
обстоятелства на всяко дете жертва, 
като се отчитат надлежно възгледите, 

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че специфичните действия за оказване 
на защита, помощ и подкрепа на 
децата жертви на трафик на хора при 
тяхното физическо и психо-социално 
възстановяване в краткосрочен и 
дългосрочен план се предприемат след 
индивидуална оценка на специалните 
обстоятелства на всяко дете жертва, 
като се отчитат надлежно възгледите, 
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нуждите и опасенията на детето. нуждите и опасенията на детето. От 
момента на идентифицирането му 
от страна на органите, държавите-
членки определят настойник и 
законен представител на детето, 
жертва на трафик на хора в случай, 
че съгласно националното 
законодателство, родителските 
права са отнети от лицата, на които 
са били възложени в резултат  на 
конфликт на интереси между тях и 
детето, жертва на трафик или в 
случай, че детето е без придружител 
или е отделено от семейството си. 

Or. en

Изменение 183
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че специфичните действия за оказване 
на помощ и подкрепа на децата жертви 
на трафик на хора при тяхното 
физическо и психо-социално 
възстановяване в краткосрочен и 
дългосрочен план се предприемат след 
индивидуална оценка на специалните 
обстоятелства на всяко дете жертва, 
като се отчитат надлежно възгледите, 
нуждите и опасенията на детето.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че специфичните действия за защита и 
психологическа, медицинска и правна 
помощ и подкрепа на децата жертви на 
трафик на хора при тяхното физическо и 
психо-социално възстановяване в 
краткосрочен и дългосрочен план се 
предприемат след индивидуална оценка 
на специалните обстоятелства на всяко 
дете жертва, като се отчитат надлежно 
възгледите, нуждите и опасенията на 
детето.

Or. lt
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Изменение 184
Антония Първанова, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че на децата, жертви на 
незаконно осиновяване, е 
предоставена специална помощ и 
подкрепа. 

Or. en

Изменение 185
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предприемат, при
необходимост и възможност, мерки за 
оказване на помощ и подкрепа на 
семейството на детето жертва на трафик 
на хора, когато семейството се намира 
на територията на държавата-членка. 
По-конкретно, при необходимост и 
възможност, държавите-членки 
прилагат член 4 от Рамково 
решение 2001/220/ПВР на Съвета 
спрямо семейството.

2. Държавите-членки предприемат, при 
всяка възможност, мерки за оказване на 
помощ и подкрепа на семейството на 
детето жертва на трафик на хора, когато 
семейството се намира на територията 
на държавата-членка. По-конкретно, при 
необходимост и възможност, 
държавите-членки прилагат член 4 от 
Рамково решение 2001/220/ПВР на 
Съвета спрямо семейството.

Or. it

Обосновка

Определението на нормата, имаща за цел да насърчи подкрепата и необходимата 
помощ за малолетните жертви на трафик и техните семейства, следва да бъде 
засилено по начин, който да гарантира възможно най-голяма подкрепа за посочените 
уязвими лица. 
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Изменение 186
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За случаи на непридружени деца и 
деца, отделени от семействата им, 
ще се вземат мерки с оглед намиране 
на трайно решение за детето, като 
на първо място се отчита висшия 
интерес на детето и се включат 
всички необходими процесуални 
гаранции.  Трайните решения могат 
да включат интегриране в 
приемащото общество, събиране със 
семейството му в друга държава-
членка или в трета държава, връщане 
и реинтегриране към семейството на 
детето в държавата на произход. 
Интеграцията в приемащото 
общество може да включва насочване  
към компетентните национални 
органи в областта на предоставянето 
на убежище за деца, жертви на 
трафик на хора, които се нуждаят 
от международна закрила.

Or. en

Изменение 187
Lívia Járóka

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато семейството не се намира 
на територията на държавата-
членка, държавата-членка 
предоставя помощ на детето да се 
завърне и да се събере със 
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семейството си или да се събере със 
семейството си в друга държава-
членка или в трета държава, без да се 
излага детето на опасност отново да 
стане жертва на трафик, когато 
това се диктува от висшия интерес 
на детето; ако никой от тези 
варианти не е възможен или не се 
диктува от висшия интерес на 
детето, държавата-членка намира 
трайно решение за детето, в 
съответствие с неговия висш 
интерес, включително чрез 
насочването му към компетентните 
национални органи в областта на 
предоставянето на убежище за деца, 
жертви на трафик на хора, които се 
нуждаят от международна закрила.

Or. en

Изменение 188
Salvatore Iacolino

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки приемат
включително в сътрудничество с 
НПО, правителствените агенции и 
международни организации, програми 
за оказване на помощ, имащи за цел, 
по възможност, да улеснят 
доброволното завръщане и 
реинтеграция на жертвите в 
техните държави на произход. 

Or. it

Обосновка

Завръщането и реинтеграцията на жертвите в държавата им на произход следва да 
се осъществи, при условие, че са осигурени безопасни условия, изцяло доброволно и при 
зачитане на интереса на жертвата.  
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Изменение 189
Elena Oana Antonescu

Предложение за директива
Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че при наказателното разследване и 
наказателното производство съдебните 
органи назначават специален 
представител на детето жертва на 
трафик, когато според националното 
законодателство носителите на 
родителска отговорност са лишени от 
възможността да представляват детето в 
резултат на конфликт на интереси 
между тях и детето жертва или когато 
детето не е придружено или е разделено 
от семейството.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че при наказателното разследване и 
наказателното производство съдебните 
органи назначават особен представител 
на детето жертва на трафик, когато 
според националното законодателство 
носителите на родителска отговорност 
са лишени от възможността да 
представляват детето в резултат на 
конфликт на интереси между тях и 
детето жертва или когато детето не е 
придружено или е разделено от 
семейството.
Назначеният за особен представител 
консултира и защитава детето, и 
гарантира, че всички решение се 
вземат във висшия интерес на детето 
и при необходимост упражнява 
дееспособност в полза на детето. 
Особеният представител следва да 
бъде консултиран и информиран 
относно всички действия, 
предприети по отношение на детето. 
Представителят следва да 
притежава необходимия опит, за да 
гарантира, че интересите на детето 
са защитени и че правните, социални, 
здравни, психологически, материални 
и образователни потребности на 
детето са подходящо удовлетворени.  

Or. en

Обосновка

Следва да се изяснят ролята и квалификацията на назначения за особен 
представител. 
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Изменение 190
Mary Honeyball

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при необходимост изслушването на 
децата жертви се провежда в 
помещения, предназначени или 
приспособени за тази цел;

б) при необходимост изслушването на 
децата жертви се провежда в 
помещения, предназначени или 
приспособени за тази цел, и в които 
детето се чувства в безопасност;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да засили равнището на защита на  детето.

Изменение 191
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато е необходимо, изслушването 
на децата жертви се извършва от или 
посредством професионалисти, 
специално обучени за тази цел;

в) когато е необходимо, изслушването 
на децата жертви се извършва от или 
посредством професионалисти, 
специално обучени, включително в 
областта на правата на човека, 
правата на жените и равенството 
между половете, за тази цел;

Or. en
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Изменение 192
Salvatore Iacolino

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) детето жертва може да бъде 
придружено от законния си 
представител или, по целесъобразност, 
от възрастен по избор на детето, освен 
ако не е взето обосновано решение за 
обратното по отношение на това лице.

е) детето жертва може да бъде 
придружено от законния си 
представител и/или от специално 
определен от компетентните 
социални служби настойник и/или, по 
целесъобразност, от възрастен по избор 
на детето, освен ако не е взето 
обосновано решение за обратното по 
отношение на това лице.

Or. it

Обосновка

Трите фигури представител, настойник или възрастен представляват различни 
подходящи варианти и следва да се предвиди съвместното им или отделно 
присъствие, в зависимост от потребностите и волята на малолетния или 
непълнолетния, за да се гарантира в най-голяма степен интереса на жертвата.  

Изменение 193
Mary Honeyball

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) детето жертва може да бъде 
придружено от законния си
представител или, по целесъобразност, 
от възрастен по избор на детето, освен 
ако не е взето обосновано решение за 
обратното по отношение на това лице. 

е) детето жертва следва да бъде 
придружено от определения му 
настойник, законен представител или, 
по целесъобразност, от възрастен по 
избор на детето, освен ако не е взето 
обосновано решение за обратното по 
отношение на това лице.

Or. en
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Обосновка

Настоящото изменение има за цел да засили равнището на защита на  детето.

Изменение 194
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за обезсърчаване 
на търсенето, което поощрява 
различните форми на експлоатация, 
свързани с трафика на хора.

1. Държавите-членки предприемат 
подходящи мерки в областта на 
правото и администрацията и в 
областта на общото и 
професионално образование, 
включително по въпроси, отнасящи се 
до равенството между половете, 
както и други необходими мерки за 
обезсърчаване на търсенето, което 
поощрява различните форми на 
експлоатация, свързани с трафика на 
хора.

Or. lt

Изменение 195
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за обезсърчаване 
на търсенето, което поощрява 
различните форми на експлоатация, 
свързани с трафика на хора. 

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за обезсърчаване и 
прекратяване на търсенето, което 
поощрява различните форми на 
експлоатация, свързани с трафика на 
хора. 

Or. en
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Изменение 196
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за обезсърчаване 
на търсенето, което поощрява 
различните форми на експлоатация, 
свързани с трафика на хора.

1. Държавите-членки предприемат най-
строги мерки за обезсърчаване на 
търсенето, което поощрява различните 
форми на експлоатация, свързани с 
трафика на хора.

Or. en

Изменение 197
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предприемат 
подходящи действия, като 
информационни кампании и кампании 
за повишаване на осведомеността, 
изследователски и образователни 
програми, когато е уместно — в 
сътрудничество с организации на 
гражданското общество, с цел да се 
повиши осведомеността и да се намали 
рискът хората, и особено децата, да 
станат жертви на трафик на хора.

2. Държавите-членки предприемат 
подходящи действия, като 
информационни кампании и кампании 
за повишаване на осведомеността, 
изследователски и образователни 
програми, когато е уместно — в 
сътрудничество с организации на 
гражданското общество, с цел да се 
повиши осведомеността и да се намали 
рискът хората, и особено децата, да 
станат жертви на трафик на хора. ЕС 
предприема подобни инициативи в 
трети държави с цел повишаване на 
осведомеността относно трафика на 
хора.

Or. en
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Изменение 198
Anna Záborská

Предложение за директива
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предприемат 
подходящи действия, като 
информационни кампании и кампании 
за повишаване на осведомеността, 
изследователски и образователни 
програми, когато е уместно — в 
сътрудничество с организации на 
гражданското общество, с цел да се 
повиши осведомеността и да се намали 
рискът хората, и особено децата, да 
станат жертви на трафик на хора.

2. Държавите-членки предприемат 
подходящи действия, като 
информационни кампании и кампании 
за повишаване на осведомеността, 
изследователски и образователни 
програми, когато е уместно — в 
сътрудничество с организации на 
гражданското общество и други имащи 
отношение заинтересовани лица, с 
цел да се повиши осведомеността и да 
се намали рискът хората, и особено 
децата, да станат жертви на трафик на 
хора.

Or. en

Обосновка

Препоръчително е да се посочи по-всеобхватна и по-широка формулировка, така че в 
обхвата на разпоредбата да се включат възможно най-голям брой заинтересовани 
лица.

Изменение 199
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предприемат 
подходящи действия, като 
информационни кампании и кампании 
за повишаване на осведомеността, 
изследователски и образователни 
програми, когато е уместно — в 
сътрудничество с организации на 
гражданското общество, с цел да се 
повиши осведомеността и да се намали 

2. Държавите-членки предприемат 
подходящи действия, като 
информационни кампании и кампании 
за повишаване на осведомеността, 
изследователски и образователни 
програми, когато е уместно — в 
сътрудничество с организации на 
гражданското общество, с цел да се 
повиши осведомеността и да се намали 
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рискът хората, и особено децата, да 
станат жертви на трафик на хора.

рискът хората, и особено децата и 
жените, да станат жертви на трафик на 
хора.

Or. en

Изменение 200
Emine Bozkurt

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Като част от политиката на 
разширяване от ключово значение е 
превенцията чрез кампании за 
повишаване на осведомеността, 
насочени към потенциални жертви и 
укрепване на гражданското 
общество, като се има предвид, че 
потенциалните кандидатки и 
страните кандидатки често са 
страни на произход, транзит и/или 
дестинация на жертвите и следва да 
бъдат поставени в  центъра на 
вниманието на ЕС и неговите 
държави-членки.

Or. en

Изменение 201
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки предприемат
мерки с цел предоставяне на власт на 
жените, с цел намаляване на 
уязвимостта на жените и 
ограничаване на риска от 
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превръщането на жените в жертви 
на трафика на хора. 

Or. en

Изменение 202
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Член 15 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки насърчават 
редовното обучение на служителите, за 
които има вероятност да влязат в 
контакт с жертви и потенциални 
жертви, в т.ч. полицейските служители 
от първа линия, граничните служители, 
инспекторите по труда, здравния 
персонал и консулския персонал, което 
да ги направи способни да 
идентифицират жертвите и 
потенциалните жертви на трафик на 
хора и да работят с тях.

3. Държавите-членки насърчават 
редовното обучение на служителите, за 
които има вероятност да влязат в 
контакт с жертви и потенциални жертви
на трафик на хора, особено за
полицейските служители, граничните 
служители и служителите на 
миграционните служби, прокурорите, 
адвокатите, съдиите и служителите 
на съда, инспекторите по труда, 
социалните работници, 
специалистите в заведенията за 
грижи за децата, здравния персонал и 
консулския персонал, като това 
обучение, в зависимост от местните 
обстоятелства, би могло да се 
проведе и за други групи служители,
което да ги направи способни да 
идентифицират жертвите и 
потенциалните жертви на трафик на 
хора и да работят с тях.

Or. lt
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Изменение 203
Salvatore Iacolino

Предложение за директива
Член 15 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки насърчават 
редовното обучение на служителите, за 
които има вероятност да влязат в 
контакт с жертви и потенциални 
жертви, в т.ч. полицейските служители 
от първа линия, граничните служители, 
инспекторите по труда, здравния 
персонал и консулския персонал, което 
да ги направи способни да 
идентифицират жертвите и 
потенциалните жертви на трафик на 
хора и да работят с тях.

3. Държавите-членки насърчават 
редовното обучение на служителите, за 
които има вероятност да влязат в 
контакт с жертви и потенциални 
жертви, в т.ч. полицейските служители 
от първа линия, граничните служители, 
инспекторите по труда, здравния 
персонал и консулския персонал, което 
да ги направи способни да 
идентифицират жертвите и 
потенциалните жертви на трафик на 
хора и да работят с тях, както и 
устните преводачи, за случаите 
когато тяхната дейност е 
необходима.

Or. it

Обосновка

Като се има предвид транснационалния характер на престъплението, с висока степен 
на вероятност може да се предвиди, че жертви на трафика са лица, които не са в 
състояние да се изразяват на езика на държавата-членка, в която е извършено 
престъплението. Подходящо обучение на устните преводачи следователно ни се 
струва в съответствие с необходимостта да се осигурят професионалисти (полиция, 
магистрати, дипломати и медицински персонал) със специални умения в областта. 

Изменение 204
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 15 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки насърчават 
редовното обучение на служителите, за 
които има вероятност да влязат в 
контакт с жертви и потенциални 

3. Държавите-членки насърчават 
редовното обучение по въпросите на 
правата на човека, правата на 
жените и равенството между 
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жертви, в т.ч. полицейските служители 
от първа линия, граничните служители, 
инспекторите по труда, здравния 
персонал и консулския персонал, което 
да ги направи способни да 
идентифицират жертвите и 
потенциалните жертви на трафик на 
хора и да работят с тях.

половете на служителите, за които има 
вероятност да влязат в контакт с жертви 
и потенциални жертви, в т.ч. 
полицейските служители от първа 
линия, граничните служители, 
инспекторите по труда, здравния 
персонал и консулския персонал, което 
да ги направи способни да 
идентифицират жертвите и 
потенциалните жертви на трафик на 
хора и да работят с тях.

Or. en

Изменение 205
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Член 15 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки насърчават 
редовното обучение на служителите, за 
които има вероятност да влязат в 
контакт с жертви и потенциални 
жертви, в т.ч. полицейските служители 
от първа линия, граничните служители, 
инспекторите по труда, здравния 
персонал и консулския персонал, което 
да ги направи способни да 
идентифицират жертвите и 
потенциалните жертви на трафик на 
хора и да работят с тях.

3. Държавите-членки насърчават 
редовното обучение на служителите, за 
които има вероятност да влязат в 
контакт с жертви и потенциални 
жертви, в т.ч. полицейските служители 
от първа линия, граничните служители, 
инспекторите по труда, здравния 
персонал и консулския персонал, което 
да увеличи познанията им в областта
на равенството между половете и да 
ги направи способни да идентифицират 
жертвите и потенциалните жертви на 
трафик на хора и да работят с тях.

Or. en
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Изменение 206
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки предприемат 
мерки за укрепване на 
сътрудничеството и координацията 
при събирането и обмена на 
информация, както и обмена на най-
добри практики между 
компетентните държавни органи и 
за насърчаване на участието на 
гражданското общество.

Or. en

Изменение 207
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 15 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки разглеждат 
възможността за предприемане на 
мерки за инкриминиране на 
използването на услуги, които са 
предмет на експлоатация съгласно 
посоченото в член 2, със знанието, че 
лицето е жертва на престъпление, 
посочено в член 2.

заличава се

Or. en
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Изменение 208
Edit Bauer

Предложение за директива
Член 15 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки разглеждат 
възможността за предприемане на
мерки за инкриминиране на 
използването на услуги, които са 
предмет на експлоатация съгласно 
посоченото в член 2, със знанието, че 
лицето е жертва на престъпление, 
посочено в член 2.

4. Държавите-членки предприемат
мерки за инкриминиране на 
използването на услуги, които са 
предмет на експлоатация съгласно 
посоченото в член 2, със знанието, че 
лицето е жертва на престъпление, 
посочено в член 2, освен при случаите, 
в които клиентът помага на 
жертвите или в случай че 
използването на услугата е било 
обусловено от конкретен риск за 
живота на потребителите или 
поради хуманитарни причини, или ако 
лицето е било принудено да използва 
услугите или когато клиентът 
помага за идентифицирането и 
спасяването на жертвата.

Or. en

Изменение 209
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 15 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки разглеждат 
възможността за предприемане на
мерки за инкриминиране на 
използването на услуги, които са 
предмет на експлоатация съгласно 
посоченото в член 2, със знанието, че 
лицето е жертва на престъпление, 
посочено в член 2.

4. Държавите-членки предприемат
мерки за инкриминиране на 
използването на услуги, които са 
предмет на експлоатация съгласно 
посоченото в член 2, със знанието, че 
лицето е жертва на престъпление, 
посочено в член 2.

Or. en
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Изменение 210
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 15 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки разглеждат 
възможността за предприемане на
мерки за инкриминиране на 
използването на услуги, които са 
предмет на експлоатация съгласно 
посоченото в член 2, със знанието, че 
лицето е жертва на престъпление, 
посочено в член 2. 

4. Държавите-членки предприемат
мерки за инкриминиране на 
използването на услуги, които са 
предмет на експлоатация съгласно 
посоченото в член 2, със знанието, че 
лицето е жертва на престъпление, 
посочено в член 2. Относно 
конкретната форма на сексуална 
експлоатация държавите-членки 
предприемат мерки за 
инкриминирането на използването на 
услуги, които са обект на 
експлоатация, независимо дали е 
известно, че лицето е жертва на 
трафик на хора. 

Or. en

Изменение 211
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Член 15 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки разглеждат 
възможността за предприемане на мерки 
за инкриминиране на използването на 
услуги, които са предмет на 
експлоатация съгласно посоченото в 
член 2, със знанието, че лицето е жертва 
на престъпление, посочено в член 2.

4. Държавите-членки предприемат 
правни и други мерки за инкриминиране 
на използването на услуги, които са 
предмет на експлоатация съгласно 
посоченото в член 2, със знанието, че 
лицето е жертва на престъпление, 
посочено в член 2.

Or. lt
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Изменение 212
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 15 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки разглеждат 
възможността за предприемане на
мерки за инкриминиране на 
използването на услуги, които са 
предмет на експлоатация съгласно 
посоченото в член 2, със знанието, че 
лицето е жертва на престъпление, 
посочено в член 2.

4. Държавите-членки предприемат
мерки за инкриминиране на 
използването на услуги, които са 
предмет на експлоатация съгласно 
посоченото в член 2, със знанието, че 
лицето е жертва на престъпление, 
посочено в член 2.

Or. en

Обосновка

Инкриминирането на потребителя на услуги, „предлагани“ от лица, жертви на 
трафик, в случай че той знае, че това лице е жертва на трафик би могло да има 
превантивен ефект по отношение на трафика.

Изменение 213
Anna Záborská

Предложение за директива
Член 15 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки разглеждат 
възможността за предприемане на
мерки за инкриминиране на 
използването на услуги, които са 
предмет на експлоатация съгласно 
посоченото в член 2, със знанието, че 
лицето е жертва на престъпление, 
посочено в член 2.

4. Държавите-членки предприемат
мерки за инкриминиране на 
използването на услуги, които са 
предмет на експлоатация съгласно 
посоченото в член 2, със знанието, че 
лицето е жертва на престъпление, 
посочено в член 2.

Or. en
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Обосновка

Тежестта на деянието, посочено в частта на разпоредбата, която се изменя, 
заслужава да бъде санкционирана.

Изменение 214
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато използването на услугите е 
обусловено от конкретна опасност за 
живота на потребителите или 
услугите са използвани по 
хуманитарни причини с цел 
подпомагане на жертвата или 
лицето е било принудено да използва 
услугите, необходимо е всеки случай 
да бъде разглеждан отделно, за да се 
определи приложимостта на 
наказанията.

Or. en

Изменение 215
Edit Bauer

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки създават или 
подкрепят съществуващата 
безплатна многоезикова гореща 
телефонна линия/телефонна линия за 
оказване на помощ с единен 
европейски номер с цел предоставяне 
на първа помощ на жертвите. 
Държавите-членки следва също да 
разгледат възможността 
безплатната гореща телефонна 
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линия да бъде избирана извън ЕС.

Or. en

Изменение 216
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Призовават се държавите-членки 
да установят координация и 
сътрудничество в областта на 
трансграничната престъпност, 
които да доведат до превенция на 
престъпността.  Обмяната на 
информацията, обмяната на най-
добри практики и постоянният 
открит диалог между 
правоприлагащите агенции са 
положителни стъпки за превенция и 
борба с трафика на хора.  

Or. en

Изменение 217
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. ЕС следва да насърчава 
постигането на по-голяма 
последователност между 
наказателното и трудовото право с 
цел намаляване на търсенето на 
стоки и услуги, произлизащи от 
принудителен труд.  Необходимо е 
постигането на баланс между 
санкции срещу безскрупулни 
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работодатели и действия, целящи 
предотвратяване на въвличането в 
участие на бизнеса.  

Or. en

Обосновка

Принудителният труд и експлоатация в рамките на ЕС е нарастващ проблем, с който 
държавите-членки трябва да се борят.

Изменение 218
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки следва да се 
стремят към подобряване на 
наказателното правораздаване по 
отношение на свързани с трафик 
деяния, така че да попречат на 
трафикантите да действат/да 
останат ненаказани.  

Or. en

Изменение 219
Anna Hedh, Silvia Costa

Предложение за директива
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки вземат необходимите 
мерки за създаването на национални 
органи за докладване или други 
подобни механизми. Задачите на тези 
механизми включват извършване на 
оценка на тенденциите в областта на 
трафика на хора, измерване на 
резултатите от действията за борба с 

1. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки за създаването на 
независими национални органи за 
докладване или други подобни 
механизми. Задачите на тези механизми 
включват събирането на съпоставими 
статистически данни, извършване на 
оценка на тенденциите в областта на 
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трафика на хора и докладване на 
съответните национални органи.

трафика на хора и на механизмите за 
защита и помощ, в тясно 
сътрудничество със 
заинтересованите социални фактори 
и признатите и действащи в тази 
област неправителствени 
организации, измерване на резултатите 
от действията за борба с трафика на 
хора и докладване поне веднъж 
годишно на съответните национални 
органи и на координатора на ЕС за 
борба с трафика на хора.

Or. en

Изменение 220
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки вземат необходимите 
мерки за създаването на национални 
органи за докладване или други 
подобни механизми. Задачите на тези 
механизми включват извършване на 
оценка на тенденциите в областта на 
трафика на хора, измерване на 
резултатите от действията за борба с 
трафика на хора и докладване на 
съответните национални органи.

Държавите-членки вземат необходимите 
мерки за създаването на национални 
органи за докладване или други 
подобни механизми. Задачите на тези 
механизми включват извършване на 
оценка на тенденциите в областта на 
трафика на хора, измерване на 
резултатите от действията за борба с 
трафика на хора и докладване на 
съответните национални органи.

Координаторът на ЕС за борба с 
трафика на хора, създаден в рамките 
на ГД Правосъдие, свобода и 
сигурност сътрудничи с
националните докладчици или 
равностойни на тях механизми и 
гарантира сътрудничество между 
държавите-членки,Frontex, Европол, 
Интерпол, неправителствени 
организации и други заинтересовани 
ключови фактори в борбата срещу 
трафика на хора.
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Or. en

Обосновка

Координаторът на ЕС за борба с трафика на хора ще донесе ползи на ЕС, тъй като 
ще засили сътрудничеството между държавите-членки и ще докладва на 
институциите на ЕС. Координаторът обаче не следва да представлява отделен 
орган, а да бъде включен в рамките на ГД Правосъдие, свобода и сигурност с цел да се 
избегнат допълнителни административна тежест и разходи. 

Изменение 221
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки вземат необходимите 
мерки за създаването на национални 
органи за докладване или други 
подобни механизми. Задачите на тези 
механизми включват извършване на 
оценка на тенденциите в областта на 
трафика на хора, измерване на 
резултатите от действията за борба с 
трафика на хора и докладване на 
съответните национални органи. 

Държавите-членки вземат необходимите 
мерки за създаването на национални 
органи за докладване или други 
подобни механизми. Задачите на тези 
механизми включват, в 
сътрудничество с организациите на 
гражданското общество, извършване 
на оценка на тенденциите в областта на 
трафика на хора, измерване на 
резултатите от действията за борба с 
трафика на хора и докладване на 
съответните национални и европейски
органи. Националните докладчици 
следва да са политически и партийно 
необвързани и следва да разполагат с 
достатъчно финансови средства. 

Or. en
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Изменение 222
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки вземат необходимите 
мерки за създаването на национални 
органи за докладване или други 
подобни механизми. Задачите на тези 
механизми включват извършване на 
оценка на тенденциите в областта на 
трафика на хора, измерване на 
резултатите от действията за борба с 
трафика на хора и докладване на 
съответните национални органи. 

Държавите-членки вземат необходимите 
мерки за създаването на национални 
органи за докладване или други 
подобни механизми. Задачите на тези 
механизми включват извършване на 
оценка на тенденциите в областта на 
трафика на хора, измерване на 
резултатите от действията за борба с 
трафика на хора и докладване на 
съответните национални и европейски
органи. Националните докладчици 
следва да са политически и партийно 
необвързани и следва да притежават 
достатъчно финансови средства. 

Or. en

Изменение 223
Антония Първанова, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки вземат необходимите 
мерки за създаването на национални 
органи за докладване или други 
подобни механизми. Задачите на тези 
механизми включват извършване на 
оценка на тенденциите в областта на 
трафика на хора, измерване на 
резултатите от действията за борба с 
трафика на хора и докладване на 
съответните национални органи.

Държавите-членки вземат необходимите 
мерки за създаването на национални 
органи за докладване или други 
подобни механизми. Задачите на тези 
механизми включват извършване на 
оценка на тенденциите в областта на 
трафика на хора, измерване и 
наблюдение на резултатите от 
действията за борба с трафика на хора и 
докладване на съответните национални 
и европейски органи. 

Or. en
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Изменение 224
Anna Hedh, Silvia Costa

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Събраната информация се предава 
на координатора на ЕС за борба с 
трафика на хора, Евроюст, Европол и 
Frontex. Въз основа на това и като 
използва всякаква друга налична 
информация, координаторът на ЕС за 
борба с трафика на хора, в 
сътрудничество с Евроюст, Европол, 
Frontex и заинтересованите социални 
фактори и признатите и действащи 
неправителствени организации, 
изготвя годишен доклад относно 
положението с трафика на хора. 
Докладът се представя на 
Европейския парламент, 
националните парламенти, 
Европейската комисия и Съвета.

Or. en

Изменение 225
Judith Sargentini

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Събраната информация се предава 
на координатора на ЕС за борба с 
трафика на хора, Агенцията на ЕС за 
основните права, Евроюст, Европол, 
EASO и Frontex.  Въз основа на това и 
като използва всякаква друга налична 
информация, координаторът на ЕС за 
борба с трафика на хора, в 
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сътрудничество с Агенцията на ЕС за 
основните права, Евроюст, Европол, 
EASO и Frontex, изготвя годишен 
доклад относно положението с 
трафика на хора. Докладът се 
представя на Европейския парламент, 
националните парламенти, 
Европейската комисия и Съвета.

Or. en

Изменение 226
Edit Bauer

Предложение за директива
Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Координатор на ЕС за борба с 
трафика на хора 

1. Правната рамка за координатора 
на Европейския съюз за борба с 
трафика на хора се определя под 
надзора на члена на Комисията, 
отговарящ за вътрешните работи. 

2. Координаторът на Европейския 
съюз за борба с трафика на хора 
отговаря за гарантирането на 
съгласуван подход срещу трафика на 
хора в държавите-членки, както и на 
равнището на ЕС, за координирането 
на дейността на националните 
органи за докладване, за 
осигуряването на хармонизирано 
наблюдение и за докладването на 
европейските институции. 
Координаторът на Европейския съюз 
за борба с трафика на хора 
консултира всички европейски 
институции и органи, както по своя 
собствена инициатива, така и при 
запитване, по всички въпроси, 
свързани с трафика на хора.  
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3. Настоящият член влиза в сила пет 
години след публикуването на 
директивата в Официалния вестник 
на Европейския съюз. 

Or. en

Изменение 227
Emine Bozkurt

Предложение за директива
Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като част от политиката на 
разширяване, от ключово значение е 
полицейското и съдебно 
сътрудничество като част от 
ефективните усилия на ЕС за борба с 
трафика на хора. Държавите-членки 
и координаторът на ЕС за борба с 
трафика на хора следва да 
гарантират, че политиките на ЕС, 
произтичащи от настоящата 
директива са надлежно приети по 
един и същ начин от потенциалните 
кандидатки и страните кандидатки с 
цел осигуряване на съответствие. 
Борбата срещу трафика на хора 
може да бъде успешна единствено ако 
правителствата, агенциите и 
организациите на местно, регионално, 
национално и международно равнище 
работят заедно.

Or. en


