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Pozměňovací návrh 53
Judith Sargentini

Návrh směrnice
Právní východisko 5 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Rady 2004/81/ES 
o povolení k pobytu vydávaném státním 
příslušníkům třetích zemí, kteří jsou 
oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi 
pomoc k nedovolenému přistěhovalectví 
a kteří spolupracují s příslušnými orgány,

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Obchodování s lidmi je trestným 
činem, jehož hlavním prvkem je 
vykořisťování jedince a aby k němu došlo, 
musí být uplatněna kombinace tří prvků 
(skutek, prostředek, úmysl). 

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Emine Bozkurt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Evropská unie je odhodlána 
obchodování s lidmi předcházet, bojovat 
proti němu a chránit práva obětí tohoto 

(2) Evropská unie je odhodlána 
obchodování s lidmi předcházet, bojovat 
proti němu a chránit práva obětí tohoto 
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obchodování. Za tímto účelem bylo přijato 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV 
ze dne 19. července 2002 o boji proti 
obchodování s lidmi a plán EU týkající se 
osvědčených postupů, norem a způsobů 
práce pro boj proti obchodu s lidmi a jeho 
předcházení (2005/C 311/01). Souběžně 
provádí EU ve třetích zemích, odkud oběti 
pocházejí nebo odkud jsou přepravovány, 
opatření na zvyšování informovanosti, 
snižování zranitelnosti, poskytování 
podpory a pomoci obětem, dále na boj 
proti prvotním příčinám obchodování 
s lidmi a na poskytování podpory zemím 
při zavádění příslušných právních 
předpisů. Koordinace trestního stíhání 
v případech obchodování s lidmi bude 
navíc usnadněna přijetím rámcového 
rozhodnutí Rady 2009/948/SVV 
o předcházení kompetenčním sporům při 
výkonu pravomoci v trestním řízení 
a jejich řešení.

obchodování. Za tímto účelem bylo přijato 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV 
ze dne 19. července 2002 o boji proti 
obchodování s lidmi a plán EU týkající se 
osvědčených postupů, norem a způsobů 
práce pro boj proti obchodu s lidmi a jeho 
předcházení (2005/C 311/01). Koordinace 
trestního stíhání v případech obchodování 
s lidmi bude navíc usnadněna přijetím 
rámcového rozhodnutí Rady 
2009/948/SVV o předcházení 
kompetenčním sporům při výkonu 
pravomoci v trestním řízení a jejich řešení. 
Souběžně provádí EU ve třetích zemích, 
odkud oběti pocházejí nebo kudy jsou 
přepravovány, opatření na zvyšování 
informovanosti, snižování zranitelnosti, 
poskytování podpory a pomoci obětem, 
dále na boj proti prvotním příčinám 
obchodování s lidmi a na poskytování 
podpory zemím při zavádění příslušných 
právních předpisů. V rámci procesu 
rozšiřování zahrnula EU boj proti 
obchodování s lidmi do dohod o stabilizaci 
a přidružení s potencionálními 
kandidátskými zeměmi pro členství v EU.  
Tento závazek by měl i nadále 
představovat významný prvek v procesu 
rozšiřování.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Chudoba je hlavní hybnou silou při 
rozšiřování obchodování s lidmi. EU musí 
podnikat více pro odstraňování chudoby 
v rámci EU a mimo ní. 

Or. en
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Odůvodnění

Z praktického hlediska je chudoba jednou ze základních příčin obchodováním s lidmi. Pokud 
má EU pokročit v procesu řešení otázky obchodování s lidmi, je třeba si tento problém 
přiznat.

Pozměňovací návrh 57
Anna Hedh, Silvia Costa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V této směrnici se k boji proti 
obchodování s lidmi přijímá integrovaný 
a ucelený přístup. Hlavními cíli směrnice 
jsou důslednější prevence a stíhání při 
obchodování s lidmi, jakož i ochrana práv 
obětí. Děti jsou zranitelnější, proto jsou 
obchodováním s lidmi ohroženy více. V 
souladu s Listinou základních práv 
Evropské unie a Úmluvou Organizace 
spojených národů o právech dítěte musí být 
při uplatňování této směrnice prvořadým 
hlediskem nejlepší zájem dítěte.

(3) V této směrnici se k boji proti 
obchodování s lidmi přijímá integrovaný 
a ucelený humanitární přístup a směrnice 
by měla být uplatňována s ohledem na 
směrnici Rady 2004/81/ES ze dne 
29. dubna 2004 o povolení k pobytu 
vydávaném státním příslušníkům třetích 
zemí, kteří jsou oběťmi obchodování 
s lidmi nebo obdrželi pomoc 
k nedovolenému přistěhovalectví a kteří 
spolupracují s příslušnými orgány1, a na 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2009/52/ES ze dne 18. června 2009 
o minimálních normách pro sankce 
a opatření vůči zaměstnavatelům 
neoprávněně pobývajících státních 
příslušníků třetích zemí2. Hlavními cíli 
směrnice jsou důslednější prevence 
a stíhání při obchodování s lidmi, jakož 
i ochrana práv obětí. Děti jsou 
zranitelnější, proto jsou obchodováním 
s lidmi ohroženy více. V souladu s Listinou 
základních práv Evropské unie a Úmluvou 
Organizace spojených národů o právech 
dítěte musí být při uplatňování této 
směrnice prvořadým hlediskem nejlepší 
zájem dítěte. Při provádění této směrnice 
by měl být řádně zohledněn soulad se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2010/.../EU z … o boji proti pohlavnímu 
zneužívání, sexuálnímu vykořisťování dětí 
a dětské pornografii, kterou se ruší 
rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV.
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_________
1Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 19.
2Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 24.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Edit Bauer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V této směrnici se k boji proti 
obchodování s lidmi přijímá integrovaný 
a ucelený přístup. Hlavními cíli směrnice 
jsou důslednější prevence a stíhání při 
obchodování s lidmi, jakož i ochrana práv 
obětí. Děti jsou zranitelnější, proto jsou 
obchodováním s lidmi ohroženy více. V 
souladu s Listinou základních práv 
Evropské unie a Úmluvou Organizace 
spojených národů o právech dítěte musí být 
při uplatňování této směrnice prvořadým 
hlediskem nejlepší zájem dítěte.

(3) V této směrnici se k boji proti 
obchodování s lidmi přijímá integrovaný 
a ucelený přístup a směrnice by měla být 
uplatňována s ohledem na směrnici Rady 
2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 
o povolení k pobytu vydávaném státním 
příslušníkům třetích zemí, kteří jsou 
oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi 
pomoc k nedovolenému přistěhovalectví 
a kteří spolupracují s příslušnými 
orgány1, a na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 
18. června 2009 o minimálních normách 
pro sankce a opatření vůči 
zaměstnavatelům neoprávněně 
pobývajících státních příslušníků třetích 
zemí2. Hlavními cíli směrnice jsou 
důslednější prevence a stíhání při 
obchodování s lidmi, jakož i ochrana práv 
obětí. Děti jsou zranitelnější, proto jsou 
obchodováním s lidmi ohroženy více. V 
souladu s Listinou základních práv 
Evropské unie a Úmluvou Organizace 
spojených národů o právech dítěte musí být 
při uplatňování této směrnice prvořadým 
hlediskem nejlepší zájem dítěte. Při 
provádění této směrnice by měl být řádně 
zohledněn soulad se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2010/.../EU z … o 
boji proti pohlavnímu zneužívání, 
sexuálnímu vykořisťování dětí a dětské 
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pornografii, kterou se ruší rámcové 
rozhodnutí 2004/68/SVV.
_________
1Úř. věst. L 261, 6.8..2004, s. 19.
2Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 24.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V této směrnici se k boji proti 
obchodování s lidmi přijímá integrovaný 
a ucelený přístup. Hlavními cíli směrnice 
jsou důslednější prevence a stíhání při 
obchodování s lidmi, jakož i ochrana práv 
obětí. Děti jsou zranitelnější, proto jsou 
obchodováním s lidmi ohroženy více. V 
souladu s Listinou základních práv 
Evropské unie a Úmluvou Organizace 
spojených národů o právech dítěte musí být 
při uplatňování této směrnice prvořadým 
hlediskem nejlepší zájem dítěte.

(3) V této směrnici se k boji proti 
obchodování s lidmi přijímá integrovaný 
a ucelený, a zároveň mnohostranný 
přístup. Hlavními cíli směrnice jsou 
důslednější prevence a stíhání při 
obchodování s lidmi, jakož i ochrana práv 
obětí. Ženy představují převážnou většinu 
obětí obchodování s lidmi a zejména při 
obchodování pro účely pohlavního 
vykořisťování. Děti jsou zranitelnější, 
proto jsou obchodováním s lidmi ohroženy 
více. V souladu s Listinou základních práv 
Evropské unie a Úmluvou Organizace 
spojených národů o právech dítěte musí být 
při uplatňování této směrnice prvořadým 
hlediskem nejlepší zájem dítěte. V této 
směrnici je rovněž zohledněno 
porozumění souvislostem různých forem 
obchodování s lidmi a je také jejím cílem 
zajistit, aby byla každá z těchto forem byla 
potírána prostřednictvím co 
nejúčinnějších opatření. Důrazné 
genderové hledisko je obsaženo ve všech 
ustanoveních této směrnice v souladu 
s Listinou základních práv Evropské unie 
a s Úmluvou o odstranění všech forem 
diskriminace žen (CEDAW).
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Or. en

Pozměňovací návrh 60
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V této směrnici se k boji proti 
obchodování s lidmi přijímá integrovaný 
a ucelený přístup. Hlavními cíli směrnice 
jsou důslednější prevence a stíhání při 
obchodování s lidmi, jakož i ochrana práv 
obětí. Děti jsou zranitelnější, proto jsou 
obchodováním s lidmi ohroženy více. V 
souladu s Listinou základních práv 
Evropské unie a Úmluvou Organizace 
spojených národů o právech dítěte musí být 
při uplatňování této směrnice prvořadým 
hlediskem nejlepší zájem dítěte. 

(3) V této směrnici se k boji proti 
obchodování s lidmi přijímá integrovaný 
a ucelený přístup.  Ženy představují 
převážnou většinu (80 %) obětí 
obchodování s lidmi a zejména při 
obchodování pro účely pohlavního 
vykořisťování. Hlavními cíli směrnice jsou 
důslednější prevence a stíhání při 
obchodování s lidmi, jakož i ochrana práv 
obětí. V této směrnici je rovněž 
zohledněno porozumění souvislostem 
různých forem obchodování s lidmi a je 
také jejím cílem zajistit, aby byla každá z 
těchto forem byla potírána 
prostřednictvím co nejúčinnějších 
opatření. Důrazné genderové hledisko je 
obsaženo ve všech ustanoveních této 
směrnice v souladu s Listinou základních 
práv Evropské unie. Děti jsou 
zranitelnější, proto jsou obchodováním 
s lidmi ohroženy více. V souladu s Listinou 
základních práv Evropské unie a Úmluvou 
Organizace spojených národů o právech 
dítěte musí být při uplatňování této 
směrnice prvořadým hlediskem nejlepší 
zájem dítěte.

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Protokol Organizace spojených národů 
o prevenci, potlačování a trestání 
obchodování s lidmi, zejména se ženami 
a dětmi doplňující Úmluvu OSN proti 
nadnárodnímu organizovanému zločinu 
z roku 2000 a Úmluva Rady Evropy 
o opatřeních proti obchodování s lidmi 
z roku 2005 jsou klíčovými dokumenty pro 
posilování mezinárodní spolupráce při boji 
proti obchodování s lidmi.

(4) Úmluva OSN o potlačování a zrušení 
obchodu s lidmi a využívání prostituce 
druhých osob z roku 1949, protokol 
Organizace spojených národů o prevenci, 
potlačování a trestání obchodování s lidmi, 
zejména se ženami a dětmi doplňující 
Úmluvu OSN proti nadnárodnímu 
organizovanému zločinu z roku 2000 
a Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti 
obchodování s lidmi z roku 2005 jsou 
klíčovými dokumenty pro posilování 
mezinárodní spolupráce při boji proti 
obchodování s lidmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Edit Bauer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S cílem reagovat na aktuální vývoj 
v souvislosti s obchodováním s lidmi 
obsahuje tato směrnice širší pojetí toho, co 
by mělo být považováno za obchodování 
s lidmi, než rámcové rozhodnutí 
2002/629/SVV, a zahrnuje tak další formy 
vykořisťování. V kontextu této směrnice by 
mělo být nucené žebrání považováno za 
formu nucené práce nebo služby ve smyslu 
definice uvedené v Úmluvě Mezinárodní 
organizace práce č. 29 o nucené nebo 
povinné práci ze dne 29. června 1930. 
Využívání jiných osob k žebrání tak do 
rozsahu definice pojmu obchodování 

(5) S cílem reagovat na aktuální vývoj 
v souvislosti s obchodováním s lidmi 
obsahuje tato směrnice širší pojetí toho, co 
by mělo být považováno za obchodování 
s lidmi, než rámcové rozhodnutí 
2002/629/SVV, a zahrnuje tak další formy 
vykořisťování. V kontextu této směrnice by 
mělo být nucené žebrání považováno za 
formu nucené práce nebo služby ve smyslu 
definice uvedené v Úmluvě Mezinárodní 
organizace práce č. 29 o nucené nebo 
povinné práci ze dne 29. června 1930.
Využívání jiných osob k žebrání, včetně 
využívání vyživované osoby, která je obětí 
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s lidmi spadá pouze v případě, že se tato 
činnost vyznačuje všemi rysy příznačnými 
pro nucenou práci či služby. V souladu 
s příslušnou judikaturou by měla být 
platnost případného souhlasu 
s vykonáváním takové služby posuzována 
na individuálním základě. Pokud se však 
jedná o dítě, neměl by být případný souhlas 
nikdy považován za platný. Výraz 
„využívání k trestné činnosti“ by měl být 
chápán jako využívání jiných osob 
k páchání mimo jiné kapesních krádeží, 
drobných krádeží v obchodech a dalších 
podobných činností, které podléhají 
trestním sankcím a představují způsob 
finančního obohacení. Tato definice se 
vztahuje i na obchodování s lidmi za 
účelem odebrání orgánů, které může být 
spojeno s obchodováním s orgány 
a představuje závažné porušení lidské 
důstojnosti a tělesné integrity.

obchodování s lidmi, k žebrání, tak do 
rozsahu definice pojmu obchodování 
s lidmi spadá pouze v případě, že se tato 
činnost vyznačuje všemi rysy příznačnými 
pro nucenou práci či služby. V souladu 
s příslušnou judikaturou by měla být 
platnost případného souhlasu 
s vykonáváním takové služby posuzována 
na individuálním základě. Pokud se však 
jedná o dítě, neměl by být případný souhlas 
nikdy považován za platný. Výraz 
„využívání k trestné činnosti“ by měl být 
chápán jako využívání jiných osob 
k páchání mimo jiné kapesních krádeží, 
drobných krádeží v obchodech a dalších 
podobných činností, které podléhají 
trestním sankcím a představují způsob 
finančního obohacení. Tato definice se 
vztahuje i na obchodování s lidmi za 
účelem odstraňování orgánů, které 
představuje závažné porušení lidské 
důstojnosti a tělesné integrity.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Lívia Járóka

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S cílem reagovat na aktuální vývoj 
v souvislosti s obchodováním s lidmi 
obsahuje tato směrnice širší pojetí toho, co 
by mělo být považováno za obchodování 
s lidmi, než rámcové rozhodnutí 
2002/629/SVV, a zahrnuje tak další formy 
vykořisťování. V kontextu této směrnice by 
mělo být nucené žebrání považováno za 
formu nucené práce nebo služby ve smyslu 
definice uvedené v Úmluvě Mezinárodní 
organizace práce č. 29 o nucené nebo 
povinné práci ze dne 29. června 1930. 
Využívání jiných osob k žebrání tak do 

(5) S cílem reagovat na aktuální vývoj 
v souvislosti s obchodováním s lidmi 
obsahuje tato směrnice širší pojetí toho, co 
by mělo být považováno za obchodování 
s lidmi, než rámcové rozhodnutí 
2002/629/SVV, a zahrnuje tak další formy 
vykořisťování. V kontextu této směrnice by 
mělo být nucené žebrání považováno za 
formu nucené práce nebo služby ve smyslu 
definice uvedené v Úmluvě Mezinárodní 
organizace práce č. 29 o nucené nebo 
povinné práci ze dne 29. června 1930.
Využívání jiných osob k žebrání, včetně 



AM\823510CS.doc 11/111 PE445.701v01-00

CS

rozsahu definice pojmu obchodování 
s lidmi spadá pouze v případě, že se tato 
činnost vyznačuje všemi rysy příznačnými 
pro nucenou práci či služby. V souladu 
s příslušnou judikaturou by měla být 
platnost případného souhlasu 
s vykonáváním takové služby posuzována 
na individuálním základě. Pokud se však 
jedná o dítě, neměl by být případný souhlas 
nikdy považován za platný. Výraz 
„využívání k trestné činnosti“ by měl být 
chápán jako využívání jiných osob 
k páchání mimo jiné kapesních krádeží, 
drobných krádeží v obchodech a dalších 
podobných činností, které podléhají 
trestním sankcím a představují způsob 
finančního obohacení. Tato definice se 
vztahuje i na obchodování s lidmi za 
účelem odebrání orgánů, které může být 
spojeno s obchodováním s orgány
a představuje závažné porušení lidské 
důstojnosti a tělesné integrity.

využívání vyživované osoby, která je obětí 
obchodování s lidmi, k žebrání bez ohledu 
na vztah vyživované osoby k pachatelům, 
tak do rozsahu definice pojmu 
obchodování s lidmi spadá pouze 
v případě, že se tato činnost vyznačuje 
všemi rysy příznačnými pro nucenou práci 
či služby. V souladu s příslušnou 
judikaturou by měla být platnost 
případného souhlasu s vykonáváním 
takové služby posuzována na 
individuálním základě. Pokud se však 
jedná o dítě, neměl by být případný souhlas 
nikdy považován za platný. Výraz 
„využívání k trestné činnosti“ by měl být 
chápán jako využívání jiných osob 
k páchání mimo jiné kapesních krádeží, 
drobných krádeží v obchodech a dalších 
podobných činností, které podléhají 
trestním sankcím a představují způsob 
finančního obohacení. Tato definice se 
vztahuje i na obchodování s lidmi za 
účelem odebírání orgánů, které představuje 
závažné porušení lidské důstojnosti 
a tělesné integrity.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S cílem reagovat na aktuální vývoj 
v souvislosti s obchodováním s lidmi 
obsahuje tato směrnice širší pojetí toho, co 
by mělo být považováno za obchodování 
s lidmi, než rámcové rozhodnutí 
2002/629/SVV, a zahrnuje tak další formy 
vykořisťování. V kontextu této směrnice by 
mělo být nucené žebrání považováno za 
formu nucené práce nebo služby ve smyslu 
definice uvedené v Úmluvě Mezinárodní 

(5) S cílem reagovat na aktuální vývoj 
v souvislosti s obchodováním s lidmi 
obsahuje tato směrnice širší pojetí toho, co 
by mělo být považováno za obchodování 
s lidmi, než rámcové rozhodnutí 
2002/629/SVV, a zahrnuje tak další formy 
vykořisťování. V kontextu této směrnice by 
mělo být nucené žebrání považováno za 
formu nucené práce nebo služby ve smyslu 
definice uvedené v Úmluvě Mezinárodní 
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organizace práce č. 29 o nucené nebo 
povinné práci ze dne 29. června 1930. 
Využívání jiných osob k žebrání tak do 
rozsahu definice pojmu obchodování 
s lidmi spadá pouze v případě, že se tato 
činnost vyznačuje všemi rysy příznačnými 
pro nucenou práci či služby. V souladu 
s příslušnou judikaturou by měla být 
platnost případného souhlasu 
s vykonáváním takové služby posuzována 
na individuálním základě. Pokud se však 
jedná o dítě, neměl by být případný souhlas 
nikdy považován za platný. Výraz 
„využívání k trestné činnosti“ by měl být 
chápán jako využívání jiných osob 
k páchání mimo jiné kapesních krádeží, 
drobných krádeží v obchodech a dalších 
podobných činností, které podléhají 
trestním sankcím a představují způsob 
finančního obohacení. Tato definice se 
vztahuje i na obchodování s lidmi za 
účelem odebrání orgánů, které může být 
spojeno s obchodováním s orgány 
a představuje závažné porušení lidské 
důstojnosti a tělesné integrity.

organizace práce č. 29 o nucené nebo 
povinné práci ze dne 29. června 1930. 
Využívání jiných osob k žebrání tak do 
rozsahu definice pojmu obchodování 
s lidmi spadá pouze v případě, že se tato 
činnost vyznačuje všemi rysy příznačnými 
pro nucenou práci či služby. V souladu 
s příslušnou judikaturou by měla být 
platnost případného souhlasu 
s vykonáváním takové služby posuzována 
na individuálním základě. Pokud se však 
jedná o dítě, neměl by být případný souhlas 
nikdy považován za platný. Výraz 
„využívání k trestné činnosti“ by měl být 
chápán jako využívání jiných osob 
k páchání mimo jiné kapesních krádeží, 
drobných krádeží v obchodech a dalších 
podobných činností, které podléhají 
trestním sankcím a představují způsob 
finančního obohacení. Tato definice se 
vztahuje i na obchodování s lidmi za 
účelem nezákonné adopce dětí 
a nenarozených dětí a odebrání orgánů, 
které může být spojeno s obchodováním 
s orgány a představuje závažné porušení 
lidské důstojnosti a tělesné integrity.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S cílem reagovat na aktuální vývoj 
v souvislosti s obchodováním s lidmi 
obsahuje tato směrnice širší pojetí toho, co 
by mělo být považováno za obchodování 
s lidmi, než rámcové rozhodnutí 
2002/629/SVV, a zahrnuje tak další formy 
vykořisťování. V kontextu této směrnice by 
mělo být nucené žebrání považováno za 
formu nucené práce nebo služby ve smyslu 

(5) S cílem reagovat na aktuální vývoj 
v souvislosti s obchodováním s lidmi 
obsahuje tato směrnice širší pojetí toho, co 
by mělo být považováno za obchodování 
s lidmi, než rámcové rozhodnutí 
2002/629/SVV, a zahrnuje tak další formy 
vykořisťování. V kontextu této směrnice by 
mělo být nucené žebrání považováno za 
formu nucené práce nebo služby ve smyslu 
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definice uvedené v Úmluvě Mezinárodní 
organizace práce č. 29 o nucené nebo 
povinné práci ze dne 29. června 1930. 
Využívání jiných osob k žebrání tak do 
rozsahu definice pojmu obchodování 
s lidmi spadá pouze v případě, že se tato 
činnost vyznačuje všemi rysy příznačnými 
pro nucenou práci či služby. V souladu 
s příslušnou judikaturou by měla být 
platnost případného souhlasu 
s vykonáváním takové služby posuzována 
na individuálním základě. Pokud se však 
jedná o dítě, neměl by být případný 
souhlas nikdy považován za platný. Výraz 
„využívání k trestné činnosti“ by měl být 
chápán jako využívání jiných osob 
k páchání mimo jiné kapesních krádeží, 
drobných krádeží v obchodech a dalších 
podobných činností, které podléhají 
trestním sankcím a představují způsob 
finančního obohacení. Tato definice se 
vztahuje i na obchodování s lidmi za 
účelem odebrání orgánů, které může být 
spojeno s obchodováním s orgány 
a představuje závažné porušení lidské 
důstojnosti a tělesné integrity.

definice uvedené v Úmluvě Mezinárodní 
organizace práce č. 29 o nucené nebo 
povinné práci ze dne 29. června 1930.
Využívání jiných osob k žebrání tak do 
rozsahu definice pojmu obchodování 
s lidmi spadá pouze v případě, že se tato 
činnost vyznačuje všemi rysy příznačnými 
pro nucenou práci či služby. V souladu 
s příslušnou judikaturou by měla být 
platnost případného souhlasu 
s vykonáváním takové služby posuzována 
na individuálním základě. Pokud se však 
jedná o dítě, a ve všech případech 
sexuálního vykořisťování, by případný 
souhlas neměl být nikdy považován za 
platný. Výraz „využívání k trestné 
činnosti“ by měl být chápán jako využívání 
jiných osob k páchání mimo jiné kapesních 
krádeží, drobných krádeží v obchodech 
a dalších podobných činností, které 
podléhají trestním sankcím a představují 
způsob finančního obohacení. Tato 
definice se vztahuje i na obchodování 
s lidmi za účelem odebrání orgánů, které 
může být spojeno s obchodováním 
s orgány a představuje závažné porušení 
lidské důstojnosti a tělesné integrity.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S cílem reagovat na aktuální vývoj 
v souvislosti s obchodováním s lidmi 
obsahuje tato směrnice širší pojetí toho, co 
by mělo být považováno za obchodování 
s lidmi, než rámcové rozhodnutí 
2002/629/SVV, a zahrnuje tak další formy 
vykořisťování. V kontextu této směrnice by 
mělo být nucené žebrání považováno za 

(5) S cílem reagovat na aktuální vývoj 
v souvislosti s obchodováním s lidmi 
obsahuje tato směrnice širší pojetí toho, co 
by mělo být považováno za obchodování 
s lidmi, než rámcové rozhodnutí 
2002/629/SVV, a zahrnuje tak další formy 
vykořisťování. V kontextu této směrnice by 
mělo být nucené žebrání považováno za 
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formu nucené práce nebo služby ve smyslu 
definice uvedené v Úmluvě Mezinárodní 
organizace práce č. 29 o nucené nebo 
povinné práci ze dne 29. června 1930. 
Využívání jiných osob k žebrání tak do 
rozsahu definice pojmu obchodování 
s lidmi spadá pouze v případě, že se tato 
činnost vyznačuje všemi rysy příznačnými 
pro nucenou práci či služby. V souladu 
s příslušnou judikaturou by měla být 
platnost případného souhlasu 
s vykonáváním takové služby posuzována 
na individuálním základě. Pokud se však 
jedná o dítě, neměl by být případný souhlas 
nikdy považován za platný. Výraz 
„využívání k trestné činnosti“ by měl být 
chápán jako využívání jiných osob 
k páchání mimo jiné kapesních krádeží, 
drobných krádeží v obchodech a dalších 
podobných činností, které podléhají 
trestním sankcím a představují způsob 
finančního obohacení. Tato definice se 
vztahuje i na obchodování s lidmi za 
účelem odebrání orgánů, které může být 
spojeno s obchodováním s orgány 
a představuje závažné porušení lidské 
důstojnosti a tělesné integrity.

formu nucené práce nebo služby ve smyslu 
definice uvedené v Úmluvě Mezinárodní 
organizace práce č. 29 o nucené nebo 
povinné práci ze dne 29. června 1930.
Využívání jiných osob k žebrání tak do 
rozsahu definice pojmu obchodování 
s lidmi spadá pouze v případě, že se tato 
činnost vyznačuje všemi rysy příznačnými 
pro nucenou práci či služby. V souladu 
s příslušnou judikaturou by měla být 
platnost případného souhlasu 
s vykonáváním takové služby posuzována 
na individuálním základě. Pokud se však 
jedná o dítě, neměl by být případný souhlas 
nikdy považován za platný. Výraz 
„využívání k trestné činnosti“ by měl být 
chápán jako využívání jiných osob 
k páchání mimo jiné kapesních krádeží, 
drobných krádeží v obchodech, trestné 
činnosti spojené s užíváním drog a dalších 
podobných činností, které podléhají 
trestním sankcím a představují způsob 
finančního obohacení. Tato definice se 
vztahuje i na obchodování s lidmi za 
účelem odebrání orgánů, které může být 
spojeno s obchodováním s orgány 
a představuje závažné porušení lidské 
důstojnosti a tělesné integrity.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Rodinní příslušníci nebo příbuzní 
žebrajících dětí mohou být zapojeni do 
procesu obchodování s lidmi, což vede 
k žebrání dítěte v situaci vykořisťování.
Aby se dalo přiměřeně reagovat, měly by 
se jednotlivé případy dětí posuzovat 
individuálně s přihlédnutím k názorům 
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dítěte a situaci rodiny dítěte, včetně úlohy 
rodinných příslušníků v procesu 
obchodování s lidmi. Rozhodnutí by mělo 
být učiněno v nejlepším zájmu dítěte při 
zohlednění toho, že mohou existovat 
okolnosti, za nichž je sociální pomoc dítěti 
a jeho rodinným příslušníkům vhodnějším 
řešením situace, zatímco za jiných 
okolností může být na místě trestní stíhání 
rodičů či příbuzných, pokud byli zapojeni 
do obchodování s lidmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Za účelem důslednější prevence, 
ochrany a trestního stíhání je nezbytné 
rozlišovat mezi obchodováním s lidmi za 
účelem odebrání orgánů, které může být 
provedeno pouze v případě, jsou-li orgány 
odebrány žijícím dárcům, 
a obchodováním s orgány, tkáněmi 
a buňkami. Komise a Europol by měli 
vypracovat a provádět cílený přístup 
k těmto dvěma problémům, jenž by měl 
především zlepšit monitorovaní obou typů 
případů obchodování s orgány.

Or. en

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby bylo obchodování s orgány začleněno do působnosti příslušných 
nástrojů EU. Tento návrh směrnice by na druhé straně měl zohlednit hlavní doporučení 
společné studie Rady Evropy a OSN o obchodování s orgány, tkáněmi a buňkami 
a obchodování s lidmi pro účely odebírání orgánů z roku 2009, v níž se z právního hlediska 
jasně rozlišuje mezi oběma formami obchodování, a potřebu získávání spolehlivých údajů 
z této oblasti.



PE445.701v01-00 16/111 AM\823510CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 69
Edit Bauer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Výše sankcí v této směrnici odráží 
rostoucí znepokojení členských států 
v souvislosti s nárůstem obchodování 
s lidmi. Vzhledem k závažnosti tohoto 
trestného činu je cílem této směrnice 
zajistit v EU další harmonizaci a zvýšení 
sankcí. Pokud je trestný čin spáchán za 
určitých okolností, například na osobě 
obzvláště zranitelné, sankce by měla být 
ještě přísnější. V kontextu této směrnice 
zahrnují obzvláště zranitelné osoby 
přinejmenším všechny děti a dospělé 
osoby, jež byly v době spáchání trestného 
činu obzvlášť zranitelné z důvodu 
těhotenství, zdravotního stavu nebo
zdravotního postižení. Pokud se jedná 
o obzvláště závažný trestný čin, např. 
pokud jím byl ohrožen život oběti nebo byl 
spáchán za užití hrubého násilí nebo jím 
byla oběti způsobena obzvláště závažná 
újma, je třeba tuto skutečnost zohlednit 
zvláště přísnou sankcí. Pokud je v této 
směrnici odkaz na předávání, je třeba 
takový odkaz vykládat v souladu 
s rámcovým rozhodnutím Rady
2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 
o evropském zatýkacím rozkazu 
a postupech předávání mezi členskými 
státy.

(6) Výše sankcí v této směrnici odráží 
rostoucí znepokojení členských států 
v souvislosti s nárůstem obchodování 
s lidmi. Vzhledem k závažnosti tohoto 
trestného činu je cílem této směrnice 
zajistit v EU další harmonizaci a zvýšení 
sankcí. Pokud je trestný čin spáchán za 
určitých okolností, například na osobě 
obzvláště zranitelné, sankce by měla být 
ještě přísnější. V kontextu této směrnice 
zahrnují obzvláště zranitelné osoby 
přinejmenším všechny děti a dospělé 
osoby, jež byly obzvlášť zranitelné 
z důvodu těhotenství, zdravotního stavu, 
zdravotního postižení, nebo pokud byla 
oběť mučena, znásilněna či vystavena 
jiným závažným formám psychického, 
fyzického nebo sexuálního násilí. Pokud 
se jedná o obzvláště závažný trestný čin, 
např. pokud jím byl ohrožen život oběti 
nebo byl spáchán za užití hrubého násilí 
nebo jím byla oběti způsobena obzvláště 
závažná újma, je třeba tuto skutečnost 
zohlednit zvláště přísnou sankcí. Pokud je 
v této směrnici odkaz na předávání, je třeba 
takový odkaz vykládat v souladu 
s rámcovým rozhodnutím Rady 
2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 
o evropském zatýkacím rozkazu 
a postupech předávání mezi členskými 
státy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Lívia Járóka

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Výše sankcí v této směrnici odráží 
rostoucí znepokojení členských států 
v souvislosti s nárůstem obchodování 
s lidmi. Vzhledem k závažnosti tohoto 
trestného činu je cílem této směrnice 
zajistit v EU další harmonizaci a zvýšení 
sankcí. Pokud je trestný čin spáchán za 
určitých okolností, například na osobě 
obzvláště zranitelné, sankce by měla být 
ještě přísnější. V kontextu této směrnice 
zahrnují obzvláště zranitelné osoby 
přinejmenším všechny děti a dospělé 
osoby, jež byly v době spáchání trestného 
činu obzvlášť zranitelné z důvodu 
těhotenství, zdravotního stavu nebo 
zdravotního postižení. Pokud se jedná 
o obzvláště závažný trestný čin, např. 
pokud jím byl ohrožen život oběti nebo byl 
spáchán za užití hrubého násilí nebo jím 
byla oběti způsobena obzvláště závažná 
újma, je třeba tuto skutečnost zohlednit 
zvláště přísnou sankcí. Pokud je v této 
směrnici odkaz na předávání, je třeba 
takový odkaz vykládat v souladu 
s rámcovým rozhodnutím Rady 
2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 
o evropském zatýkacím rozkazu 
a postupech předávání mezi členskými 
státy.

(6) Výše sankcí v této směrnici odráží 
rostoucí znepokojení členských států 
v souvislosti s nárůstem obchodování 
s lidmi. Vzhledem k závažnosti tohoto 
trestného činu je cílem této směrnice 
zajistit v EU další harmonizaci a zvýšení 
sankcí. Pokud je trestný čin spáchán za 
určitých okolností, například na osobě 
obzvláště zranitelné, sankce by měla být 
ještě přísnější. V kontextu této směrnice 
zahrnují obzvláště zranitelné osoby 
přinejmenším všechny děti a dospělé 
osoby, jež byly obzvlášť zranitelné 
z důvodu pohlaví, těhotenství, zdravotního 
stavu nebo zdravotního postižení nebo 
pokud byla oběť mučena, nucena užívat 
drogy nebo léky, znásilněna či vystavena 
jiným závažným formám psychického, 
fyzického nebo sexuálního násilí. Pokud 
se jedná o obzvláště závažný trestný čin, 
např. pokud jím byl ohrožen život oběti 
nebo byl spáchán za užití hrubého násilí 
nebo jím byla oběti způsobena obzvláště 
závažná újma, je třeba tuto skutečnost 
zohlednit zvláště přísnou sankcí. Pokud je 
v této směrnici odkaz na předávání, je třeba 
takový odkaz vykládat v souladu 
s rámcovým rozhodnutím Rady 
2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 
o evropském zatýkacím rozkazu 
a postupech předávání mezi členskými 
státy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 71
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Výše sankcí v této směrnici odráží 
rostoucí znepokojení členských států 
v souvislosti s nárůstem obchodování 
s lidmi. Vzhledem k závažnosti tohoto 
trestného činu je cílem této směrnice 
zajistit v EU další harmonizaci a zvýšení 
sankcí. Pokud je trestný čin spáchán za 
určitých okolností, například na osobě 
obzvláště zranitelné, sankce by měla být 
ještě přísnější. V kontextu této směrnice 
zahrnují obzvláště zranitelné osoby 
přinejmenším všechny děti a dospělé 
osoby, jež byly v době spáchání trestného 
činu obzvlášť zranitelné z důvodu 
těhotenství, zdravotního stavu nebo 
zdravotního postižení. Pokud se jedná 
o obzvláště závažný trestný čin, např. 
pokud jím byl ohrožen život oběti nebo byl 
spáchán za užití hrubého násilí nebo jím 
byla oběti způsobena obzvláště závažná 
újma, je třeba tuto skutečnost zohlednit 
zvláště přísnou sankcí. Pokud je v této 
směrnici odkaz na předávání, je třeba 
takový odkaz vykládat v souladu 
s rámcovým rozhodnutím Rady 
2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 
o evropském zatýkacím rozkazu 
a postupech předávání mezi členskými 
státy.

(6) Výše sankcí v této směrnici odráží 
rostoucí znepokojení členských států 
v souvislosti s nárůstem obchodování 
s lidmi. Vzhledem k závažnosti tohoto 
trestného činu je cílem této směrnice 
zajistit v EU další harmonizaci a zvýšení 
sankcí. Pokud je trestný čin spáchán za 
určitých okolností, například na osobě 
obzvláště zranitelné, sankce by měla být 
ještě přísnější. V kontextu této směrnice 
zahrnují obzvláště zranitelné osoby 
přinejmenším všechny děti a dospělé 
osoby, jež byly v době spáchání trestného 
činu obzvlášť zranitelné z důvodu pohlaví, 
těhotenství, zdravotního stavu nebo 
zdravotního postižení či statusu 
přistěhovalce. Pokud se jedná o obzvláště 
závažný trestný čin, např. pokud jím byl 
ohrožen život oběti nebo byl spáchán za 
užití hrubého násilí nebo jím byla oběti 
způsobena obzvláště závažná újma, je třeba 
tuto skutečnost zohlednit zvláště přísnou 
sankcí. Pokud je v této směrnici odkaz na 
předávání, je třeba takový odkaz vykládat 
v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 
2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 
o evropském zatýkacím rozkazu 
a postupech předávání mezi členskými 
státy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Výše sankcí v této směrnici odráží 
rostoucí znepokojení členských států 
v souvislosti s nárůstem obchodování 
s lidmi. Vzhledem k závažnosti tohoto 
trestného činu je cílem této směrnice 
zajistit v EU další harmonizaci a zvýšení 
sankcí. Pokud je trestný čin spáchán za 
určitých okolností, například na osobě 
obzvláště zranitelné, sankce by měla být 
ještě přísnější. V kontextu této směrnice 
zahrnují obzvláště zranitelné osoby 
přinejmenším všechny děti a dospělé 
osoby, jež byly v době spáchání trestného 
činu obzvlášť zranitelné z důvodu 
těhotenství, zdravotního stavu nebo 
zdravotního postižení. Pokud se jedná 
o obzvláště závažný trestný čin, např. 
pokud jím byl ohrožen život oběti nebo byl 
spáchán za užití hrubého násilí nebo jím 
byla oběti způsobena obzvláště závažná 
újma, je třeba tuto skutečnost zohlednit 
zvláště přísnou sankcí. Pokud je v této 
směrnici odkaz na předávání, je třeba 
takový odkaz vykládat v souladu 
s rámcovým rozhodnutím Rady 
2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 
o evropském zatýkacím rozkazu 
a postupech předávání mezi členskými 
státy.

(6) Výše sankcí v této směrnici odráží 
rostoucí znepokojení členských států 
v souvislosti s nárůstem obchodování 
s lidmi. Vzhledem k závažnosti tohoto 
trestného činu je cílem této směrnice 
zajistit v EU další harmonizaci a zvýšení 
sankcí. Pokud je trestný čin spáchán za 
určitých okolností, například na osobě 
obzvláště zranitelné, sankce by měla být 
ještě přísnější. V kontextu této směrnice 
zahrnují obzvláště zranitelné osoby 
přinejmenším všechny děti a dospělé 
osoby, jež byly v době spáchání trestného 
činu obzvlášť zranitelné z důvodu pohlaví, 
těhotenství, zdravotního stavu nebo 
zdravotního postižení či statusu 
přistěhovalce. Pokud se jedná o obzvláště 
závažný trestný čin, např. pokud jím byl 
ohrožen život oběti nebo byl spáchán za 
užití hrubého násilí, včetně násilí, jehož se 
dopouští muži na ženách, nebo jím byla 
oběti způsobena obzvláště závažná újma, je 
třeba tuto skutečnost zohlednit zvláště 
přísnou sankcí. Pokud je v této směrnici
odkaz na předávání, je třeba takový odkaz 
vykládat v souladu s rámcovým 
rozhodnutím Rady 2002/584/SVV ze dne 
13. června 2002 o evropském zatýkacím 
rozkazu a postupech předávání mezi 
členskými státy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 73
Edit Bauer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zajištění úspěšného 
vyšetřování a trestního stíhání trestných 
činů obchodování s lidmi by jejich zahájení 
nemělo záviset na oznámení nebo obvinění 
ze strany oběti. Trestní stíhání by mělo být 
umožněno dostatečně dlouhou dobu poté, 
co oběť dosáhla zletilosti. Příslušníci 
donucovacích orgánů a státní zástupci by 
měli být náležitě proškoleni, mimo jiné 
s cílem posílit mezinárodní spolupráci 
soudních a donucovacích orgánů. Osoby 
a subjekty odpovědné za vyšetřování 
a trestní stíhání takových trestných činů by 
rovněž měly mít přístup k nástrojům, jež se 
používají k vyšetřování případů 
organizované či jiné závažné trestné 
činnosti a ke kterým patří například 
odposlech, sledování včetně elektronického 
sledování, monitorování bankovních účtů 
či jiné finanční vyšetřování.

(8) V zájmu zajištění úspěšného 
vyšetřování a trestního stíhání trestných 
činů obchodování s lidmi by jejich zahájení 
nemělo záviset na oznámení nebo obvinění 
ze strany oběti. V souladu s vnitrostátními 
právními předpisy přijmou členské státy 
nezbytná opatření, která jim umožní stíhat 
trestné činy upravené touto směrnicí poté, 
co oběť dosáhla zletilosti. V rámci 
vyšetřování by měly být řádně zohledněny 
informační a komunikační technologie 
použité ke spáchání trestného činu a měly 
by být vypracovány konkrétní nástroje na 
prevenci a boj proti obchodování s lidmi, 
které je usnadňováno prostřednictvím 
internetu. Osoby a subjekty odpovědné za 
vyšetřování a trestní stíhání takových 
trestných činů by rovněž měly mít přístup 
k nástrojům, jež se používají k vyšetřování 
případů organizované či jiné závažné 
trestné činnosti a ke kterým patří například 
odposlech, sledování včetně elektronického 
sledování, monitorování bankovních účtů 
či jiné finanční vyšetřování.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zajištění úspěšného 
vyšetřování a trestního stíhání trestných 
činů obchodování s lidmi by jejich zahájení 

(8) V zájmu zajištění úspěšného 
vyšetřování a trestního stíhání trestných 
činů obchodování s lidmi by jejich zahájení 
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nemělo záviset na oznámení nebo obvinění 
ze strany oběti. Trestní stíhání by mělo být 
umožněno dostatečně dlouhou dobu poté, 
co oběť dosáhla zletilosti. Příslušníci 
donucovacích orgánů a státní zástupci by 
měli být náležitě proškoleni, mimo jiné 
s cílem posílit mezinárodní spolupráci 
soudních a donucovacích orgánů. Osoby 
a subjekty odpovědné za vyšetřování 
a trestní stíhání takových trestných činů by 
rovněž měly mít přístup k nástrojům, jež se 
používají k vyšetřování případů 
organizované či jiné závažné trestné 
činnosti a ke kterým patří například 
odposlech, sledování včetně elektronického 
sledování, monitorování bankovních účtů 
či jiné finanční vyšetřování.

nemělo záviset na oznámení nebo obvinění 
ze strany oběti. Trestní stíhání by mělo být 
umožněno dostatečně dlouhou dobu poté, 
co oběť dosáhla zletilosti. Příslušníci 
donucovacích orgánů a státní zástupci by 
měli být náležitě proškoleni, mimo jiné 
s cílem posílit mezinárodní spolupráci 
soudních a donucovacích orgánů. Osoby 
a subjekty odpovědné za vyšetřování 
a trestní stíhání takových trestných činů by 
rovněž měly mít přístup k nástrojům, jež se 
používají k vyšetřování případů 
organizované či jiné závažné trestné 
činnosti a ke kterým patří například 
odposlech, sledování včetně elektronického 
sledování, monitorování bankovních účtů 
či jiné finanční vyšetřování. Předcházení 
obchodování s lidmi je velmi důležité, 
členské státy by za tímto účelem měly boj 
proti obchodování s lidmi učinit svou 
prioritou a všemi prostředky zlepšovat 
možnosti řešení problematiky 
obchodování s lidmi ze strany trestního 
soudnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zajištění úspěšného 
vyšetřování a trestního stíhání trestných 
činů obchodování s lidmi by jejich zahájení 
nemělo záviset na oznámení nebo obvinění 
ze strany oběti. Trestní stíhání by mělo být 
umožněno dostatečně dlouhou dobu poté, 
co oběť dosáhla zletilosti. Příslušníci 
donucovacích orgánů a státní zástupci by 
měli být náležitě proškoleni, mimo jiné 
s cílem posílit mezinárodní spolupráci 
soudních a donucovacích orgánů. Osoby 

(8) V zájmu zajištění úspěšného 
vyšetřování a trestního stíhání trestných 
činů obchodování s lidmi by jejich zahájení 
nemělo záviset na oznámení nebo obvinění 
ze strany oběti. Trestní stíhání by mělo být 
umožněno dostatečně dlouhou dobu poté, 
co oběť dosáhla zletilosti. Příslušníci 
donucovacích orgánů a státní zástupci by 
měli být náležitě proškoleni, mimo jiné 
s cílem posílit mezinárodní spolupráci 
soudních a donucovacích orgánů. Osoby 
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a subjekty odpovědné za vyšetřování 
a trestní stíhání takových trestných činů by 
rovněž měly mít přístup k nástrojům, jež se 
používají k vyšetřování případů 
organizované či jiné závažné trestné 
činnosti a ke kterým patří například 
odposlech, sledování včetně elektronického 
sledování, monitorování bankovních účtů 
či jiné finanční vyšetřování.

a subjekty odpovědné za vyšetřování 
a trestní stíhání takových trestných činů by 
rovněž měly mít přístup ke zvláštním
nástrojům, jež se již používají 
k vyšetřování případů organizované či jiné 
závažné trestné činnosti a ke kterým patří 
například odposlech, sledování včetně 
elektronického sledování, využívání 
tajných policejních sil, monitorování 
bankovních účtů či jiné finanční 
vyšetřování. V rámci vyšetřování by mělo 
být řádně zohledněno využívání internetu 
obchodníky s lidmi a měly by být vyvinuty 
zvláštní nástroje pro prevenci a řešení 
problematiky obchodování s lidmi 
prostřednictvím kybernetického prostoru.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely řešení problému obchodování s lidmi potřebujeme stejné metody vyšetřování, jaké 
jsou využívány při jiných vážných trestných činech, jako např. při obchodu s drogami 
a organizovaném zločinu. Využívání internetu tvoří součást obchodování s lidmi, bod 
odůvodnění by se však na něj zaměřovat neměl, protože jeho cílem je posílit mezinárodní 
spolupráci při prosazování práva a soudní spolupráci.

Pozměňovací návrh 76
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zajištění úspěšného 
vyšetřování a trestního stíhání trestných 
činů obchodování s lidmi by jejich zahájení 
nemělo záviset na oznámení nebo obvinění 
ze strany oběti. Trestní stíhání by mělo být 
umožněno dostatečně dlouhou dobu poté, 
co oběť dosáhla zletilosti. Příslušníci 
donucovacích orgánů a státní zástupci by 
měli být náležitě proškoleni, mimo jiné 
s cílem posílit mezinárodní spolupráci
soudních a donucovacích orgánů. Osoby 

(8) V zájmu zajištění úspěšného 
vyšetřování a trestního stíhání trestných 
činů obchodování s lidmi by jejich zahájení 
nemělo záviset na oznámení nebo obvinění 
ze strany oběti. Trestní stíhání by mělo být 
umožněno dostatečně dlouhou dobu poté, 
co oběť dosáhla zletilosti. Příslušníci 
donucovacích orgánů a státní zástupci by 
měli být náležitě proškoleni a připraveni 
na práci s oběťmi a měli by mít na paměti 
přístup zohledňující rovnoprávnost žen a 
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a subjekty odpovědné za vyšetřování 
a trestní stíhání takových trestných činů by 
rovněž měly mít přístup k nástrojům, jež se 
používají k vyšetřování případů 
organizované či jiné závažné trestné 
činnosti a ke kterým patří například 
odposlech, sledování včetně elektronického 
sledování, monitorování bankovních účtů 
či jiné finanční vyšetřování.

mužů, což by mělo přispět k posílení 
mezinárodní spolupráce soudních a 
donucovacích orgánů. Osoby a subjekty 
odpovědné za vyšetřování a trestní stíhání 
takových trestných činů by rovněž měly 
mít přístup k nástrojům, jež se používají 
k vyšetřování případů organizované či jiné 
závažné trestné činnosti a ke kterým patří 
například odposlech, sledování včetně 
elektronického sledování, monitorování 
bankovních účtů či jiné finanční 
vyšetřování.

Or. lt

Pozměňovací návrh 77
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Členské státy by měly podporovat 
policejní a soudní spolupráci, zejména 
pokud jde o přeshraniční vyšetřování.  
Dobrým příkladem v této oblasti jsou 
společné vyšetřovací týmy koordinované 
Europolem, které by měly být 
podporovány. Výměna osvědčených 
postupů by pro členské státy rovněž mohla 
představovat přínos.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba bojovat s obchodováním s lidmi na mezinárodní úrovni a posilovat přeshraniční 
spolupráci prostřednictvím mezinárodního a přeshraničního vyšetřování. Úloha Europolu je 
velmi důležitá a měla by být zlepšována.
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Pozměňovací návrh 78
Judith Sargentini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Zatímco směrnice Rady 2004/81/ES 
ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu 
pro státní příslušníky třetích zemí, kteří 
jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo 
obdrželi pomoc k nedovolenému 
přistěhovalectví a kteří spolupracují 
s příslušnými orgány, upravuje vydávání 
povolení k pobytu obětem obchodování 
s lidmi, jež jsou příslušníky třetích zemí, 
a zatímco směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 
dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich 
rodinných příslušníků svobodně se 
pohybovat a pobývat na území členských 
států upravuje výkon práva občanů Unie 
a jejich rodin na volný pobyt a pohyb na 
území členských států včetně ochrany před 
vyhoštěním, tato směrnice stanoví 
specifická ochranná opatření pro všechny 
oběti obchodování s lidmi. Z toho vyplývá, 
že tato směrnice se nezabývá podmínkami 
pro jejich pobyt na území členských států.

(10) Zatímco směrnice Rady 2004/81/ES 
ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu 
pro státní příslušníky třetích zemí, kteří 
jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo 
obdrželi pomoc k nedovolenému 
přistěhovalectví a kteří spolupracují 
s příslušnými orgány, upravuje vydávání 
povolení k pobytu obětem obchodování 
s lidmi, jež jsou příslušníky třetích zemí, 
a zatímco směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 
29. dubna 2004 o právu občanů Unie 
a jejich rodinných příslušníků svobodně se 
pohybovat a pobývat na území členských 
států upravuje výkon práva občanů Unie 
a jejich rodin na volný pobyt a pohyb na 
území členských států včetně ochrany před 
vyhoštěním, tato směrnice stanoví 
specifická ochranná opatření pro všechny 
oběti obchodování s lidmi.

Or. en

Odůvodnění

Přístup této všeobecné směrnice o boji proti obchodování s lidmi by měl být ucelený a v této 
souvislosti se toto znění zdá zbytečné.

Pozměňovací návrh 79
Emine Bozkurt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Obětem obchodování s lidmi musí být (11) Obětem obchodování s lidmi musí být 
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umožněno účinné uplatňování jejich práv. 
Před trestním řízením, v jeho průběhu 
a přiměřenou dobu po jeho skončení by 
proto oběti měly mít k dispozici pomoc 
a podporu. Pomoc a podporu je nutné 
v zájmu jejich účinnosti poskytovat 
konsensuálním způsobem a na 
informovaném základě, čímž bude zaručen 
souhlas oběti například s opatřeními na 
zjišťování nemocí nebo s jinými zásadními 
podpůrnými opatřeními. Poskytovaná 
pomoc a podpora by měla zahrnovat 
alespoň minimální soubor opatření nutných 
k tomu, aby se oběti mohly zotavit 
a uniknout obchodníkům s lidmi. Praktické 
provádění daných opatření by mělo 
probíhat na základě individuálního 
posouzení v souladu s vnitrostátními 
postupy a mělo by zohlednit podmínky 
a potřeby dotyčných osob. Takové osobě 
by se měla pomoc a podpora poskytnout, 
jakmile vznikne podezření, že může být 
obětí obchodování s lidmi, a bez ohledu na 
její ochotu nebo neochotu vystupovat jako 
svědek. Pomoc by se měla poskytovat 
bezpodmínečně alespoň do doby, než 
příslušné orgány přijmou konečné 
rozhodnutí týkající se lhůty na 
rozmyšlenou a povolení k pobytu nebo 
jiným způsobem uznají, že uvedená osoba 
je obětí obchodování s lidmi. V případě, že 
po identifikaci nebo po uplynutí lhůty na 
rozmyšlenou není dotyčná osoba 
považována za oprávněnou k získání 
povolení k pobytu nebo nemá v dané zemi 
zákonný pobyt na základě jiného postupu, 
není příslušný členský stát nadále povinen 
poskytovat této osobě pomoc a podporu
podle této směrnice. Pomoc a podpora by 
měla být v případě potřeby nadále 
poskytována ještě přiměřenou dobu po 
trestním řízení, například pokud probíhá 
léčba související s vážnými tělesnými nebo 
psychickými následky trestného činu, nebo 
je-li ohrožena bezpečnost oběti z důvodu 
její výpovědi během trestního řízení.

umožněno účinné uplatňování jejich práv. 
Před trestním řízením, v jeho průběhu 
a přiměřenou dobu po jeho skončení by 
proto oběti měly mít k dispozici pomoc 
a podporu. Pomoc a podporu je nutné 
v zájmu jejich účinnosti poskytovat 
konsensuálním způsobem a na 
informovaném základě, čímž bude zaručen 
souhlas oběti například s opatřeními na 
zjišťování nemocí nebo s jinými zásadními 
podpůrnými opatřeními. Poskytovaná 
pomoc a podpora by měla zahrnovat 
alespoň minimální soubor opatření nutných 
k tomu, aby se oběti mohly zotavit 
a uniknout obchodníkům s lidmi. Praktické 
provádění daných opatření by mělo 
probíhat na základě individuálního 
posouzení v souladu s vnitrostátními 
postupy a mělo by zohlednit podmínky 
a potřeby dotyčných osob. Takové osobě 
by se měla pomoc a podpora poskytnout, 
jakmile vznikne podezření, že může být 
obětí obchodování s lidmi, a bez ohledu na 
její ochotu nebo neochotu vystupovat jako 
svědek. Pomoc by se měla poskytovat 
bezpodmínečně alespoň do doby, než 
příslušné orgány přijmou konečné 
rozhodnutí týkající se lhůty na 
rozmyšlenou a povolení k pobytu nebo 
jiným způsobem uznají, že uvedená osoba 
je obětí obchodování s lidmi. Pomoc 
a podpora by měla být v případě potřeby 
nadále poskytována ještě přiměřenou dobu 
po trestním řízení, například pokud probíhá 
léčba související s vážnými tělesnými nebo 
psychickými následky trestného činu, nebo 
je-li ohrožena bezpečnost oběti z důvodu 
její výpovědi během trestního řízení.
Opatření proti obchodníkům s lidmi by 
neměla negativně působit na práva obětí 
obchodování s lidmi a přistěhovalců, 
vnitřně vysídlených osob, uprchlíků 
a žadatelů o azyl.

Or. en
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Pozměňovací návrh 80
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Obětem obchodování s lidmi musí být 
umožněno účinné uplatňování jejich práv. 
Před trestním řízením, v jeho průběhu 
a přiměřenou dobu po jeho skončení by 
proto oběti měly mít k dispozici pomoc 
a podporu. Pomoc a podporu je nutné 
v zájmu jejich účinnosti poskytovat 
konsensuálním způsobem a na 
informovaném základě, čímž bude zaručen 
souhlas oběti například s opatřeními na 
zjišťování nemocí nebo s jinými zásadními 
podpůrnými opatřeními. Poskytovaná 
pomoc a podpora by měla zahrnovat 
alespoň minimální soubor opatření nutných 
k tomu, aby se oběti mohly zotavit 
a uniknout obchodníkům s lidmi. Praktické 
provádění daných opatření by mělo 
probíhat na základě individuálního 
posouzení v souladu s vnitrostátními 
postupy a mělo by zohlednit podmínky 
a potřeby dotyčných osob. Takové osobě 
by se měla pomoc a podpora poskytnout, 
jakmile vznikne podezření, že může být 
obětí obchodování s lidmi, a bez ohledu na 
její ochotu nebo neochotu vystupovat jako 
svědek. Pomoc by se měla poskytovat 
bezpodmínečně alespoň do doby, než 
příslušné orgány přijmou konečné 
rozhodnutí týkající se lhůty na 
rozmyšlenou a povolení k pobytu nebo 
jiným způsobem uznají, že uvedená osoba 
je obětí obchodování s lidmi. V případě, že 
po identifikaci nebo po uplynutí lhůty na 
rozmyšlenou není dotyčná osoba 
považována za oprávněnou k získání 
povolení k pobytu nebo nemá v dané zemi 
zákonný pobyt na základě jiného postupu, 
není příslušný členský stát nadále povinen 

(11) Obětem obchodování s lidmi musí být 
umožněno účinné uplatňování jejich práv.
Před trestním řízením, v jeho průběhu 
a přiměřenou dobu po jeho skončení by 
proto oběti měly mít k dispozici pomoc 
a podporu. Oběti obchodování s lidmi 
musí mít možnost získat trvalé povolení 
k pobytu. Pomoc a podporu je nutné 
v zájmu jejich účinnosti poskytovat 
konsensuálním způsobem a na 
informovaném základě, čímž bude zaručen 
souhlas oběti například s opatřeními na 
zjišťování nemocí nebo s jinými zásadními 
podpůrnými opatřeními. Poskytovaná 
pomoc a podpora by měla zahrnovat
alespoň minimální soubor opatření nutných 
k tomu, aby se oběti mohly zotavit 
a uniknout obchodníkům s lidmi. Praktické 
provádění daných opatření by mělo 
probíhat na základě individuálního 
posouzení v souladu s vnitrostátními 
postupy a mělo by zohlednit podmínky 
a potřeby dotyčných osob, včetně 
přistěhovaleckého statusu oběti. Takové 
osobě by se měla pomoc a podpora 
poskytnout, jakmile vznikne podezření, že 
může být obětí obchodování s lidmi, a bez 
ohledu na její ochotu nebo neochotu 
vystupovat jako svědek. Pomoc by se měla 
poskytovat bezpodmínečně alespoň do 
doby, než příslušné orgány přijmou 
konečné rozhodnutí týkající se lhůty na 
rozmyšlenou a povolení k pobytu nebo 
jiným způsobem uznají, že uvedená osoba 
je obětí obchodování s lidmi. V případě, že 
po identifikaci nebo po uplynutí lhůty na 
rozmyšlenou není dotyčná osoba 
považována za oprávněnou k získání 
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poskytovat této osobě pomoc a podporu 
podle této směrnice. Pomoc a podpora by 
měla být v případě potřeby nadále 
poskytována ještě přiměřenou dobu po 
trestním řízení, například pokud probíhá 
léčba související s vážnými tělesnými nebo 
psychickými následky trestného činu, nebo 
je-li ohrožena bezpečnost oběti z důvodu 
její výpovědi během trestního řízení.

povolení k pobytu nebo nemá v dané zemi 
zákonný pobyt na základě jiného postupu, 
není příslušný členský stát nadále povinen 
poskytovat této osobě pomoc a podporu 
podle této směrnice. Pomoc a podpora by 
měla být v případě potřeby nadále 
poskytována ještě přiměřenou dobu po 
trestním řízení, například pokud probíhá 
léčba související s vážnými tělesnými nebo 
psychickými následky trestného činu, nebo 
je-li ohrožena bezpečnost oběti z důvodu 
její výpovědi během trestního řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Obětem obchodování s lidmi musí být 
umožněno účinné uplatňování jejich práv. 
Před trestním řízením, v jeho průběhu 
a přiměřenou dobu po jeho skončení by 
proto oběti měly mít k dispozici pomoc 
a podporu. Pomoc a podporu je nutné 
v zájmu jejich účinnosti poskytovat 
konsensuálním způsobem a na 
informovaném základě, čímž bude zaručen 
souhlas oběti například s opatřeními na 
zjišťování nemocí nebo s jinými zásadními 
podpůrnými opatřeními. Poskytovaná 
pomoc a podpora by měla zahrnovat 
alespoň minimální soubor opatření nutných 
k tomu, aby se oběti mohly zotavit 
a uniknout obchodníkům s lidmi. Praktické 
provádění daných opatření by mělo 
probíhat na základě individuálního 
posouzení v souladu s vnitrostátními 
postupy a mělo by zohlednit podmínky 
a potřeby dotyčných osob. Takové osobě 
by se měla pomoc a podpora poskytnout, 
jakmile vznikne podezření, že může být 

(11) Obětem obchodování s lidmi musí být 
umožněno účinné uplatňování jejich práv.
Před trestním řízením, v jeho průběhu 
a přiměřenou dobu po jeho skončení by 
proto oběti měly mít k dispozici pomoc 
a podporu. Pomoc a podporu je nutné 
v zájmu jejich účinnosti poskytovat 
konsensuálním způsobem a na 
informovaném základě, čímž bude zaručen 
souhlas oběti například s opatřeními na 
zjišťování nemocí nebo s jinými zásadními 
podpůrnými opatřeními. Poskytovaná 
pomoc a podpora by měla zahrnovat 
alespoň minimální soubor opatření nutných 
k tomu, aby se oběti mohly zotavit 
a uniknout obchodníkům s lidmi. Praktické 
provádění daných opatření by mělo 
probíhat na základě individuálního 
posouzení v souladu s vnitrostátními 
postupy a mělo by zohlednit podmínky 
a potřeby dotyčných osob, včetně jejich 
statusu přistěhovalce. Takové osobě by se 
měla pomoc a podpora poskytnout, jakmile 
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obětí obchodování s lidmi, a bez ohledu na 
její ochotu nebo neochotu vystupovat jako 
svědek. Pomoc by se měla poskytovat 
bezpodmínečně alespoň do doby, než 
příslušné orgány přijmou konečné 
rozhodnutí týkající se lhůty na 
rozmyšlenou a povolení k pobytu nebo 
jiným způsobem uznají, že uvedená osoba 
je obětí obchodování s lidmi. V případě, že 
po identifikaci nebo po uplynutí lhůty na 
rozmyšlenou není dotyčná osoba 
považována za oprávněnou k získání 
povolení k pobytu nebo nemá v dané zemi 
zákonný pobyt na základě jiného postupu, 
není příslušný členský stát nadále povinen 
poskytovat této osobě pomoc a podporu 
podle této směrnice. Pomoc a podpora by 
měla být v případě potřeby nadále 
poskytována ještě přiměřenou dobu po 
trestním řízení, například pokud probíhá 
léčba související s vážnými tělesnými nebo 
psychickými následky trestného činu, nebo 
je-li ohrožena bezpečnost oběti z důvodu 
její výpovědi během trestního řízení.

vznikne podezření, že může být obětí 
obchodování s lidmi, a bez ohledu na její 
ochotu nebo neochotu vystupovat jako 
svědek. Pomoc by se měla poskytovat 
bezpodmínečně alespoň do doby, než 
příslušné orgány přijmou konečné 
rozhodnutí týkající se lhůty na 
rozmyšlenou a povolení k pobytu nebo 
jiným způsobem uznají, že uvedená osoba 
je obětí obchodování s lidmi. V případě, že 
po identifikaci nebo po uplynutí lhůty na 
rozmyšlenou není dotyčná osoba 
považována za oprávněnou k získání 
povolení k pobytu nebo nemá v dané zemi 
zákonný pobyt na základě jiného postupu, 
není příslušný členský stát nadále povinen 
poskytovat této osobě pomoc a podporu 
podle této směrnice. Pomoc a podpora by 
měla být v případě potřeby nadále 
poskytována ještě přiměřenou dobu po 
trestním řízení, například pokud probíhá 
léčba související s vážnými tělesnými nebo 
psychickými následky trestného činu, nebo 
je-li ohrožena bezpečnost oběti z důvodu 
její výpovědi během trestního řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Členské státy zabezpečí, aby byla 
obětem obchodování s lidmi při pohybu 
v Evropské unii zaručena a poskytnuta 
stejná úroveň ochrany prostřednictvím 
přiměřených a účinných opatření soudní 
spolupráce. Oběti obchodování s lidmi 
musí být vhodným způsobem informovány 
o ochranných opatřeních, jež jsou 
k dispozici na úrovni EU.
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Or. en

Pozměňovací návrh 83
Barbara Matera

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Veškerá opatření, která provedl 
členský stát s ohledem na oběti 
obchodování s lidmi, musí být zaručena 
na celém území Evropské unie, a to i 
prostřednictvím nástroje, jejž představuje 
evropský ochranný příkaz. 

Or. it

Odůvodnění

Evropský ochranný příkaz může v případech závažného porušení lidských práv představovat 
důležitý nástroj podpory k zaručení stejné ochrany na celém území Unie. 

Pozměňovací návrh 84
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Práva obětí v trestním řízení, včetně 
práva na ochranu a odškodnění, jsou 
stanovena v rámcovém rozhodnutí Rady 
2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 
o postavení obětí v trestním řízení. Kromě 
toho by se měl obětem obchodování s lidmi 
poskytnout přístup k právnímu poradenství 
a k právnímu zastoupení, a to mimo jiné 
i za účelem požadování odškodného. 
Právní poradenství má obětem umožnit 
přístup k informacím a získání poradenství 
o různých možnostech, které mají. Právní 
poradenství a právní zastoupení by mělo 

(12) Práva obětí v trestním řízení, včetně 
práva na ochranu a odškodnění 
a přeshraniční opatření ochrany, jako je 
např. evropský ochranný příkaz, jsou 
stanovena v rámcovém rozhodnutí Rady 
2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 
o postavení obětí v trestním řízení. Obětem 
obchodování s lidmi musí být umožněno 
účinné uplatňování jejich práv. Kromě 
toho by se měl obětem obchodování s lidmi 
rovněž poskytnout přístup k právnímu 
poradenství a k právnímu zastoupení, a to 
mimo jiné i za účelem požadování 
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být poskytováno bezplatně, a to alespoň 
v případě, že oběť nemá dostatečné 
finanční prostředky, a způsobem, který je 
v souladu s vnitrostátními postupy 
členských států. Zejména u dětských obětí 
je nepravděpodobné, že by tyto prostředky 
měly, a proto by v praxi v jejich případě 
mělo být právní poradenství a právní 
zastoupení zdarma. Dále by na základě 
individuálního hodnocení rizika, 
prováděného podle vnitrostátních postupů, 
měla být obětem poskytnuta ochrana před 
odplatou, před zastrašováním a před 
rizikem, že se znovu stanou obětí 
obchodování s lidmi.

odškodného. Právní poradenství má 
obětem umožnit přístup k informacím 
a získání poradenství o různých 
možnostech, které mají. Právní poradenství 
a právní zastoupení by mělo být 
poskytováno bezplatně, a to alespoň 
v případě, že oběť nemá dostatečné 
finanční prostředky, a způsobem, který je 
v souladu s vnitrostátními postupy 
členských států. Zejména u dětských obětí 
je nepravděpodobné, že by tyto prostředky 
měly, a proto by v praxi v jejich případě 
mělo být právní poradenství a právní 
zastoupení zdarma. Dále by na základě 
individuálního hodnocení rizika, 
prováděného podle vnitrostátních postupů, 
měla být obětem poskytnuta ochrana před 
odplatou, před zastrašováním a před 
rizikem, že se znovu stanou obětí 
obchodování s lidmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Anna Záborská

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Práva obětí v trestním řízení, včetně 
práva na ochranu a odškodnění, jsou 
stanovena v rámcovém rozhodnutí Rady 
2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 
o postavení obětí v trestním řízení. Kromě 
toho by se měl obětem obchodování s lidmi 
poskytnout přístup k právnímu poradenství 
a k právnímu zastoupení, a to mimo jiné 
i za účelem požadování odškodného. 
Právní poradenství má obětem umožnit 
přístup k informacím a získání poradenství 
o různých možnostech, které mají. Právní 
poradenství a právní zastoupení by mělo 
být poskytováno bezplatně, a to alespoň 
v případě, že oběť nemá dostatečné 

(12) Práva obětí v trestním řízení, včetně 
práva na ochranu a odškodnění, jsou 
stanovena v rámcovém rozhodnutí Rady 
2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 
o postavení obětí v trestním řízení. Kromě 
toho by se měl obětem obchodování s lidmi 
poskytnout přístup k právnímu poradenství 
a k právnímu zastoupení, a to mimo jiné 
i za účelem požadování odškodného.
Právní poradenství má obětem umožnit 
přístup k informacím a získání poradenství 
o různých možnostech, které mají. Právní 
poradenství a právní zastoupení by mělo 
být poskytováno bezplatně, a to alespoň 
v případě, že oběť nemá dostatečné 
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finanční prostředky, a způsobem, který je 
v souladu s vnitrostátními postupy 
členských států. Zejména u dětských obětí 
je nepravděpodobné, že by tyto prostředky 
měly, a proto by v praxi v jejich případě 
mělo být právní poradenství a právní 
zastoupení zdarma. Dále by na základě 
individuálního hodnocení rizika, 
prováděného podle vnitrostátních postupů, 
měla být obětem poskytnuta ochrana před 
odplatou, před zastrašováním a před 
rizikem, že se znovu stanou obětí 
obchodování s lidmi.

finanční prostředky, a způsobem, který je 
v souladu s vnitrostátními postupy 
členských států. Zejména u dětských obětí 
je nepravděpodobné, že by tyto prostředky 
měly, a proto je v jejich případě právní 
poradenství a právní zastoupení zdarma.
Dále by na základě individuálního 
hodnocení rizika, prováděného podle 
vnitrostátních postupů, měla být obětem 
poskytnuta ochrana před odplatou, před 
zastrašováním a před rizikem, že se znovu 
stanou obětí obchodování s lidmi.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby odůvodnění č. 12 bylo v souladu s přísnějším zněním článku 14 odst. 2 
(„Členské státy zajistí, aby dětské oběti měly okamžitý přístup k bezplatnému právnímu 
poradenství a k bezplatnému právnímu zastupování, a to mimo jiné za účelem požadování 
odškodného.“)

Pozměňovací návrh 86
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Práva obětí v trestním řízení, včetně 
práva na ochranu a odškodnění, jsou 
stanovena v rámcovém rozhodnutí Rady 
2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 
o postavení obětí v trestním řízení. Kromě 
toho by se měl obětem obchodování s lidmi 
poskytnout přístup k právnímu poradenství 
a k právnímu zastoupení, a to mimo jiné 
i za účelem požadování odškodného. 
Právní poradenství má obětem umožnit 
přístup k informacím a získání poradenství 
o různých možnostech, které mají. Právní 
poradenství a právní zastoupení by mělo
být poskytováno bezplatně, a to alespoň 
v případě, že oběť nemá dostatečné 
finanční prostředky, a způsobem, který je 

(12) Práva obětí v trestním řízení, včetně 
práva na ochranu a odškodnění, jsou 
stanovena v rámcovém rozhodnutí Rady 
2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 
o postavení obětí v trestním řízení. Kromě 
toho musí obětem obchodování s lidmi 
poskytnut přístup k právnímu poradenství a 
k právnímu zastoupení, a to mimo jiné i za 
účelem požadování odškodného. Právní 
poradenství má obětem umožnit přístup 
k informacím a získání poradenství 
o různých možnostech, které mají. Právní 
poradenství a právní zastoupení musí být
poskytováno bezplatně, a to alespoň 
v případě, že oběť nemá dostatečné 
finanční prostředky, a způsobem, který je 
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v souladu s vnitrostátními postupy 
členských států. Zejména u dětských obětí 
je nepravděpodobné, že by tyto prostředky 
měly, a proto by v praxi v jejich případě 
mělo být právní poradenství a právní 
zastoupení zdarma. Dále by na základě 
individuálního hodnocení rizika, 
prováděného podle vnitrostátních postupů, 
měla být obětem poskytnuta ochrana před 
odplatou, před zastrašováním a před 
rizikem, že se znovu stanou obětí 
obchodování s lidmi.

v souladu s vnitrostátními postupy 
členských států. Zejména u dětských obětí 
je nepravděpodobné, že by tyto prostředky 
měly, a proto by v praxi v jejich případě 
mělo být právní poradenství a právní 
zastoupení zdarma. Dále na základě 
individuálního hodnocení rizika, 
prováděného podle vnitrostátních postupů, 
musí být obětem poskytnuta ochrana před 
odplatou, před zastrašováním a před 
rizikem, že se znovu stanou obětí 
obchodování s lidmi.

Or. lt

Pozměňovací návrh 87
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Obětem obchodování s lidmi, které již 
postihlo zneužívání a ponižující zacházení, 
k nimž patří sexuální vykořisťování, 
znásilnění, praktiky podobné otroctví či 
odebrání orgánů a jež obchodování s lidmi 
běžně obnáší, by měla být poskytována 
ochrana před sekundární viktimizací 
a dalším traumatem v průběhu trestního 
řízení. Za tímto účelem by se mělo obětem 
obchodování s lidmi při vyšetřování 
a trestním řízení dostávat zacházení 
odpovídající jejich individuálním 
potřebám. Při individuálním posouzení 
potřeb by se měly brát v úvahu okolnosti, 
jako je věk, těhotenství, zdravotní stav, 
zdravotní postižení a jiné osobní okolnosti, 
jakož i tělesné a psychické následky trestné 
činnosti, jejíž obětí daná osoba byla. O 
tom, zda se obětem obchodování s lidmi 
tohoto odpovídajícího zacházení dostane 
a jakým způsobem, bude rozhodnuto 
případ od případu na základě vnitrostátních 
právních předpisů, pravidel pro soudní 

(13) Obětem obchodování s lidmi, které již 
postihlo zneužívání a ponižující zacházení, 
k nimž patří sexuální vykořisťování, 
znásilnění, praktiky podobné otroctví či 
odebrání orgánů a jež obchodování s lidmi 
běžně obnáší, by měla být poskytována 
ochrana před sekundární viktimizací 
a dalším traumatem v průběhu trestního 
řízení. Za tímto účelem by se mělo obětem 
obchodování s lidmi při vyšetřování 
a trestním řízení dostávat zacházení 
odpovídající jejich individuálním 
potřebám. Při individuálním posouzení 
potřeb by se měly brát v úvahu okolnosti, 
jako je pohlaví, věk, těhotenství, zdravotní 
stav, zdravotní postižení, status 
přistěhovalce a jiné osobní okolnosti, jakož 
i tělesné a psychické následky trestné 
činnosti, jíž daná osoba byla obětí. O tom, 
zda se obětem obchodování s lidmi tohoto 
odpovídajícího zacházení dostane a jakým 
způsobem, bude rozhodnuto případ od 
případu na základě vnitrostátních právních 
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rozhodování, soudní praxe či pokynů pro 
práci soudů.

předpisů, pravidel pro soudní rozhodování, 
soudní praxe či pokynů pro práci soudů.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Obětem obchodování s lidmi, které již 
postihlo zneužívání a ponižující zacházení, 
k nimž patří sexuální vykořisťování, 
znásilnění, praktiky podobné otroctví či 
odebrání orgánů a jež obchodování s lidmi 
běžně obnáší, by měla být poskytována 
ochrana před sekundární viktimizací 
a dalším traumatem v průběhu trestního 
řízení. Za tímto účelem by se mělo obětem 
obchodování s lidmi při vyšetřování 
a trestním řízení dostávat zacházení 
odpovídající jejich individuálním 
potřebám. Při individuálním posouzení 
potřeb by se měly brát v úvahu okolnosti, 
jako je věk, těhotenství, zdravotní stav, 
zdravotní postižení a jiné osobní okolnosti, 
jakož i tělesné a psychické následky trestné 
činnosti, jejíž obětí daná osoba byla. O 
tom, zda se obětem obchodování s lidmi 
tohoto odpovídajícího zacházení dostane 
a jakým způsobem, bude rozhodnuto 
případ od případu na základě vnitrostátních 
právních předpisů, pravidel pro soudní 
rozhodování, soudní praxe či pokynů pro 
práci soudů.

(13) Obětem obchodování s lidmi, které již 
postihlo zneužívání a ponižující zacházení, 
k nimž patří sexuální vykořisťování, 
znásilnění, praktiky podobné otroctví či 
odebrání orgánů a jež obchodování s lidmi 
běžně obnáší, by měla být poskytována 
ochrana před sekundární viktimizací 
a dalším traumatem v průběhu trestního 
řízení. Za tímto účelem by se mělo obětem 
obchodování s lidmi při vyšetřování 
a trestním řízení dostávat zacházení 
odpovídající jejich individuálním 
potřebám. Při individuálním posouzení 
potřeb by se měly brát v úvahu okolnosti, 
jako je pohlaví, věk, těhotenství, zdravotní 
stav, zdravotní postižení, status 
přistěhovalce a jiné osobní okolnosti, jakož 
i tělesné a psychické následky trestné 
činnosti, jíž daná osoba byla obětí. O tom, 
zda se obětem obchodování s lidmi tohoto 
odpovídajícího zacházení dostane a jakým 
způsobem, bude rozhodnuto případ od 
případu na základě vnitrostátních právních 
předpisů, pravidel pro soudní rozhodování, 
soudní praxe či pokynů pro práci soudů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Anna Záborská

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Obětem obchodování s lidmi, které již 
postihlo zneužívání a ponižující zacházení, 
k nimž patří sexuální vykořisťování, 
znásilnění, praktiky podobné otroctví či 
odebrání orgánů a jež obchodování s lidmi 
běžně obnáší, by měla být poskytována 
ochrana před sekundární viktimizací 
a dalším traumatem v průběhu trestního 
řízení. Za tímto účelem by se mělo obětem 
obchodování s lidmi při vyšetřování 
a trestním řízení dostávat zacházení 
odpovídající jejich individuálním 
potřebám. Při individuálním posouzení 
potřeb by se měly brát v úvahu okolnosti, 
jako je věk, těhotenství, zdravotní stav, 
zdravotní postižení a jiné osobní okolnosti, 
jakož i tělesné a psychické následky trestné 
činnosti, jejíž obětí daná osoba byla. O 
tom, zda se obětem obchodování s lidmi 
tohoto odpovídajícího zacházení dostane 
a jakým způsobem, bude rozhodnuto 
případ od případu na základě vnitrostátních 
právních předpisů, pravidel pro soudní 
rozhodování, soudní praxe či pokynů pro 
práci soudů.

(13) Obětem obchodování s lidmi, které již 
postihlo zneužívání a ponižující zacházení, 
k nimž patří sexuální vykořisťování, 
sexuální zneužívání, znásilnění, praktiky 
podobné otroctví či odebrání orgánů a jež 
obchodování s lidmi běžně obnáší, by měla 
být poskytována ochrana před sekundární 
viktimizací a dalším traumatem v průběhu 
trestního řízení. Za tímto účelem by se 
mělo obětem obchodování s lidmi při 
vyšetřování a trestním řízení dostávat 
zacházení odpovídající jejich 
individuálním potřebám. Při individuálním 
posouzení potřeb by se měly brát v úvahu 
okolnosti, jako je věk, těhotenství, 
zdravotní stav, zdravotní postižení a jiné 
osobní okolnosti, jakož i tělesné 
a psychické následky trestné činnosti, jejíž 
obětí daná osoba byla. O tom, zda se 
obětem obchodování s lidmi tohoto 
odpovídajícího zacházení dostane a jakým 
způsobem, bude rozhodnuto případ od 
případu na základě vnitrostátních právních 
předpisů, pravidel pro soudní rozhodování, 
soudní praxe či pokynů pro práci soudů.

Or. en

Odůvodnění

Zmínka o sexuálním zneužívání je nezbytná i s ohledem na praktiky obchodníků s lidmi a na 
skutečnost, že sexuální vykořisťování (uvedené v bodu odůvodnění 13) je spolu se sexuálním 
zneužíváním příznačně předmětem návrhu KOM(2010)0094).
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Pozměňovací návrh 90
Emine Bozkurt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Obětem obchodování s lidmi, které již 
postihlo zneužívání a ponižující zacházení, 
k nimž patří sexuální vykořisťování, 
znásilnění, praktiky podobné otroctví či 
odebrání orgánů a jež obchodování s lidmi 
běžně obnáší, by měla být poskytována 
ochrana před sekundární viktimizací 
a dalším traumatem v průběhu trestního 
řízení. Za tímto účelem by se mělo obětem 
obchodování s lidmi při vyšetřování 
a trestním řízení dostávat zacházení 
odpovídající jejich individuálním 
potřebám. Při individuálním posouzení 
potřeb by se měly brát v úvahu okolnosti, 
jako je věk, těhotenství, zdravotní stav, 
zdravotní postižení a jiné osobní okolnosti, 
jakož i tělesné a psychické následky trestné 
činnosti, jejíž obětí daná osoba byla. O 
tom, zda se obětem obchodování s lidmi 
tohoto odpovídajícího zacházení dostane 
a jakým způsobem, bude rozhodnuto 
případ od případu na základě vnitrostátních 
právních předpisů, pravidel pro soudní 
rozhodování, soudní praxe či pokynů pro 
práci soudů.

(13) Obětem obchodování s lidmi, které již 
postihlo zneužívání a ponižující zacházení, 
k nimž patří sexuální vykořisťování, 
znásilnění, praktiky podobné otroctví či 
odebrání orgánů a jež obchodování s lidmi 
běžně obnáší, by měla být poskytována 
ochrana před sekundární viktimizací 
a dalším traumatem v průběhu trestního 
řízení. Za tímto účelem by se mělo obětem 
obchodování s lidmi při vyšetřování 
a trestním řízení dostávat zacházení 
odpovídající jejich individuálním 
potřebám. Při individuálním posouzení 
potřeb by se měly brát v úvahu okolnosti, 
jako je věk, těhotenství, zdravotní stav, 
zdravotní postižení a jiné osobní okolnosti, 
jakož i tělesné a psychické následky trestné 
činnosti, jejíž obětí daná osoba byla. O 
tom, jakým způsobem se obětem 
obchodování s lidmi tohoto odpovídajícího 
zacházení dostane, bude rozhodnuto případ 
od případu na základě vnitrostátních 
právních předpisů, pravidel pro soudní 
rozhodování, soudní praxe či pokynů pro 
práci soudů.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zaručit, aby bylo zvláštní zacházení považováno za běžné, a nikoli za výjimku.



PE445.701v01-00 36/111 AM\823510CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 91
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) S cílem zabránit tomu, aby oběti 
byly nuceny zahájit větší počet postupů,  
musí členské státy zaručit obětem právo 
rozšířit  jednoduchým a efektivním 
způsobem úroveň ochrany, kterou získaly 
v jednom členském státě tak, aby zůstala 
zachována, budou-li měnit místo pobytu 
v rámci Evropské unie. Oběti 
obchodování s lidmi musí být proto 
informovány o tom, že pro tyto účely 
existují postupy soudní spolupráce 
Společenství. 

Or. es

Pozměňovací návrh 92
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Členské státy by měly zajistit, aby 
kromě opatření dostupných všem obětem 
obchodování s lidmi byla k dispozici 
i zvláštní opatření na pomoc dětským 
obětem a na jejich podporu a ochranu. Tato 
opatření by v souladu s Úmluvou OSN 
o právech dítěte měla být poskytována 
s ohledem na nejlepší zájmy dítěte. Není-li 
s jistotou znám věk osoby, která je obětí 
obchodování s lidmi, a existují-li důvody 
k domněnce, že se jedná o osobu mladší 18 
let, měla být považována za dítě a měla by 
jí být okamžitě poskytnuta pomoc, podpora 
a ochrana. Opatření na pomoc dětským 
obětem a jejich podporu by se měla zaměřit 

(14) Členské státy by měly zajistit, aby 
kromě opatření dostupných všem obětem 
obchodování s lidmi byla k dispozici 
i zvláštní opatření na pomoc dětským 
obětem a na jejich podporu a ochranu. Tato 
opatření by v souladu s Úmluvou OSN 
o právech dítěte měla být poskytována 
s ohledem na nejlepší zájmy dítěte. Není-li 
s jistotou znám věk osoby, která je obětí 
obchodování s lidmi, a existují-li důvody 
k domněnce, že se jedná o osobu mladší 18 
let, měla být považována za dítě a měla by 
jí být okamžitě poskytnuta pomoc, podpora 
a ochrana. Opatření na pomoc dětským 
obětem a jejich podporu by se měla zaměřit 
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na tělesné a psychosociální zotavení obětí 
a na nalezení trvalého řešení pro dotyčnou 
osobu. Jelikož by se dětská oběť měla co 
nejdříve opětovně začlenit do společnosti, 
bude nutné, aby v uvedených opatřeních
bylo zahrnuto právo na přístup ke vzdělání. 
Vzhledem k tomu, že dětské oběti 
obchodování s lidmi jsou obzvláště 
zranitelné, měla by být k dispozici další 
opatření na jejich ochranu v průběhu 
výslechů při vyšetřování a trestním řízení.

na tělesné a psychosociální zotavení obětí 
a na nalezení trvalého řešení pro dotyčnou 
osobu. Jelikož by se dětská oběť měla co 
nejdříve opětovně začlenit do společnosti 
a do normálního života ve své biologické 
rodině anebo v adoptivní rodině, bude 
nutné, aby v uvedených opatřeních bylo 
zahrnuto právo na přístup ke vzdělání. 
Vzhledem k tomu, že dětské oběti 
obchodování s lidmi jsou obzvláště 
zranitelné, měla by být k dispozici další 
opatření na jejich ochranu v průběhu 
výslechů při vyšetřování a trestním řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Edit Bauer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Členské státy by prostřednictvím 
výzkumu, šíření informací, zvyšování 
povědomí a vzdělávání měly zavést a/nebo 
posílit politiky pro prevenci obchodování 
s lidmi, včetně opatření na snížení 
poptávky, která podporuje všechny formy 
vykořisťování, a opatření na snižování 
rizika, že se lidé stanou oběťmi 
obchodování s lidmi. Při takových 
iniciativách by měly členské státy 
uplatňovat hledisko rovnoprávnosti žen 
a mužů a dbát na dodržování práv dětí. 
Všichni úředníci, kteří pravděpodobně 
přijdou do styku s oběťmi nebo 
potenciálními oběťmi obchodování 
s lidmi, by měli být odpovídajícím 
způsobem proškoleni, aby mohli tyto oběti 
rozpoznat a jednat s nimi. Povinnost 
odborné přípravy se týká především 
policistů, příslušníků pohraniční stráže, 
inspektorů práce, zdravotnického 
personálu a konzulárních pracovníků, ale 

(15) Členské státy by prostřednictvím 
výzkumu, včetně výzkumu nových forem 
obchodování s lidmi, šíření informací, 
harmonizovaného shromažďování údajů, 
zvyšování povědomí a vzdělávání měly 
zavést a/nebo posílit politiky pro prevenci 
obchodování s lidmi, včetně opatření na 
snížení poptávky, která podporuje všechny 
formy vykořisťování, a opatření na 
snižování rizika, že se lidé stanou oběťmi 
obchodování s lidmi. Při takových 
iniciativách by měly členské státy 
uplatňovat hledisko rovnoprávnosti žen 
a mužů a dbát na dodržování práv dětí. 
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mohla by se v závislosti na místních 
podmínkách vztahovat také na jiné 
skupiny veřejných činitelů, kteří se 
pravděpodobně ve své práci s oběťmi 
obchodování s lidmi setkají.

Or. en

Odůvodnění

Zrušená část je už pokryta v rámci jiného bodu odůvodnění návrhu zprávy.

Pozměňovací návrh 94
Anna Hedh, Silvia Costa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Členské státy by prostřednictvím 
výzkumu, šíření informací, zvyšování 
povědomí a vzdělávání měly zavést a/nebo 
posílit politiky pro prevenci obchodování 
s lidmi, včetně opatření na snížení 
poptávky, která podporuje všechny formy 
vykořisťování, a opatření na snižování 
rizika, že se lidé stanou oběťmi 
obchodování s lidmi. Při takových 
iniciativách by měly členské státy 
uplatňovat hledisko rovnoprávnosti žen 
a mužů a dbát na dodržování práv dětí. 
Všichni úředníci, kteří pravděpodobně 
přijdou do styku s oběťmi nebo 
potenciálními oběťmi obchodování s lidmi, 
by měli být odpovídajícím způsobem 
proškoleni, aby mohli tyto oběti rozpoznat 
a jednat s nimi. Povinnost odborné 
přípravy se týká především policistů, 
příslušníků pohraniční stráže, inspektorů 
práce, zdravotnického personálu 
a konzulárních pracovníků, ale mohla by se 
v závislosti na místních podmínkách 
vztahovat také na jiné skupiny veřejných 
činitelů, kteří se pravděpodobně ve své 
práci s oběťmi obchodování s lidmi setkají.

(15) Členské státy by prostřednictvím 
výzkumu, včetně výzkumu nových forem 
obchodování s lidmi, šíření informací, 
odborné přípravy, harmonizovaného 
shromažďování údajů, zvyšování 
povědomí a vzdělávání měly zavést a/nebo 
posílit politiky pro prevenci obchodování 
s lidmi, včetně opatření na snížení 
poptávky, která podporuje všechny formy 
vykořisťování, a opatření na snižování 
rizika, že se lidé stanou oběťmi 
obchodování s lidmi. Při takových 
iniciativách by měly členské státy 
uplatňovat hledisko rovnoprávnosti žen 
a mužů a dbát na dodržování práv dětí. 
Všichni úředníci, kteří pravděpodobně 
přijdou do styku s oběťmi nebo 
potenciálními oběťmi obchodování s lidmi, 
by měli být odpovídajícím způsobem 
proškoleni, aby mohli tyto oběti rozpoznat 
a jednat s nimi. Povinnost odborné 
přípravy se týká především policistů, 
příslušníků pohraniční stráže, inspektorů 
práce, zdravotnického personálu 
a konzulárních pracovníků, ale mohla by se 
v závislosti na místních podmínkách 
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vztahovat také na jiné skupiny veřejných 
činitelů a soukromých subjektů v sociální 
oblasti, kteří se pravděpodobně ve své 
práci s oběťmi obchodování s lidmi setkají.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Emine Bozkurt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Členské státy by prostřednictvím 
výzkumu, šíření informací, zvyšování 
povědomí a vzdělávání měly zavést a/nebo 
posílit politiky pro prevenci obchodování 
s lidmi, včetně opatření na snížení 
poptávky, která podporuje všechny formy 
vykořisťování, a opatření na snižování 
rizika, že se lidé stanou oběťmi 
obchodování s lidmi. Při takových 
iniciativách by měly členské státy 
uplatňovat hledisko rovnoprávnosti žen 
a mužů a dbát na dodržování práv dětí. 
Všichni úředníci, kteří pravděpodobně 
přijdou do styku s oběťmi nebo 
potenciálními oběťmi obchodování s lidmi, 
by měli být odpovídajícím způsobem 
proškoleni, aby mohli tyto oběti rozpoznat 
a jednat s nimi. Povinnost odborné 
přípravy se týká především policistů, 
příslušníků pohraniční stráže, inspektorů 
práce, zdravotnického personálu 
a konzulárních pracovníků, ale mohla by se 
v závislosti na místních podmínkách 
vztahovat také na jiné skupiny veřejných 
činitelů, kteří se pravděpodobně ve své 
práci s oběťmi obchodování s lidmi setkají.

(15) Členské státy by prostřednictvím 
výzkumu, šíření informací, zvyšování 
povědomí a vzdělávání měly zavést a/nebo 
posílit politiky pro prevenci obchodování 
s lidmi, včetně opatření na snížení 
poptávky, která podporuje všechny formy 
vykořisťování, a opatření na snižování 
rizika, že se lidé stanou oběťmi 
obchodování s lidmi. Při takových 
iniciativách by měly členské státy 
uplatňovat hledisko rovnoprávnosti žen 
a mužů a dbát na dodržování práv dětí. 
Členské státy věnují náležitou pozornost 
vyhledávání případů spoluúčasti 
veřejného sektoru na obchodování s lidmi 
a odstranění tohoto problému. Všichni 
úředníci, kteří pravděpodobně přijdou do 
styku s oběťmi nebo potenciálními oběťmi 
obchodování s lidmi, by měli být 
odpovídajícím způsobem proškoleni, aby 
mohli tyto oběti rozpoznat a jednat s nimi. 
Povinnost odborné přípravy se týká 
především policistů, příslušníků pohraniční 
stráže, inspektorů práce, zdravotnického 
personálu a konzulárních pracovníků, ale 
mohla by se v závislosti na místních 
podmínkách vztahovat také na jiné skupiny 
veřejných činitelů, kteří se pravděpodobně 
ve své práci s oběťmi obchodování s lidmi 
setkají. Členské státy by měly 
spolupracovat se zástupci občanské 
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společnosti, kteří pracují s osobami, které 
se staly předmětem obchodování s lidmi, 
při iniciativách zaměřených na tvorbu 
politik, odborné přípravě a monitorování 
a hodnocení vlivu opatření určených na 
boj proti obchodování s lidmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Členské státy by prostřednictvím 
výzkumu, šíření informací, zvyšování 
povědomí a vzdělávání měly zavést a/nebo 
posílit politiky pro prevenci obchodování 
s lidmi, včetně opatření na snížení 
poptávky, která podporuje všechny formy 
vykořisťování, a opatření na snižování 
rizika, že se lidé stanou oběťmi 
obchodování s lidmi. Při takových 
iniciativách by měly členské státy 
uplatňovat hledisko rovnoprávnosti žen 
a mužů a dbát na dodržování práv dětí. 
Všichni úředníci, kteří pravděpodobně 
přijdou do styku s oběťmi nebo 
potenciálními oběťmi obchodování s lidmi, 
by měli být odpovídajícím způsobem 
proškoleni, aby mohli tyto oběti rozpoznat 
a jednat s nimi. Povinnost odborné 
přípravy se týká především policistů, 
příslušníků pohraniční stráže, inspektorů 
práce, zdravotnického personálu 
a konzulárních pracovníků, ale mohla by se 
v závislosti na místních podmínkách 
vztahovat také na jiné skupiny veřejných 
činitelů, kteří se pravděpodobně ve své 
práci s oběťmi obchodování s lidmi setkají.

(15) Členské státy by prostřednictvím 
výzkumu, šíření informací, zvyšování 
povědomí a vzdělávání měly zavést a/nebo 
posílit politiky pro prevenci obchodování 
s lidmi, včetně opatření na snížení 
poptávky, která podporuje všechny formy 
vykořisťování, a opatření na snižování 
rizika, že se lidé stanou oběťmi 
obchodování s lidmi. Při takových 
iniciativách by měly členské státy 
uplatňovat hledisko rovnoprávnosti žen 
a mužů a dbát na dodržování práv dětí. 
Všichni úředníci, kteří pravděpodobně 
přijdou do styku s oběťmi nebo 
potenciálními oběťmi obchodování s lidmi, 
by měli být odpovídajícím způsobem 
proškoleni, aby mohli tyto oběti rozpoznat 
a jednat s nimi. Povinnost odborné 
přípravy se týká především policistů, 
příslušníků pohraniční stráže, inspektorů 
práce, zdravotnického personálu 
a konzulárních pracovníků, ale mohla by se 
v závislosti na místních podmínkách 
vztahovat také na jiné skupiny veřejných 
činitelů, kteří se pravděpodobně ve své 
práci s oběťmi obchodování s lidmi setkají. 
Členské státy přijmou opatření zaručující 
poskytování jasného a uceleného 
poradenství osobám, které se staly obětí 
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obchodování s lidmi, v oblasti sociálních 
služeb, zdravotnictví, vzdělávání, 
přistěhovalectví a vymáhání práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Členské státy by prostřednictvím 
výzkumu, šíření informací, zvyšování 
povědomí a vzdělávání měly zavést a/nebo 
posílit politiky pro prevenci obchodování 
s lidmi, včetně opatření na snížení 
poptávky, která podporuje všechny formy 
vykořisťování, a opatření na snižování 
rizika, že se lidé stanou oběťmi 
obchodování s lidmi. Při takových 
iniciativách by měly členské státy 
uplatňovat hledisko rovnoprávnosti žen 
a mužů a dbát na dodržování práv dětí. 
Všichni úředníci, kteří pravděpodobně 
přijdou do styku s oběťmi nebo 
potenciálními oběťmi obchodování s lidmi, 
by měli být odpovídajícím způsobem 
proškoleni, aby mohli tyto oběti rozpoznat 
a jednat s nimi. Povinnost odborné 
přípravy se týká především policistů, 
příslušníků pohraniční stráže, inspektorů 
práce, zdravotnického personálu 
a konzulárních pracovníků, ale mohla by se 
v závislosti na místních podmínkách 
vztahovat také na jiné skupiny veřejných 
činitelů, kteří se pravděpodobně ve své 
práci s oběťmi obchodování s lidmi setkají.

(15) Členské státy by prostřednictvím 
výzkumu, včetně výzkumu nových forem 
obchodování s lidmi, šíření informací, 
harmonizovaného shromažďování údajů 
a výměny informací s nevládními 
organizacemi, které se zaměřují na boj 
proti obchodování s lidmi, zvyšování 
povědomí a vzdělávání měly zavést a/nebo 
posílit politiky pro prevenci obchodování 
s lidmi, včetně opatření na snížení 
poptávky, která podporuje všechny formy 
vykořisťování, a opatření na snižování 
rizika, že se lidé stanou oběťmi 
obchodování s lidmi. Při takových 
iniciativách by měly členské státy 
uplatňovat hledisko rovnoprávnosti žen 
a mužů a dbát na dodržování práv dětí. 
Všichni úředníci, kteří pravděpodobně 
přijdou do styku s oběťmi nebo 
potenciálními oběťmi obchodování s lidmi, 
by měli být odpovídajícím způsobem 
proškoleni, aby mohli tyto oběti rozpoznat 
a jednat s nimi. Povinnost odborné 
přípravy se týká především policistů, 
příslušníků pohraniční stráže, inspektorů 
práce, zdravotnického personálu 
a konzulárních pracovníků, ale mohla by se 
v závislosti na místních podmínkách 
vztahovat také na jiné skupiny veřejných 
činitelů, kteří se pravděpodobně ve své 
práci s oběťmi obchodování s lidmi setkají.
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Or. en

Pozměňovací návrh 98
Judith Sargentini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Členské státy by prostřednictvím 
výzkumu, šíření informací, zvyšování 
povědomí a vzdělávání měly zavést a/nebo 
posílit politiky pro prevenci obchodování 
s lidmi, včetně opatření na snížení 
poptávky, která podporuje všechny formy 
vykořisťování, a opatření na snižování 
rizika, že se lidé stanou oběťmi 
obchodování s lidmi. Při takových 
iniciativách by měly členské státy 
uplatňovat hledisko rovnoprávnosti žen 
a mužů a dbát na dodržování práv dětí. 
Všichni úředníci, kteří pravděpodobně 
přijdou do styku s oběťmi nebo 
potenciálními oběťmi obchodování s lidmi, 
by měli být odpovídajícím způsobem 
proškoleni, aby mohli tyto oběti rozpoznat 
a jednat s nimi. Povinnost odborné 
přípravy se týká především policistů, 
příslušníků pohraniční stráže, inspektorů 
práce, zdravotnického personálu 
a konzulárních pracovníků, ale mohla by se 
v závislosti na místních podmínkách 
vztahovat také na jiné skupiny veřejných 
činitelů, kteří se pravděpodobně ve své 
práci s oběťmi obchodování s lidmi setkají.

(15) Členské státy by prostřednictvím 
výzkumu, šíření informací, 
shromažďování údajů, přičemž plně 
respektují osobu, k níž se tyto údaje 
vztahují, zvyšování povědomí a vzdělávání 
měly zavést nebo posílit politiky pro 
prevenci obchodování s lidmi, včetně 
opatření na snížení poptávky, která 
podporuje všechny formy vykořisťování, 
a opatření na snižování rizika, že se lidé 
stanou oběťmi obchodování s lidmi. Při 
takových iniciativách by měly členské státy 
uplatňovat hledisko rovnoprávnosti žen 
a mužů a dbát na dodržování práv dětí. 
Všichni úředníci, kteří pravděpodobně 
přijdou do styku s oběťmi nebo 
potenciálními oběťmi obchodování s lidmi, 
by měli být odpovídajícím způsobem 
proškoleni, aby mohli tyto oběti rozpoznat 
a jednat s nimi. Povinnost odborné 
přípravy se týká především policistů, 
příslušníků pohraniční stráže, inspektorů 
práce, zdravotnického personálu 
a konzulárních pracovníků, ale mohla by se 
v závislosti na místních podmínkách 
vztahovat také na jiné skupiny veřejných 
činitelů, kteří se pravděpodobně ve své 
práci s oběťmi obchodování s lidmi setkají.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby bylo shromažďování údajů o obchodování s lidmi uskutečňováno tak, aby 
byla plně respektována oběť.
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Pozměňovací návrh 99
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Členské státy by prostřednictvím 
výzkumu, šíření informací, zvyšování 
povědomí a vzdělávání měly zavést a/nebo
posílit politiky pro prevenci obchodování 
s lidmi, včetně opatření na snížení 
poptávky, která podporuje všechny formy 
vykořisťování, a opatření na snižování 
rizika, že se lidé stanou oběťmi 
obchodování s lidmi. Při takových 
iniciativách by měly členské státy 
uplatňovat hledisko rovnoprávnosti žen 
a mužů a dbát na dodržování práv dětí. 
Všichni úředníci, kteří pravděpodobně 
přijdou do styku s oběťmi nebo 
potenciálními oběťmi obchodování s 
lidmi, by měli být odpovídajícím způsobem 
proškoleni, aby mohli tyto oběti rozpoznat 
a jednat s nimi. Povinnost odborné 
přípravy se týká především policistů, 
příslušníků pohraniční stráže, inspektorů 
práce, zdravotnického personálu a 
konzulárních pracovníků, ale mohla by se 
v závislosti na místních podmínkách 
vztahovat také na jiné skupiny veřejných 
činitelů, kteří se pravděpodobně ve své 
práci s oběťmi obchodování s lidmi 
setkají.

(15) Členské státy by prostřednictvím 
výzkumu, šíření informací, zvyšování 
povědomí a vzdělávání, jakož i opatření 
zaměřených na odstraňování tradičních 
stereotypů z hlediska rovnoprávnosti žen a 
mužů, měly zavést a posílit politiky pro 
prevenci obchodování s lidmi, včetně 
opatření na snížení poptávky, která 
podporuje všechny formy vykořisťování, 
a opatření na snižování rizika, že se lidé 
stanou oběťmi obchodování s lidmi. Při 
takových iniciativách musí členské státy 
uplatňovat hledisko rovnoprávnosti žen 
a mužů a dbát na dodržování práv dětí.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 100
Edit Bauer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Porovnatelné statistické údaje by 
měly obsahovat přinejmenším informace 
o počtu lidí, se kterými je obchodováno, 
včetně údajů o pohlaví, věku, národnosti 
oběti, jakož i o formě obchodování, druhu 
služby, kterou oběti vykonávaly, počtu 
zadržených, stíhaných a odsouzených 
obchodníků a o mechanismech předávání 
vnitrostátním azylovým službám.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Členské státy by měly vytvořit lepší 
systémy monitorování činnosti 
soukromých pracovních agentur 
a agentur, které najímají sezónní 
pracovníky, v souladu s normami 
stanovenými úmluvou č. 181 Mezinárodní 
organizace práce týkající se soukromých 
pracovních agentur.

Or. en
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Pozměňovací návrh 102
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Všichni úředníci, kteří 
pravděpodobně přijdou do styku s oběťmi 
nebo potenciálními oběťmi obchodování 
s lidmi, by měli být odpovídajícím 
způsobem proškoleni, aby mohli tyto oběti 
rozpoznat a jednat s nimi, a měli by mít na 
paměti přístup zohledňující rovnoprávnost 
žen a mužů. Povinnost odborné přípravy 
se týká především policistů, příslušníků 
pohraniční stráže, migračních úředníků, 
státních zástupců, právníků, soudců a 
soudních zaměstnanců, inspektorů práce, 
sociálních pracovníků, pracovníků v 
oblasti péče o děti, zdravotnického 
personálu a konzulárních pracovníků, ale 
mohla by se v závislosti na místních 
podmínkách vztahovat také na jiné 
skupiny veřejných činitelů, kteří se 
pravděpodobně ve své práci s oběťmi nebo 
potencionálními oběťmi obchodování s 
lidmi setkají.

Or. lt

Pozměňovací návrh 103
Georgios Papanikolaou

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Při provádění této směrnice by měl 
být řádně zohledněn návrh směrnice 
stanovující obecné podmínky pro vstup 
a pobyt sezónních pracovníků ze třetích 
zemí.



PE445.701v01-00 46/111 AM\823510CS.doc

CS
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Odůvodnění

Podle nejnovější zprávy Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu je nejběžnější formou 
obchodování s lidmi sexuální vykořisťování žen a dětí (79 % ) a druhou nejběžnější je nucená 
práce (18 %). V této souvislosti bychom měli využívat veškeré dostupné prostředky na boj 
proti obchodování s lidmi.

Pozměňovací návrh 104
Edit Bauer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Komise a členské státy rozlišují 
klienty obchodování na základě jejich 
úmyslů. S klienty obchodu s orgány by 
nemělo být zacházeno stejně jako s klienty 
jiných forem obchodování, protože 
v případě obchodování s orgány je 
ohrožený život klienta.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Edit Bauer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15c) Úředníci, kteří pravděpodobně 
přijdou do styku s oběťmi nebo 
potenciálními oběťmi obchodování 
s lidmi, by měli být odpovídajícím 
způsobem proškoleni, aby mohli tyto oběti 
rozpoznat a jednat s nimi. Povinnost 
odborné přípravy by se měla týkat 
především policistů, příslušníků 
pohraniční stráže, osob v zadržovacích 
zařízeních pro přistěhovalce 
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a imigračních úředníků, soudců 
a soudního personálu, inspektorů práce, 
sociálního, zdravotnického personálu 
a personálu, který se věnuje péči o děti, 
a konzulárních pracovníků, ale mohla by 
se v závislosti na místních podmínkách 
vztahovat také na jiné skupiny veřejných 
činitelů, kteří se pravděpodobně ve své 
práci s oběťmi obchodování s lidmi 
setkají. Příslušníci donucovacích orgánů 
a státní zástupci by měli rovněž být 
náležitě proškoleni, mimo jiné s cílem 
posílit mezinárodní spolupráci soudních 
a donucovacích orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Edit Bauer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15d) Kontrolní a donucovací 
mechanismy týkající se pracovního práva 
by měly být ve všech členských státech 
posíleny. Členské státy by měly zajistit, 
aby byl zaveden nezbytný právní rámec 
a aby měly k dispozici příslušné 
mechanismy, odbornou přípravu 
a odpovídající technické zdroje, které by 
jim umožnily plnit své zákonné 
povinnosti, s tím, že by úředníkům 
z kontrolních orgánů byla svěřena 
odpovědnost, v úzké spolupráci 
s odborovými organizacemi, a byly jim 
poskytnuty informace a osvěta, která by 
jim umožnila rozpoznat oběti obchodování 
s lidmi, jež jsou vykořisťovány v práci.
Členské státy by měly prohloubit 
spolupráci a koordinaci v této oblasti na 
úrovni Unie včetně spolupráce 
s Evropským hospodářským a sociálním 
výborem a s Evropskou konfederací 
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odborových svazů, sociálními partnery 
a dalšími zúčastněnými stranami. Rada by 
také měla zvážit vytvoření sítě národních 
inspekcí práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Směrnice 2009/52/ES ze dne 18. 
června 2009 o minimálních normách pro 
sankce a opatření vůči zaměstnavatelům 
neoprávněně pobývajících státních 
příslušníků třetích zemí zavádí tresty pro 
zaměstnavatele neoprávněně pobývajících 
státních příslušníků třetích zemí, kteří sice 
nebyli obviněni z obchodování s lidmi ani 
za něj nebyli odsouzeni, ale využívají práce 
nebo služeb osoby, o které je jim známo, 
že je obětí obchodování s lidmi. Kromě 
toho by členské státy měly zvážit možnost 
ukládat sankce uživatelům jakýchkoli 
služeb poskytovaných osobou, o které je 
jim známo, že je obětí obchodování 
s lidmi. Tato další kriminalizace by se
mohla týkat i zaměstnavatelů oprávněně 
pobývajících státních příslušníků třetích 
zemí a zaměstnavatelů občanů EU, jakož 
i osob zakupujících sexuální služby od 
oběti obchodování s lidmi, bez ohledu na 
jejich státní příslušnost.

(16) Směrnice 2009/52/ES ze dne 
18. června 2009 o minimálních normách 
pro sankce a opatření vůči 
zaměstnavatelům neoprávněně 
pobývajících státních příslušníků třetích 
zemí zavádí tresty pro zaměstnavatele 
neoprávněně pobývajících státních 
příslušníků třetích zemí, kteří sice nebyli 
obviněni z obchodování s lidmi ani za něj 
nebyli odsouzeni, ale využívají práce nebo 
služeb osoby, o které je jim známo, že je 
obětí obchodování s lidmi. Kromě toho by 
členské státy měly zvážit možnost ukládat 
sankce uživatelům jakýchkoli služeb 
poskytovaných osobou, o které je jim 
známo, že je obětí obchodování s lidmi, 
a měly by zavést sankce pro uživatele 
služeb prostituce. Tato další kriminalizace 
by se mohla týkat i zaměstnavatelů 
oprávněně pobývajících státních 
příslušníků třetích zemí a zaměstnavatelů
občanů EU, jakož i osob zakupujících 
sexuální služby od oběti obchodování 
s lidmi, bez ohledu na jejich státní 
příslušnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Anna Záborská

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Směrnice 2009/52/ES ze dne 18. 
června 2009 o minimálních normách pro 
sankce a opatření vůči zaměstnavatelům 
neoprávněně pobývajících státních 
příslušníků třetích zemí zavádí tresty pro 
zaměstnavatele neoprávněně pobývajících 
státních příslušníků třetích zemí, kteří sice 
nebyli obviněni z obchodování s lidmi ani 
za něj nebyli odsouzeni, ale využívají práce 
nebo služeb osoby, o které je jim známo, 
že je obětí obchodování s lidmi. Kromě 
toho by členské státy měly zvážit možnost 
ukládat sankce uživatelům jakýchkoli 
služeb poskytovaných osobou, o které je 
jim známo, že je obětí obchodování 
s lidmi. Tato další kriminalizace by se 
mohla týkat i zaměstnavatelů oprávněně 
pobývajících státních příslušníků třetích 
zemí a zaměstnavatelů občanů EU, jakož 
i osob zakupujících sexuální služby od 
oběti obchodování s lidmi, bez ohledu na 
jejich státní příslušnost.

(16) Směrnice 2009/52/ES ze dne 18. 
června 2009 o minimálních normách pro 
sankce a opatření vůči zaměstnavatelům 
neoprávněně pobývajících státních 
příslušníků třetích zemí zavádí tresty pro 
zaměstnavatele neoprávněně pobývajících 
státních příslušníků třetích zemí, kteří sice 
nebyli obviněni z obchodování s lidmi ani 
za něj nebyli odsouzeni, ale využívají práce 
nebo služeb osoby, o které je jim známo, 
že je obětí obchodování s lidmi. Kromě 
toho by členské státy měly zvážit možnost 
ukládat sankce uživatelům jakýchkoli 
služeb poskytovaných osobou, o které je 
jim známo, že je obětí obchodování 
s lidmi. Tato další kriminalizace by se 
mohla týkat i zaměstnavatelů oprávněně 
pobývajících státních příslušníků třetích 
zemí a zaměstnavatelů občanů EU. Sankce 
by měly být zavedeny i u osob zakupujících 
sexuální služby od oběti obchodování 
s lidmi, bez ohledu na jejich státní 
příslušnost.

Or. en

Odůvodnění

Závažnost skutků uvedených v části ustanovení, která má být změněna, si žádá sankce.

Pozměňovací návrh 109
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Členské státy by měly způsobem, (17) Členské státy by měly způsobem, 
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který považují za vhodný v souladu s svou 
vnitřní organizací, a s přihlédnutím 
k potřebě minimální struktury 
s konkrétními úkoly, zřídit vnitrostátní 
systémy sledování, jako jsou například 
národní zpravodajové nebo rovnocenné 
mechanismy, za účelem posuzování 
tendencí v obchodování s lidmi, měření 
výsledků opatření na boj proti němu 
a poskytování pravidelných zpráv 
příslušným vnitrostátním orgánům.

který považují za vhodný v souladu s svou 
vnitřní organizací, a s přihlédnutím 
k potřebě minimální struktury 
s konkrétními úkoly, zřídit vnitrostátní 
systémy sledování, jako jsou například 
národní zpravodajové nebo rovnocenné 
mechanismy, za účelem posuzování 
tendencí v obchodování s lidmi, měření 
výsledků opatření na boj proti němu 
a poskytování pravidelných zpráv 
příslušným vnitrostátním orgánům. Kromě 
národních monitorovacích systémů 
a mechanismů pro podávání zpráv by měl 
koordinátor EU pro boj proti obchodování 
s lidmi, jmenovaný v rámci GŘ pro 
spravedlnost, svobodu a bezpečnost, 
přispět k účinné spolupráci mezi 
členskými státy a orgány a agenturami 
EU v boji proti obchodování s lidmi 
a zajistit, že budou na evropské úrovni 
podniknuty příslušné kroky.

Or. en

Odůvodnění

Jmenování koordinátora EU pro boj proti obchodování s lidmi podpoří ucelený přístup 
v rámci členských států a umožní účinnou a viditelnou činnost proti obchodování s lidmi na 
úrovni EU.

Pozměňovací návrh 110
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Členské státy by měly způsobem, 
který považují za vhodný v souladu s svou
vnitřní organizací, a s přihlédnutím 
k potřebě minimální struktury 
s konkrétními úkoly, zřídit vnitrostátní 
systémy sledování, jako jsou například 
národní zpravodajové nebo rovnocenné 
mechanismy, za účelem posuzování 

(17) Členské státy by měly způsobem, 
který považují za vhodný v souladu se svou
vnitřní organizací, a s přihlédnutím 
k potřebě minimální struktury 
s konkrétními úkoly, zřídit účinné
vnitrostátní systémy sledování, jako jsou 
například národní zpravodajové nebo 
rovnocenné mechanismy, za účelem 
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tendencí v obchodování s lidmi, měření 
výsledků opatření na boj proti němu 
a poskytování pravidelných zpráv 
příslušným vnitrostátním orgánům.

posuzování tendencí v obchodování 
s lidmi, měření výsledků opatření na boj 
proti němu a poskytování pravidelných 
zpráv příslušným vnitrostátním orgánům.

Or. lt

Pozměňovací návrh 111
Edit Bauer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Evropská unie vytvoří pod dohledem 
komisaře pro vnitřní věci místo 
koordinátora EU pro boj proti 
obchodování s lidmi, který by koordinoval 
činnost a politiky EU v této oblasti, včetně 
činnosti sítě zpravodajů jednotlivých 
členských států, a zodpovídal se 
Evropskému parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Edit Bauer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Koordinátor EU pro boj proti 
obchodování s lidmi pravidelně připravuje 
srovnávací studii, ve které hodnotí 
vnitrostátní akční plány v oblasti 
obchodování s lidmi a zvláště zdůrazňuje 
osvědčené postupy. Studie je předložena 
Evropskému parlamentu, národním 
parlamentům, Evropské komisi a Radě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 113
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Tato směrnice ctí základní práva 
a dodržuje zásady uznané především 
Listinou základních práv Evropské unie, 
zejména lidskou důstojnost, zákaz otroctví, 
nucené práce a obchodování s lidmi, zákaz 
mučení a nelidského či ponižujícího 
zacházení nebo trestu, práva dětí, právo na 
svobodu a bezpečnost, svobodu projevu 
a informací, ochranu osobních údajů, právo 
na účinnou právní ochranu a spravedlivý 
proces a zásady zákonnosti a přiměřenosti 
trestných činů a trestů. Cílem této směrnice 
je zejména zajistit plné dodržování těchto 
práv a zásad a v souladu s nimi musí být 
provedena.

(19) Tato směrnice ctí základní práva 
a dodržuje zásady uznané především 
Listinou základních práv Evropské unie, 
zejména rovnost mezi ženami a muži, 
lidskou důstojnost, zákaz otroctví, nucené 
práce a obchodování s lidmi, zákaz mučení 
a nelidského či ponižujícího zacházení 
nebo trestu, práva dětí, právo na svobodu 
a bezpečnost, svobodu projevu a informací, 
ochranu osobních údajů, právo na účinnou 
právní ochranu a spravedlivý proces 
a zásady zákonnosti a přiměřenosti 
trestných činů a trestů. Cílem této směrnice 
je zejména zajistit plné dodržování těchto 
práv a zásad a v souladu s nimi musí být 
provedena.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Tato směrnice ctí základní práva 
a dodržuje zásady uznané především 
Listinou základních práv Evropské unie, 
zejména lidskou důstojnost, zákaz otroctví, 
nucené práce a obchodování s lidmi, zákaz 
mučení a nelidského či ponižujícího 
zacházení nebo trestu, práva dětí, právo na 
svobodu a bezpečnost, svobodu projevu 
a informací, ochranu osobních údajů, právo 

(19) Tato směrnice ctí základní práva 
a dodržuje zásady uznané především 
Listinou základních práv Evropské unie, 
zejména rovnost mezi ženami a muži,
lidskou důstojnost, zákaz otroctví, nucené 
práce a obchodování s lidmi, zákaz mučení 
a nelidského či ponižujícího zacházení 
nebo trestu, práva dětí, právo na svobodu 
a bezpečnost, svobodu projevu a informací, 
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na účinnou právní ochranu a spravedlivý 
proces a zásady zákonnosti a přiměřenosti 
trestných činů a trestů. Cílem této směrnice 
je zejména zajistit plné dodržování těchto 
práv a zásad a v souladu s nimi musí být 
provedena.

ochranu osobních údajů, právo na účinnou 
právní ochranu a spravedlivý proces 
a zásady zákonnosti a přiměřenosti 
trestných činů a trestů. Cílem této směrnice 
je zejména zajistit plné dodržování těchto 
práv a zásad a v souladu s nimi musí být 
provedena.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Tato směrnice ctí základní práva 
a dodržuje zásady uznané především 
Listinou základních práv Evropské unie, 
zejména lidskou důstojnost, zákaz otroctví, 
nucené práce a obchodování s lidmi, zákaz 
mučení a nelidského či ponižujícího 
zacházení nebo trestu, práva dětí, právo na 
svobodu a bezpečnost, svobodu projevu 
a informací, ochranu osobních údajů, právo 
na účinnou právní ochranu a spravedlivý 
proces a zásady zákonnosti a přiměřenosti 
trestných činů a trestů. Cílem této směrnice 
je zejména zajistit plné dodržování těchto 
práv a zásad a v souladu s nimi musí být 
provedena.

(19) Tato směrnice ctí základní práva 
a dodržuje zásady uznané především 
Listinou základních práv Evropské unie, 
zejména lidskou důstojnost, rovnost 
pohlaví, zákaz otroctví, nucené práce 
a obchodování s lidmi, zákaz mučení 
a nelidského či ponižujícího zacházení 
nebo trestu, práva dětí, právo na svobodu 
a bezpečnost, svobodu projevu a informací, 
ochranu osobních údajů, právo na účinnou 
právní ochranu a spravedlivý proces 
a zásady zákonnosti a přiměřenosti 
trestných činů a trestů. Cílem této směrnice 
je zejména zajistit plné dodržování těchto 
práv a zásad a v souladu s nimi musí být 
provedena.

Or. en
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Pozměňovací návrh 116
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění trestnosti těchto úmyslných 
jednání:
najímání, převoz, převod, ukrývání nebo 
příjem osob, včetně výměny či předání
kontroly nad těmito osobami, za použití 
hrozeb či síly nebo jiných forem nátlaku, 
únosu, podvodu, klamu, zneužití moci či 
zranitelného postavení nebo poskytnutím či 
obdržením platby či výhod s cílem získat 
souhlas osoby, jež má kontrolu nad jinou 
osobou, za účelem vykořisťování.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění trestnosti těchto úmyslných 
jednání:
najímání, převoz, převod, ukrývání nebo 
příjem osob, včetně dětí, těhotných žen 
a jejich nenarozených dětí výměnou či 
předáním kontroly nad těmito osobami, za 
použití hrozeb či síly nebo jiných forem 
nátlaku, únosu, podvodu, klamu, zneužití 
moci či zranitelného postavení nebo 
poskytnutím či obdržením platby či výhod 
s cílem získat souhlas osoby, jež má 
kontrolu nad jinou osobou, za účelem 
vykořisťování.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Lívia Járóka

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vykořisťování zahrnuje přinejmenším 
využívání jiných osob k prostituci nebo 
jiné formy pohlavního vykořisťování, 
nucenou práci nebo služby, včetně žebrání, 
otroctví či praktiky podobné otroctví, 
nevolnictví nebo využívání jiných osob 
k trestné činnosti či odebrání orgánů.

3. Vykořisťování zahrnuje přinejmenším 
využívání jiných osob k prostituci nebo 
jiné formy pohlavního vykořisťování, 
nucenou práci nebo služby, včetně žebrání, 
a využívání závislé osoby k žebrání 
a využívání závislé osoby, která je 
objektem obchodování s lidmi, k žebrání 
bez ohledu na vztah závislé osoby 
k pachatelům, otroctví či praktiky podobné 
otroctví, nevolnictví nebo využívání jiných 
osob k trestné činnosti či odebrání orgánů.

Or. en



AM\823510CS.doc 55/111 PE445.701v01-00

CS

Pozměňovací návrh 118
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vykořisťování zahrnuje přinejmenším 
využívání jiných osob k prostituci nebo 
jiné formy pohlavního vykořisťování, 
nucenou práci nebo služby, včetně žebrání, 
otroctví či praktiky podobné otroctví, 
nevolnictví nebo využívání jiných osob 
k trestné činnosti či odebrání orgánů.

3. Vykořisťování zahrnuje přinejmenším 
využívání jiných osob k prostituci nebo 
jiné formy pohlavního vykořisťování, 
nucenou práci nebo služby, včetně žebrání, 
otroctví či praktiky podobné otroctví, 
nevolnictví nebo využívání jiných osob 
k trestné činnosti či odebrání orgánů nebo 
prodej dětí a nenarozených dětí 
k nezákonné adopci.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vykořisťování zahrnuje přinejmenším 
využívání jiných osob k prostituci nebo 
jiné formy pohlavního vykořisťování, 
nucenou práci nebo služby, včetně žebrání, 
otroctví či praktiky podobné otroctví, 
nevolnictví nebo využívání jiných osob 
k trestné činnosti či odebrání orgánů.

3. Vykořisťování žen, mužů a osob 
mladších 18 let zahrnuje přinejmenším 
využívání jiných osob k prostituci nebo 
jiné formy pohlavního vykořisťování, 
nucenou práci nebo služby, včetně žebrání, 
otroctví či praktiky podobné otroctví, 
nevolnictví nebo využívání jiných osob 
k trestné činnosti či odebrání orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho obětí vykořisťování – zejména v oblasti nucené práce – je i mezi muži a mladými 
lidmi, proto je třeba více zdůraznit, že definice vykořisťování se nepojí k pohlaví.
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Pozměňovací návrh 120
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vykořisťování zahrnuje přinejmenším 
využívání jiných osob k prostituci nebo 
jiné formy pohlavního vykořisťování, 
nucenou práci nebo služby, včetně žebrání, 
otroctví či praktiky podobné otroctví, 
nevolnictví nebo využívání jiných osob 
k trestné činnosti či odebrání orgánů.

3. Vykořisťování zahrnuje přinejmenším 
využívání jiných osob k prostituci nebo 
jiné formy pohlavního vykořisťování, 
nucenou práci nebo služby, včetně žebrání, 
nezákonné adopce, otroctví či praktiky 
podobné otroctví, nevolnictví nebo 
využívání jiných osob k trestné činnosti 
jako je trestná činnost spojená s užíváním 
drog, drobná trestná činnost atd. či 
odebrání orgánů nebo prodej do manželství 
či manželství z donucení.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vykořisťování zahrnuje přinejmenším 
využívání jiných osob k prostituci nebo 
jiné formy pohlavního vykořisťování, 
nucenou práci nebo služby, včetně žebrání, 
otroctví či praktiky podobné otroctví, 
nevolnictví nebo využívání jiných osob 
k trestné činnosti či odebrání orgánů.

3. Vykořisťování zahrnuje přinejmenším 
využívání jiných osob k prostituci nebo 
jiné formy pohlavního vykořisťování, 
nucenou práci nebo služby, včetně žebrání, 
otroctví či praktiky podobné otroctví, 
nevolnictví nebo využívání jiných osob 
k trestné činnosti či odebrání orgánů, 
buněk, tkání a částí těla.

Or. en

Odůvodnění

Do definice vykořisťování je vhodné zařadit odebrání buněk, tkání a částí těla.
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Pozměňovací návrh 122
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Souhlas oběti obchodování s lidmi 
s vykořisťováním, ať už zamýšleným či 
skutečným, je nepodstatný, pokud bylo 
použito kteréhokoli ze způsobů uvedených 
v odstavci 1.

4. souhlas oběti obchodování s lidmi 
s vykořisťováním, ať už zamýšleným nebo 
skutečným, je vždy nepodstatný, 

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Georgios Papanikolaou

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud se jednání uvedené v odstavci 1 
týká dítěte, je postihováno jako 
obchodování s lidmi i tehdy, nebylo-li 
použito žádného ze způsobů uvedených 
v odstavci 1.

5. Pokud se jednání uvedené v odstavci 1 
týká dítěte, či osoby trpící dlouhodobě 
nebo dočasně formou závažného 
duševního či psychického onemocnění, 
které ovlivňuje její rozhodovací schopnost,
je postihováno jako obchodování s lidmi 
i tehdy, nebylo-li použito žádného ze 
způsobů uvedených v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Pro účely této směrnice znamená 
„poručník“ osobu, která je jmenována 
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příslušnými orgány, aby pomáhala 
a zastupovala nezaopatřené dítě s cílem 
zabezpečit nejlepší zájmy dítěte, a „právní 
zástupce“ znamená osobu, která je určena 
příslušnými orgány, aby vykonávala 
případnou právní činnost ve vztahu k 
dítěti.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby bylo možné za trestné 
činy uvedené v článku 1 uložit sankce 
s horní hranicí trestu odnětí svobody ve 
výši nejméně pěti let.
2. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby bylo možné 
za trestné činy uvedené v článku 2 uložit 
sankce s horní hranicí trestu odnětí 
svobody ve výši nejméně deseti let, pokud 
byly spáchány za těchto okolností:
(a) trestný čin spáchal veřejný činitel 
v souvislosti s výkonem svých pravomocí;
(b) trestný čin byl spáchán na oběti, která 
byla obzvláště zranitelná, což v kontextu 
této směrnice zahrnuje alespoň dětské 
oběti a dospělé osoby, které jsou obzvláště 
zranitelné z důvodu těhotenství, 
zdravotního stavu nebo zdravotního 
postižení;
(c) trestný čin byl spáchán v rámci 
zločinného spolčení ve smyslu rámcového 
rozhodnutí 2008/841/SVV;
(d) trestným činem došlo úmyslně nebo 
v důsledku hrubé nedbalosti k ohrožení 
života oběti;
(e) trestný čin byl spáchán za užití 
hrubého násilí nebo jím byla oběti 

Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby byla udělena 
příslušná sankce. Členské státy mohou 
v souladu se svým trestněprávními 
předpisy svobodně stanovit sankce. 
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způsobena obzvláště závažná újma.
3. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby bylo možné 
za trestné činy uvedené v článku 3 uložit 
účinné, přiměřené a odrazující sankce, 
což může mít za následek předání. 

Or. en

Odůvodnění

Harmonizace sankcí není akceptovatelná a měla by zůstat v působnosti zásady subsidiarity.

Pozměňovací návrh 126
Lívia Járóka

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) trestný čin byl spáchán na oběti, která 
byla obzvláště zranitelná, což v kontextu 
této směrnice zahrnuje alespoň dětské oběti 
a dospělé osoby, které jsou obzvláště 
zranitelné z důvodu těhotenství, 
zdravotního stavu nebo zdravotního 
postižení;

b) trestný čin byl spáchán na oběti, která 
byla obzvláště zranitelná, což v kontextu 
této směrnice zahrnuje alespoň dětské oběti 
a dospělé osoby, které jsou obzvláště 
zranitelné z důvodu pohlaví, těhotenství, 
zdravotního stavu nebo zdravotního 
postižení anebo pokud byla oběť mučena, 
nucena užívat drogy nebo léky, znásilněna 
či vystavena jiným závažným formám 
psychického, fyzického anebo sexuálního 
násilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) trestný čin byl spáchán na oběti, která 
byla obzvláště zranitelná, což v kontextu 

b) trestný čin byl spáchán na oběti, která 
byla obzvláště zranitelná, což v kontextu 



PE445.701v01-00 60/111 AM\823510CS.doc

CS

této směrnice zahrnuje alespoň dětské oběti 
a dospělé osoby, které jsou obzvláště 
zranitelné z důvodu těhotenství, 
zdravotního stavu nebo zdravotního 
postižení; 

této směrnice zahrnuje alespoň dětské oběti 
a dospělé osoby, které jsou obzvláště 
zranitelné z důvodu pohlaví, těhotenství, 
zdravotního stavu nebo zdravotního 
postižení či statusu přistěhovalce;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) trestný čin byl spáchán na oběti, která 
byla obzvláště zranitelná, což v kontextu 
této směrnice zahrnuje alespoň dětské oběti 
a dospělé osoby, které jsou obzvláště 
zranitelné z důvodu těhotenství, 
zdravotního stavu nebo zdravotního 
postižení; 

b) trestný čin byl spáchán na oběti, která 
byla obzvláště zranitelná, což v kontextu 
této směrnice zahrnuje alespoň dětské oběti 
a dospělé osoby, které jsou obzvláště 
zranitelné z důvodu pohlaví, těhotenství, 
zdravotního stavu, zdravotního postižení 
a statusu přistěhovalce;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Georgios Papanikolaou

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) trestný čin byl spáchán na oběti, která 
byla obzvláště zranitelná, což v kontextu 
této směrnice zahrnuje alespoň dětské oběti 
a dospělé osoby, které jsou obzvláště 
zranitelné z důvodu těhotenství, 
zdravotního stavu nebo zdravotního 
postižení;

b) trestný čin byl spáchán na oběti, která 
byla obzvláště zranitelná, což v kontextu 
této směrnice zahrnuje alespoň dětské oběti 
a dospělé osoby, které jsou obzvláště 
zranitelné z důvodu těhotenství, 
zdravotního stavu nebo duševního či 
psychického zdravotního postižení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 130
Georgios Papanikolaou

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) trestným činem došlo úmyslně nebo 
v důsledku hrubé nedbalosti k ohrožení 
života oběti;

d) trestným činem došlo úmyslně nebo 
v důsledku nedbalosti k ohrožení života 
oběti;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) trestný čin byl spáchán za užití hrubého 
násilí nebo jím byla oběti způsobena 
obzvláště závažná újma.

e) trestný čin byl spáchán za užití hrubého 
násilí, včetně násilí, jehož se dopouští 
muži na ženách, nebo jím byla oběti 
způsobena obzvláště závažná újma.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Edit Bauer

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby výnosy 
a zisky z trestných činů, na které odkazuje 
tato směrnice, byly zadrženy 
a zkonfiskovány.
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Or. en

Pozměňovací návrh 133
Emine Bozkurt

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby výnosy 
a zisky z trestných činů, na které odkazuje 
tato směrnice, byly zadrženy 
a zkonfiskovány. V tomto smyslu je 
zásadní úzká přeshraniční spolupráce 
mezi policií, soudními a finančními 
orgány členských států a spolupráce 
s Europolem a Eurojustem.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Edit Bauer

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby výnosy 
a zisky zadržené a zkonfiskované podle 
této směrnice byly využity na pomoc, 
podporu a ochranu obětí, včetně 
kompenzace obětí, a prosazování právních 
předpisů v souvislosti s obchodováním 
s lidmi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 135
Salvatore Iacolino

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy učiní v případech 
postupů, jako je zabavení či zajištění 
majetku, který patří pachateli, opatření, 
na jejichž základě bude tento zabavený či 
zajištěný majetek použit pro účely 
vzdělávaní a pomoci. Takto vzniklý zisk 
může být použit k finanční podpoře obětí.  

Or. it

Odůvodnění

Obětem trestné činnosti lze poskytnout pomoc vyčleněním prostředků ze zadrženého nebo 
zabaveného majetku či výnosů. 

Pozměňovací návrh 136
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby právnické osoby 
mohly být činěny odpovědnými za trestné 
činy uvedené v článcích 2 a 3 spáchané 
v jejich prospěch osobou jednající 
samostatně nebo jako člen orgánu dané 
právnické osoby, která v rámci této 
právnické osoby působí ve vedoucím 
postavení na základě

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
a převezmou odpovědnost za zajištění 
toho, aby právnické osoby mohly být 
činěny odpovědnými za trestné činy 
uvedené v článcích 2 a 3 spáchané v jejich 
prospěch osobou jednající samostatně nebo 
jako člen orgánu dané právnické osoby, 
která v rámci této právnické osoby působí 
ve vedoucím postavení na základě

Or. en
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Pozměňovací návrh 137
Georgios Papanikolaou

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) jakákoli jiná osoba, která jedná na 
příkaz kterékoli z výše zmíněných osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Anna Hedh, Silvia Costa

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření s cílem zajistit právo oběti na 
efektivní náhradu škody, také pokud 
příslušný orgán činný v trestním řízení 
nedisponuje prostředky umožňujícími 
jeho výkon.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Edit Bauer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby výnosy 
a zisky z trestných činů, na které odkazuje 
tato směrnice, byly zadrženy 
a zkonfiskovány.
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Or. en

Pozměňovací návrh 140
Edit Bauer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby výnosy 
a zisky zadržené a zkonfiskované podle 
této směrnice byly využity na pomoc, 
podporu a ochranu obětí, včetně jejich 
kompenzace a vynucování práva 
zaměřeného na boj proti obchodování 
s lidmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Edit Bauer

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy v souladu se základními 
zásadami svého právního systému umožní, 
aby oběti obchodování s lidmi nebyly 
trestně stíhány nebo aby jim nebyly
ukládány tresty za jejich účast na trestné 
činnosti, kterou byly přinuceny spáchat 
v přímém důsledku toho, že byly oběťmi 
kteréhokoli z jednání uvedeného v článku 
2.

Členské státy nepostihují ani neukládají
tresty obětem obchodování s lidmi za jejich 
účast na trestných činech podle
vnitrostátních právních předpisů 
týkajících se prostituce nebo 
přistěhovalectví nebo jejich zapojení do 
jiné nezákonné činnosti, kterou byly 
přinuceny spáchat v přímém důsledku 
toho, že byly oběťmi kteréhokoli z jednání 
uvedeného v článku 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 142
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy v souladu se základními 
zásadami svého právního systému umožní,
aby oběti obchodování s lidmi nebyly 
trestně stíhány nebo aby jim nebyly 
ukládány tresty za jejich účast na trestné 
činnosti, kterou byly přinuceny spáchat 
v přímém důsledku toho, že byly oběťmi 
kteréhokoli z jednání uvedeného v článku 
2.

Členské státy v souladu se základními 
zásadami svého právního systému 
nebudou oběti obchodování s lidmi trestně
stíhat ani jim nebudou ukládat tresty za 
jejich účast na trestné činnosti, kterou byly 
přinuceny spáchat v přímém důsledku 
toho, že byly oběťmi kteréhokoli z jednání 
uvedeného v článku 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby vyšetřování 
nebo stíhání trestných činů podle článků 2 
a 3 nebylo podmíněno oznámením nebo 
obviněním ze strany oběti a aby se 
v trestním řízení mohlo pokračovat i tehdy, 
pokud oběť svou výpověď stáhla.

1. Členské státy zajistí, aby vyšetřování 
nebo stíhání trestných činů podle článků 2 
a 3 nebylo podmíněno oznámením nebo 
obviněním ze strany oběti a aby se 
v trestním řízení mohlo pokračovat i tehdy, 
pokud oběť svou výpověď stáhla. 
V takovém případě by měla být poskytnuta 
vhodná pomoc a zavedena ochranná 
opatření, případně by tato pomoc 
a opatření měla být nadále zajišťována. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 144
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby vyšetřování 
nebo stíhání trestných činů podle článků 2 
a 3 nebylo podmíněno oznámením nebo 
obviněním ze strany oběti a aby se 
v trestním řízení mohlo pokračovat i tehdy, 
pokud oběť svou výpověď stáhla. 

1. V souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy členské státy zajistí, aby 
vyšetřování nebo stíhání trestných činů 
podle článků 2 a 3 nebylo podmíněno 
oznámením nebo obviněním ze strany oběti 
a aby se v trestním řízení mohlo 
pokračovat i tehdy, pokud oběť svou 
výpověď stáhla. 

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou opatření k 
zajištění toho, aby bylo možné trestně 
stíhat trestné činy podle článků 2 a 3 
dostatečně dlouhou dobu poté, co oběť 
dosáhla zletilosti.

2. V souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy členské státy přijmou 
opatření k zajištění toho, aby bylo možné 
trestně stíhat trestné činy podle článků 2 a 
3 dostatečně dlouhou dobu poté, co oběť 
dosáhla zletilosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 146
Edit Bauer

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby byly co 
nejrychleji shromážděny a zajištěny 
důkazy např. prostřednictvím 
videozáznamů výpovědí obětí.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že osoby, útvary a služby 
odpovědné za vyšetřování nebo stíhání 
trestných činů podle článků 2 a 3 byly 
odpovídajícím způsobem vyškoleny.

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že osoby, útvary a služby 
odpovědné za vyšetřování nebo stíhání 
trestných činů podle článků 2 a 3 byly 
vyškoleny v oblasti lidských práv, práv žen 
a rovnosti pohlaví. 

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že osoby, útvary a služby 
odpovědné za vyšetřování nebo stíhání 
trestných činů podle článků 2 a 3 byly 

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že osoby, útvary a služby 
odpovědné za vyšetřování nebo stíhání 
trestných činů podle článků 2 a 3 byly 
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odpovídajícím způsobem vyškoleny. vyškoleny v oblasti lidských práv, práv žen 
a rovnosti pohlaví. 

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že osoby, útvary a služby 
odpovědné za vyšetřování nebo stíhání 
trestných činů podle článků 2 a 3 byly 
odpovídajícím způsobem vyškoleny.

3. V souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy členské státy přijmou 
nezbytná opatření, aby zajistily, že osoby, 
útvary a služby odpovědné za vyšetřování 
nebo stíhání trestných činů podle článků 2 
a 3 byly odpovídajícím způsobem 
vyškoleny.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby osoby, útvary a služby 
odpovědné za vyšetřování nebo trestní 
stíhání trestných činů podle článků 2 a 3 
měly k dispozici účinné nástroje, jako jsou 
například ty, které se používají v případě 
organizované trestné činnosti nebo u jiných 
případů závažné trestné činnosti. 

4. V souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy členské státy přijmou 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby 
osoby, útvary a služby odpovědné za 
vyšetřování nebo trestní stíhání trestných 
činů podle článků 2 a 3 měly k dispozici 
účinné nástroje, jako jsou například ty, 
které se používají v případě organizované 
trestné činnosti nebo u jiných případů 
závažné trestné činnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 151
Salvatore Iacolino

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy učiní nutná opatření, 
aby trestné činy ve smyslu článku 2 a 3 
byly stíhány prostřednictvím společného 
vyšetřování, koordinace, trestního řízení 
a právní pomoci ve spolupráci 
s Europolem a Eurojustem.  

Or. it

Odůvodnění

Z důvodu časté přeshraniční povahy těchto trestných činů je zjevně zapotřebí, aby opatření  
pro stíhání pachatelů byla činěna v rámci spolupráce členských států, Europolu a Eurojustu.

Pozměňovací návrh 152
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme opatření 
nezbytná ke stanovení soudní příslušnosti 
ve vztahu k trestným činům uvedeným v 
článcích 2 a 3, které byly spáchány:

1. V souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy každý členský stát 
přijme opatření nezbytná ke stanovení 
soudní příslušnosti ve vztahu k trestným 
činům uvedeným v článcích 2 a 3, které 
byly spáchány:

Or. en
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Pozměňovací návrh 153
Salvatore Iacolino

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pachatelem, který je státním 
příslušníkem tohoto státu nebo má místo 
obvyklého pobytu na jeho území nebo

b) pachatelem, který je státním 
příslušníkem tohoto státu nebo má místo 
obvyklého pobytu na jeho území nebo 
se tam zdržuje z jiných důvodů nebo 

Or. it

Odůvodnění

Ke koncepci obvyklého pobytu je třeba doplnit koncepci pobytu pachatele na území členského 
státu, aby bylo možno soudní příslušnost daného členského státu v zájmu oběti trestného činu 
legitimně rozšířit na případy, jež jsou předmětem návrhu.

Pozměňovací návrh 154
Salvatore Iacolino

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) na jeho státním příslušníkovi nebo na 
osobě, která má místo obvyklého pobytu na 
jeho území nebo

c) na jeho státním příslušníkovi nebo na 
osobě, která má místo obvyklého pobytu na 
jeho území nebo se tam zdržuje nebo

Or. it

Odůvodnění

Ke koncepci obvyklého pobytu je třeba doplnit koncepci pobytu pachatele na území členského 
státu, aby bylo možno soudní příslušnost daného členského státu v zájmu oběti trestného činu 
legitimně rozšířit na případy, jež jsou předmětem návrhu.
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Pozměňovací návrh 155
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby před trestním řízením,
v jeho průběhu a přiměřenou dobu po jeho 
skončení byla obětem poskytnuta pomoc 
a podpora s cílem umožnit jim uplatňovat 
práva stanovená v rámcovém rozhodnutí 
2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 o 
postavení obětí v trestním řízení a v této 
směrnici.

1. Členské státy přijmou opatření,  jež  
jejich vláda považuje za vhodné, nezbytná  
k zajištění toho, aby před trestním řízením, 
v jeho průběhu a přiměřenou dobu po jeho 
skončení byla obětem poskytnuta pomoc 
a podpora s cílem umožnit jim uplatňovat 
práva stanovená v rámcovém rozhodnutí 
2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 o 
postavení obětí v trestním řízení a v této 
směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby byla dané osobě 
poskytnuta pomoc a podpora, jakmile 
příslušné orgány získají podezření, že se 
uvedená osoba mohla stát obětí trestného 
činu podle článků 2 a 3.

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby byla dané osobě 
poskytnuta pomoc a podpora, jakmile 
příslušné orgány získají podezření, že se 
uvedená osoba mohla stát obětí trestného 
činu podle článků 2 a 3. Oběti 
obchodování s lidmi by měly mít nárok na 
pomoc, ochranu a přístup k dočasnému 
povolení k pobytu bez ohledu na jejich 
ochotu spolupracovat v trestním řízení. 

Or. en

Odůvodnění

Z bezpečnostních důvodů by měla být obětem zaručena ochrana a v případě potřeby i dočasné 
povolení k pobytu pro období, jež je třeba k trestnímu řízení. 
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Pozměňovací návrh 157
Anna Hedh, Silvia Costa

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby ve spolupráci s příslušnými 
podpůrnými organizacemi byly vytvořeny 
vhodné mechanismy, jejichž cílem je oběti 
včas rozpoznat a poskytnout jim pomoc a 
podporu.

4. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby ve spolupráci s příslušnými 
podpůrnými organizacemi, včetně 
uznávaných nevládních organizací 
činných v této oblasti, byly vytvořeny 
vhodné mechanismy, jejichž cílem je oběti 
včas rozpoznat a poskytnout jim pomoc a 
podporu. Mezi tato opatření patří podpora 
vývoje obecných protokolů EU pro 
rozpoznání obětí obchodování s lidmi na 
základě výměny osvědčených postupů 
mezi všemi zúčastněnými stranami, 
zejména veřejnými a soukromými 
sociálními službami.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby ve spolupráci s příslušnými 
podpůrnými organizacemi byly vytvořeny 
vhodné mechanismy, jejichž cílem je oběti 
včas rozpoznat a poskytnout jim pomoc a 
podporu. 

4. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby ve spolupráci s příslušnými 
podpůrnými organizacemi byly vytvořeny 
vhodné mechanismy, jejichž cílem je oběti 
včas rozpoznat a poskytnout jim pomoc a 
podporu. Členské státy úzce spolupracují 
s organizacemi občanské společnosti 
včetně těch, které poskytují služby obětem 
obchodování s lidmi, násilí, kterého se 
dopouštějí muži na ženách, a různých 
forem vykořisťování, včetně 
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vykořisťování sexuálního. 

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby ve spolupráci s příslušnými 
podpůrnými organizacemi byly vytvořeny 
vhodné mechanismy, jejichž cílem je oběti 
včas rozpoznat a poskytnout jim pomoc a 
podporu.

4. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby ve spolupráci s příslušnými 
podpůrnými organizacemi byly vytvořeny 
vhodné mechanismy, jejichž cílem je oběti 
včas rozpoznat a poskytnout jim pomoc a 
podporu. Členské státy úzce spolupracují 
s organizacemi občanské společnosti 
včetně těch, které poskytují služby obětem 
obchodování s lidmi, násilí, kterého se 
dopouštějí muži na ženách, a různých 
forem vykořisťování, včetně 
vykořisťování sexuálního. 

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby ve spolupráci s příslušnými 
podpůrnými organizacemi byly vytvořeny 
vhodné mechanismy, jejichž cílem je oběti 
včas rozpoznat a poskytnout jim pomoc a 
podporu. 

4. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby ve spolupráci s příslušnými 
podpůrnými organizacemi, včetně těch, 
které poskytují služby obětem 
obchodování s lidmi, násilí, kterého se 
dopouštějí muži na ženách, a různých 
forem vykořisťování, byly vytvořeny 
vhodné mechanismy, jejichž cílem je oběti 
včas rozpoznat a poskytnout jim pomoc a 
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podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Judith Sargentini

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby ve spolupráci s příslušnými 
podpůrnými organizacemi byly vytvořeny 
vhodné mechanismy, jejichž cílem je oběti 
včas rozpoznat a poskytnout jim pomoc a 
podporu. 

4. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby ve spolupráci s příslušnými 
podpůrnými organizacemi byly vytvořeny 
vhodné mechanismy, jejichž cílem je oběti 
včas rozpoznat a poskytnout jim pomoc a 
podporu, včetně lhůty na rozmyšlenou a 
zotavení, aby se tak oběti oprostily, pokud 
jde o pachatele trestného činu. 

Or. en

Odůvodnění

Při podpoře obětí obchodování s lidmi je třeba vzít v úvahu skutečnost, že jde o zneužití jak 
po fyzické, tak  po psychické stránce, a že oběť potřebuje čas na zotavení před tím, než bude 
schopna podat svědectví a vystupovat jako svědek.   

Pozměňovací návrh 162
Judith Sargentini

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V případě, že příslušné orgány 
členského státu došly k závěru, že určitá 
osoba je obětí obchodování s lidmi, 
členský stát uváží, zda vydá povolení 
k pobytu v souladu s ustanoveními 
směrnice Rady 2004/81/ES o povolení k 
pobytu vydávaném státním příslušníkům 
třetích zemí, kteří jsou oběťmi
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obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc 
k nedovolenému přistěhovalectví a kteří 
spolupracují s příslušnými orgány. 

Or. en

Odůvodnění

Skutečnost, že existuje směrnice 2004/81/ES, by měla být v tomto článku výslovně uvedena 
v souvislosti s pomocí obětem obchodování s lidmi a jejich ochranou.   

Pozměňovací návrh 163
Emine Bozkurt

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí mechanismus 
předávání, jehož prostřednictvím budou 
státní činitelé odkazovat oběti 
obchodování s lidmi na příslušné 
podpůrné agentury a organizace, aby tak 
oběti byly zjištěny a dostalo se jim 
potřebné péče a poradenství.  
Patří sem veškerá opatření určená 
osobám, které potřebují mezinárodní 
ochranu podle článků 9 a 15 směrnice 
Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 
o minimálních normách, které musí 
splňovat státní příslušníci třetích zemí 
nebo osoby bez státní příslušnosti, aby 
mohli žádat o postavení uprchlíka, 
nebo osoby, které z jiných důvodů 
potřebují mezinárodní ochranu, a 
o obsahu poskytované ochrany1; a 
zabezpečení spolupráce mezi orgány, které 
vynucují právo, a vnitrostátními azylovými 
orgány.
__________
1 Úř. věst. L 304, 30.9.2004, s. 12.

Or. en
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Pozměňovací návrh 164
Emine Bozkurt

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Členské státy zajistí udržitelnost 
nezávislých podpůrných organizací 
a poskytovatelů služeb, kteří pracují 
s oběťmi obchodování s lidmi, a podpoří 
ve spolupráci s koordinátorem EU pro boj
proti obchodování s lidmi vytvoření 
celoevropské sítě organizací, které se 
zabývají přímou pomocí a podporou 
těchto obětí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Opatření na pomoc obětem a jejich 
podporu uvedená v odstavci 2 se poskytují 
konsensuálním způsobem a na 
informovaném základě a zahrnují alespoň 
takovou životní úroveň, která obětem 
zajistí existenci, a to prostřednictvím 
takových opatření, jako je vhodné a 
bezpečné ubytování a hmotná pomoc, 
nezbytná lékařská péče včetně 
psychologické pomoci, poradenství a 
poskytování informací v jazyce, kterému 
rozumějí, a v případě potřeby přístup 
k překladatelským a tlumočnickým 
službám a přístup ke vzdělání pro děti. 
Členské státy poskytují péči obětem se 
zvláštními potřebami.

5. Opatření na pomoc obětem a jejich 
podporu uvedená v odstavci 2 a 3 se 
poskytují konsensuálním způsobem a na 
informovaném základě a zahrnují povolení 
k trvalému pobytu a alespoň takovou 
životní úroveň, která obětem zajistí 
existenci, a to prostřednictvím takových 
opatření, jako je vhodné a bezpečné 
ubytování a hmotná pomoc, nezbytná 
lékařská péče včetně psychologické 
pomoci, poradenství a poskytování 
informací v jazyce, kterému rozumějí, a v 
případě potřeby přístup k překladatelským 
a tlumočnickým službám a přístup ke 
vzdělání pro děti. Členské státy poskytují 
péči obětem se zvláštními potřebami.

Or. en
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Pozměňovací návrh 166
Anna Záborská

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Opatření na pomoc obětem a jejich 
podporu uvedená v odstavci 2 se poskytují 
konsensuálním způsobem a na 
informovaném základě a zahrnují alespoň 
takovou životní úroveň, která obětem 
zajistí existenci, a to prostřednictvím 
takových opatření, jako je vhodné a 
bezpečné ubytování a hmotná pomoc, 
nezbytná lékařská péče včetně
psychologické pomoci, poradenství a 
poskytování informací v jazyce, kterému 
rozumějí, a v případě potřeby přístup 
k překladatelským a tlumočnickým 
službám a přístup ke vzdělání pro děti.
Členské státy poskytují péči obětem se 
zvláštními potřebami.

5. Opatření na pomoc obětem a jejich 
podporu uvedená v odstavci 2 se poskytují 
konsensuálním způsobem a na 
informovaném základě a zahrnují alespoň 
takovou životní úroveň, která obětem 
zajistí existenci, a to prostřednictvím 
takových opatření, jako je vhodné a 
bezpečné ubytování a hmotná pomoc, 
nezbytná lékařská péče, psychologická a 
duchovní pomoc, poradenství a 
poskytování informací v jazyce, kterému 
rozumějí, a v případě potřeby přístup
k překladatelským a tlumočnickým 
službám a přístup ke vzdělání pro děti.
Členské státy poskytují péči obětem se 
zvláštními potřebami.

Or. en

Odůvodnění

Duchovní podpora je jedním z prvků, který spolu s ostatními prvky, jež jsou uvedeny 
v příslušném ustanovení, může přispět k účinné pomoci a podpoře obětí obchodování s lidmi. 

Pozměňovací návrh 167
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Opatření na pomoc obětem a jejich 
podporu uvedená v odstavci 2 se poskytují 
konsensuálním způsobem a na 
informovaném základě a zahrnují alespoň 
takovou životní úroveň, která obětem 

5. Opatření na pomoc obětem a jejich 
podporu uvedená v odstavci 2 se poskytují 
konsensuálním způsobem a na 
informovaném základě a zahrnují alespoň 
takovou životní úroveň, která obětem 
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zajistí existenci, a to prostřednictvím 
takových opatření, jako je vhodné a 
bezpečné ubytování a hmotná pomoc, 
nezbytná lékařská péče včetně 
psychologické pomoci, poradenství a 
poskytování informací v jazyce, kterému
rozumějí, a v případě potřeby přístup 
k překladatelským a tlumočnickým 
službám a přístup ke vzdělání pro děti. 
Členské státy poskytují péči obětem se 
zvláštními potřebami.

zajistí existenci, a to prostřednictvím 
takových opatření, jako je vhodné a 
bezpečné ubytování a hmotná pomoc, 
nezbytná lékařská péče včetně 
psychologické pomoci, poradenství a 
poskytování informací v jazyce a formě, 
které rozumějí, a v případě potřeby přístup 
k překladatelským a tlumočnickým 
službám a přístup ke vzdělání pro děti. 
Členské státy poskytují péči obětem se 
zvláštními potřebami.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Emine Bozkurt

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy zajistí osobám, jež se 
staly obětí obchodování s lidmi, bezpečný 
návrat do přijímajícího státu i do státu 
původu. Osobám, jež se staly obětí 
obchodování s lidmi, by měly být 
nabídnuty alternativy k repatriaci v 
případech, kdy lze rozumnou úvahou dojít 
k závěru, že repatriace by znamenala 
závažné riziko pro jejich bezpečnost, nebo 
že hrozí závažné nebezpečí, že se po 
návratu znovu stanou obětí obchodování 
s lidmi.  

Or. en



PE445.701v01-00 80/111 AM\823510CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 169
Eva-Britt Svenssonová

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby oběti 
obchodování s lidmi měly přístup 
k bezplatnému právnímu poradenství a k 
právnímu zastoupení, a to i za účelem 
požadování odškodného. V případě, že 
oběť nemá dostatečné finanční prostředky, 
je právní zastoupení poskytováno 
bezplatně. Tímto odstavcem není dotčeno 
uplatňování čl. 14 odst. 2, je-li obětí dítě. 

2. Členské státy zajistí, aby oběti 
obchodování s lidmi měly přístup 
k bezplatnému právnímu poradenství a k 
právnímu zastoupení, a to i za účelem 
požadování odškodného. V případě, že 
oběť nemá dostatečné finanční prostředky, 
je právní zastoupení poskytováno 
bezplatně. Členské státy by měly zřídit 
fond kompenzací pro oběti trestné 
činnosti, z něhož by všechny oběti 
obchodování s lidmi mohly získat finanční 
náhradu.  Majetek zabavený 
obchodníkům s lidmi by měl být převeden 
do tohoto fondu. Tímto odstavcem není 
dotčeno uplatňování čl. 14 odst. 2, je-li 
obětí dítě. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl rozšířit ochranu, pomoc a podporu obětí.

Pozměňovací návrh 170
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby oběti 
obchodování s lidmi měly přístup 
k bezplatnému právnímu poradenství a 
k právnímu zastoupení, a to i za účelem 
požadování odškodného. V případě, že 
oběť nemá dostatečné finanční 
prostředky, je právní zastoupení 
poskytováno bezplatně. Tímto odstavcem 

2. Členské státy zajistí, aby oběti 
obchodování s lidmi měly přístup 
k bezplatnému právnímu poradenství a 
k právnímu zastoupení, a to i za účelem 
požadování odškodného. Tímto odstavcem 
není dotčeno uplatňování čl. 14 odst. 2, je-
li obětí dítě.
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není dotčeno uplatňování čl. 14 odst. 2, je-
li obětí dítě.

Or. lt

Pozměňovací návrh 171
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby oběti 
obchodování s lidmi měly přístup 
k bezplatnému právnímu poradenství a k 
právnímu zastoupení, a to i za účelem 
požadování odškodného. V případě, že 
oběť nemá dostatečné finanční prostředky, 
je právní zastoupení poskytováno 
bezplatně. Tímto odstavcem není dotčeno 
uplatňování čl. 14 odst. 2, je-li obětí dítě.

2. Členské státy zajistí, aby oběti 
obchodování s lidmi měly přístup 
k bezplatnému právnímu poradenství a k 
právnímu zastoupení, a to i za účelem 
požadování odškodného a nárokování 
nevyplacené mzdy. V případě, že oběť 
nemá dostatečné finanční prostředky, je 
právní zastoupení poskytováno bezplatně. 
Tímto odstavcem není dotčeno uplatňování 
čl. 14 odst. 2, je-li obětí dítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby oběti 
obchodování s lidmi měly přístup 
k bezplatnému právnímu poradenství a k 
právnímu zastoupení, a to i za účelem 
požadování odškodného. V případě, že 
oběť nemá dostatečné finanční prostředky, 
je právní zastoupení poskytováno 
bezplatně. Tímto odstavcem není dotčeno 
uplatňování čl. 14 odst. 2, je-li obětí dítě. 

2. Členské státy zajistí, aby oběti 
obchodování s lidmi měly přístup 
k bezplatnému právnímu poradenství a k 
právnímu zastoupení, a to i za účelem 
požadování odškodného a nárokování 
nevyplacené mzdy. V případě, že oběť 
nemá dostatečné finanční prostředky, je 
právní zastoupení poskytováno bezplatně. 
Tímto odstavcem není dotčeno uplatňování 
čl. 14 odst. 2, je-li obětí dítě.
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Or. en

Pozměňovací návrh 173
Edit Bauer

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná ke kompenzaci obětí 
obchodování s lidmi nezávisle na tom, zda
výnosy z trestné činnosti byly zadrženy či 
nikoli.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Edit Bauer

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčeno právo na obhajobu, 
členské státy v případě, že je to v souladu 
se základními zásadami jejich právního 
systému a že je to vhodné, umožní, aby 
totožnost oběti obchodování s lidmi 
v postavení svědka zůstala utajena.

3. Aniž je dotčeno právo na obhajobu, 
členské státy přijmou jakákoli opatření 
určená na zabezpečení co nejvyšší 
ochrany oběti obchodování s lidmi, která 
je svědkem, a to i za využití 
videokonference. Tato ochrana má také 
zajistit, aby totožnost oběti obchodování s 
lidmi v postavení svědka zůstala utajena.

Or. en
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Pozměňovací návrh 175
Anna Hedh, Silvia Costa

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby obětem 
obchodování s lidmi byla na základě 
individuálního hodnocení rizika poskytnuta 
náležitá ochrana, mimo jiné tím, že oběti 
mají, v případě potřeby a v souladu 
s podmínkami stanovenými ve 
vnitrostátních právních předpisech nebo 
postupech, přístup k programům na 
ochranu svědků.

4. Členské státy zajistí, aby obětem 
obchodování s lidmi byla na základě 
individuálního hodnocení rizika poskytnuta 
náležitá ochrana, mimo jiné tím, že oběti 
mají, v případě potřeby a v souladu 
s podmínkami stanovenými ve 
vnitrostátních právních předpisech nebo 
postupech, přístup k programům na 
ochranu svědků. Členské státy také zajistí 
ochranu před odplatou, výhrůžkami 
a zastrašováním nevládních organizací, 
k nimž dochází v důsledku přijímání 
a podpory obětí obchodování s lidmi, 
v souladu s podmínkami stanovenými ve 
vnitrostátních právních předpisech nebo 
postupech.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby obětem 
obchodování s lidmi byla na základě 
individuálního hodnocení rizika poskytnuta 
náležitá ochrana, mimo jiné tím, že oběti 
mají, v případě potřeby a v souladu 
s podmínkami stanovenými ve 
vnitrostátních právních předpisech nebo 
postupech, přístup k programům na 
ochranu svědků.

4. Členské státy zajistí, aby obětem 
obchodování s lidmi byla na základě 
individuálního hodnocení rizika poskytnuta 
náležitá ochrana, mimo jiné tím, že oběti 
mají, v případě potřeby a v souladu 
s podmínkami stanovenými ve 
vnitrostátních právních předpisech nebo 
postupech, přístup k programům na 
ochranu svědků. Hodnocení 
individuálního rizika by mělo zohlednit 
situaci oběti, ve které může být oběť 
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obzvláště zranitelná, a to i na základě 
pohlaví, těhotenství, zdravotních 
podmínek nebo zdravotního postižení či 
statusu přistěhovalce.  

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby obětem 
obchodování s lidmi byla na základě 
individuálního hodnocení rizika poskytnuta 
náležitá ochrana, mimo jiné tím, že oběti 
mají, v případě potřeby a v souladu 
s podmínkami stanovenými ve 
vnitrostátních právních předpisech nebo 
postupech, přístup k programům na 
ochranu svědků. 

4. Členské státy zajistí, aby obětem 
obchodování s lidmi byla na základě 
individuálního hodnocení rizika poskytnuta 
náležitá ochrana, mimo jiné tím, že oběti 
mají, v případě potřeby a v souladu 
s podmínkami stanovenými ve 
vnitrostátních právních předpisech nebo 
postupech, přístup k programům na 
ochranu svědků. Hodnocení
individuálního rizika by mělo zohlednit 
situaci oběti, ve které může být oběť 
obzvláště zranitelná, a to i v důsledku 
pohlaví, těhotenství, zdravotních 
podmínek nebo zdravotního postižení či 
statusu přistěhovalce.  

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dětským obětem obchodování s lidmi je 
poskytována pomoc, podpora a ochrana 
s přihlédnutím k nejlepším zájmům dítěte. 

1. Dětským obětem obchodování s lidmi je 
poskytována pomoc, podpora a ochrana 
s přihlédnutím k nejlepším zájmům dítěte. 
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Členské státy úzce spolupracují 
s organizacemi občanské společnosti 
včetně těch, které poskytují služby obětem 
obchodování s lidmi, násilí, kterého se 
dopouštějí muži na ženách, a různých 
forem vykořisťování, včetně 
vykořisťování sexuálního. 

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dětským obětem obchodování s lidmi je 
poskytována pomoc, podpora a ochrana 
s přihlédnutím k nejlepším zájmům dítěte.

1. Dětským obětem obchodování s lidmi je 
poskytována pomoc, podpora a ochrana 
s přihlédnutím k nejlepším zájmům dítěte. 
Členské státy úzce spolupracují 
s organizacemi občanské společnosti 
včetně těch, které poskytují služby obětem 
obchodování s lidmi, násilí, kterého se 
dopouštějí muži na ženách, a různých 
forem vykořisťování, včetně 
vykořisťování sexuálního. 

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dětským obětem obchodování s lidmi je 
poskytována pomoc, podpora a ochrana 
s přihlédnutím k nejlepším zájmům dítěte.

1. Dětským obětem obchodování s lidmi je 
poskytována pomoc, podpora a ochrana 
s přihlédnutím k nejlepším zájmům dítěte 
a při dodržování mezinárodních norem 
v oblasti lidských práv.  
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Or. en

Pozměňovací návrh 181
Salvatore Iacolino

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy přijmou případně také 
opatření s cílem určit kulturního 
prostředníka nebo sociálního pracovníka, 
který připraví vhodný a konkrétním  
potřebám oběti odpovídající program 
pomoci. 

Or. it

Odůvodnění

Přítomnost kulturních prostředníků a sociálních pracovníků umožní překonat potenciální 
kulturní bariéry související s rozdílnými tradicemi a společenským  i kulturním původem 
oběti.

Pozměňovací návrh 182
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby po provedení 
individuálního posouzení zvláštní situace 
jednotlivých dětských obětí a při řádném
zohlednění jejich názorů, potřeb a 
připomínek byla přijata zvláštní opatření, 
která mají dětským obětem obchodování 
s lidmi krátkodobě i dlouhodobě pomoci a 
podpořit je při jejich fyzickém 
a psychosociálním zotavování.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby po provedení 
individuálního posouzení zvláštní situace 
jednotlivých dětských obětí a při řádném 
zohlednění jejich názorů, potřeb a 
připomínek byla přijata zvláštní opatření, 
která mají dětské oběti obchodování 
s lidmi krátkodobě i dlouhodobě ochránit, 
pomoci a podpořit je při jejich fyzickém 
a psychosociálním zotavování. Členské 
státy jmenují poručníka a právního 
zástupce dětské oběti obchodování s lidmi 
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v okamžiku, kdy orgány oběť identifikují 
v případě, že osoby, které mají za dítě 
rodičovskou odpovědnost, podle 
vnitrostátního práva nesmějí z důvodu 
střetu zájmů mezi nimi a dětskou obětí 
dítě zastupovat, nebo v případě, že je dítě 
bez doprovodu nebo je odloučeno od 
rodiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby po provedení 
individuálního posouzení zvláštní situace 
jednotlivých dětských obětí a při řádném 
zohlednění jejich názorů, potřeb 
a připomínek byla přijata zvláštní opatření, 
která mají dětským obětem obchodování 
s lidmi krátkodobě i dlouhodobě pomoci 
a podpořit je při jejich fyzickém 
a psychosociálním zotavování.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby po provedení 
individuálního posouzení zvláštní situace 
jednotlivých dětských obětí a při řádném 
zohlednění jejich názorů, potřeb 
a připomínek byla přijata zvláštní opatření, 
která mají dětským obětem obchodování 
s lidmi krátkodobě i dlouhodobě pomoci 
a chránit je, a to z hlediska 
psychologického, lékařského a právního,
a podpořit je při jejich fyzickém 
a psychosociálním zotavování.

Or. lt

Pozměňovací návrh 184
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy učiní nutná opatření 
k zajištění toho, aby byla zvláštní pomoc 
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a podpora poskytována dětem, jež jsou 
obětí nezákonné adopce. 

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou v případech, kdy 
je to vhodné a možné, opatření na 
poskytnutí pomoci a podpory určených 
rodině dětské oběti obchodování s lidmi, 
pokud se její rodina nachází na území 
dotyčného členského státu. Ve vztahu k 
této rodině uplatní členské státy v 
případech, kdy je to vhodné a možné, 
zejména článek 4 rámcového rozhodnutí 
Rady 2001/220/SVV.

2. Členské státy přijmou vždy, bude-li to 
možné, opatření na poskytnutí pomoci a 
podpory určených rodině dětské oběti 
obchodování s lidmi, pokud se její rodina 
nachází na území dotyčného členského 
státu. Ve vztahu k této rodině uplatní 
členské státy v případech, kdy je to vhodné 
a možné, zejména článek 4 rámcového 
rozhodnutí Rady 2001/220/SVV.

Or. it

Odůvodnění

Znění tohoto ustanovení, jehož cílem je podpora a pomoc nezletilým obětem obchodování 
s lidmi a jejich rodinám, je třeba zpřísnit, aby se zaručilo, že se těmto zranitelným osobám 
dostane maximální podpory.

Pozměňovací návrh 186
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě, že je dítě bez doprovodu 
nebo odloučeno od rodiny, budou učiněna 
opatření s cílem nalézt pro toto dítě 
dlouhodobé řešení, které v prvé řadě 
zohlední nejlepší zájmy dítěte a začlení 
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veškeré nezbytné procesní záruky. Mezi 
dlouhodobá řešení může patřit začlenění 
do společnosti v hostitelské zemi, 
začlenění do rodiny dítěte, která žije 
v jiném členském státě nebo ve třetí zemi, 
návrat a znovuzačlenění do rodiny dítěte 
v zemi původu. K začlenění do společnosti 
v hostitelské zemi patří i možnost obrátit 
se na příslušné vnitrostátní azylové 
orgány pro dětské oběti obchodování 
s lidmi, které potřebují mezinárodní 
ochranu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Lívia Járóka

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě, že se na území členského 
státu nenachází rodina, členský stát 
poskytne dítěti pomoc, aby se mohlo vrátit 
a znovu začlenit do rodiny nebo, aby se 
mohlo připojit ke své rodině v jiném 
členském státě anebo ve třetí zemi, aniž by 
bylo vystaveno riziku, že se opět stane 
obětí obchodování s lidmi, v případě, že je 
to v nejlepším zájmu dítěte; v případech, 
kdy ani jedna z možností nepřichází 
v úvahu, resp. není v nejlepším zájmu 
dítěte, členský stát najde pro dítě trvalé 
řešení v souladu s nejlepším zájmem dítěte 
včetně možnosti obrátit se na příslušné 

vnitrostátní azylové orgány pro dětské 
oběti obchodování s lidmi, které potřebují 
mezinárodní ochranu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 188
Salvatore Iacolino

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zavedou, mj. 
ve spolupráci s nevládními organizacemi, 
vládními agenturami a mezinárodními 
organizacemi, programy na pomoc 
obětem pro usnadnění jejich případného 
dobrovolného návratu do jejich země 
původu a jejich znovuzačlenění do tamější 
společnosti. 

Or. it

Odůvodnění

Návrat obětí do zemí původu s cílem znovuzačlenění musí probíhat, umožní-li to bezpečnostní 
podmínky, na zcela dobrovolném základě a při plném zohlednění zájmů oběti.

Pozměňovací návrh 189
Elena Oana Antonescu

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby soudní orgány při 
vyšetřování a trestním řízení jmenovaly 
zvláštního zástupce dětské oběti 
obchodování v případě, kdy nositelé 
rodičovské zodpovědnosti podle 
vnitrostátního práva nesmějí z důvodu 
střetu zájmů mezi nimi a dětskou obětí dítě 
zastupovat, nebo v případě, kdy je dítě bez 
doprovodu nebo odloučeno od rodiny.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby soudní orgány při 
vyšetřování a trestním řízení jmenovaly 
zvláštního zástupce dětské oběti 
obchodování v případě, kdy nositelé 
rodičovské zodpovědnosti podle 
vnitrostátního práva nesmějí z důvodu 
střetu zájmů mezi nimi a dětskou obětí dítě 
zastupovat, nebo v případě, kdy je dítě bez 
doprovodu nebo odloučeno od rodiny.
Jmenovaný zvláštní zástupce zajišťuje  
pro dítě poradenství a ochranu a také 
zajišťuje, aby veškerá rozhodnutí byla 
činěna v nejlepším zájmu dítěte, 
a v případě potřeby zastupuje dítě 
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v právních záležitostech.  
Zvláštní zástupce by měl být konzultován 
a informován o veškeré činnosti, která 
probíhá v souvislosti s dítětem. Zástupce 
by měl disponovat odbornými znalostmi 
potřebnými k tomu, aby zájmy dítěte byly 
zaručeny a aby potřeby dítěte v právní, 
sociální, zdravotní, psychologické, 
materiální a vzdělávací oblasti byly 
vhodným způsobem uspokojeny.  

Or. en

Odůvodnění

Měla by být ujasněna úloha a znalosti jmenovaného zvláštního zástupce.

Pozměňovací návrh 190
Mary Honeyball

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě potřeby proběhly 
výslechy dětských obětí v prostorách 
určených nebo upravených k tomuto účelu;

b) v případě potřeby proběhly 
výslechy dětských obětí v prostorách 
určených nebo upravených k tomuto účelu,  
kde se dítě cítí bezpečně;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit úroveň ochrany dítěte.

Pozměňovací návrh 191
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) v případě potřeby byly (c) v případě potřeby byly 
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výslechy dětských obětí prováděny 
odborníky vyškolenými k tomuto účelu 
nebo jejich prostřednictvím;

výslechy dětských obětí prováděny 
odborníky vyškolenými k tomuto účelu 
nebo jejich prostřednictvím, včetně školení
v oblasti lidských práv, práv žen a rovnosti 
pohlaví.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Salvatore Iacolino

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) mohla být dětská oběť doprovázena 
svým právním zástupcem nebo případně 
dospělou osobou podle svého výběru, 
pokud nebylo v souvislosti s touto osobou 
přijato odůvodněné rozhodnutí v opačném 
smyslu.

f) mohla být dětská oběť doprovázena 
svým právním zástupcem a/nebo
příslušnou sociální službou jmenovaným 
opatrovníkem a/nebo případně dospělou 
osobou podle svého výběru, pokud nebylo 
v souvislosti s touto osobou přijato 
odůvodněné rozhodnutí v opačném smyslu.

Or. it

Odůvodnění

Tyto tři osoby –  zástupce, opatrovník nebo jiná dospělá osoba – představují z různých 
hledisek vhodné možnosti a musí být zajištěna jejich společná nebo individuální přítomnost 
podle potřeb a přání dítěte, aby se jednalo v jeho nejlepším zájmu. 

Pozměňovací návrh 193
Mary Honeyball

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) mohla být dětská oběť doprovázena 
svým právním zástupcem nebo případně 
dospělou osobou podle svého výběru, 
pokud nebylo v souvislosti s touto osobou 
přijato odůvodněné rozhodnutí v opačném 

f) měla být dětská oběť doprovázena svým 
určeným opatrovníkem, právním 
zástupcem nebo případně dospělou osobou 
podle svého výběru, pokud nebylo 
v souvislosti s touto osobou přijato 
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smyslu. odůvodněné rozhodnutí v opačném smyslu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit úroveň ochrany dítěte.

Pozměňovací návrh 194
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
na snížení poptávky, která podporuje 
všechny formy vykořisťování spojené 
s obchodováním s lidmi.

1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
v právní a správní oblasti, v oblasti 
všeobecného a odborného vzdělávání, 
jakož i v oblasti problematiky rovnosti 
pohlaví, a jiná nezbytná opatření na 
snížení poptávky, která podporuje všechny 
formy vykořisťování spojené 
s obchodováním s lidmi.

Or. lt

Pozměňovací návrh 195
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
na snížení poptávky, která podporuje 
všechny formy vykořisťování spojené s 
obchodováním s lidmi. 

1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
na snížení a ukončení poptávky, která 
podporuje všechny formy vykořisťování 
spojené s obchodováním s lidmi. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 196
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
na snížení poptávky, která podporuje 
všechny formy vykořisťování spojené s 
obchodováním s lidmi.

1. Členské státy přijmou co nejpřísnější
opatření na snížení poptávky, která 
podporuje všechny formy vykořisťování 
spojené s obchodováním s lidmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy – případně ve spolupráci s 
organizacemi občanské společnosti –
přijmou vhodná opatření, jako jsou 
informační a osvětové kampaně, výzkumné 
a vzdělávací programy, zaměřená na 
zvyšování informovanosti a snižování 
rizika, že se lidé, zejména děti, stanou 
oběťmi obchodování s lidmi.

2. Členské státy – případně ve spolupráci s 
organizacemi občanské společnosti –
přijmou vhodná opatření, jako jsou 
informační a osvětové kampaně, výzkumné 
a vzdělávací programy, zaměřená na 
zvyšování informovanosti a snižování 
rizika, že se lidé, zejména děti, stanou 
oběťmi obchodování s lidmi. EU podniká 
podobné iniciativy ve třetích zemích, aby 
zvýšila povědomí, pokud jde 
o obchodování s lidmi.  

Or. en
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Pozměňovací návrh 198
Anna Záborská

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy – případně ve spolupráci s 
organizacemi občanské společnosti –
přijmou vhodná opatření, jako jsou
informační a osvětové kampaně, výzkumné 
a vzdělávací programy, zaměřená na 
zvyšování informovanosti a snižování 
rizika, že se lidé, zejména děti, stanou 
oběťmi obchodování s lidmi.

2. Členské státy – případně ve spolupráci 
s organizacemi občanské společnosti 
a dalšími zúčastněnými stranami –
přijmou vhodná opatření, jako jsou 
informační a osvětové kampaně, výzkumné 
a vzdělávací programy, zaměřená na 
zvyšování informovanosti a snižování 
rizika, že se lidé, zejména děti, stanou 
oběťmi obchodování s lidmi.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné zavést širší formulaci, aby bylo do rozsahu ustanovení začleněno co nejvíce 
zainteresovaných stran.  

Pozměňovací návrh 199
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy – případně ve spolupráci s 
organizacemi občanské společnosti –
přijmou vhodná opatření, jako jsou 
informační a osvětové kampaně, výzkumné 
a vzdělávací programy, zaměřená na 
zvyšování informovanosti a snižování 
rizika, že se lidé, zejména děti, stanou 
oběťmi obchodování s lidmi.

2. Členské státy – případně ve spolupráci s 
organizacemi občanské společnosti –
přijmou vhodná opatření, jako jsou 
informační a osvětové kampaně, výzkumné 
a vzdělávací programy, zaměřená na 
zvyšování informovanosti a snižování 
rizika, že se lidé, zejména děti a ženy, 
stanou oběťmi obchodování s lidmi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 200
Emine Bozkurt

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Jako součást politiky rozšíření mají 
klíčový význam kampaně zaměřené na 
potenciální oběti a na posílení občanské 
společnosti, jelikož potenciální 
kandidátské země jsou často zeměmi 
původu, tranzitu, a/nebo cílovými zeměmi 
obětí, a měla by se na ně proto zaměřit 
pozornost EU a jejích členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy učiní opatření 
podporující ženy s cílem snížit jejich 
zranitelnost i riziko, že se stanou obětí 
obchodování s lidmi. 

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy podporují pravidelnou 
odbornou přípravu úředníků, včetně 
policistů v přímém výkonu služby, 

3. Členské státy podporují pravidelnou 
odbornou přípravu úředníků, včetně 
policistů, příslušníků pohraniční stráže, 
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příslušníků pohraniční stráže, inspektorů 
práce, zdravotnického personálu 
a konzulárních pracovníků, kteří se 
pravděpodobně dostanou do styku 
s oběťmi a potenciálními oběťmi 
obchodování s lidmi a kterým tato příprava 
umožní oběti a potenciální oběti rozpoznat 
a jednat s nimi.

migračních úředníků, státních zástupců, 
právníků, soudců a soudních 
zaměstnanců, inspektorů práce, sociálních 
pracovníků, pracovníků v oblasti péče 
o děti a zdravotnického personálu 
a konzulárních pracovníků, přičemž tato 
odborná příprava by se mohla v závislosti 
na místních podmínkách vztahovat také 
na jiné skupiny veřejných činitelů, kteří se 
pravděpodobně dostanou do styku 
s oběťmi a potenciálními oběťmi 
obchodování s lidmi a kterým tato příprava 
umožní oběti a potenciální oběti rozpoznat 
a jednat s nimi.

Or. lt

Pozměňovací návrh 203
Salvatore Iacolino

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy podporují pravidelnou 
odbornou přípravu úředníků, včetně 
policistů v přímém výkonu služby, 
příslušníků pohraniční stráže, inspektorů 
práce, zdravotnického personálu a 
konzulárních pracovníků, kteří se 
pravděpodobně dostanou do styku 
s oběťmi a potenciálními oběťmi 
obchodování s lidmi a kterým tato příprava 
umožní oběti a potenciální oběti rozpoznat 
a jednat s nimi.

3. Členské státy podporují pravidelnou 
odbornou přípravu úředníků, včetně 
policistů v přímém výkonu služby, 
příslušníků pohraniční stráže, inspektorů 
práce, zdravotnického personálu 
a konzulárních pracovníků,  jakož i 
tlumočníků, je-li zapotřebí jejich služeb, 
kteří se pravděpodobně dostanou do styku 
s oběťmi a potenciálními oběťmi 
obchodování s lidmi, a kterým tato 
příprava umožní oběti a potenciální oběti 
rozpoznat a jednat s nimi. 

Or. it

Odůvodnění

Na základě nadnárodního charakteru trestného činu je velmi pravděpodobné, že u obětí 
obchodování s lidmi se jedná o osoby, které nejsou schopny se vyjádřit v jazyce členského 
státu, na jehož území byla trestná činnost odhalena. Vhodné školení tlumočníků se proto zdá 
být v souladu s nutností poskytovat profesním skupinám (policisté, soudní úředníci, 
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konzulární pracovníci, zdravotnický personál) konkrétní kompetence v této oblasti.  

Pozměňovací návrh 204
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy podporují pravidelnou 
odbornou přípravu úředníků, včetně 
policistů v přímém výkonu služby, 
příslušníků pohraniční stráže, inspektorů 
práce, zdravotnického personálu a 
konzulárních pracovníků, kteří se 
pravděpodobně dostanou do styku 
s oběťmi a potenciálními oběťmi 
obchodování s lidmi a kterým tato příprava 
umožní oběti a potenciální oběti rozpoznat 
a jednat s nimi.

3. Členské státy podporují pravidelnou 
odbornou přípravu úředníků v oblasti 
lidských práv, práv žen a rovnosti pohlaví, 
včetně policistů v přímém výkonu služby, 
příslušníků pohraniční stráže, inspektorů 
práce, zdravotnického personálu a 
konzulárních pracovníků, kteří se 
pravděpodobně dostanou do styku 
s oběťmi a potenciálními oběťmi 
obchodování s lidmi a kterým tato příprava 
umožní oběti a potenciální oběti rozpoznat 
a jednat s nimi.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy podporují pravidelnou 
odbornou přípravu úředníků, včetně 
policistů v přímém výkonu služby, 
příslušníků pohraniční stráže, inspektorů 
práce, zdravotnického personálu a 
konzulárních pracovníků, kteří se 
pravděpodobně dostanou do styku 
s oběťmi a potenciálními oběťmi 
obchodování s lidmi a kterým tato příprava 
umožní oběti a potenciální oběti rozpoznat 
a jednat s nimi.

3. Členské státy podporují pravidelnou 
odbornou přípravu úředníků, včetně 
policistů v přímém výkonu služby, 
příslušníků pohraniční stráže, inspektorů 
práce, zdravotnického personálu a 
konzulárních pracovníků, kteří se 
pravděpodobně dostanou do styku 
s oběťmi a potenciálními oběťmi 
obchodování s lidmi a kterým tato příprava 
rozšíří znalosti v oblasti rovnosti pohlaví
a umožní oběti a potenciální oběti 
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rozpoznat a jednat s nimi.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy učiní opatření na 
podporu spolupráce a koordinace při 
sběru a sdílení informací, jakož i při 
výměně osvědčených postupů mezi 
odpovědnými státními orgány, a na 
posílení zapojení občanské společnosti.   

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zváží, zda přijmou 
opatření, jejichž cílem je označit jako 
trestný čin využívání služeb, které jsou 
předmětem vykořisťování podle článku 2, 
s vědomím, že dotčená osoba je obětí 
trestného činu uvedeného v článku 2.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 208
Edit Bauer

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zváží, zda přijmou 
opatření, jejichž cílem je označit jako 
trestný čin využívání služeb, které jsou 
předmětem vykořisťování podle článku 2, 
s vědomím, že dotčená osoba je obětí 
trestného činu uvedeného v článku 2.

4. Členské státy přijmou opatření, jejichž 
cílem je označit jako trestný čin využívání 
služeb, které jsou předmětem 
vykořisťování podle článku 2, s vědomím, 
že dotčená osoba je obětí trestného činu 
uvedeného v článku 2, až na případy, kdy 
klient pomáhal obětem, nebo pokud 
využívání služby bylo podmíněno 
konkrétním ohrožením života uživatelů, 
nebo humanitární důvody, nebo byla-li 
osoba donucena používat tyto služby, nebo 
v případě, že klient pomohl identifikovat 
a zachránit oběť. 

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zváží, zda přijmou 
opatření, jejichž cílem je označit jako 
trestný čin využívání služeb, které jsou 
předmětem vykořisťování podle článku 2, 
s vědomím, že dotčená osoba je obětí 
trestného činu uvedeného v článku 2.

4. Členské státy přijmou opatření, jejichž 
cílem je označit jako trestný čin využívání 
služeb, které jsou předmětem 
vykořisťování podle článku 2, s vědomím, 
že dotčená osoba je obětí trestného činu 
uvedeného v článku 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 210
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zváží, zda přijmou 
opatření, jejichž cílem je označit jako 
trestný čin využívání služeb, které jsou 
předmětem vykořisťování podle článku 2, 
s vědomím, že dotčená osoba je obětí 
trestného činu uvedeného v článku 2. 

4. Členské státy přijmou opatření, jejichž 
cílem je označit jako trestný čin využívání 
služeb, které jsou předmětem 
vykořisťování podle článku 2, s vědomím, 
že dotčená osoba je obětí trestného činu 
uvedeného v článku 2. Pro konkrétní typ 
sexuálního zneužívání učiní členské státy 
opatření, jejichž cílem je označit jako 
trestný čin využívání služeb, které jsou 
předmětem vykořisťování, nezávisle na 
znalosti toho, že dotčená osoba je obětí 
obchodování s lidmi. 

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zváží, zda přijmou
opatření, jejichž cílem je označit jako 
trestný čin využívání služeb, které jsou 
předmětem vykořisťování podle článku 2, 
s vědomím, že dotčená osoba je obětí 
trestného činu uvedeného v článku 2.

4. Členské státy zavedou právní a jiná
opatření, jejichž cílem je označit jako 
trestný čin využívání služeb, které jsou 
předmětem vykořisťování podle článku 2, 
s vědomím, že dotčená osoba je obětí 
trestného činu uvedeného v článku 2.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 212
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zváží, zda přijmou 
opatření, jejichž cílem je označit jako 
trestný čin využívání služeb, které jsou 
předmětem vykořisťování podle článku 2, 
s vědomím, že dotčená osoba je obětí 
trestného činu uvedeného v článku 2.

4. Členské státy přijmou opatření, jejichž 
cílem je označit jako trestný čin využívání 
služeb, které jsou předmětem 
vykořisťování podle článku 2, s vědomím, 
že dotčená osoba je obětí trestného činu 
uvedeného v článku 2.

Or. en

Odůvodnění

Kriminalizace uživatele služeb „poskytovaných“ obětmi obchodování s lidmi, je-li si tento 
uživatel vědom toho, že dotčená osoba je obětí obchodování, může mít odrazující vliv na 
samotné obchodování s lidmi.

Pozměňovací návrh 213
Anna Záborská

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zváží, zda přijmou 
opatření, jejichž cílem je označit jako 
trestný čin využívání služeb, které jsou 
předmětem vykořisťování podle článku 2, 
s vědomím, že dotčená osoba je obětí 
trestného činu uvedeného v článku 2.

4. Členské státy přijmou opatření, jejichž 
cílem je označit jako trestný čin využívání 
služeb, které jsou předmětem 
vykořisťování podle článku 2, s vědomím, 
že dotčená osoba je obětí trestného činu 
uvedeného v článku 2.

Or. en

Odůvodnění

Závažnost skutků uvedených v části ustanovení, která má být změněna, si žádá sankce.
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Pozměňovací návrh 214
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Bylo-li využívání služby podmíněno 
konkrétním ohrožením života jeho 
uživatelů a nebo byla-li služba využívána 
na pomoc obětem z humanitárních 
důvodů nebo byla-li osoba donucena 
používat tyto služby, bude zapotřebí 
konkrétního zhodnocení každého případu, 
aby se tak stanovila uplatnitelnost sankcí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Edit Bauer

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zřídí bezplatnou 
vícejazyčnou telefonní linku/linku pomoci 
s jednotným evropským číslem nebo 
podpoří již existující linku, jejímž cílem je 
poskytnout obětem „první pomoc“. 
Členské státy by také měly zohlednit 
možnost dovolat se na bezplatnou linku 
pomoci z oblastí mimo EU. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 216
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy jsou naléhavě vyzvány 
ke koordinaci a spolupráci v oblasti 
přeshraniční trestné činnosti způsobem, 
který povede k předcházení trestné 
činnosti. Mezi pozitivní a preventivní 
kroky pro řešení problematiky obchodu 
s lidmi patří sdílení informací, 
osvědčených postupů a průběžný otevřený 
dialog mezi agenturami vynucujícími 
právo. 

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. EU by měla podpořit vyšší soudržnost 
mezi trestním a pracovním právem a snížit 
tak poptávku po zboží a službách, jež jsou 
výsledkem nucené práce. Mělo by být 
dosaženo rovnováhy mezi postihy 
bezohledných zaměstnavatelů 
a preventivními opatřeními zaměřenými 
na to, aby podniky plnily daná pravidla.  

Or. en

Odůvodnění

Nucená práce a vykořisťování uvnitř EU je vzrůstajícím problémem, kterým by se měly 
členské státy zabývat. 
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Pozměňovací návrh 218
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy usilují o zlepšení reakce 
svého trestního soudnictví na 
obchodování s lidmi s cílem zabránit 
obchodníkům v činnosti a v tom, aby 
unikli trestu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Anna Hedh, Silvia Costa

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby ustanovily národní zpravodaje 
nebo rovnocenné mechanismy. Mezi úkoly 
těchto mechanismů patří posuzování 
tendencí v obchodování s lidmi, měření 
výsledků opatření na boj proti němu a 
podávání zpráv příslušným vnitrostátním 
orgánům.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby ustanovily nezávislé národní 
zpravodaje nebo rovnocenné mechanismy. 
Mezi úkoly těchto mechanismů patří 
shromažďování porovnatelných 
statistických údajů, posuzování tendencí 
v obchodování s lidmi a mechanismů 
ochrany a pomoci v úzké spolupráci se 
zúčastněnými sociálními subjekty 
a uznávanými nevládními organizacemi 
činnými v této oblasti, měření výsledků 
opatření na boj proti němu a podávání 
zpráv alespoň jednou ročně příslušným 
vnitrostátním orgánům a koordinátorovi 
EU pro boj proti obchodování s lidmi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 220
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby ustanovily národní zpravodaje 
nebo rovnocenné mechanismy. Mezi úkoly 
těchto mechanismů patří posuzování 
tendencí v obchodování s lidmi, měření 
výsledků opatření na boj proti němu a 
podávání zpráv příslušným vnitrostátním 
orgánům.

Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby ustanovily národní zpravodaje 
nebo rovnocenné mechanismy. Mezi úkoly 
těchto mechanismů patří posuzování 
tendencí v obchodování s lidmi, měření 
výsledků opatření na boj proti němu a 
podávání zpráv příslušným vnitrostátním 
orgánům.

Koordinátor EU pro boj proti 
obchodování s lidmi ustavený v rámci GŘ 
pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost 
spolupracuje s národními zpravodaji nebo 
rovnocennými mechanismy a zajišťuje 
spolupráci mezi členskými státy a orgány
EU, Frontexem, Europolem, Interpolem, 
nevládními organizacemi a dalšími 
klíčovými zainteresovanými stranami 
v boji proti obchodování s lidmi. 

Or. en

Odůvodnění

Koordinátor EU pro boj proti obchodování s lidmi by byl pro EU přínosem, jelikož by posílil 
užší spolupráci mezi členskými státy a podával by zprávy orgánům EU. Tento koordinátor by 
nicméně neměl být samostatným subjektem, ale patřit do GŘ pro spravedlnost, svobodu a 
bezpečnost, aby se tak předešlo další administrativní zátěži a nákladům.

Pozměňovací návrh 221
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby ustanovily národní zpravodaje 

Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby ustanovily národní zpravodaje 
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nebo rovnocenné mechanismy. Mezi úkoly 
těchto mechanismů patří posuzování 
tendencí v obchodování s lidmi, měření 
výsledků opatření na boj proti němu a 
podávání zpráv příslušným vnitrostátním 
orgánům. 

nebo rovnocenné mechanismy. Mezi úkoly 
těchto mechanismů patří ve spolupráci 
s organizacemi občanské společnosti
posuzování tendencí v obchodování 
s lidmi, měření výsledků opatření na boj 
proti němu a podávání zpráv příslušným 
vnitrostátním orgánům a orgánům EU. 
Národní zpravodajové by měli být 
politicky i stranicky nezávislí a měli by mít 
k dispozici dostatek finančních 
prostředků. 

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby ustanovily národní zpravodaje 
nebo rovnocenné mechanismy. Mezi úkoly 
těchto mechanismů patří posuzování 
tendencí v obchodování s lidmi, měření 
výsledků opatření na boj proti němu a 
podávání zpráv příslušným vnitrostátním 
orgánům. 

Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby ustanovily národní zpravodaje 
nebo rovnocenné mechanismy. Mezi úkoly 
těchto mechanismů patří posuzování 
tendencí v obchodování s lidmi, měření 
výsledků opatření na boj proti němu a 
podávání zpráv příslušným vnitrostátním 
orgánům a orgánům EU. Národní 
zpravodajové by měli být politicky i 
stranicky nezávislí a měli by mít k 
dispozici dostatek finančních prostředků. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 223
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby ustanovily národní zpravodaje 
nebo rovnocenné mechanismy. Mezi úkoly 
těchto mechanismů patří posuzování 
tendencí v obchodování s lidmi, měření 
výsledků opatření na boj proti němu a 
podávání zpráv příslušným vnitrostátním 
orgánům.

Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby ustanovily národní zpravodaje 
nebo rovnocenné mechanismy. Mezi úkoly 
těchto mechanismů patří posuzování 
tendencí v obchodování s lidmi, měření a 
sledování výsledků opatření na boj proti 
němu a podávání zpráv příslušným 
vnitrostátním orgánům a orgánům EU. 

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Anna Hedh, Silvia Costa

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Získané informace jsou postoupeny 
koordinátorovi EU pro boj proti 
obchodování s lidmi, Eurojustu, Europolu 
a Frontexu. Koordinátor EU pro boj proti 
obchodování s lidmi na jejich základě 
a na základě dalších dostupných 
informací ve spolupráci s Eurojustem, 
Europolem a Frontexem a se 
zúčastněnými sociálními subjekty 
a uznávanými nevládními organizacemi 
činnými v této oblasti připraví výroční 
zprávu o situaci v oblasti obchodování 
s lidmi. Zpráva je předložena Evropskému 
parlamentu, národním parlamentům, 
Evropské komisi a Radě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 225
Judith Sargentini

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Získané informace jsou postoupeny 
koordinátorovi EU pro boj proti 
obchodování s lidmi, Agentuře pro 
základní práva, Eurojustu, Europolu, 
Evropskému podpůrnému úřadu pro 
otázky azylu a agentuře Frontex. 
Koordinátor EU pro boj proti 
obchodování s lidmi na jejich základě 
a na základě jakýchkoli jiných informací 
ve spolupráci s Agenturou pro základní 
práva, Eurojustem, Europolem, 
Evropským podpůrným úřadem pro 
otázky azylu a agenturou Frontex připraví 
výroční zprávu o situaci v oblasti 
obchodování s lidmi. Zpráva je předložena 
Evropskému parlamentu, národním 
parlamentům, Evropské komisi a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Edit Bauer

Návrh směrnice
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koordinátor EU pro boj proti 
obchodování s lidmi

1. Pod dohledem komisaře pro vnitřní věci 
se stanoví právní rámec činnosti  
koordinátora EU pro boj proti 
obchodování s lidmi. 

2. Koordinátor EU pro boj proti 
obchodování s lidmi odpovídá za 



PE445.701v01-00 110/111 AM\823510CS.doc

CS

zabezpečení ucelené koncepce boje proti 
obchodování s lidmi v členských státech, 
jakož i na úrovni EU, koordinuje činnost 
národních zpravodajů, zajišťuje 
harmonizované monitorování a podává 
zprávy evropským orgánům. Koordinátor 
EU pro boj proti obchodování s lidmi 
poskytuje v oblasti všech otázek 
souvisejících s obchodováním s lidmi 
poradenství všem evropským orgánům a 
institucím, buď na základě vlastní 
iniciativy, nebo v reakci na konzultace.  

3. Tento článek vstoupí v platnost pět let 
po vyhlášení směrnice v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Emine Bozkurt

Návrh směrnice
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jako součást politiky „Rozšíření“ je 
policejní a soudní spolupráce zásadní 
součástí účinného úsilí EU v boji proti 
obchodování s lidmi. Členské státy 
a Koordinátor EU pro boj proti 
obchodování s lidmi by měli zajistit, aby 
v potenciálních kandidátských zemích  
byly všechny politiky EU prováděny 
vhodným a stejným způsobem v souladu s 
touto směrnicí, aby tak byla 
zajištěna soudržnost. Boj proti 
obchodování s lidmi může být úspěšný 
pouze tehdy, budou-li vlády, agentury 
a organizace na regionální, vnitrostátní 
a mezinárodní úrovni spolupracovat. 

Or. en
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