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Ændringsforslag 53
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Led 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til Rådets direktiv 
2004/81/EF om udstedelse af 
opholdstilladelser til 
tredjelandsstatsborgere, der har været 
ofre for menneskehandel, eller som er 
indrejst som led i ulovlig indvandring, og 
som samarbejder med de kompetente 
myndigheder,

Or. en

Ændringsforslag 54
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Menneskehandel er en forbrydelse, 
hvori udnyttelsen af et individ udgør det 
centrale aspekt, og hvor kombinationen af 
tre elementer (handling, middel og mål) 
skal være til stede, for at den kan 
betragtes som en forbrydelse.

Or. en
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Ændringsforslag 55
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Den Europæiske Union har sat sig som 
mål at forebygge og bekæmpe 
menneskehandel og at beskytte ofrenes 
rettigheder. Med dette mål for øje blev 
Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA af 
19. juli 2002 om bekæmpelse af 
menneskehandel og EU's plan for bedste 
praksis, standarder og procedurer i 
forbindelse med bekæmpelse og 
forebyggelse af menneskehandel (2005/C 
311/01) vedtaget. Parallelt hermed 
foretager EU også aktioner i lande uden 
for EU, der er hjemlande for ofre, eller 
hvorfra ofrene overføres, særligt med 
henblik på at skabe øget bevidsthed om 
problemet, mindske sårbarheden, støtte og 
bistå ofre, bekæmpe de underliggende 
årsager til menneskehandel og yde 
landene støtte til udvikling af egnet 
lovgivning til bekæmpelse af 
menneskehandel. Endvidere vil 
koordineringen af retsforfølgelsen i sager 
om menneskehandel blive lettet med 
vedtagelsen af Rådets rammeafgørelse 
2009/948/RIA om forebyggelse og 
bilæggelse af konflikter om udøvelse af 
jurisdiktion i straffesager.

(2) Den Europæiske Union har sat sig som 
mål at forebygge og bekæmpe 
menneskehandel og at beskytte ofrenes 
rettigheder. Med dette mål for øje blev 
Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA af 
19. juli 2002 om bekæmpelse af 
menneskehandel og EU's plan for bedste 
praksis, standarder og procedurer i 
forbindelse med bekæmpelse og 
forebyggelse af menneskehandel (2005/C 
311/01) vedtaget. Endvidere vil 
koordineringen af retsforfølgelsen i sager 
om menneskehandel blive lettet med 
vedtagelsen af Rådets rammeafgørelse 
2009/948/RIA om forebyggelse og 
bilæggelse af konflikter om udøvelse af 
jurisdiktion i straffesager. Parallelt hermed 
foretager EU også aktioner i lande uden 
for EU, der er hjemlande for ofre, eller 
hvorfra ofrene overføres, særligt med 
henblik på at skabe øget bevidsthed om 
problemet, mindske sårbarheden, støtte og 
bistå ofre, bekæmpe de underliggende 
årsager til menneskehandel og yde 
landene støtte til udvikling af egnet 
lovgivning til bekæmpelse af 
menneskehandel. Inden for rammerne af 
udvidelsesprocessen har EU medtaget 
menneskehandel i stabiliserings- og 
associeringsaftalerne med potentielle 
kandidatlande til optagelse i EU. Denne 
forpligtelse bør fortsat udgøre en 
væsentlig faktor i udvidelsesprocessen.

Or. en
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Ændringsforslag 56
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Fattigdom er en førende drivkraft 
bag udbredelsen af menneskehandel. EU 
er nødt til at gøre mere for at tackle 
fattigdommen i og uden for EU. 

Or. en

Begrundelse

På det praktiske plan er fattigdom en af de bagvedliggende årsager til menneskehandel. EU 
er nødt til at anerkende dette for at kunne gøre fremskridt med hensyn til at tackle 
menneskehandel.

Ændringsforslag 57
Anna Hedh, Silvia Costa

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Dette direktiv anvender en integreret og 
holistisk tilgang til bekæmpelsen af 
menneskehandel. En bedre forebyggelse og 
retsforfølgelse samt beskyttelse af ofrenes 
rettigheder er væsentlige formål med dette 
direktiv. Børn er mere sårbare og derfor 
mere udsatte for at blive ofre for 
menneskehandel. Ved anvendelsen af dette 
direktivs bestemmelser skal der primært 
tages hensyn til barnets tarv i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og De Forenende Nationers 
konvention om barnets rettigheder.

(3) Dette direktiv anvender en integreret og 
holistisk humanitær tilgang til 
bekæmpelsen af menneskehandel og bør 
gennemføres i lyset af Rådets direktiv 
2004/81/EF af 29. april 2004 om 
udstedelse af opholdstilladelser til 
tredjelandsstatsborgere, der har været 
ofre for menneskehandel, eller som er 
indrejst som led i ulovlig indvandring, og 
som samarbejder med de kompetente 
myndigheder1 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/52/EF af 18. juni 
2009 om minimumsstandarder for 
sanktioner og foranstaltninger over for 
arbejdsgivere, der beskæftiger 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold2. En bedre forebyggelse og 
retsforfølgelse samt beskyttelse af ofrenes 
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rettigheder er væsentlige formål med dette 
direktiv. Børn er mere sårbare og derfor 
mere udsatte for at blive ofre for 
menneskehandel. Ved anvendelsen af dette 
direktivs bestemmelser skal der primært 
tages hensyn til barnets tarv i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og De Forenende Nationers 
konvention om barnets rettigheder. I 
forbindelse med gennemførelsen af dette 
direktiv bør der tages hensyn til 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/.../EU af ... om bekæmpelse af 
seksuelt misbrug af børn, seksuel 
udnyttelse af børn og børnepornografi og 
om ophævelse af rammeafgørelse 
2004/68/RIA].
_________
1 EUT L 261 af 6.8.2004, s. 19.
2 EUT L 168 af 30.9.2009, s. 24.

Or. en

Ændringsforslag 58
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Dette direktiv anvender en integreret og 
holistisk tilgang til bekæmpelsen af 
menneskehandel. En bedre forebyggelse og 
retsforfølgelse samt beskyttelse af ofrenes 
rettigheder er væsentlige formål med dette 
direktiv. Børn er mere sårbare og derfor 
mere udsatte for at blive ofre for 
menneskehandel. Ved anvendelsen af dette 
direktivs bestemmelser skal der primært 
tages hensyn til barnets tarv i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og De Forenende Nationers 

(3) Dette direktiv anvender en integreret og 
holistisk tilgang til bekæmpelsen af 
menneskehandel, og der bør i forbindelse 
med gennemførelsen tages højde for 
Rådets direktiv 2004/81/EF af 29. april 
2004 om udstedelse af opholdstilladelser 
til tredjelandsstatsborgere, der har været 
ofre for menneskehandel, eller som er 
indrejst som led i ulovlig indvandring, og 
som samarbejder med de kompetente 
myndigheder1 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/52/EF af 18. juni 
2009 om minimumsstandarder for 
sanktioner og foranstaltninger over for 
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konvention om barnets rettigheder. arbejdsgivere, der beskæftiger 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold2. En bedre forebyggelse og 
retsforfølgelse samt beskyttelse af ofrenes 
rettigheder er væsentlige formål med dette 
direktiv. Børn er mere sårbare og derfor 
mere udsatte for at blive ofre for 
menneskehandel. Ved anvendelsen af dette 
direktivs bestemmelser skal der primært 
tages hensyn til barnets tarv i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og De Forenende Nationers 
konvention om barnets rettigheder. I 
forbindelse med gennemførelsen af dette 
direktiv bør der tages hensyn til 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/.../EU af ... om bekæmpelse af 
seksuelt misbrug af børn, seksuel 
udnyttelse af børn og børnepornografi og 
om ophævelse af rammeafgørelse 
2004/68/RIA].
_________
1 EUT L 261 af 6.8.2004, s. 19.
2 EUT L 168 af 30.6.2009, s. 24.

Or. en

Ændringsforslag 59
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Dette direktiv anvender en integreret og 
holistisk tilgang til bekæmpelsen af 
menneskehandel. En bedre forebyggelse og 
retsforfølgelse samt beskyttelse af ofrenes 
rettigheder er væsentlige formål med dette 
direktiv. Børn er mere sårbare og derfor 

(3) Dette direktiv anvender en integreret og 
holistisk tilgang og en mangesidet tilgang 
til bekæmpelsen af menneskehandel. En 
bedre forebyggelse og retsforfølgelse samt 
beskyttelse af ofrenes rettigheder er 
væsentlige formål med dette direktiv. 
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mere udsatte for at blive ofre for 
menneskehandel. Ved anvendelsen af dette 
direktivs bestemmelser skal der primært 
tages hensyn til barnets tarv i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og De Forenende Nationers 
konvention om barnets rettigheder.

Kvinder udgør langt størstedelen af ofrene 
for menneskehandel, navnlig når det 
drejer sig om menneskehandel med 
seksuel udnyttelse for øje. Børn er mere 
sårbare og derfor mere udsatte for at blive 
ofre for menneskehandel. Ved anvendelsen 
af dette direktivs bestemmelser skal der 
primært tages hensyn til barnets tarv i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og De Forenende Nationers 
konvention om barnets rettigheder. Dette 
direktiv fastsætter desuden 
sammenhængsbestemte fortolkninger af 
de forskellige former for menneskehandel 
og har til formål at sikre, at hver enkelt 
form tackles med de mest effektive midler. 
Dette indbefatter et stærkere kønsaspekt i 
alle direktivets bestemmelser i 
overensstemmelse med EU’s charter om 
grundlæggende rettigheder og CEDAW-
konventionen.

Or. en

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

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Dette direktiv anvender en integreret og 
holistisk tilgang til bekæmpelsen af 
menneskehandel. En bedre forebyggelse og 
retsforfølgelse samt beskyttelse af ofrenes 
rettigheder er væsentlige formål med dette 
direktiv. Børn er mere sårbare og derfor 
mere udsatte for at blive ofre for 
menneskehandel. Ved anvendelsen af dette 
direktivs bestemmelser skal der primært 
tages hensyn til barnets tarv i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og De Forenende Nationers 

(3) Dette direktiv anvender en integreret og 
holistisk tilgang til bekæmpelsen af 
menneskehandel. Kvinder udgør langt 
størstedelen (80 %) af ofrene for 
menneskehandel, navnlig når det drejer 
sig om menneskehandel med seksuel 
udnyttelse for øje. En bedre forebyggelse 
og retsforfølgelse samt beskyttelse af 
ofrenes rettigheder er væsentlige formål 
med dette direktiv. Dette direktiv 
fastsætter sammenhængsbestemte 
fortolkninger af de forskellige former for 
menneskehandel og har til formål at 
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konvention om barnets rettigheder. sikre, at hver enkelt form tackles med de 
mest effektive midler. Dette indbefatter et 
stærkere kønsaspekt i alle direktivets 
bestemmelser i overensstemmelse med 
EU’s charter om grundlæggende 
rettigheder. Børn er mere sårbare og derfor 
mere udsatte for at blive ofre for 
menneskehandel. Ved anvendelsen af dette 
direktivs bestemmelser skal der primært 
tages hensyn til barnets tarv i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og De Forenende Nationers 
konvention om barnets rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 61
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) De Forenede Nationers protokol af 
2000 til forebyggelse og bekæmpelse af 
samt straf for handel med mennesker, 
herunder særligt kvinder og børn, som 
supplerer De Forenede Nationers 
konvention om grænseoverskridende 
organiseret kriminalitet og Europarådets 
konvention af 2005 om indsatsen mod 
menneskehandel, er afgørende skridt på 
vejen til at forbedre det internationale 
samarbejde om bekæmpelsen af 
menneskehandel.

(4) De Forenede Nationers konvention af 
1949 om bekæmpelse af menneskehandel 
og tredjeparts udnyttelse af prostitution, 
De Forenede Nationers protokol af 2000 til 
forebyggelse og bekæmpelse af samt straf 
for handel med mennesker, herunder 
særligt kvinder og børn, som supplerer De 
Forenede Nationers konvention om 
grænseoverskridende organiseret 
kriminalitet og Europarådets konvention af 
2005 om indsatsen mod menneskehandel, 
er afgørende skridt på vejen til at forbedre 
det internationale samarbejde om 
bekæmpelsen af menneskehandel.

Or. en
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Ændringsforslag 62
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at imødegå den seneste udvikling i 
fænomenet menneskehandel indfører dette 
direktiv et videre begreb for, hvad der skal 
anses for menneskehandel, end i 
rammeafgørelse 2002/629/RIA og omfatter 
derfor flere former for udnyttelse. Inden for 
rammerne af dette direktiv bør 
tvangstiggeri anses for en form for tvangs-
eller obligatorisk arbejde, jf. definitionen i 
ILO-konventionen nr. 29 af 29. juni 1930 
om tvangs- eller obligatorisk arbejde. 
Udnyttelse af tiggeri er derfor kun omfattet 
af definitionen af menneskehandel, når alle 
elementer i tvangsarbejde eller obligatorisk 
arbejde foreligger. På baggrund af den 
relevante retspraksis bør gyldigheden af et 
eventuelt samtykke i at udføre dette 
arbejde vurderes under hensyn til sagens 
konkrete omstændigheder. Når der er tale 
om et barn, bør et eventuelt samtykke 
imidlertid aldrig anses for gyldigt afgivet. 
"Udnyttelse af strafbare handlinger" bør 
forstås som udnyttelse af en person til bl.a. 
at begå lommetyveri, butikstyveri og andre 
lignende gerninger, der er strafbare og 
indebærer en økonomisk vinding. 
Definitionen omfatter også 
menneskehandel med henblik på fjernelse 
af organer, hvilket kan stå i forbindelse 
med handel med organer og udgør en grov 
krænkelse af den menneskelige værdighed 
og den fysiske integritet.

(5) For at imødegå den seneste udvikling i 
fænomenet menneskehandel indfører dette 
direktiv et videre begreb for, hvad der skal 
anses for menneskehandel, end i 
rammeafgørelse 2002/629/RIA og omfatter 
derfor flere former for udnyttelse. Inden for 
rammerne af dette direktiv bør 
tvangstiggeri anses for en form for tvangs-
eller obligatorisk arbejde, jf. definitionen i 
ILO-konventionen nr. 29 af 29. juni 1930 
om tvangs- eller obligatorisk arbejde. 
Udnyttelse til tiggeri, herunder brug af en 
handlet, afhængig person til tiggeri, er 
derfor kun omfattet af definitionen af 
menneskehandel, når alle elementer i 
tvangsarbejde eller obligatorisk arbejde 
foreligger. På baggrund af den relevante 
retspraksis bør gyldigheden af et eventuelt 
samtykke i at udføre dette arbejde vurderes 
under hensyn til sagens konkrete 
omstændigheder. Når der er tale om et 
barn, bør et eventuelt samtykke imidlertid 
aldrig anses for gyldigt afgivet. 
"Udnyttelse af strafbare handlinger" bør 
forstås som udnyttelse af en person til bl.a. 
at begå lommetyveri, butikstyveri og andre 
lignende gerninger, der er strafbare og 
indebærer en økonomisk vinding. 
Definitionen omfatter også 
menneskehandel med henblik på fjernelse 
af organer, hvilket udgør en grov 
krænkelse af den menneskelige værdighed 
og den fysiske integritet.

Or. en
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Ændringsforslag 63
Lívia Járóka

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at imødegå den seneste udvikling i 
fænomenet menneskehandel indfører dette 
direktiv et videre begreb for, hvad der skal 
anses for menneskehandel, end i 
rammeafgørelse 2002/629/RIA og omfatter 
derfor flere former for udnyttelse. Inden for 
rammerne af dette direktiv bør 
tvangstiggeri anses for en form for tvangs-
eller obligatorisk arbejde, jf. definitionen i 
ILO-konventionen nr. 29 af 29. juni 1930 
om tvangs- eller obligatorisk arbejde. 
Udnyttelse af tiggeri er derfor kun omfattet 
af definitionen af menneskehandel, når alle 
elementer i tvangsarbejde eller obligatorisk 
arbejde foreligger. På baggrund af den 
relevante retspraksis bør gyldigheden af et 
eventuelt samtykke i at udføre dette 
arbejde vurderes under hensyn til sagens 
konkrete omstændigheder. Når der er tale 
om et barn, bør et eventuelt samtykke 
imidlertid aldrig anses for gyldigt afgivet. 
"Udnyttelse af strafbare handlinger" bør 
forstås som udnyttelse af en person til bl.a. 
at begå lommetyveri, butikstyveri og andre 
lignende gerninger, der er strafbare og 
indebærer en økonomisk vinding. 
Definitionen omfatter også 
menneskehandel med henblik på fjernelse 
af organer, hvilket kan stå i forbindelse 
med handel med organer og udgør en grov 
krænkelse af den menneskelige værdighed 
og den fysiske integritet.

(5) For at imødegå den seneste udvikling i 
fænomenet menneskehandel indfører dette 
direktiv et videre begreb for, hvad der skal 
anses for menneskehandel, end i 
rammeafgørelse 2002/629/RIA og omfatter 
derfor flere former for udnyttelse. Inden for 
rammerne af dette direktiv bør 
tvangstiggeri anses for en form for tvangs-
eller obligatorisk arbejde, jf. definitionen i 
ILO-konventionen nr. 29 af 29. juni 1930 
om tvangs- eller obligatorisk arbejde. 
Udnyttelse til tiggeri, herunder brug af en 
handlet, afhængig person til tiggeri, 
uanset vedkommendes relation til 
udøveren, er derfor kun omfattet af 
definitionen af menneskehandel, når alle 
elementer i tvangsarbejde eller obligatorisk 
arbejde foreligger. På baggrund af den 
relevante retspraksis bør gyldigheden af et 
eventuelt samtykke i at udføre dette 
arbejde vurderes under hensyn til sagens 
konkrete omstændigheder. Når der er tale 
om et barn, bør et eventuelt samtykke 
imidlertid aldrig anses for gyldigt afgivet. 
"Udnyttelse af strafbare handlinger" bør 
forstås som udnyttelse af en person til bl.a. 
at begå lommetyveri, butikstyveri og andre 
lignende gerninger, der er strafbare og 
indebærer en økonomisk vinding. 
Definitionen omfatter også 
menneskehandel med henblik på fjernelse 
af organer, hvilket udgør en grov 
krænkelse af den menneskelige værdighed 
og den fysiske integritet.

Or. en
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Ændringsforslag 64
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at imødegå den seneste udvikling i 
fænomenet menneskehandel indfører dette 
direktiv et videre begreb for, hvad der skal 
anses for menneskehandel, end i 
rammeafgørelse 2002/629/RIA og omfatter 
derfor flere former for udnyttelse. Inden for 
rammerne af dette direktiv bør 
tvangstiggeri anses for en form for tvangs-
eller obligatorisk arbejde, jf. definitionen i 
ILO-konventionen nr. 29 af 29. juni 1930 
om tvangs- eller obligatorisk arbejde. 
Udnyttelse af tiggeri er derfor kun omfattet 
af definitionen af menneskehandel, når alle 
elementer i tvangsarbejde eller obligatorisk 
arbejde foreligger. På baggrund af den 
relevante retspraksis bør gyldigheden af et 
eventuelt samtykke i at udføre dette 
arbejde vurderes under hensyn til sagens 
konkrete omstændigheder. Når der er tale 
om et barn, bør et eventuelt samtykke 
imidlertid aldrig anses for gyldigt afgivet. 
"Udnyttelse af strafbare handlinger" bør 
forstås som udnyttelse af en person til bl.a. 
at begå lommetyveri, butikstyveri og andre 
lignende gerninger, der er strafbare og 
indebærer en økonomisk vinding. 
Definitionen omfatter også 
menneskehandel med henblik på fjernelse 
af organer, hvilket kan stå i forbindelse 
med handel med organer og udgør en grov 
krænkelse af den menneskelige værdighed 
og den fysiske integritet.

(5) For at imødegå den seneste udvikling i 
fænomenet menneskehandel indfører dette 
direktiv et videre begreb for, hvad der skal 
anses for menneskehandel, end i 
rammeafgørelse 2002/629/RIA og omfatter 
derfor flere former for udnyttelse. Inden for 
rammerne af dette direktiv bør 
tvangstiggeri anses for en form for tvangs-
eller obligatorisk arbejde, jf. definitionen i 
ILO-konventionen nr. 29 af 29. juni 1930 
om tvangs- eller obligatorisk arbejde. 
Udnyttelse af tiggeri er derfor kun omfattet 
af definitionen af menneskehandel, når alle 
elementer i tvangsarbejde eller obligatorisk 
arbejde foreligger. På baggrund af den 
relevante retspraksis bør gyldigheden af et 
eventuelt samtykke i at udføre dette 
arbejde vurderes under hensyn til sagens 
konkrete omstændigheder. Når der er tale 
om et barn, bør et eventuelt samtykke 
imidlertid aldrig anses for gyldigt afgivet. 
"Udnyttelse af strafbare handlinger" bør 
forstås som udnyttelse af en person til bl.a. 
at begå lommetyveri, butikstyveri og andre 
lignende gerninger, der er strafbare og 
indebærer en økonomisk vinding. 
Definitionen omfatter også 
menneskehandel med henblik på ulovlig 
adoption af børn og ufødte børn, fjernelse 
af organer, hvilket kan stå i forbindelse 
med handel med organer og udgør en grov 
krænkelse af den menneskelige værdighed 
og den fysiske integritet.

Or. en
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Ændringsforslag 65
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at imødegå den seneste udvikling i 
fænomenet menneskehandel indfører dette 
direktiv et videre begreb for, hvad der skal 
anses for menneskehandel, end i 
rammeafgørelse 2002/629/RIA og omfatter 
derfor flere former for udnyttelse. Inden for 
rammerne af dette direktiv bør 
tvangstiggeri anses for en form for tvangs-
eller obligatorisk arbejde, jf. definitionen i 
ILO-konventionen nr. 29 af 29. juni 1930 
om tvangs- eller obligatorisk arbejde. 
Udnyttelse af tiggeri er derfor kun omfattet 
af definitionen af menneskehandel, når alle 
elementer i tvangsarbejde eller obligatorisk 
arbejde foreligger. På baggrund af den 
relevante retspraksis bør gyldigheden af et 
eventuelt samtykke i at udføre dette 
arbejde vurderes under hensyn til sagens 
konkrete omstændigheder. Når der er tale 
om et barn, bør et eventuelt samtykke 
imidlertid aldrig anses for gyldigt afgivet. 
"Udnyttelse af strafbare handlinger" bør 
forstås som udnyttelse af en person til bl.a. 
at begå lommetyveri, butikstyveri og andre 
lignende gerninger, der er strafbare og 
indebærer en økonomisk vinding. 
Definitionen omfatter også 
menneskehandel med henblik på fjernelse 
af organer, hvilket kan stå i forbindelse 
med handel med organer og udgør en grov 
krænkelse af den menneskelige værdighed 
og den fysiske integritet.

(5) For at imødegå den seneste udvikling i 
fænomenet menneskehandel indfører dette 
direktiv et videre begreb for, hvad der skal 
anses for menneskehandel, end i 
rammeafgørelse 2002/629/RIA og omfatter 
derfor flere former for udnyttelse. Inden for 
rammerne af dette direktiv bør 
tvangstiggeri anses for en form for tvangs-
eller obligatorisk arbejde, jf. definitionen i 
ILO-konventionen nr. 29 af 29. juni 1930 
om tvangs- eller obligatorisk arbejde. 
Udnyttelse af tiggeri er derfor kun omfattet 
af definitionen af menneskehandel, når alle 
elementer i tvangsarbejde eller obligatorisk 
arbejde foreligger. På baggrund af den 
relevante retspraksis bør gyldigheden af et 
eventuelt samtykke i at udføre dette 
arbejde vurderes under hensyn til sagens 
konkrete omstændigheder. Når der er tale 
om et barn samt i alle tilfælde af seksuel 
udnyttelse, bør et eventuelt samtykke 
imidlertid aldrig anses for gyldigt afgivet. 
"Udnyttelse af strafbare handlinger" bør 
forstås som udnyttelse af en person til bl.a. 
at begå lommetyveri, butikstyveri og andre 
lignende gerninger, der er strafbare og 
indebærer en økonomisk vinding. 
Definitionen omfatter også 
menneskehandel med henblik på fjernelse 
af organer, hvilket kan stå i forbindelse 
med handel med organer og udgør en grov 
krænkelse af den menneskelige værdighed 
og den fysiske integritet.

Or. en
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Ændringsforslag 66
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at imødegå den seneste udvikling i 
fænomenet menneskehandel indfører dette 
direktiv et videre begreb for, hvad der skal 
anses for menneskehandel, end i 
rammeafgørelse 2002/629/RIA og omfatter 
derfor flere former for udnyttelse. Inden for 
rammerne af dette direktiv bør 
tvangstiggeri anses for en form for tvangs-
eller obligatorisk arbejde, jf. definitionen i 
ILO-konventionen nr. 29 af 29. juni 1930 
om tvangs- eller obligatorisk arbejde. 
Udnyttelse af tiggeri er derfor kun omfattet 
af definitionen af menneskehandel, når alle 
elementer i tvangsarbejde eller obligatorisk 
arbejde foreligger. På baggrund af den 
relevante retspraksis bør gyldigheden af et 
eventuelt samtykke i at udføre dette 
arbejde vurderes under hensyn til sagens 
konkrete omstændigheder. Når der er tale 
om et barn, bør et eventuelt samtykke 
imidlertid aldrig anses for gyldigt afgivet. 
"Udnyttelse af strafbare handlinger" bør 
forstås som udnyttelse af en person til bl.a. 
at begå lommetyveri, butikstyveri og andre 
lignende gerninger, der er strafbare og 
indebærer en økonomisk vinding. 
Definitionen omfatter også 
menneskehandel med henblik på fjernelse 
af organer, hvilket kan stå i forbindelse 
med handel med organer og udgør en grov 
krænkelse af den menneskelige værdighed 
og den fysiske integritet.

(5) For at imødegå den seneste udvikling i 
fænomenet menneskehandel indfører dette 
direktiv et videre begreb for, hvad der skal 
anses for menneskehandel, end i 
rammeafgørelse 2002/629/RIA og omfatter 
derfor flere former for udnyttelse. Inden for 
rammerne af dette direktiv bør 
tvangstiggeri anses for en form for tvangs-
eller obligatorisk arbejde, jf. definitionen i 
ILO-konventionen nr. 29 af 29. juni 1930 
om tvangs- eller obligatorisk arbejde. 
Udnyttelse af tiggeri er derfor kun omfattet 
af definitionen af menneskehandel, når alle 
elementer i tvangsarbejde eller obligatorisk 
arbejde foreligger. På baggrund af den 
relevante retspraksis bør gyldigheden af et 
eventuelt samtykke i at udføre dette 
arbejde vurderes under hensyn til sagens 
konkrete omstændigheder. Når der er tale 
om et barn, bør et eventuelt samtykke 
imidlertid aldrig anses for gyldigt afgivet. 
"Udnyttelse af strafbare handlinger" bør 
forstås som udnyttelse af en person til bl.a. 
at begå lommetyveri, butikstyveri, 
narkotikarelateret kriminalitet og andre 
lignende gerninger, der er strafbare og 
indebærer en økonomisk vinding. 
Definitionen omfatter også 
menneskehandel med henblik på fjernelse 
af organer, hvilket kan stå i forbindelse 
med handel med organer og udgør en grov 
krænkelse af den menneskelige værdighed 
og den fysiske integritet.

Or. en
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Ændringsforslag 67
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Familiemedlemmer eller pårørende 
til børn, der tigger, kan være involveret i 
den menneskehandelsproces, som fører 
til, at et barn tigger under vilkår, som har 
karakter af udnyttelse. Med henblik på at 
kunne reagere hensigtsmæssigt bør der 
være en individuel sagsvurdering for 
hvert enkelt barn, som tager højde for 
barnets synspunkter og familiens 
situation, herunder familiemedlemmernes 
rolle i menneskehandelsprocessen. Der 
bør træffes en afgørelse, som tager 
hensyn til barnets tarv og anerkender, at 
der kan være omstændigheder, hvor 
social bistand til barnet og 
familiemedlemmerne er en mere 
hensigtsmæssig reaktion på situationen, 
mens det i andre situationer kan være 
passende at retsforfølge forældre eller 
slægtninge, hvis de har været involveret i 
menneskehandelsprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 68
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Med henblik på effektiv forebyggelse, 
beskyttelse og retsforfølgelse er det 
nødvendigt at skelne mellem 
menneskehandel med henblik på fjernelse 
af organer, som kun kan gennemføres, 
hvis organerne fjernes fra levende 
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donorer, og ulovlig handel med organer, 
væv og celler. Kommissionen og Europol 
bør udvikle og gennemføre en målrettet 
tilgang til de to problemstillinger, hvori 
det bør prioriteres at forbedre kontrollen 
med begge typer af ulovlig organhandel.

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt, at ulovlig handel med organer bør omfattes af de relevante EU-
instrumenters anvendelsesområde. På den anden side bør dette forslag til direktiv tage højde 
for de vigtigste anbefalinger fra Europarådets og FN’s fælles undersøgelse om ”Ulovlig 
handel med organer, væv og celler samt menneskehandel med henblik på fjernelse af 
organer", som blev offentliggjort i 2009, og hvori der skelnes klart mellem de to typer af
ulovlig handel og behovet for at indsamle pålidelige oplysninger om dem.

Ændringsforslag 69
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Straffeniveauet i dette direktiv afspejler 
den stigende bekymring blandt 
medlemsstaterne for stigningen i omfanget 
af menneskehandel. Under hensyn til 
forbrydelsens alvorlighed har direktivet til 
formål at sikre yderligere harmonisering og 
et højere straffeniveau i EU. Når gerningen 
begås under visse omstændigheder, f.eks. 
mod et i særlig grad værgeløst offer, bør 
der pålægges en strengere straf. Inden for 
rammerne af direktivet bør i særlig grad 
værgeløse personer mindst omfatte alle 
børn og voksne, der i særlig grad var 
værgeløse på grund af graviditet, 
helbredstilstand eller et handicap på 
tidspunktet, hvor forbrydelsen blev begået. 
Når gerningen er særlig grov, f.eks. hvor 
offeret har været i livsfare, hvor der er 
anvendt grov vold som led i gerningen, 
eller hvor der er forvoldt ofret alvorlig 
skade, bør dette føre til en særlig streng 
straf. Når der i dette direktiv nævnes 

(6) Straffeniveauet i dette direktiv afspejler 
den stigende bekymring blandt 
medlemsstaterne for stigningen i omfanget 
af menneskehandel. Under hensyn til 
forbrydelsens alvorlighed har direktivet til 
formål at sikre yderligere harmonisering og 
et højere straffeniveau i EU. Når gerningen 
begås under visse omstændigheder, f.eks. 
mod et i særlig grad værgeløst offer, bør 
der pålægges en strengere straf. Inden for 
rammerne af direktivet bør i særlig grad 
værgeløse personer mindst omfatte alle 
børn og voksne, der i særlig grad var 
værgeløse på grund af køn, graviditet, 
helbredstilstand, handicap, eller hvis ofret 
er blevet udsat for tortur, voldtægt eller 
andre alvorlige former for psykisk, fysisk 
eller seksuel vold. Når gerningen er særlig 
grov, f.eks. hvor offeret har været i 
livsfare, hvor der er anvendt grov vold som 
led i gerningen, eller hvor der er forvoldt 
ofret alvorlig skade, bør dette føre til en 
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overgivelse, skal det fortolkes i 
overensstemmelse med Rådets 
rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 
2002 om den europæiske arrestordre og om 
procedurerne for overgivelse mellem 
medlemsstaterne.

særlig streng straf. Når der i dette direktiv 
nævnes overgivelse, skal det fortolkes i 
overensstemmelse med Rådets 
rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 
2002 om den europæiske arrestordre og om 
procedurerne for overgivelse mellem 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 70
Lívia Járóka

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Straffeniveauet i dette direktiv afspejler 
den stigende bekymring blandt 
medlemsstaterne for stigningen i omfanget 
af menneskehandel. Under hensyn til 
forbrydelsens alvorlighed har direktivet til 
formål at sikre yderligere harmonisering og 
et højere straffeniveau i EU. Når gerningen 
begås under visse omstændigheder, f.eks. 
mod et i særlig grad værgeløst offer, bør 
der pålægges en strengere straf. Inden for 
rammerne af direktivet bør i særlig grad 
værgeløse personer mindst omfatte alle 
børn og voksne, der i særlig grad var 
værgeløse på grund af graviditet, 
helbredstilstand eller et handicap på 
tidspunktet, hvor forbrydelsen blev begået. 
Når gerningen er særlig grov, f.eks. hvor 
offeret har været i livsfare, hvor der er 
anvendt grov vold som led i gerningen, 
eller hvor der er forvoldt ofret alvorlig 
skade, bør dette føre til en særlig streng 
straf. Når der i dette direktiv nævnes 
overgivelse, skal det fortolkes i 
overensstemmelse med Rådets 
rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 
2002 om den europæiske arrestordre og om 
procedurerne for overgivelse mellem 

(6) Straffeniveauet i dette direktiv afspejler 
den stigende bekymring blandt 
medlemsstaterne for stigningen i omfanget 
af menneskehandel. Under hensyn til 
forbrydelsens alvorlighed har direktivet til 
formål at sikre yderligere harmonisering og 
et højere straffeniveau i EU. Når gerningen 
begås under visse omstændigheder, f.eks. 
mod et i særlig grad værgeløst offer, bør 
der pålægges en strengere straf. Inden for 
rammerne af direktivet bør i særlig grad 
værgeløse personer mindst omfatte alle 
børn og voksne, der i særlig grad var 
værgeløse på grund af køn, graviditet, 
helbredstilstand, handicap, eller hvis ofret 
er blevet udsat for tortur, voldtægt eller 
andre alvorlige former for psykisk, fysisk 
eller seksuel vold. Når gerningen er særlig 
grov, f.eks. hvor offeret har været i 
livsfare, hvor der er anvendt grov vold som 
led i gerningen, eller hvor der er forvoldt 
ofret alvorlig skade, bør dette føre til en 
særlig streng straf. Når der i dette direktiv 
nævnes overgivelse, skal det fortolkes i 
overensstemmelse med Rådets 
rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 
2002 om den europæiske arrestordre og om 
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medlemsstaterne. procedurerne for overgivelse mellem 
medlemsstaterne.

Or. en

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

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Straffeniveauet i dette direktiv afspejler 
den stigende bekymring blandt 
medlemsstaterne for stigningen i omfanget 
af menneskehandel. Under hensyn til 
forbrydelsens alvorlighed har direktivet til 
formål at sikre yderligere harmonisering og 
et højere straffeniveau i EU. Når gerningen 
begås under visse omstændigheder, f.eks. 
mod et særlig sårbart offer, bør straffen 
være strengere. Inden for rammerne af 
direktivet bør i særlig grad værgeløse 
personer mindst omfatte alle børn og 
voksne, der i særlig grad var værgeløse på 
grund af graviditet, helbredstilstand eller et 
handicap på tidspunktet, hvor forbrydelsen 
blev begået. Når gerningen er særlig grov, 
f.eks. hvor offeret har været i livsfare, hvor 
der er anvendt grov vold som led i 
gerningen, eller hvor der er forvoldt ofret 
alvorlig skade, bør dette føre til en særlig 
streng straf. Når der i dette direktiv nævnes 
overgivelse, skal det fortolkes i 
overensstemmelse med Rådets 
rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 
2002 om den europæiske arrestordre og om 
procedurerne for overgivelse mellem 
medlemsstaterne.

(6) Straffeniveauet i dette direktiv afspejler 
den stigende bekymring blandt 
medlemsstaterne for stigningen i omfanget 
af menneskehandel. Under hensyn til 
forbrydelsens alvorlighed har direktivet til 
formål at sikre yderligere harmonisering og 
et højere straffeniveau i EU. Når gerningen 
begås under visse omstændigheder, f.eks. 
mod et særlig sårbart offer, bør straffen 
være strengere. Inden for rammerne af 
direktivet bør i særlig grad værgeløse 
personer mindst omfatte alle børn og 
voksne, der i særlig grad var værgeløse på 
grund af køn, graviditet, helbredstilstand,
handicap eller indvandrerstatus på 
tidspunktet, hvor forbrydelsen blev begået. 
Når gerningen er særlig grov, f.eks. hvor 
offeret har været i livsfare, hvor der er 
anvendt grov vold som led i gerningen, 
eller hvor der er forvoldt ofret alvorlig 
skade, bør dette føre til en særlig streng 
straf. Når der i dette direktiv nævnes 
overgivelse, skal det fortolkes i 
overensstemmelse med Rådets 
rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 
2002 om den europæiske arrestordre og om 
procedurerne for overgivelse mellem 
medlemsstaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 72
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Straffeniveauet i dette direktiv afspejler 
den stigende bekymring blandt 
medlemsstaterne for stigningen i omfanget 
af menneskehandel. Under hensyn til 
forbrydelsens alvorlighed har direktivet til 
formål at sikre yderligere harmonisering og 
et højere straffeniveau i EU. Når gerningen 
begås under visse omstændigheder, f.eks. 
mod et særlig sårbart offer, bør straffen 
være strengere. Inden for rammerne af 
direktivet bør i særlig grad værgeløse 
personer mindst omfatte alle børn og 
voksne, der i særlig grad var værgeløse på 
grund af graviditet, helbredstilstand eller et 
handicap på tidspunktet, hvor forbrydelsen 
blev begået. Når gerningen er særlig grov, 
f.eks. hvor offeret har været i livsfare, hvor 
der er anvendt grov vold som led i 
gerningen, eller hvor der er forvoldt ofret 
alvorlig skade, bør dette føre til en særlig 
streng straf. Når der i dette direktiv nævnes 
overgivelse, skal det fortolkes i 
overensstemmelse med Rådets 
rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 
2002 om den europæiske arrestordre og om 
procedurerne for overgivelse mellem 
medlemsstaterne.

(6) Straffeniveauet i dette direktiv afspejler 
den stigende bekymring blandt 
medlemsstaterne for stigningen i omfanget 
af menneskehandel. Under hensyn til 
forbrydelsens alvorlighed har direktivet til 
formål at sikre yderligere harmonisering og 
et højere straffeniveau i EU. Når gerningen 
begås under visse omstændigheder, f.eks. 
mod et særlig sårbart offer, bør straffen 
være strengere. Inden for rammerne af 
direktivet bør i særlig grad værgeløse 
personer mindst omfatte alle børn og 
voksne, der i særlig grad var værgeløse på 
grund af køn, graviditet, helbredstilstand,
handicap eller indvandrerstatus på 
tidspunktet, hvor forbrydelsen blev begået. 
Når gerningen er særlig grov, f.eks. hvor 
offeret har været i livsfare, hvor der er 
anvendt grov vold som led i gerningen, 
herunder mænds vold mod kvinder, eller 
hvor der er forvoldt ofret alvorlig skade, 
bør dette føre til en særlig streng straf. Når 
der i dette direktiv nævnes overgivelse, 
skal det fortolkes i overensstemmelse med 
Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 
13. juni 2002 om den europæiske 
arrestordre og om procedurerne for 
overgivelse mellem medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 73
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at sikre, at efterforskning og (8) For at sikre, at efterforskning og 
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retsforfølgelse af menneskehandel fører til 
resultater, bør indledningen heraf ikke 
afhænge af ofrets anmeldelse eller anklage. 
Det bør være muligt at retsforfølge i 
tilstrækkelig lang tid, efter at offeret har 
nået myndighedsalderen. De 
retshåndhævende embedsmænd og 
anklagemyndigheden bør have 
tilstrækkelig uddannelse, også med 
henblik på at fremme international 
retshåndhævelse og retsligt samarbejde.
De af dem, der er ansvarlige for 
efterforskning og retsforfølgning af disse 
forbrydelser, bør også have adgang til at 
bruge de efterforskningsmidler, der 
anvendes i sager angående organiseret 
kriminalitet og anden alvorlig kriminalitet 
såsom opfangning af kommunikationer, 
skjult overvågning, herunder elektronisk 
overvågning, og tilsyn med bankkonti og 
anden finansiel efterforskning.

retsforfølgelse af menneskehandel fører til 
resultater, bør indledningen heraf ikke 
afhænge af offerets anmeldelse eller 
anklage. I overensstemmelse med national 
lovgivning træffer medlemsstaterne de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
der kan rejses tiltale for de i dette direktiv 
omhandlede lovovertrædelser, efter at 
offeret har nået myndighedsalderen. Der 
bør i efterforskningen tages behørigt 
hensyn til de informations- og 
kommunikationsteknologier, der 
anvendes i forbindelse med udførelsen af 
forbrydelsen, og udvikles specifikke 
redskaber til at forebygge og imødegå 
menneskehandel, der fremmes via 
internettet. De ansvarlige for 
efterforskning og retsforfølgning bør også 
have adgang til at bruge de 
efterforskningsmidler, der anvendes i sager 
angående organiseret kriminalitet og anden 
alvorlig kriminalitet såsom opfangning af 
kommunikationer, skjult overvågning, 
herunder elektronisk overvågning, og tilsyn 
med bankkonti og anden finansiel 
efterforskning.

Or. en

Ændringsforslag 74
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at sikre, at efterforskning og 
retsforfølgelse af menneskehandel fører til 
resultater, bør indledningen heraf ikke 
afhænge af ofrets anmeldelse eller anklage. 
Det bør være muligt at retsforfølge i 
tilstrækkelig lang tid, efter at offeret har 
nået myndighedsalderen. De 
retshåndhævende embedsmænd og 

(8) For at sikre, at efterforskning og 
retsforfølgelse af menneskehandel fører til 
resultater, bør indledningen heraf ikke 
afhænge af ofrets anmeldelse eller anklage. 
Det bør være muligt at retsforfølge i 
tilstrækkelig lang tid, efter at offeret har 
nået myndighedsalderen. De 
retshåndhævende embedsmænd og 
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anklagemyndigheden bør have 
tilstrækkelig uddannelse, også med henblik 
på at fremme international retshåndhævelse 
og retsligt samarbejde. De af dem, der er 
ansvarlige for efterforskning og 
retsforfølgning af disse forbrydelser, bør 
også have adgang til at bruge de 
efterforskningsmidler, der anvendes i sager 
angående organiseret kriminalitet og anden 
alvorlig kriminalitet såsom opfangning af 
kommunikationer, skjult overvågning, 
herunder elektronisk overvågning, og tilsyn 
med bankkonti og anden finansiel 
efterforskning.

anklagemyndigheden bør have 
tilstrækkelig uddannelse, også med henblik 
på at fremme international retshåndhævelse 
og retsligt samarbejde. De af dem, der er 
ansvarlige for efterforskning og 
retsforfølgning af disse forbrydelser, bør 
også have adgang til at bruge de 
efterforskningsmidler, der anvendes i sager 
angående organiseret kriminalitet og anden 
alvorlig kriminalitet såsom opfangning af 
kommunikationer, skjult overvågning, 
herunder elektronisk overvågning, og tilsyn 
med bankkonti og anden finansiel 
efterforskning. Det er af yderste vigtighed 
at forebygge menneskehandel. Med dette 
for øje bør medlemsstaterne prioritere 
bekæmpelsen af menneskehandel og på 
alle måder forbedre retsvæsenets modtræk 
mod handel med mennesker.

Or. en

Ændringsforslag 75
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at sikre, at efterforskning og 
retsforfølgelse af menneskehandel fører til 
resultater, bør indledningen heraf ikke 
afhænge af ofrets anmeldelse eller anklage. 
Det bør være muligt at retsforfølge i 
tilstrækkelig lang tid, efter at offeret har 
nået myndighedsalderen. De 
retshåndhævende embedsmænd og 
anklagemyndigheden bør have 
tilstrækkelig uddannelse, også med henblik 
på at fremme international retshåndhævelse 
og retsligt samarbejde. De af dem, der er 
ansvarlige for efterforskning og 
retsforfølgning af disse forbrydelser, bør 
også have adgang til at bruge de 
efterforskningsmidler, der anvendes i sager 

(8) For at sikre, at efterforskning og 
retsforfølgelse af menneskehandel fører til 
resultater, bør indledningen heraf ikke 
afhænge af offerets anmeldelse eller 
anklage. Det bør være muligt at 
retsforfølge i tilstrækkelig lang tid, efter at 
offeret har nået myndighedsalderen. De 
retshåndhævende embedsmænd og 
anklagemyndigheden bør have 
tilstrækkelig uddannelse, også med henblik 
på at fremme international retshåndhævelse 
og retsligt samarbejde. De af dem, der er 
ansvarlige for efterforskning og 
retsforfølgning af disse forbrydelser, bør 
også have adgang til at bruge de særlige
efterforskningsmidler, der allerede 
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angående organiseret kriminalitet og anden 
alvorlig kriminalitet såsom opfangning af 
kommunikationer, skjult overvågning, 
herunder elektronisk overvågning, og tilsyn 
med bankkonti og anden finansiel 
efterforskning.

anvendes i sager angående organiseret 
kriminalitet og anden alvorlig kriminalitet 
såsom opfangning af kommunikationer, 
skjult overvågning, herunder elektronisk 
overvågning, hemmelige politistyrker, 
tilsyn med bankkonti og anden finansiel 
efterforskning. Efterforskningen bør tage 
behørigt højde for menneskesmuglernes 
brug af internettet og udvikle særlige 
redskaber til at forebygge og imødegå 
menneskehandel via cyberspace.

Or. en

Begrundelse

For at kunne imødegå menneskehandel er vi nødt til at benytte de samme 
efterforskningsmetoder, som bruges i forbindelse med anden alvorlig kriminalitet såsom 
narkotikasmugling og organiseret kriminalitet. Anvendelse af internettet er en del af 
menneskehandlen, but den bør ikke være det centrale i betragtningen, som har til formål at 
øge international retshåndhævelse og retligt samarbejde.

Ændringsforslag 76
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at sikre, at efterforskning og 
retsforfølgelse af menneskehandel fører til 
resultater, bør indledningen heraf ikke 
afhænge af offerets anmeldelse eller 
anklage. Det bør være muligt at 
retsforfølge i tilstrækkelig lang tid, efter at 
offeret har nået myndighedsalderen. De 
retshåndhævende embedsmænd og 
anklagemyndigheden bør have 
tilstrækkelig uddannelse, også med henblik 
på at fremme international retshåndhævelse 
og retsligt samarbejde. De af dem, der er 
ansvarlige for efterforskning og 
retsforfølgning af disse forbrydelser, bør 
også have adgang til at bruge de 
efterforskningsmidler, der anvendes i sager 

(8) For at sikre, at efterforskning og 
retsforfølgelse af menneskehandel fører til 
resultater, bør indledningen heraf ikke 
afhænge af offerets anmeldelse eller 
anklage. Det bør være muligt at 
retsforfølge i tilstrækkelig lang tid, efter at 
offeret har nået myndighedsalderen. De 
retshåndhævende embedsmænd og 
anklagemyndigheden bør have 
tilstrækkelig uddannelse, være forberedte 
på at arbejde med ofre og bør anvende en 
kønssensitiv tilgang, med henblik på at 
fremme international retshåndhævelse og 
retsligt samarbejde. De af dem, der er 
ansvarlige for efterforskning og 
retsforfølgning af disse forbrydelser, bør 
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angående organiseret kriminalitet og anden 
alvorlig kriminalitet såsom opfangning af 
kommunikationer, skjult overvågning, 
herunder elektronisk overvågning, og tilsyn 
med bankkonti og anden finansiel 
efterforskning.

også have adgang til at bruge de 
efterforskningsmidler, der anvendes i sager 
angående organiseret kriminalitet og anden 
alvorlig kriminalitet såsom opfangning af 
kommunikationer, skjult overvågning, 
herunder elektronisk overvågning, og tilsyn 
med bankkonti og anden finansiel 
efterforskning.

Or. lt

Ændringsforslag 77
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Medlemsstaterne bør fremme 
politimæssigt og retligt samarbejde, 
navnlig for så vidt angår 
grænseoverskridende efterforskninger. 
Fælles efterforskningshold koordineret af 
Europol er et godt eksempel på dette 
område, og de bør fremmes. 
Medlemsstaterne kunne desuden drage 
nytte af at udveksle bedste praksis.

Or. en

Begrundelse

Vi er nødt til at bekæmpe menneskehandel på internationalt plan og øge det 
grænseoverskridende samarbejde gennem internationale og grænseoverskridende 
efterforskning. Europols rolle er meget vigtig og bør øges.
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Ændringsforslag 78
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Hvor Rådets direktiv 2004/81/EF af 
29. april 2004 om udstedelse af 
opholdstilladelser til 
tredjelandsstatsborgere, der har været ofre 
for menneskehandel, eller som er indrejst 
som led i ulovlig indvandring, og som 
samarbejder med de kompetente 
myndigheder, indeholder bestemmelser om 
udstedelse af opholdstilladelser til ofre for 
menneskehandel, der er 
tredjelandsstatsborgere, og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/38/EF af 29. april 2004 om 
unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område regulerer udøvelsen af retten til at 
færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område for EU-borgere 
og deres familier, herunder beskyttelse 
mod udvisning, indeholder dette direktiv 
særlige beskyttelsesforanstaltninger for alle 
ofre for menneskehandel. Dette direktiv 
omhandler derfor ikke betingelserne for 
deres ophold på medlemsstaternes 
område.

(10) Hvor Rådets direktiv 2004/81/EF af 
29. april 2004 om udstedelse af 
opholdstilladelser til 
tredjelandsstatsborgere, der har været ofre 
for menneskehandel, eller som er indrejst 
som led i ulovlig indvandring, og som 
samarbejder med de kompetente 
myndigheder, indeholder bestemmelser om 
udstedelse af opholdstilladelser til ofre for 
menneskehandel, der er 
tredjelandsstatsborgere, og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/38/EF af 29. april 2004 om 
unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område regulerer udøvelsen af retten til at 
færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område for EU-borgere 
og deres familier, herunder beskyttelse 
mod udvisning, indeholder dette direktiv 
særlige beskyttelsesforanstaltninger for alle 
ofre for menneskehandel.

Or. en

Begrundelse

Hele direktivets tilgang til bekæmpelse af menneskehandel bør være holistisk, og i den 
henseende virker formuleringen overflødig.
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Ændringsforslag 79
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Ofre for menneskehandel bør kunne 
gøre effektiv brug af deres rettigheder. 
Ofrene bør derfor have adgang til at få 
bistand og støtte inden, under og et 
passende tidsrum efter straffesagen. For at 
bistanden og støtten kan være effektive, er 
det nødvendigt at den ydes på grundlag af 
information og samtykke, så det sikres, at 
ofret for eksempel er indforstået med 
foranstaltninger til at spore sygdomme og 
andre væsentlige støtteforanstaltninger. 
Den bistand og støtte, der ydes, bør omfatte 
mindst det minimum af foranstaltninger, 
der er nødvendigt for, at ofret kan komme 
sig og undslippe gerningsmændene til 
menneskehandlen. Den praktiske 
gennemførelse af foranstaltningerne bør på 
grundlag af en konkret vurdering, der 
foretages efter de nationale regler, tage 
hensyn til den pågældende persons 
omstændigheder og behov. Der bør ydes 
bistand og støtte til en person, så snart der 
er tegn på, at den pågældende er offer for 
menneskehandel, uanset om den 
pågældende er villig til at optræde som 
vidne. Bistanden bør ydes ubetinget, i det 
mindste indtil de kompetente myndigheder 
har truffet en endelig afgørelse med hensyn 
til betænkningstiden og opholdstilladelsen, 
eller på anden måde indeholder en 
anerkendelse af, at de pågældende har 
været ofre for menneskehandel. Hvis den 
pågældende, efter at 
identifikationsprocessen er afsluttet, eller 
betænkningstiden er udløbet, ikke anses 
for at være berettiget til en 
opholdstilladelse og ikke på anden måde 
har lovligt ophold i landet, er den 
pågældende medlemsstat ikke forpligtet til 
fortsat at yde bistand og støtte til den 

(11) Ofre for menneskehandel bør kunne 
gøre effektiv brug af deres rettigheder. 
Ofrene bør derfor have adgang til at få 
bistand og støtte inden, under og et 
passende tidsrum efter straffesagen. For at 
bistanden og støtten kan være effektive, er 
det nødvendigt at den ydes på grundlag af 
information og samtykke, så det sikres, at 
ofret for eksempel er indforstået med 
foranstaltninger til at spore sygdomme og 
andre væsentlige støtteforanstaltninger. 
Den bistand og støtte, der ydes, bør omfatte 
mindst det minimum af foranstaltninger, 
der er nødvendigt for, at ofret kan komme 
sig og undslippe gerningsmændene til 
menneskehandlen. Den praktiske
gennemførelse af foranstaltningerne bør på 
grundlag af en konkret vurdering, der 
foretages efter de nationale regler, tage 
hensyn til den pågældende persons 
omstændigheder og behov. Der bør ydes 
bistand og støtte til en person, så snart der 
er tegn på, at den pågældende er offer for 
menneskehandel, uanset om den 
pågældende er villig til at optræde som 
vidne. Bistanden bør ydes ubetinget, i det 
mindste indtil de kompetente myndigheder 
har truffet en endelig afgørelse med hensyn 
til betænkningstiden og opholdstilladelsen, 
eller på anden måde indeholder en 
anerkendelse af, at de pågældende har 
været ofre for menneskehandel. Om 
nødvendigt bør bistanden og støtten 
fortsætte i en passende periode efter 
straffesagen, f.eks. hvis ofret er under 
lægelig behandling på grund af alvorlige 
fysiske eller psykiske følger af 
forbrydelsen, eller hvis den pågældendes 
sikkerhed er i fare på grund af hans eller 
hendes forklaringer under straffesagen.
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pågældende i henhold til dette direktiv. 
Om nødvendigt bør bistanden og støtten 
fortsætte i en passende periode efter 
straffesagen, f.eks. hvis ofret er under 
lægelig behandling på grund af alvorlige 
fysiske eller psykiske følger af 
forbrydelsen, eller hvis den pågældendes 
sikkerhed er i fare på grund af hans eller 
hendes forklaringer under straffesagen.

Foranstaltninger til bekæmpelse af 
menneskehandel må ikke have negativ 
indvirkning på ofrenes rettigheder eller på 
migranters, internt fordrevnes, flygtninges 
eller asylansøgeres rettigheder.

Or. en

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

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Ofre for menneskehandel bør kunne 
gøre effektiv brug af deres rettigheder. 
Ofrene bør derfor have adgang til at få 
bistand og støtte inden, under og et 
passende tidsrum efter straffesagen. For at 
bistanden og støtten kan være effektive, er 
det nødvendigt at den ydes på grundlag af 
information og samtykke, så det sikres, at 
ofret for eksempel er indforstået med 
foranstaltninger til at spore sygdomme og 
andre væsentlige støtteforanstaltninger. 
Den bistand og støtte, der ydes, bør omfatte 
mindst det minimum af foranstaltninger, 
der er nødvendigt for, at ofret kan komme 
sig og undslippe gerningsmændene til 
menneskehandlen. Den praktiske 
gennemførelse af foranstaltningerne bør på 
grundlag af en konkret vurdering, der 
foretages efter de nationale regler, tage 
hensyn til den pågældende persons 
omstændigheder og behov. Der bør ydes 
bistand og støtte til en person, så snart der 
er tegn på, at den pågældende er offer for 
menneskehandel, uanset om den 
pågældende er villig til at optræde som 
vidne. Bistanden bør ydes ubetinget, i det 

(11) Ofre for menneskehandel bør kunne 
gøre effektiv brug af deres rettigheder. 
Ofrene bør derfor have adgang til at få 
bistand og støtte inden, under og et 
passende tidsrum efter straffesagen. Ofre 
for menneskehandel skal have mulighed 
for at opnå permanent opholdstilladelse. 
For at bistanden og støtten kan være 
effektive, er det nødvendigt at den ydes på 
grundlag af information og samtykke, så 
det sikres, at ofret for eksempel er 
indforstået med foranstaltninger til at spore 
sygdomme og andre væsentlige 
støtteforanstaltninger. Den bistand og 
støtte, der ydes, bør omfatte mindst det 
minimum af foranstaltninger, der er 
nødvendigt for, at ofret kan komme sig og 
undslippe gerningsmændene til 
menneskehandlen. Den praktiske 
gennemførelse af foranstaltningerne bør på 
grundlag af en konkret vurdering, der 
foretages efter de nationale regler, tage 
hensyn til den pågældende persons 
omstændigheder og behov, herunder den 
pågældendes indvandrerstatus. Der bør 
ydes bistand og støtte til en person, så snart 
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mindste indtil de kompetente myndigheder 
har truffet en endelig afgørelse med hensyn 
til betænkningstiden og opholdstilladelsen, 
eller på anden måde indeholder en 
anerkendelse af, at de pågældende har 
været ofre for menneskehandel. Hvis den 
pågældende, efter at 
identifikationsprocessen er afsluttet, eller 
betænkningstiden er udløbet, ikke anses for 
at være berettiget til en opholdstilladelse 
og ikke på anden måde har lovligt ophold i 
landet, er den pågældende medlemsstat 
ikke forpligtet til fortsat at yde bistand og 
støtte til den pågældende i henhold til dette 
direktiv. Om nødvendigt bør bistanden og 
støtten fortsætte i en passende periode efter 
straffesagen, f.eks. hvis ofret er under 
lægelig behandling på grund af alvorlige 
fysiske eller psykiske følger af 
forbrydelsen, eller hvis den pågældendes 
sikkerhed er i fare på grund af hans eller 
hendes forklaringer under straffesagen.

der er tegn på, at den pågældende er offer 
for menneskehandel, uanset om den 
pågældende er villig til at optræde som 
vidne. Bistanden bør ydes ubetinget, i det 
mindste indtil de kompetente myndigheder 
har truffet en endelig afgørelse med hensyn 
til betænkningstiden og opholdstilladelsen, 
eller på anden måde indeholder en 
anerkendelse af, at de pågældende har 
været ofre for menneskehandel. Hvis den 
pågældende, efter at 
identifikationsprocessen er afsluttet, eller 
betænkningstiden er udløbet, ikke anses for 
at være berettiget til en opholdstilladelse 
og ikke på anden måde har lovligt ophold i 
landet, er den pågældende medlemsstat 
ikke forpligtet til fortsat at yde bistand og 
støtte til den pågældende i henhold til dette 
direktiv. Om nødvendigt bør bistanden og 
støtten fortsætte i en passende periode efter 
straffesagen, f.eks. hvis ofret er under 
lægelig behandling på grund af alvorlige 
fysiske eller psykiske følger af 
forbrydelsen, eller hvis den pågældendes 
sikkerhed er i fare på grund af hans eller 
hendes forklaringer under straffesagen.

Or. en

Ændringsforslag 81
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Ofre for menneskehandel bør kunne 
gøre effektiv brug af deres rettigheder. 
Ofrene bør derfor have adgang til at få 
bistand og støtte inden, under og et 
passende tidsrum efter straffesagen. For at 
bistanden og støtten kan være effektive, er 
det nødvendigt at den ydes på grundlag af 
information og samtykke, så det sikres, at 
ofret for eksempel er indforstået med 

(11) Ofre for menneskehandel bør kunne 
gøre effektiv brug af deres rettigheder. 
Ofrene bør derfor have adgang til at få 
bistand og støtte inden, under og et 
passende tidsrum efter straffesagen. For at 
bistanden og støtten kan være effektive, er 
det nødvendigt at den ydes på grundlag af 
information og samtykke, så det sikres, at 
ofret for eksempel er indforstået med 
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foranstaltninger til at spore sygdomme og 
andre væsentlige støtteforanstaltninger. 
Den bistand og støtte, der ydes, bør omfatte 
mindst det minimum af foranstaltninger, 
der er nødvendigt for, at ofret kan komme 
sig og undslippe gerningsmændene til 
menneskehandlen. Den praktiske 
gennemførelse af foranstaltningerne bør på 
grundlag af en konkret vurdering, der 
foretages efter de nationale regler, tage 
hensyn til den pågældende persons 
omstændigheder og behov. Der bør ydes 
bistand og støtte til en person, så snart der 
er tegn på, at den pågældende er offer for 
menneskehandel, uanset om den 
pågældende er villig til at optræde som 
vidne. Bistanden bør ydes ubetinget, i det 
mindste indtil de kompetente myndigheder 
har truffet en endelig afgørelse med hensyn 
til betænkningstiden og opholdstilladelsen, 
eller på anden måde indeholder en 
anerkendelse af, at de pågældende har 
været ofre for menneskehandel. Hvis den 
pågældende, efter at 
identifikationsprocessen er afsluttet, eller 
betænkningstiden er udløbet, ikke anses for 
at være berettiget til en opholdstilladelse 
og ikke på anden måde har lovligt ophold i 
landet, er den pågældende medlemsstat 
ikke forpligtet til fortsat at yde bistand og 
støtte til den pågældende i henhold til dette 
direktiv. Om nødvendigt bør bistanden og 
støtten fortsætte i en passende periode efter 
straffesagen, f.eks. hvis ofret er under 
lægelig behandling på grund af alvorlige 
fysiske eller psykiske følger af 
forbrydelsen, eller hvis den pågældendes 
sikkerhed er i fare på grund af hans eller 
hendes forklaringer under straffesagen.

foranstaltninger til at spore sygdomme og 
andre væsentlige støtteforanstaltninger. 
Den bistand og støtte, der ydes, bør omfatte 
mindst det minimum af foranstaltninger, 
der er nødvendigt for, at ofret kan komme 
sig og undslippe gerningsmændene til 
menneskehandlen. Den praktiske 
gennemførelse af foranstaltningerne bør på 
grundlag af en konkret vurdering, der 
foretages efter de nationale regler, tage 
hensyn til den pågældende persons 
omstændigheder og behov, herunder 
hendes indvandrerstatus. Der bør ydes 
bistand og støtte til en person, så snart der 
er tegn på, at den pågældende er offer for 
menneskehandel, uanset om den 
pågældende er villig til at optræde som 
vidne. Bistanden bør ydes ubetinget, i det 
mindste indtil de kompetente myndigheder 
har truffet en endelig afgørelse med hensyn 
til betænkningstiden og opholdstilladelsen, 
eller på anden måde indeholder en 
anerkendelse af, at de pågældende har 
været ofre for menneskehandel. Hvis den 
pågældende, efter at 
identifikationsprocessen er afsluttet, eller 
betænkningstiden er udløbet, ikke anses for 
at være berettiget til en opholdstilladelse 
og ikke på anden måde har lovligt ophold i 
landet, er den pågældende medlemsstat 
ikke forpligtet til fortsat at yde bistand og 
støtte til den pågældende i henhold til dette 
direktiv. Om nødvendigt bør bistanden og 
støtten fortsætte i en passende periode efter 
straffesagen, f.eks. hvis ofret er under 
lægelig behandling på grund af alvorlige 
fysiske eller psykiske følger af 
forbrydelsen, eller hvis den pågældendes 
sikkerhed er i fare på grund af hans eller 
hendes forklaringer under straffesagen.

Or. en
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Ændringsforslag 82
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Medlemsstaterne sikrer gennem 
passende og effektive foranstaltninger til 
retligt samarbejde, at ofre for 
menneskehandel kan få og opretholde et 
ensartet beskyttelsesniveau, så længe de 
bevæger sig inden for EU’s grænser. Ofre 
for menneskehandel oplyses i 
overensstemmelse hermed om de 
beskyttelsesforanstaltninger, der findes på 
EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 83
Barbara Matera

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Alle de foranstaltninger, der træffes 
til at beskytte ofre for menneskehandel i 
én medlemsstat, gælder i kraft af den 
europæiske beskyttelsesordre også i hele 
den øvrige del af EU.

Or. it

Begrundelse

L'ordine di Protezione Europeo può rappresentare un importante strumento di supporto 
garantendo su tutto il territorio dell'Unione la medesima tutela in caso di violazione grave 
dei diritti umani.
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Ændringsforslag 84
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA 
af 15. marts 2001 om ofres stilling i 
forbindelse med straffesager opstiller en 
række rettigheder for ofre under 
straffesager, herunder retten til beskyttelse 
og erstatning. Derudover bør ofre for 
menneskehandel have adgang til juridisk 
rådgivning og advokatbistand, herunder 
med henblik på at rejse erstatningskrav. 
Formålet med juridisk rådgivning er at give 
ofrene mulighed for at blive informeret og 
få råd om de forskellige muligheder, de 
har. Juridisk rådgivning og advokatbistand 
under straffesagen bør ydes gratis, i det 
mindste når ofret ikke har tilstrækkelige 
økonomiske ressourcer, i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
interne regler. Da særligt børneofre 
sjældent vil have økonomiske ressourcer, 
vil juridisk rådgivning og advokatbistand 
under straffesagen i praksis være gratis for 
dem. Endvidere bør ofre på grundlag af en 
konkret risikovurdering foretaget efter de 
nationale regler beskyttes mod 
gengældelse, intimidering og risikoen for 
igen at blive offer for menneskehandel.

(12) Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA 
af 15. marts 2001 om ofres stilling i 
forbindelse med straffesager opstiller en 
række rettigheder for ofre under 
straffesager, herunder retten til beskyttelse 
og grænseoverskridende 
beskyttelsesforanstaltninger såsom den 
europæiske beskyttelsesordre samt 
erstatning. Ofre for menneskehandel bør 
kunne gøre effektiv brug af deres 
rettigheder. Derudover bør ofre for 
menneskehandel også have adgang til 
juridisk rådgivning og til advokatbistand 
under straffesagen, herunder med henblik 
på at rejse erstatningskrav. Formålet med 
juridisk rådgivning er at give ofrene 
mulighed for at blive informeret og få råd 
om de forskellige muligheder, de har. 
Juridisk rådgivning og advokatbistand 
under straffesagen bør ydes gratis, i det 
mindste når ofret ikke har tilstrækkelige 
økonomiske ressourcer, i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
interne regler. Da særligt børneofre 
sjældent vil have økonomiske ressourcer, 
vil juridisk rådgivning og advokatbistand 
under straffesagen i praksis være gratis for 
dem. Endvidere bør ofre på grundlag af en 
konkret risikovurdering foretaget efter de 
nationale regler beskyttes mod 
gengældelse, intimidering og risikoen for 
igen at blive offer for menneskehandel.

Or. en
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Ændringsforslag 85
Anna Záborská

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA 
af 15. marts 2001 om ofres stilling i 
forbindelse med straffesager opstiller en 
række rettigheder for ofre under 
straffesager, herunder retten til beskyttelse 
og erstatning. Derudover bør ofre for
menneskehandel have adgang til juridisk 
rådgivning og advokatbistand, herunder 
med henblik på at rejse erstatningskrav. 
Formålet med juridisk rådgivning er at give 
ofrene mulighed for at blive informeret og 
få råd om de forskellige muligheder, de 
har. Juridisk rådgivning og advokatbistand 
under straffesagen bør ydes gratis, i det 
mindste når ofret ikke har tilstrækkelige 
økonomiske ressourcer, i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
interne regler. Da det er usandsynligt, at 
især børneofre er i besiddelse af sådanne 
midler, vil juridisk rådgivning og 
advokatbistand i praksis være gratis for 
dem. Endvidere bør ofre på grundlag af en 
konkret risikovurdering foretaget efter de 
nationale regler beskyttes mod 
gengældelse, intimidering og risikoen for 
igen at blive offer for menneskehandel.

(12) Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA 
af 15. marts 2001 om ofres stilling i 
forbindelse med straffesager opstiller en 
række rettigheder for ofre under 
straffesager, herunder retten til beskyttelse 
og erstatning. Derudover bør ofre for 
menneskehandel have adgang til juridisk 
rådgivning og advokatbistand, herunder 
med henblik på at rejse erstatningskrav. 
Formålet med juridisk rådgivning er at give 
ofrene mulighed for at blive informeret og 
få råd om de forskellige muligheder, de
har. Juridisk rådgivning og advokatbistand 
under straffesagen bør ydes gratis, i det 
mindste når ofret ikke har tilstrækkelige 
økonomiske ressourcer, i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
interne regler. Da det er usandsynligt, at 
især børneofre er i besiddelse af sådanne 
midler, er juridisk rådgivning og 
advokatbistand gratis for dem. Endvidere 
bør ofre på grundlag af en konkret 
risikovurdering foretaget efter de nationale 
regler beskyttes mod gengældelse, 
intimidering og risikoen for igen at blive 
offer for menneskehandel.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at udforme betragtning 12 i overensstemmelse med den strengere 
formulering af artikel 14, stk. 2 (”Medlemsstaterne sikrer, at børneofre har øjeblikkelig 
adgang til gratis juridisk rådgivning og gratis advokathjælp, herunder med henblik på at 
kræve erstatning.").
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Ændringsforslag 86
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA 
af 15. marts 2001 om ofres stilling i 
forbindelse med straffesager opstiller en 
række rettigheder for ofrene under 
straffesager, herunder retten til beskyttelse 
og erstatning. Derudover bør ofre for 
menneskehandel have adgang til juridisk 
rådgivning og til advokatbistand under 
straffesagen, herunder med henblik på at 
rejse erstatningskrav. Formålet med 
juridisk rådgivning er at give ofrene 
mulighed for at blive informeret og få råd 
om de forskellige muligheder, de har. 
Juridisk rådgivning og advokatbistand bør
ydes gratis, i det mindste når ofret ikke har 
tilstrækkelige økonomiske ressourcer, i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
interne regler. Da særligt børneofre 
sjældent vil have økonomiske ressourcer, 
vil juridisk rådgivning og advokatbistand 
under straffesagen i praksis være gratis for 
dem. Endvidere bør ofre på grundlag af en 
konkret risikovurdering foretaget efter de 
nationale regler beskyttes mod 
gengældelse, intimidering og risikoen for 
igen at blive offer for menneskehandel.

(12) Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA 
af 15. marts 2001 om ofres stilling i 
forbindelse med straffesager opstiller en 
række rettigheder for ofrene under 
straffesager, herunder retten til beskyttelse 
og erstatning. Derudover skal ofre for 
menneskehandel have adgang til juridisk 
rådgivning og til advokatbistand under 
straffesagen, herunder med henblik på at 
rejse erstatningskrav. Formålet med 
juridisk rådgivning er at give ofrene 
mulighed for at blive informeret og få råd 
om de forskellige muligheder, de har. 
Juridisk rådgivning og advokatbistand 
under straffesagen skal ydes gratis, i det 
mindste når ofret ikke har tilstrækkelige 
økonomiske ressourcer, i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
interne regler. Da særligt børneofre 
sjældent vil have økonomiske ressourcer, 
vil juridisk rådgivning og advokatbistand 
under straffesagen i praksis være gratis for 
dem. Endvidere skal ofre på grundlag af en 
konkret risikovurdering foretaget efter de 
nationale regler beskyttes mod 
gengældelse, intimidering og risikoen for 
igen at blive offer for menneskehandel.

Or. lt
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Ændringsforslag 87
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Ofre for menneskehandel, der allerede 
er blevet udsat for det misbrug og den 
nedværdigende behandling, 
menneskehandel normalt indebærer, såsom 
seksuel udnyttelse, voldtægt, 
slaverilignende praksis og fjernelse af 
organer, bør beskyttes mod sekundær 
viktimisering og yderligere traumer under 
straffesagen. Med henblik herpå bør ofre 
for menneskehandel modtage en 
behandling, der passer til deres individuelle 
behov, under efterforskningen af 
forbrydelsen og straffesagen. Den konkrete 
vurdering af behov bør inddrage 
omstændigheder såsom alder, graviditet, 
helbred, handicap og andre personlige 
forhold samt de fysiske og psykiske følger 
af de kriminelle handlinger, ofret har været 
udsat for. Om og hvordan behandlingen 
skal ske, må afgøres ud fra en konkret 
vurdering på grundlag af de kriterier, der er 
fastsat i national lovgivning, reglerne om 
rettens skøn, praksis og vejledninger.

(13) Ofre for menneskehandel, der allerede 
er blevet udsat for det misbrug og den 
nedværdigende behandling, 
menneskehandel normalt indebærer, såsom 
seksuel udnyttelse, voldtægt, 
slaverilignende praksis og fjernelse af 
organer, bør beskyttes mod sekundær 
viktimisering og yderligere traumer under 
straffesagen. Med henblik herpå bør ofre 
for menneskehandel modtage en 
behandling, der passer til deres individuelle 
behov, under efterforskningen af 
forbrydelsen og straffesagen. Den konkrete 
vurdering af behov bør inddrage 
omstændigheder såsom køn, alder, 
graviditet, helbred, handicap, 
indvandrerstatus og andre personlige 
forhold samt de fysiske og psykiske følger 
af de kriminelle handlinger, ofret har været 
udsat for. Om og hvordan behandlingen 
skal ske, må afgøres ud fra en konkret 
vurdering på grundlag af de kriterier, der er 
fastsat i national lovgivning, reglerne om 
rettens skøn, praksis og vejledninger.

Or. en

Ændringsforslag 88
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Ofre for menneskehandel, der allerede 
er blevet udsat for det misbrug og den 
nedværdigende behandling, 

(13) Ofre for menneskehandel, der allerede 
er blevet udsat for det misbrug og den 
nedværdigende behandling, 
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menneskehandel normalt indebærer, såsom 
seksuel udnyttelse, voldtægt, 
slaverilignende praksis og fjernelse af 
organer, bør beskyttes mod sekundær 
viktimisering og yderligere traumer under 
straffesagen. Med henblik herpå bør ofre 
for menneskehandel modtage en 
behandling, der passer til deres individuelle 
behov, under efterforskningen af 
forbrydelsen og straffesagen. Den konkrete 
vurdering af behov bør inddrage 
omstændigheder såsom alder, graviditet, 
helbred, handicap og andre personlige 
forhold samt de fysiske og psykiske følger 
af de kriminelle handlinger, ofret har været 
udsat for. Om og hvordan behandlingen 
skal ske, må afgøres ud fra en konkret 
vurdering på grundlag af de kriterier, der er 
fastsat i national lovgivning, reglerne om 
rettens skøn, praksis og vejledninger.

menneskehandel normalt indebærer, såsom 
seksuel udnyttelse, voldtægt, 
slaverilignende praksis og fjernelse af 
organer, bør beskyttes mod sekundær 
viktimisering og yderligere traumer under 
straffesagen. Med henblik herpå bør ofre 
for menneskehandel modtage en 
behandling, der passer til deres individuelle 
behov, under efterforskningen af 
forbrydelsen og straffesagen. Den konkrete 
vurdering af behov bør inddrage 
omstændigheder såsom køn, alder, 
graviditet, helbred, handicap, 
indvandrerstatus og andre personlige 
forhold samt de fysiske og psykiske følger 
af de kriminelle handlinger, ofret har været 
udsat for. Om og hvordan behandlingen 
skal ske, må afgøres ud fra en konkret 
vurdering på grundlag af de kriterier, der er 
fastsat i national lovgivning, reglerne om 
rettens skøn, praksis og vejledninger.

Or. en

Ændringsforslag 89
Anna Záborská

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Ofre for menneskehandel, der allerede 
er blevet udsat for det misbrug og den 
nedværdigende behandling, 
menneskehandel normalt indebærer, såsom 
seksuel udnyttelse, voldtægt, 
slaverilignende praksis og fjernelse af 
organer, bør beskyttes mod sekundær 
viktimisering og yderligere traumer under 
straffesagen. Med henblik herpå bør ofre 
for menneskehandel modtage en 
behandling, der passer til deres individuelle 
behov, under efterforskningen af 
forbrydelsen og straffesagen. Den konkrete 
vurdering af behov bør inddrage 

(13) Ofre for menneskehandel, der allerede 
er blevet udsat for det misbrug og den 
nedværdigende behandling, 
menneskehandel normalt indebærer, såsom 
seksuel udnyttelse, seksuelle overgreb,
voldtægt, slaverilignende praksis og 
fjernelse af organer, bør beskyttes mod 
sekundær viktimisering og yderligere 
traumer under straffesagen. Med henblik 
herpå bør ofre for menneskehandel 
modtage en behandling, der passer til deres 
individuelle behov, under efterforskningen 
af forbrydelsen og straffesagen. Den 
konkrete vurdering af behov bør inddrage 
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omstændigheder såsom alder, graviditet, 
helbred, handicap og andre personlige 
forhold samt de fysiske og psykiske følger 
af de kriminelle handlinger, ofret har været 
udsat for. Om og hvordan behandlingen 
skal ske, må afgøres ud fra en konkret 
vurdering på grundlag af de kriterier, der er 
fastsat i national lovgivning, reglerne om 
rettens skøn, praksis og vejledninger.

omstændigheder såsom alder, graviditet, 
helbred, handicap og andre personlige 
forhold samt de fysiske og psykiske følger 
af de kriminelle handlinger, ofret har været 
udsat for. Om og hvordan behandlingen 
skal ske, må afgøres ud fra en konkret 
vurdering på grundlag af de kriterier, der er 
fastsat i national lovgivning, reglerne om 
rettens skøn, praksis og vejledninger.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at nævne seksuelle overgreb både i betragtning af menneskesmuglernes 
praksis og af, at seksuel udnyttelse (der nævnes i betragtning 13) meget sigende er genstand 
for forslaget KOM(2010)0094 sammen med seksuelle overgreb.

Ændringsforslag 90
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Ofre for menneskehandel, der allerede 
er blevet udsat for det misbrug og den 
nedværdigende behandling, 
menneskehandel normalt indebærer, såsom 
seksuel udnyttelse, voldtægt, 
slaverilignende praksis og fjernelse af 
organer, bør beskyttes mod sekundær 
viktimisering og yderligere traumer under 
straffesagen. Med henblik herpå bør ofre 
for menneskehandel modtage en 
behandling, der passer til deres individuelle 
behov, under efterforskningen af 
forbrydelsen og straffesagen. Den konkrete 
vurdering af behov bør inddrage 
omstændigheder såsom alder, graviditet, 
helbred, handicap og andre personlige 
forhold samt de fysiske og psykiske følger 
af de kriminelle handlinger, ofret har været 
udsat for. Om og hvordan behandlingen 
skal ske, må afgøres ud fra en konkret 

(13) Ofre for menneskehandel, der allerede 
er blevet udsat for det misbrug og den 
nedværdigende behandling, 
menneskehandel normalt indebærer, såsom 
seksuel udnyttelse, voldtægt, 
slaverilignende praksis og fjernelse af 
organer, bør beskyttes mod sekundær 
viktimisering og yderligere traumer under 
straffesagen. Med henblik herpå bør ofre 
for menneskehandel modtage en 
behandling, der passer til deres individuelle 
behov, under efterforskningen af 
forbrydelsen og straffesagen. Den konkrete 
vurdering af behov bør inddrage 
omstændigheder såsom alder, graviditet, 
helbred, handicap og andre personlige 
forhold samt de fysiske og psykiske følger 
af de kriminelle handlinger, ofret har været 
udsat for. Hvordan behandlingen skal ske, 
må afgøres ud fra en konkret vurdering på 
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vurdering på grundlag af de kriterier, der er 
fastsat i national lovgivning, reglerne om 
rettens skøn, praksis og vejledninger.

grundlag af de kriterier, der er fastsat i 
national lovgivning, reglerne om rettens 
skøn, praksis og vejledninger.

Or. en

Begrundelse

Dette skal sikre, at det anses for normalt og ikke som en undtagelse at yde behandling.

Ændringsforslag 91
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) For at undgå, at ofrene er nødt til 
indlede flere retssager, bør 
medlemsstaterne sikre, at ofrene på en 
enkel og effektiv måde har ret til at 
udbrede det beskyttelsesniveau, de tildeles 
i en af medlemsstaterne, således at det 
opretholdes, når de bevæger sig rundt i 
Den Europæiske Union. Ofre for 
menneskehandel skal derfor oplyses om, 
at der til dette formål findes EU-
procedurer inden for det retlige 
samarbejde. 

Or. es

Ændringsforslag 92
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Ud over de foranstaltninger, der er til 
rådighed for alle ofre for menneskehandel, 
bør medlemsstaterne sikre, at børneofre har 
adgang til særlig bistand og støtte og 

(14) Ud over de foranstaltninger, der er til 
rådighed for alle ofre for menneskehandel, 
bør medlemsstaterne sikre, at børneofre har 
adgang til særlig bistand og støtte og 
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særlige beskyttelsesforanstaltninger. Disse 
foranstaltninger bør ydes under hensyn til 
barnets tarv og i overensstemmelse med 
FN's konvention om barnets rettigheder. 
Når det er uvist, hvilken alder en person, 
der har været offer for menneskehandel, 
har, og der er grund til at antage, at den 
pågældende er under 18 år, bør der gælde 
en formodning om, at vedkommende er et 
barn, og det skal straks modtage bistand, 
støtte og beskyttelse. Bistand og støtte til 
børneofre bør sigte mod at rehabilitere 
barnet fysisk og psykosocialt og at finde en 
varig løsning for det. Da barneofret bør 
genintegreres in samfundet hurtigst muligt, 
indebærer dette nødvendigvis en ret til at få 
adgang til uddannelse. Da børneofre er 
særligt værgeløse, bør der kunne træffes 
yderligere beskyttelsesforanstaltninger til 
at beskytte dem under de afhøringer, der 
udgør en del af efterforskningen af 
forbrydelsen og straffesagen.

særlige beskyttelsesforanstaltninger. Disse 
foranstaltninger bør ydes under hensyn til 
barnets tarv og i overensstemmelse med 
FN's konvention om barnets rettigheder. 
Når det er uvist, hvilken alder en person, 
der har været offer for menneskehandel, 
har, og der er grund til at antage, at den 
pågældende er under 18 år, bør der gælde 
en formodning om, at vedkommende er et 
barn, og det skal straks modtage bistand, 
støtte og beskyttelse. Bistand og støtte til 
børneofre bør sigte mod at rehabilitere 
barnet fysisk og psykosocialt og at finde en 
varig løsning for det. Da barneofret bør 
genintegreres i samfundet og sit normale 
liv hos sin biologiske familie eller 
adoptivfamilie hurtigst muligt, indebærer 
dette nødvendigvis en ret til at få adgang til 
uddannelse. Da børneofre er særligt 
værgeløse, bør der kunne træffes yderligere 
beskyttelsesforanstaltninger til at beskytte 
dem under de afhøringer, der udgør en del 
af efterforskningen af forbrydelsen og 
straffesagen.

Or. en

Ændringsforslag 93
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Medlemsstaterne bør indføre en 
politik eller føre en styrket politik til 
forebyggelse af menneskehandel, der skal 
omfatte foranstaltninger til at begrænse den 
efterspørgsel, der giver anledning til alle 
mulige former for udnyttelse, og 
foranstaltninger til at begrænse risikoen 
for, at folk bliver ofre for menneskehandel, 
gennem forskning, information, 
bevidstgørelse og uddannelse. I disse 
initiativer bør medlemsstaterne inddrage 

(15) Medlemsstaterne bør indføre en 
politik eller føre en styrket politik til 
forebyggelse af menneskehandel, der skal 
omfatte foranstaltninger til at begrænse den 
efterspørgsel, der giver anledning til alle 
mulige former for udnyttelse, og 
foranstaltninger til at begrænse risikoen 
for, at folk bliver ofre for menneskehandel, 
gennem forskning, bl.a. i nye former for 
menneskehandel, information, 
harmoniseret dataindsamling,
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kønsperspektiver og se særligt på børns 
rettigheder. Alle offentligt ansatte, som det 
er sandsynligt vil komme i kontakt med 
ofre eller mulige ofre for 
menneskehandel, bør have tilstrækkelig 
uddannelse i at genkende ofre og 
behandle dem rigtigt. 
Uddannelsesforpligtelsen bør særligt 
omfatte politibetjente, grænsevagter, 
ansatte i arbejdstilsynet, 
sundhedspersonale og konsulært 
personale, men bør – afhængig af de 
lokale omstændigheder – også kunne 
omfatte andre grupper af offentligt 
ansatte, hvor der er sandsynlighed for, at 
de vil støde på ofre for menneskehandel i 
forbindelse med deres arbejde.

bevidstgørelse og uddannelse. I disse 
initiativer bør medlemsstaterne inddrage 
kønsperspektiver og se særligt på børns 
rettigheder. 

Or. en

Begrundelse

Den slettede del indgår allerede i en anden betragtning i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag 94
Anna Hedh, Silvia Costa

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Medlemsstaterne bør indføre en 
politik eller føre en styrket politik til 
forebyggelse af menneskehandel, der skal 
omfatte foranstaltninger til at begrænse den 
efterspørgsel, der giver anledning til alle 
mulige former for udnyttelse, og 
foranstaltninger til at begrænse risikoen 
for, at folk bliver ofre for menneskehandel, 
gennem forskning, information, 
bevidstgørelse og uddannelse. I disse 
initiativer bør medlemsstaterne inddrage 
kønsperspektiver og se særligt på børns 
rettigheder. Alle offentligt ansatte, som det 
er sandsynligt vil komme i kontakt med 

(15) Medlemsstaterne bør indføre en 
politik eller føre en styrket politik til 
forebyggelse af menneskehandel, der skal 
omfatte foranstaltninger til at begrænse den 
efterspørgsel, der giver anledning til alle 
mulige former for udnyttelse, og 
foranstaltninger til at begrænse risikoen 
for, at folk bliver ofre for menneskehandel, 
gennem forskning, bl.a. i nye former for 
menneskehandel, information, 
uddannelse, harmoniseret 
dataindsamling, bevidstgørelse og 
uddannelse. I disse initiativer bør 
medlemsstaterne inddrage 
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ofre eller mulige ofre for menneskehandel, 
bør have tilstrækkelig uddannelse i at 
genkende ofre og behandle dem rigtigt. 
Uddannelsesforpligtelsen bør særligt 
omfatte politibetjente, grænsevagter, 
ansatte i arbejdstilsynet, sundhedspersonale 
og konsulært personale, men bør –
afhængig af de lokale omstændigheder –
også kunne omfatte andre grupper af 
offentligt ansatte, hvor der er 
sandsynlighed for, at de vil støde på ofre 
for menneskehandel i forbindelse med 
deres arbejde.

kønsperspektiver og se særligt på børns 
rettigheder. Alle offentligt ansatte, som det 
er sandsynligt vil komme i kontakt med 
ofre eller mulige ofre for menneskehandel, 
bør have tilstrækkelig uddannelse i at 
genkende ofre og behandle dem rigtigt. 
Uddannelsesforpligtelsen bør særligt 
omfatte politibetjente, grænsevagter, 
ansatte i arbejdstilsynet, sundhedspersonale 
og konsulært personale, men bør –
afhængig af de lokale omstændigheder –
også kunne omfatte andre grupper af 
offentligt ansatte og privat ansatte 
socialarbejdere, hvor der er sandsynlighed 
for, at de vil støde på ofre for 
menneskehandel i forbindelse med deres 
arbejde.

Or. en

Ændringsforslag 95
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Medlemsstaterne bør indføre en 
politik eller føre en styrket politik til 
forebyggelse af menneskehandel, der skal 
omfatte foranstaltninger til at begrænse den 
efterspørgsel, der giver anledning til alle 
mulige former for udnyttelse, og 
foranstaltninger til at begrænse risikoen 
for, at folk bliver ofre for menneskehandel, 
gennem forskning, information, 
bevidstgørelse og uddannelse. I disse 
initiativer bør medlemsstaterne inddrage 
kønsperspektiver og se særligt på børns 
rettigheder. Alle offentligt ansatte, som det 
er sandsynligt vil komme i kontakt med
ofre eller mulige ofre for menneskehandel, 
bør have tilstrækkelig uddannelse i at 
genkende ofre og behandle dem rigtigt. 
Uddannelsesforpligtelsen bør særligt 

(15) Medlemsstaterne bør indføre en 
politik eller føre en styrket politik til 
forebyggelse af menneskehandel, der skal 
omfatte foranstaltninger til at begrænse den 
efterspørgsel, der giver anledning til alle 
mulige former for udnyttelse, og 
foranstaltninger til at begrænse risikoen 
for, at folk bliver ofre for menneskehandel, 
gennem forskning, information, 
bevidstgørelse og uddannelse. I disse 
initiativer bør medlemsstaterne inddrage 
kønsperspektiver og se særligt på børns 
rettigheder. Medlemsstaterne udviser 
rettidig omhu med hensyn til at opspore 
og udrydde den offentlige sektors 
deltagelse i eller medvirken til 
menneskehandel. Alle offentligt ansatte, 
som det er sandsynligt vil komme i kontakt 
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omfatte politibetjente, grænsevagter, 
ansatte i arbejdstilsynet, sundhedspersonale 
og konsulært personale, men bør –
afhængig af de lokale omstændigheder –
også kunne omfatte andre grupper af 
offentligt ansatte, hvor der er 
sandsynlighed for, at de vil støde på ofre 
for menneskehandel i forbindelse med 
deres arbejde.

med ofre eller mulige ofre for 
menneskehandel, bør have tilstrækkelig 
uddannelse i at genkende ofre og behandle 
dem rigtigt. Uddannelsesforpligtelsen bør 
særligt omfatte politibetjente, 
grænsevagter, ansatte i arbejdstilsynet, 
sundhedspersonale og konsulært personale, 
men bør – afhængig af de lokale 
omstændigheder – også kunne omfatte 
andre grupper af offentligt ansatte, hvor der 
er sandsynlighed for, at de vil støde på ofre 
for menneskehandel i forbindelse med 
deres arbejde. Medlemsstaterne bør 
samarbejde med 
civilsamfundsorganisationer, der arbejder 
med ofre for menneskehandel, om 
politiske initiativer og uddannelse samt 
om overvågning og evaluering af 
virkningen af foranstaltninger til 
bekæmpelse af menneskehandel.

Or. en

Ændringsforslag 96
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Medlemsstaterne bør indføre en 
politik eller føre en styrket politik til 
forebyggelse af menneskehandel, der skal 
omfatte foranstaltninger til at begrænse den 
efterspørgsel, der giver anledning til alle 
mulige former for udnyttelse, og 
foranstaltninger til at begrænse risikoen 
for, at folk bliver ofre for menneskehandel, 
gennem forskning, information, 
bevidstgørelse og uddannelse. I disse 
initiativer bør medlemsstaterne inddrage 
kønsperspektiver og se særligt på børns 
rettigheder. Alle offentligt ansatte, som det 
er sandsynligt vil komme i kontakt med 
ofre eller mulige ofre for menneskehandel, 

(15) Medlemsstaterne bør indføre en 
politik eller føre en styrket politik til 
forebyggelse af menneskehandel, der skal 
omfatte foranstaltninger til at begrænse den 
efterspørgsel, der giver anledning til alle 
mulige former for udnyttelse, og 
foranstaltninger til at begrænse risikoen 
for, at folk bliver ofre for menneskehandel, 
gennem forskning, information, 
bevidstgørelse og uddannelse. I disse 
initiativer bør medlemsstaterne inddrage 
kønsperspektiver og se særligt på børns 
rettigheder. Alle offentligt ansatte, som det 
er sandsynligt vil komme i kontakt med 
ofre eller mulige ofre for menneskehandel, 
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bør have tilstrækkelig uddannelse i at 
genkende ofre og behandle dem rigtigt. 
Uddannelsesforpligtelsen bør særligt 
omfatte politibetjente, grænsevagter, 
ansatte i arbejdstilsynet, sundhedspersonale 
og konsulært personale, men bør –
afhængig af de lokale omstændigheder –
også kunne omfatte andre grupper af 
offentligt ansatte, hvor der er 
sandsynlighed for, at de vil støde på ofre 
for menneskehandel i forbindelse med 
deres arbejde.

bør have tilstrækkelig uddannelse i at 
genkende ofre og behandle dem rigtigt. 
Uddannelsesforpligtelsen bør særligt 
omfatte politibetjente, grænsevagter, 
ansatte i arbejdstilsynet, sundhedspersonale 
og konsulært personale, men bør –
afhængig af de lokale omstændigheder –
også kunne omfatte andre grupper af 
offentligt ansatte, hvor der er 
sandsynlighed for, at de vil støde på ofre 
for menneskehandel i forbindelse med 
deres arbejde. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger til at sikre, at der gives 
klar og omfattende vejledning om sociale 
tjenesteydelser, sundhed, uddannelse, 
immigration og retshåndhævelse til 
personer, der er ofre for menneskehandel.

Or. en

Ændringsforslag 97
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Medlemsstaterne bør indføre en 
politik eller føre en styrket politik til 
forebyggelse af menneskehandel, der skal
omfatte foranstaltninger til at begrænse den 
efterspørgsel, der giver anledning til alle 
mulige former for udnyttelse, og 
foranstaltninger til at begrænse risikoen 
for, at folk bliver ofre for menneskehandel, 
gennem forskning, information, 
bevidstgørelse og uddannelse. I disse 
initiativer bør medlemsstaterne inddrage 
kønsperspektiver og se særligt på børns 
rettigheder. Alle offentligt ansatte, som det 
er sandsynligt vil komme i kontakt med 
ofre eller mulige ofre for menneskehandel, 
bør have tilstrækkelig uddannelse i at 
genkende ofre og behandle dem rigtigt. 
Uddannelsesforpligtelsen bør særligt 

(15) Medlemsstaterne bør indføre en 
politik eller føre en styrket politik til 
forebyggelse af menneskehandel, der skal 
omfatte foranstaltninger til at begrænse den 
efterspørgsel, der giver anledning til alle 
mulige former for udnyttelse, og 
foranstaltninger til at begrænse risikoen 
for, at folk bliver ofre for menneskehandel, 
gennem forskning, bl.a. i nye former for 
menneskehandel, information, 
harmoniseret dataindsamling og 
udveksling af data med ngo'er, der er 
specialiseret i bekæmpelse af 
menneskehandel, bevidstgørelse og 
uddannelse. I disse initiativer bør 
medlemsstaterne inddrage 
kønsperspektiver og se særligt på børns 
rettigheder. Alle offentligt ansatte, som det 
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omfatte politibetjente, grænsevagter, 
ansatte i arbejdstilsynet, sundhedspersonale 
og konsulært personale, men bør –
afhængig af de lokale omstændigheder –
også kunne omfatte andre grupper af 
offentligt ansatte, hvor der er 
sandsynlighed for, at de vil støde på ofre 
for menneskehandel i forbindelse med 
deres arbejde.

er sandsynligt vil komme i kontakt med 
ofre eller mulige ofre for menneskehandel, 
bør have tilstrækkelig uddannelse i at 
genkende ofre og behandle dem rigtigt. 
Uddannelsesforpligtelsen bør særligt 
omfatte politibetjente, grænsevagter, 
ansatte i arbejdstilsynet, sundhedspersonale 
og konsulært personale, men bør –
afhængig af de lokale omstændigheder –
også kunne omfatte andre grupper af 
offentligt ansatte, hvor der er 
sandsynlighed for, at de vil støde på ofre 
for menneskehandel i forbindelse med 
deres arbejde.

Or. en

Ændringsforslag 98
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Medlemsstaterne bør indføre en 
politik eller føre en styrket politik til 
forebyggelse af menneskehandel, der skal 
omfatte foranstaltninger til at begrænse den 
efterspørgsel, der giver anledning til alle 
mulige former for udnyttelse, og 
foranstaltninger til at begrænse risikoen 
for, at folk bliver ofre for menneskehandel, 
gennem forskning, information, 
bevidstgørelse og uddannelse. I disse 
initiativer bør medlemsstaterne inddrage 
kønsperspektiver og se særligt på børns 
rettigheder. Alle offentligt ansatte, som det 
er sandsynligt vil komme i kontakt med 
ofre eller mulige ofre for menneskehandel, 
bør have tilstrækkelig uddannelse i at 
genkende ofre og behandle dem rigtigt. 
Uddannelsesforpligtelsen bør særligt 
omfatte politibetjente, grænsevagter, 
ansatte i arbejdstilsynet, sundhedspersonale 
og konsulært personale, men bør –

(15) Medlemsstaterne bør indføre en 
politik eller føre en styrket politik til 
forebyggelse af menneskehandel, der 
omfatter foranstaltninger til at begrænse 
den efterspørgsel, der giver anledning til 
alle former for udnyttelse, og 
foranstaltninger til at begrænse risikoen 
for, at folk bliver ofre for menneskehandel, 
gennem forskning, oplysning, 
dataindsamling med behørig respekt for 
den registrerede, bevidstgørelse og 
uddannelse. I disse initiativer bør 
medlemsstaterne inddrage 
kønsperspektiver og se særligt på børns 
rettigheder. Alle offentligt ansatte, som det 
er sandsynligt vil komme i kontakt med 
ofre eller mulige ofre for menneskehandel, 
bør have tilstrækkelig uddannelse i at 
genkende ofre og behandle dem rigtigt. 
Uddannelsesforpligtelsen bør særligt 
omfatte politibetjente, grænsevagter, 
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afhængig af de lokale omstændigheder –
også kunne omfatte andre grupper af 
offentligt ansatte, hvor der er 
sandsynlighed for, at de vil støde på ofre 
for menneskehandel i forbindelse med 
deres arbejde.

ansatte i arbejdstilsynet, sundhedspersonale 
og konsulært personale, men bør –
afhængig af de lokale omstændigheder –
også kunne omfatte andre grupper af 
offentligt ansatte, hvor der er 
sandsynlighed for, at de vil støde på ofre 
for menneskehandel i forbindelse med 
deres arbejde.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at dataindsamling vedrørende menneskehandel foregår med behørig respekt 
for ofret.

Ændringsforslag 99
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Medlemsstaterne bør indføre en 
politik eller føre en styrket politik til 
forebyggelse af menneskehandel, der skal 
omfatte foranstaltninger til at begrænse den 
efterspørgsel, der giver anledning til alle 
mulige former for udnyttelse, og 
foranstaltninger til at begrænse risikoen 
for, at folk bliver ofre for menneskehandel, 
gennem forskning, information, 
bevidstgørelse og uddannelse. I disse 
initiativer bør medlemsstaterne inddrage 
kønsperspektiver og se særligt på børns 
rettigheder. Alle offentligt ansatte, der vil 
kunne komme i kontakt med ofre eller 
mulige ofre for menneskehandel, bør 
have tilstrækkelig uddannelse i at 
genkende ofre og behandle dem rigtigt. 
Uddannelsesforpligtelsen bør særligt 
omfatte politibetjente, grænsevagter, 
ansatte i arbejdstilsynet, 
sundhedspersonale og konsulært 
personale, men bør – afhængig af de 

(15) Medlemsstaterne bør indføre en 
politik eller føre en styrket politik til 
forebyggelse af menneskehandel, der skal 
omfatte foranstaltninger til at begrænse den 
efterspørgsel, der giver anledning til alle 
mulige former for udnyttelse, og 
foranstaltninger til at begrænse risikoen 
for, at folk bliver ofre for menneskehandel, 
gennem forskning, information, 
bevidstgørelse og uddannelse samt 
foranstaltninger til nedbrydning af 
traditionelle, kønsspecifikke stereotyper. I 
disse initiativer skal medlemsstaterne 
inddrage kønsperspektiver og se særligt på 
børns rettigheder. 
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lokale omstændigheder – også kunne 
omfatte andre grupper af offentligt 
ansatte, hvor der er sandsynlighed for, at 
de vil støde på ofre for menneskehandel i 
forbindelse med deres arbejde.

Or. lt

Ændringsforslag 100
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) De sammenlignelige statistikker, der 
skal indsamles, bør som minimum 
indeholde oplysninger om ofrenes køn, 
alder og nationalitet samt om, hvilken 
form for menneskehandel, der er tale om, 
hvilken type tjenesteydelser, ofrene var 
tiltænkt, antallet af gerningsmænd, der er 
arresteret, anklaget og dømt, samt 
mekanismerne for henvisning til de 
nationale asylmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 101
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Medlemsstaterne bør på grundlag af 
de standarder, der fastsættes i ILO-
konvention nr. 181 om private 
arbejdsformidlingskontorer, etablere 
bedre systemer til overvågning af private 
arbejdsformidlingskontorers aktiviteter, 
herunder kontorer der hyrer 
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sæsonarbejdere.

Or. en

Ændringsforslag 102
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Offentligt ansatte, for hvem det 
gælder, at der er sandsynlighed for, at de 
vil komme i kontakt med ofre og 
potentielle ofre for menneskehandel, bør 
have tilstrækkelig uddannelse i at 
genkende ofre og behandle dem rigtigt og 
bør anvende en kønssensitiv tilgang. 
Uddannelsesforpligtelsen bør navnlig 
omfatte politibetjente, grænsevagter, 
ansatte i indvandringsmyndigheder, 
offentlige anklagere, advokater, dommere 
og andet retspersonale, ansatte i 
arbejdstilsynet, socialt personale, 
personer, der arbejder med børn, 
sundhedspersonale og konsulært 
personale, men kan – afhængigt af de 
lokale omstændigheder – også omfatte 
andre grupper af offentligt ansatte, for 
hvem det gælder, at der er sandsynlighed 
for, at de vil støde på ofre for 
menneskehandel i forbindelse med deres 
arbejde.

Or. lt
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Ændringsforslag 103
Georgios Papanikolaou

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Der bør ved gennemførelsen af 
nærværende direktiv tages behørigt 
hensyn til udkastet til direktiv, der 
fastsætter fælles indrejse- og 
opholdsbetingelser for sæsonarbejdere fra 
tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Ifølge den seneste rapport fra FN's Kontor for Bekæmpelse af Narkotika og Kriminalitet er 
den mest almindelige form for menneskehandel først og fremmest seksuel udnyttelse af 
kvinder og børn (79 %) og derefter tvangsarbejde (18 %). Vi bør således på bedst mulig måde 
udnytte alle de midler, vi har til rådighed, til at bekæmpe alle former for menneskehandel.

Ændringsforslag 104
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) Kommissionen og medlemsstaterne 
skelner mellem kunder på grundlag af 
deres hensigter. Kunder, der deltager i 
ulovlig handel med organer, bør ikke 
behandles på samme måde som kunder, 
der deltager i andre former for 
menneskehandel, idet kundens liv er i 
fare, når det drejer sig om ulovlig handel 
med organer.

Or. en
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Ændringsforslag 105
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Betragtning 15 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15c) Offentligt ansatte, for hvem det 
gælder, at der er sandsynlighed for, at de 
vil komme i kontakt med ofre eller mulige 
ofre for menneskehandel, bør have 
tilstrækkelig uddannelse i at genkende 
ofre og behandle dem rigtigt. 
Uddannelsesforpligtelsen bør navnlig 
omfatte politibetjente, grænsevagter, 
ansatte i tilbageholdelsesfaciliteter for 
migranter og indvandringsmyndigheder, 
dommere og andet retspersonale, ansatte i 
arbejdstilsynet, socialt personale, 
personer, der arbejder med børn, 
sundhedspersonale og konsulært 
personale, men bør – afhængigt af de 
lokale omstændigheder – også kunne
omfatte andre grupper af offentligt 
ansatte, for hvem det gælder, at der er 
sandsynlighed for, at de vil støde på ofre 
for menneskehandel i forbindelse med 
deres arbejde. De retshåndhævende 
embedsmænd og anklagemyndigheden 
bør have tilstrækkelig uddannelse med 
henblik på at fremme international 
retshåndhævelse og retligt samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 106
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Betragtning 15 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15d) Tilsyns- og 
håndhævelsesmekanismerne inden for 
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arbejdsmarkedslovgivningen bør styrkes i 
alle medlemsstater. Medlemsstaterne bør 
sikre, at de nødvendige retlige rammer er 
på plads, og at de relevante mekanismer, 
uddannelsesforløb og tilstrækkelige 
tekniske ressourcer er til stede, således at 
medlemsstaterne kan opfylde deres retlige 
forpligtelser og kan overdrage ansvar til 
tjenestemænd fra tilsynsorganer, som i 
nært samarbejde med fagforeningerne og 
gennem information og bevidstgørelse 
udrustes til at identificere ofre for 
menneskehandel, der udnyttes som 
arbejdskraft. Medlemsstaterne bør styrke 
koordineringen og samarbejdet på dette 
område på EU-plan, bl.a. gennem 
samarbejde med Det Økonomiske og 
Sociale Udvalg, Den Europæiske Faglige 
Samarbejdsorganisation, 
arbejdsmarkedets parter og andre 
interessenter. Rådet bør desuden overveje 
at etablere et netværkssamarbejde mellem 
nationale arbejdstilsynsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 107
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 
om minimumsstandarder for sanktioner og 
foranstaltninger over for arbejdsgivere, der 
beskæftiger tredjelandsstatsborgere med 
ulovligt ophold, indeholder bestemmelser 
om straf af arbejdsgivere, der beskæftiger 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, når arbejdsgiveren, selv om han 
ikke er blevet tiltalt eller dømt for 
menneskehandel, benytter arbejde eller 
ydelser, der er aftvunget en person, med 
viden om, at den pågældende er offer for 

(16) Direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 
om minimumsstandarder for sanktioner og 
foranstaltninger over for arbejdsgivere, der 
beskæftiger tredjelandsstatsborgere med 
ulovligt ophold , indeholder bestemmelser 
om straf af arbejdsgivere, der beskæftiger 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, når arbejdsgiveren, selv om han 
ikke er blevet tiltalt eller dømt for 
menneskehandel, benytter arbejde eller 
ydelser, der er aftvunget en person, med 
viden om, at den pågældende er offer for 
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menneskehandel. Medlemsstaterne bør 
derudover overveje muligheden for at 
straffe personer, som bruger ydelser, der er 
aftvunget et offer, med viden om, at den 
pågældende er offer for menneskehandel. 
Denne yderligere kriminalisering kunne 
omfatte arbejdsgivere, der beskæftiger 
tredjelandsstatsborgere, der opholder sig 
lovligt i landet, og EU-statsborgere samt 
købere af seksuelle ydelser fra et hvilket 
som helst offer for menneskehandel, uanset 
den pågældendes nationalitet.

menneskehandel. Medlemsstaterne bør 
derudover overveje muligheden for at 
straffe personer, som bruger ydelser, der er 
aftvunget et offer, med viden om, at den 
pågældende er offer for menneskehandel, 
og bør indføre straffe for 
prostitutionskunder. Denne yderligere 
kriminalisering kunne omfatte 
arbejdsgivere, der beskæftiger 
tredjelandsstatsborgere, der opholder sig 
lovligt i landet, og EU-statsborgere samt 
købere af seksuelle ydelser fra et hvilket 
som helst offer for menneskehandel, uanset 
den pågældendes nationalitet.

Or. en

Ændringsforslag 108
Anna Záborská

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 
om minimumsstandarder for sanktioner og 
foranstaltninger over for arbejdsgivere, der 
beskæftiger tredjelandsstatsborgere med 
ulovligt ophold , indeholder bestemmelser 
om straf af arbejdsgivere, der beskæftiger 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, når arbejdsgiveren, selv om han 
ikke er blevet tiltalt eller dømt for 
menneskehandel, benytter arbejde eller 
ydelser, der er aftvunget en person, med 
viden om, at den pågældende er offer for 
menneskehandel. Medlemsstaterne bør 
derudover overveje muligheden for at 
straffe personer, som bruger ydelser, der er 
aftvunget et offer, med viden om, at den 
pågældende er offer for menneskehandel. 
Denne yderligere kriminalisering kunne 
omfatte arbejdsgivere, der beskæftiger 
tredjelandsstatsborgere, der opholder sig 
lovligt i landet, og EU-statsborgere samt 
købere af seksuelle ydelser fra et hvilket 
som helst offer for menneskehandel, uanset 

(16) Direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 
om minimumsstandarder for sanktioner og 
foranstaltninger over for arbejdsgivere, der 
beskæftiger tredjelandsstatsborgere med 
ulovligt ophold , indeholder bestemmelser 
om straf af arbejdsgivere, der beskæftiger 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, når arbejdsgiveren, selv om han 
ikke er blevet tiltalt eller dømt for 
menneskehandel, benytter arbejde eller 
ydelser, der er aftvunget en person, med 
viden om, at den pågældende er offer for 
menneskehandel. Medlemsstaterne bør 
derudover overveje muligheden for at 
straffe personer, som bruger ydelser, der er 
aftvunget et offer, med viden om, at den 
pågældende er offer for menneskehandel. 
Denne yderligere kriminalisering kunne 
omfatte arbejdsgivere, der beskæftiger 
tredjelandsstatsborgere, der opholder sig 
lovligt i landet, og EU-statsborgere. Der 
fastsættes straffe for købere af seksuelle 
ydelser fra et hvilket som helst offer for 
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den pågældendes nationalitet. menneskehandel, uanset den pågældendes 
nationalitet.

Or. en

Begrundelse

Alvoren af den handling, der omtales i den del af betragtningen, der skal ændres, berettiger 
straf.

Ændringsforslag 109
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Medlemsstaterne bør oprette nationale 
overvågningssystemer, såsom nationale 
rapportører eller tilsvarende ordninger, som 
de finder egnet i deres interne organisation, 
under hensyn til, at der bør være en 
minimumstruktur med nærmere fastlagte 
opgaver til at foretage vurderinger af 
tendenser i menneskehandlen, måle 
resultaterne af aktioner til bekæmpelse af 
menneskehandel og regelmæssigt aflægge 
rapport til de relevante nationale 
myndigheder.

(17) Medlemsstaterne bør oprette nationale 
overvågningssystemer, såsom nationale 
rapportører eller tilsvarende ordninger, som 
de finder egnet i deres interne organisation, 
under hensyn til, at der bør være en 
minimumstruktur med nærmere fastlagte 
opgaver til at foretage vurderinger af 
tendenser i menneskehandlen, måle 
resultaterne af aktioner til bekæmpelse af 
menneskehandel og regelmæssigt aflægge 
rapport til de relevante nationale 
myndigheder. Ud over de nationale 
overvågnings- og indberetningssystemer 
bør den EU-koordinator for bekæmpelse 
af menneskehandel, som skal udnævnes i 
Generaldirektoratet for Retfærdighed, 
Frihed og Sikkerhed, bidrage til et 
effektivt samarbejde mellem 
medlemsstaterne og EU-institutionerne og 
agenturerne om bekæmpelse af 
menneskehandel og sikre en passende 
indsats på EU-plan.

Or. en

Begrundelse

Udnævnelsen af en EU-koordinator for bekæmpelse af menneskehandel skal støtte en 
sammenhængende tilgang på tværs af medlemsstaterne og fremme en effektiv og synlig 
indsats til bekæmpelse af menneskehandel på EU-plan.
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Ændringsforslag 110
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Medlemsstaterne bør oprette nationale 
overvågningssystemer, såsom nationale 
rapportører eller tilsvarende ordninger, som 
de finder egnet i deres interne organisation, 
under hensyn til, at der bør være en 
minimumstruktur med nærmere fastlagte 
opgaver til at foretage vurderinger af 
tendenser i menneskehandlen, måle 
resultaterne af aktioner til bekæmpelse af 
menneskehandel og regelmæssigt aflægge 
rapport til de relevante nationale 
myndigheder.

(17) Medlemsstaterne bør oprette effektive 
nationale overvågningssystemer, såsom 
nationale rapportører eller tilsvarende 
ordninger, som de finder egnet i deres 
interne organisation, under hensyn til, at 
der bør være en minimumstruktur med 
nærmere fastlagte opgaver til at foretage 
vurderinger af tendenser i 
menneskehandlen, måle resultaterne af 
aktioner til bekæmpelse af 
menneskehandel og regelmæssigt aflægge 
rapport til de relevante nationale 
myndigheder.

Or. lt

Ændringsforslag 111
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Den Europæiske Union skal under 
tilsyn af kommissæren for indre 
anliggender oprette en stilling som EU-
koordinator for bekæmpelse af 
menneskehandel med henblik på at 
koordinere EU’s indsats og politikker på 
området, herunder aktiviteterne i 
netværket af nationale rapportører, og 
aflægge beretning til Europa-
Parlamentet.

Or. en
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Ændringsforslag 112
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) EU-koordinatoren for bekæmpelse 
af menneskehandel udarbejder 
regelmæssigt en komparativ undersøgelse, 
der evaluerer de nationale 
handlingsplaner om menneskehandel, og 
gør særligt opmærksom på bedste praksis. 
Denne undersøgelse forelægges Europa-
Parlamentet, de nationale parlamenter, 
Kommissionen og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 113
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, herunder den 
menneskelige værdighed, forbuddet mod 
slaveri, tvangsarbejde og menneskehandel, 
forbuddet mod tortur og umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf, 
børns rettigheder, retten til frihed og 
sikkerhed, ytrings- og 
informationsfriheden, beskyttelse af 
personoplysninger, adgang til effektive 
retsmidler og til en upartisk domstol samt 
legalitetsprincippet og princippet om 
proportionalitet mellem lovovertrædelse og 

(19) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, herunder 
ligestilling mellem kvinder og mænd, den 
menneskelige værdighed, forbuddet mod 
slaveri, tvangsarbejde og menneskehandel, 
forbuddet mod tortur og umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf, 
børns rettigheder, retten til frihed og 
sikkerhed, ytrings- og 
informationsfriheden, beskyttelse af 
personoplysninger, adgang til effektive 
retsmidler og til en upartisk domstol samt 
legalitetsprincippet og princippet om 
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straf. Dette direktiv tilsigter især at sikre, at 
disse rettigheder og principper respekteres 
fuldt ud, og skal gennemføres i 
overensstemmelse med dem.

proportionalitet mellem lovovertrædelse og 
straf. Dette direktiv tilsigter især at sikre, at 
disse rettigheder og principper respekteres 
fuldt ud, og skal gennemføres i 
overensstemmelse med dem.

Or. en

Ændringsforslag 114
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, herunder den 
menneskelige værdighed, forbuddet mod 
slaveri, tvangsarbejde og menneskehandel, 
forbuddet mod tortur og umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf, 
børns rettigheder, retten til frihed og 
sikkerhed, ytrings- og 
informationsfriheden, beskyttelse af 
personoplysninger, adgang til effektive 
retsmidler og til en upartisk domstol samt 
legalitetsprincippet og princippet om 
proportionalitet mellem lovovertrædelse og 
straf. Dette direktiv tilsigter især at sikre, at 
disse rettigheder og principper respekteres 
fuldt ud, og skal gennemføres i 
overensstemmelse med dem.

(19) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, herunder 
ligestilling mellem kvinder og mænd, den 
menneskelige værdighed, forbuddet mod 
slaveri, tvangsarbejde og menneskehandel, 
forbuddet mod tortur og umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf, 
børns rettigheder, retten til frihed og 
sikkerhed, ytrings- og 
informationsfriheden, beskyttelse af 
personoplysninger, adgang til effektive 
retsmidler og til en upartisk domstol samt 
legalitetsprincippet og princippet om 
proportionalitet mellem lovovertrædelse og 
straf. Dette direktiv tilsigter især at sikre, at 
disse rettigheder og principper respekteres 
fuldt ud, og skal gennemføres i 
overensstemmelse med dem.

Or. en
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Ændringsforslag 115
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, herunder den 
menneskelige værdighed, forbuddet mod 
slaveri, tvangsarbejde og menneskehandel, 
forbuddet mod tortur og umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf, 
børns rettigheder, retten til frihed og 
sikkerhed, ytrings- og 
informationsfriheden, beskyttelse af 
personoplysninger, adgang til effektive 
retsmidler og til en upartisk domstol samt 
legalitetsprincippet og princippet om 
proportionalitet mellem lovovertrædelse og 
straf. Dette direktiv tilsigter især at sikre, at 
disse rettigheder og principper respekteres 
fuldt ud, og skal gennemføres i 
overensstemmelse med dem.

(19) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, herunder den 
menneskelige værdighed, ligestilling 
mellem kønnene, forbuddet mod slaveri, 
tvangsarbejde og menneskehandel, 
forbuddet mod tortur og umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf, 
børns rettigheder, retten til frihed og 
sikkerhed, ytrings- og 
informationsfriheden, beskyttelse af 
personoplysninger, adgang til effektive 
retsmidler og til en upartisk domstol samt 
legalitetsprincippet og princippet om 
proportionalitet mellem lovovertrædelse og 
straf. Dette direktiv tilsigter især at sikre, at 
disse rettigheder og principper respekteres 
fuldt ud, og skal gennemføres i 
overensstemmelse med dem.

Or. en

Ændringsforslag 116
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at følgende 
forsætlige handlinger er strafbare: 
Rekruttering, transport, overførsel, husly til 
eller modtagelse af en person, herunder 
udveksling eller overdragelse af kontrol 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at følgende 
forsætlige handlinger er strafbare: 
Rekruttering, transport, overførsel, husly til 
eller modtagelse af en person, herunder 
børn, gravide kvinder og deres ufødte 
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over den pågældende, ved trusler eller ved 
brug af magt eller andre former for tvang, 
ved bortførelse, ved bedrag, ved svig, ved 
misbrug af magt eller udnyttelse af en 
værgeløs stilling eller ved, at der ydes eller 
modtages betaling eller fordele for at opnå 
samtykke fra en person, der har kontrol 
over en anden person, med henblik på 
udnyttelse.

børn ved udveksling eller overdragelse af 
kontrol over den pågældende, ved trusler 
eller ved brug af magt eller andre former 
for tvang, ved bortførelse, ved bedrag, ved 
svig, ved misbrug af magt eller udnyttelse 
af en værgeløs stilling eller ved, at der ydes 
eller modtages betaling eller fordele for at 
opnå samtykke fra en person, der har 
kontrol over en anden person, med henblik 
på udnyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 117
Lívia Járóka

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udnyttelse skal mindst omfatte 
udnyttelse af andres prostitution eller andre 
former for seksuel udnyttelse, 
tvangsarbejde eller tvungen tjeneste, 
herunder tiggeri, slaveri og slaverilignende 
forhold, trældom eller udnyttelse af 
strafbare handlinger og fjernelse af 
organer.

3. Udnyttelse skal mindst omfatte 
udnyttelse af prostitution af andre og andre 
former for seksuel udnyttelse, 
tvangsarbejde eller tvungen tjeneste, 
herunder tiggeri og brug af en handlet, 
afhængig person til tiggeri uanset den 
pågældendes forbindelse til 
gerningsmændene, slaveri og 
slaverilignende forhold, trældom samt 
udnyttelse af strafbare handlinger og 
fjernelse af organer.

Or. en

Ændringsforslag 118
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udnyttelse skal mindst omfatte 3. Udnyttelse skal mindst omfatte 
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udnyttelse af andres prostitution eller andre 
former for seksuel udnyttelse, 
tvangsarbejde eller tvungen tjeneste, 
herunder tiggeri, slaveri og slaverilignende 
forhold, trældom eller udnyttelse af 
strafbare handlinger eller fjernelse af 
organer.

udnyttelse af andres prostitution eller andre 
former for seksuel udnyttelse, 
tvangsarbejde eller tvungen tjeneste, 
herunder tiggeri, slaveri og slaverilignende 
forhold, trældom eller udnyttelse af 
strafbare handlinger, fjernelse af organer 
eller salg af børn og ufødte børn til 
ulovlig adoption.

Or. en

Ændringsforslag 119
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udnyttelse skal mindst omfatte 
udnyttelse af andres prostitution eller 
andre former for seksuel udnyttelse, 
tvangsarbejde eller tvungen tjeneste, 
herunder tiggeri, slaveri og slaverilignende 
forhold, trældom eller udnyttelse af 
strafbare handlinger og fjernelse af 
organer.

3. Udnyttelse af kvinder, mænd og 
personer under 18 år skal mindst omfatte 
udnyttelse af prostitution eller andre former 
for seksuel udnyttelse, tvangsarbejde eller 
tvungen tjeneste, herunder tiggeri, slaveri 
og slaverilignende forhold, trældom eller 
udnyttelse af strafbare handlinger og 
fjernelse af organer.

Or. en

Begrundelse

Mange ofre for udnyttelse, navnlig når der er tale om tvangsarbejde, er også mænd og unge 
mennesker, så det er nødvendigt at fremhæve tydeligere, at definitionen af udnyttelse ikke er 
kønsbaseret.

Ændringsforslag 120
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udnyttelse skal mindst omfatte 3. Udnyttelse skal mindst omfatte 
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udnyttelse af andres prostitution eller andre 
former for seksuel udnyttelse, 
tvangsarbejde eller tvungen tjeneste, 
herunder tiggeri, slaveri og slaverilignende 
forhold, trældom eller udnyttelse af 
strafbare handlinger og fjernelse af 
organer.

udnyttelse af andres prostitution eller andre 
former for seksuel udnyttelse, 
tvangsarbejde eller tvungen tjeneste, 
herunder tiggeri, ulovlig adoption, slaveri 
og slaverilignende forhold, trældom eller 
udnyttelse af strafbare handlinger såsom 
narkotikarelateret kriminalitet, 
småkriminalitet etc. og fjernelse af organer 
samt menneskehandel med henblik på 
ægteskaber eller tvangsægteskaber.

Or. en

Ændringsforslag 121
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udnyttelse skal mindst omfatte 
udnyttelse af andres prostitution eller andre 
former for seksuel udnyttelse, 
tvangsarbejde eller tvungen tjeneste, 
herunder tiggeri, slaveri og slaverilignende 
forhold, trældom eller udnyttelse af 
strafbare handlinger og fjernelse af 
organer.

3. Udnyttelse skal mindst omfatte 
udnyttelse af andres prostitution eller andre 
former for seksuel udnyttelse, 
tvangsarbejde eller tvungen tjeneste, 
herunder tiggeri, slaveri og slaverilignende 
forhold, trældom eller udnyttelse af 
strafbare handlinger og fjernelse af 
organer, celler, væv og kropsdele.

Or. en

Begrundelse

Det er fornuftigt at medtage hensigten om at fjerne celler, væv og kropsdele i definitionen af 
udnyttelse.
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Ændringsforslag 122
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den omstændighed, at et offer for 
menneskehandel har givet sit samtykke til 
udnyttelsen, hvad enten denne er tilsigtet 
eller reel, er uden betydning, hvis der er 
gjort brug af et af de i stk. 1 nævnte 
midler.

4. Den omstændighed, at et offer for 
menneskehandel har givet sit samtykke til 
udnyttelsen, hvad enten denne er tilsigtet 
eller reel, er altid uden betydning. 

Or. en

Ændringsforslag 123
Georgios Papanikolaou

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis adfærden i stk. 1 involverer et barn, 
er der tale om strafbar menneskehandel, 
selv om der ikke er gjort brug af nogen af 
de i stk. 1 nævnte midler.

5. Hvis adfærden i stk. 1 involverer et barn 
eller en person, som permanent eller 
midlertidigt lider af alvorlige mentale eller 
psykiske forstyrrelser, der påvirker den 
pågældendes selvbestemmelsesevne, er der 
tale om strafbar menneskehandel, selv om 
der ikke er gjort brug af nogen af de i stk. 1 
nævnte midler.

Or. en
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Ændringsforslag 124
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. I dette direktiv forstås ved “værge” en 
person, der udpeges af de kompetente 
myndigheder til at bistå og repræsentere 
et uledsaget barn med henblik på at sikre 
varetagelse af barnets tarv, og ved ” retlig 
repræsentant” forstås en person, der 
udpeges af de kompetente myndigheder til 
at udøve retsevne for barnet, når dette er 
nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 125
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
lovovertrædelserne i artikel 2 kan straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst seks år. 
2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
lovovertrædelserne i artikel 2 kan straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst ti år, når de er begået under en 
eller flere af følgende omstændigheder: 
a) lovovertrædelsen er begået af en 
offentligt ansat i forbindelse med 
udførelsen af offentlig tjeneste
b) lovovertrædelsen er begået mod et 
offer, der i særlig grad var værgeløst, 
hvilket i dette direktiv mindst omfatter 
børneofre og voksne, der i særlig grad var 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at der 
idømmes passende straf. Medlemsstaterne 
kan frit fastsætte straffene i 
overensstemmelse med deres individuelle 
strafferetssystemer. 
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værgeløse på grund af graviditet, 
helbredsforhold eller et handicap 
c) lovovertrædelsen er begået inden for en 
kriminel organisation i betydningen i 
rammeafgørelse 2008/841/RIA
d) lovovertræderen har forsætligt eller 
groft uagtsomt bragt barnet i livsfare 
e) lovovertrædelsen er begået med brug af 
grov vold, eller offeret blev forvoldt særlig 
alvorlig skade ved lovovertrædelsen.
3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de i artikel 
3 nævnte strafbare handlinger kan 
straffes med strafferetlige sanktioner, der 
er effektive, står i et rimeligt forhold til 
den strafbare handling, har afskrækkende 
virkning og kan medføre overgivelse. 

Or. en

Begrundelse

Harmonisering af straffe kan ikke accepteres og bør forblive under de beføjelser, der er 
underkastet subsidiaritetsprincippet. 

Ændringsforslag 126
Lívia Járóka

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) lovovertrædelsen er begået mod et offer, 
der i særlig grad var værgeløst, hvilket i 
dette direktiv mindst omfatter børneofre og 
voksne, der i særlig grad var værgeløse på 
grund af graviditet, helbredsforhold eller et
handicap

b) lovovertrædelsen er begået mod et offer, 
der i særlig grad var værgeløst, hvilket i 
dette direktiv mindst omfatter børneofre og 
voksne, der i særlig grad var værgeløse på 
grund af køn, graviditet, helbredsforhold,
handicap, eller hvis ofrene er blevet udsat 
for tortur, voldtægt eller andre alvorlige 
former for psykisk, fysisk eller seksuel 
vold

Or. en
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Ændringsforslag 127
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) lovovertrædelsen er begået mod et offer, 
der i særlig grad var værgeløst, hvilket i 
dette direktiv mindst omfatter børneofre og 
voksne, der i særlig grad var værgeløse på 
grund af graviditet, helbredsforhold eller et 
handicap 

b) lovovertrædelsen er begået mod et offer, 
der i særlig grad var værgeløst, hvilket i 
dette direktiv mindst omfatter børneofre og 
voksne, der i særlig grad var værgeløse på 
grund af køn, graviditet, helbredsforhold, 
handicap eller indvandrerstatus

Or. en

Ændringsforslag 128
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) lovovertrædelsen er begået mod et offer, 
der i særlig grad var værgeløst, hvilket i 
dette direktiv mindst omfatter børneofre og 
voksne, der i særlig grad var værgeløse på 
grund af graviditet, helbredsforhold eller et
handicap 

b) lovovertrædelsen er begået mod et offer, 
der i særlig grad var værgeløst, hvilket i 
dette direktiv mindst omfatter børneofre og 
voksne, der i særlig grad var værgeløse på 
grund af køn, graviditet, helbredsforhold, 
handicap og indvandrerstatus

Or. en

Ændringsforslag 129
Georgios Papanikolaou

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) lovovertrædelsen er begået mod et offer, 
der i særlig grad var værgeløst, hvilket i 
dette direktiv mindst omfatter børneofre og 

b) lovovertrædelsen er begået mod et offer, 
der i særlig grad var værgeløst, hvilket i 
dette direktiv mindst omfatter børneofre og 
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voksne, der i særlig grad var værgeløse på 
grund af graviditet, helbredsforhold eller et 
handicap

voksne, der i særlig grad var værgeløse på 
grund af graviditet, helbredsforhold eller et 
psykisk eller fysisk handicap

Or. en

Ændringsforslag 130
Georgios Papanikolaou

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) lovovertræderen har forsætligt eller 
groft uagtsomt bragt barnet i livsfare

d) lovovertræderen har forsætligt eller 
uagtsomt bragt barnet i livsfare

Or. en

Ændringsforslag 131
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) lovovertrædelsen er begået med brug af 
grov vold, eller offeret blev forvoldt særlig 
alvorlig skade ved lovovertrædelsen.

e) lovovertrædelsen er begået med brug af 
grov vold, herunder mænds vold mod 
kvinder, eller offeret blev forvoldt særlig 
alvorlig skade ved lovovertrædelsen.

Or. en

Ændringsforslag 132
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne træffer de 
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nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
indtægter fra kriminalitet og fortjeneste 
fra de i dette direktiv omhandlede 
lovovertrædelser beslaglægges og 
konfiskeres.

Or. en

Ændringsforslag 133
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
indtægter og fortjeneste fra de i dette 
direktiv omhandlede lovovertrædelser 
beslaglægges og konfiskeres. I denne 
henseende er et tæt, grænseoverskridende 
samarbejde mellem medlemsstaternes 
politi, retlige og finansielle myndigheder 
og samarbejde med Europol og Eurojust 
af afgørende betydning.

Or. en

Ændringsforslag 134
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
indtægter fra kriminalitet og fortjeneste, 
der beslaglægges og konfiskeres i 
overensstemmelse med dette direktiv, 
anvendes til at bidrage til bistanden til og 
beskyttelsen af ofrene, herunder til 
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erstatninger, samt til 
retshåndhævelsesaktiviteter til 
bekæmpelse af menneskehandel.

Or. en

Ændringsforslag 135
Salvatore Iacolino

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Når det drejer sig om bestemmelser 
såsom beslaglæggelse og konfiskering af 
gerningsmandens ejendom, træffer 
medlemsstaterne foranstaltninger med 
sigte på at fremme anvendelsen af disse 
aktiver til uddannelses- og 
bistandsmæssige formål. De indtægter, 
der kommer herfra, kan øremærkes til 
økonomisk bistand til ofret. 

Or. it

Begrundelse

La fruizione di beni sequestrati o confiscati con proventi a favore delle vittime del reato 
svolge una funzione di supporto alle vittime per garantire il relativo sostegno.

Ændringsforslag 136
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at juridiske 
personer kan drages til ansvar for 
lovovertrædelser i artikel 2 og 3, som for at 
skaffe dem vinding begås af en person, der 
handler enten individuelt eller som medlem 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til og har ansvaret for at 
sikre, at juridiske personer kan drages til 
ansvar for lovovertrædelser i artikel 2 og 3, 
som for at skaffe dem vinding begås af en 
person, der handler enten individuelt eller 
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af et organ under den juridiske person, og 
som har en ledende stilling inden for den 
juridiske person, idet den pågældende har

som medlem af et organ under den 
juridiske person, og som har en ledende 
stilling inden for den juridiske person, idet 
den pågældende har

Or. en

Ændringsforslag 137
Georgios Papanikolaou

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) enhver anden person, der handler 
under ordre fra en af ovennævnte 
personer.

Or. en

Ændringsforslag 138
Anna Hedh, Silvia Costa

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne vedtager de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
sikre ofrenes ret til en reel erstatning for 
overlasten, også selv om gerningsmanden 
er ubemidlet.

Or. en
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Ændringsforslag 139
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
indtægter fra kriminalitet og fortjeneste 
fra de i dette direktiv omhandlede 
lovovertrædelser beslaglægges og 
konfiskeres.

Or. en

Ændringsforslag 140
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
indtægter fra kriminalitet og fortjeneste, 
der beslaglægges og konfiskeres i 
overensstemmelse med dette direktiv, 
anvendes til at bidrage til bistanden til og 
beskyttelsen af ofrene, herunder til 
erstatninger, samt til 
retshåndhævelsesaktiviteter til 
bekæmpelse af menneskehandel.

Or. en
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Ændringsforslag 141
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
principper i deres retssystemer 
bestemmelse om, at det er muligt at 
undlade at retsforfølge eller straffe ofre for 
menneskehandel i forbindelse med deres 
indblanding i strafbare handlinger, som de 
er blevet tvunget til at begå som en direkte 
følge af, at de har været udsat for en af de i 
artikel 2 nævnte handlinger.

Medlemsstaterne undlader at retsforfølge 
eller straffe ofre for menneskehandel i 
forbindelse med deres indblanding i 
lovovertrædelser i henhold til national 
lovgivning om prostitution eller 
indvandring og/eller deres indblanding i 
andre ulovlige handlinger, som de er 
blevet tvunget til at begå som en direkte 
følge af at være blevet udsat for en af de i 
artikel 2 nævnte handlinger.

Or. en

Ændringsforslag 142
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
principper i deres retssystemer 
bestemmelse om, at det er muligt at 
undlade at retsforfølge eller straffe ofre for 
menneskehandel i forbindelse med deres 
indblanding i kriminelle aktiviteter, som de 
er blevet tvunget til at begå som en direkte 
følge af, at de har været udsat for en af de i 
artikel 2 nævnte handlinger.

Medlemsstaterne undlader i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
principper i deres retssystemer at 
retsforfølge eller straffe ofre for 
menneskehandel i forbindelse med deres 
indblanding i strafbare handlinger, som de 
er blevet tvunget til at begå som en direkte 
følge af, at de har været udsat for en af de i 
artikel 2 nævnte handlinger.

Or. en
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Ændringsforslag 143
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
efterforskning af lovovertrædelserne i 
artikel 2 og 3 og tiltalerejsning herfor ikke 
er afhængig af ofrets anmeldelse eller 
anklage, og at der fortsat kan rejses tiltale, 
selv om ofret trækker sin forklaring tilbage.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
efterforskning af lovovertrædelserne i 
artikel 2 og 3 og tiltalerejsning herfor ikke 
er afhængig af ofrets anmeldelse eller 
anklage, og at der fortsat kan rejses tiltale, 
selv om ofret trækker sin forklaring tilbage. 
I sådanne tilfælde skal passende bistands-
og beskyttelsesforanstaltninger 
iværksættes og/eller sikres yderligere.

Or. en

Ændringsforslag 144
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
efterforskning af lovovertrædelserne i 
artikel 2 og 3 og tiltalerejsning herfor ikke 
er afhængig af ofrets anmeldelse eller 
anklage, og at der fortsat kan rejses tiltale, 
selv om ofret trækker sin forklaring tilbage. 

1. I overensstemmelse med deres egen 
nationale lovgivning sikrer 
medlemsstaterne, at efterforskning af 
lovovertrædelserne i artikel 2 og 3 og 
tiltalerejsning herfor ikke er afhængig af 
ofrets anmeldelse eller anklage, og at der 
fortsat kan rejses tiltale, selv om ofret 
trækker sin forklaring tilbage. 

Or. en
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Ændringsforslag 145
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at der kan 
rejses tiltale for lovovertrædelserne i artikel 
2 og 3 i tilstrækkelig lang tid, efter at ofret 
har nået myndighedsalderen.

2. I overensstemmelse med deres egen 
nationale lovgivning træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at der kan 
rejses tiltale for lovovertrædelserne i artikel 
2 og 3 i tilstrækkelig lang tid, efter at ofret 
har nået myndighedsalderen.

Or. en

Ændringsforslag 146
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
der hurtigst muligt indsamles og 
deponeres bevismateriale, f.eks. ved hjælp 
af videooptagelser af ofrenes forklaringer.

Or. en

Ændringsforslag 147
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at personer, 
enheder eller tjenester med ansvar for at 

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at personer, 
enheder eller tjenester med ansvar for at 
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efterforske eller rejse tiltale for 
lovovertrædelserne i artikel 2 og 3 er 
uddannede hertil.

efterforske eller rejse tiltale for 
lovovertrædelserne i artikel 2 og 3 gives 
uddannelse i menneskerettigheder, 
kvinders rettigheder og ligestilling.

Or. en

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

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at personer, 
enheder eller tjenester med ansvar for at 
efterforske eller rejse tiltale for 
lovovertrædelserne i artikel 2 og 3 er 
uddannede hertil.

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at personer, 
enheder eller tjenester med ansvar for at 
efterforske eller rejse tiltale for 
lovovertrædelserne i artikel 2 og 3 gives 
uddannelse i menneskerettigheder, 
kvinders rettigheder og ligestilling.

Or. en

Ændringsforslag 149
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at personer, 
enheder eller tjenester med ansvar for at 
efterforske eller rejse tiltale for 
lovovertrædelserne i artikel 2 og 3 er 
uddannede hertil.

3. I overensstemmelse med deres egen 
nationale lovgivning træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at personer, 
enheder eller tjenester med ansvar for at 
efterforske eller rejse tiltale for 
lovovertrædelserne i artikel 2 og 3 er 
uddannede hertil.

Or. en
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Ændringsforslag 150
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at personer, 
enheder og tjenester med ansvar for at 
efterforske eller rejse tiltale for 
lovovertrædelserne i artikel 2 og 3 kan 
anvende effektive efterforskningsmetoder 
såsom dem, der bruges i sager angående 
organiseret kriminalitet eller andre 
alvorlige forbrydelser. 

4. Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med deres egen 
nationale lovgivning de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at personer, 
enheder og tjenester med ansvar for at 
efterforske eller rejse tiltale for 
lovovertrædelserne i artikel 2 og 3 kan 
anvende effektive efterforskningsmetoder 
såsom dem, der bruges i sager angående 
organiseret kriminalitet eller andre 
alvorlige forbrydelser.

Or. en

Ændringsforslag 151
Salvatore Iacolino

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at fremme 
retsforfølgelsen af lovovertrædelserne i 
artikel 2 og 3 gennem fælles 
efterforskninger, koordination af 
straffesager og gensidig assistance i 
samarbejde med Europol og Eurojust. 

Or. it

Begrundelse

I lyset af at de pågældende lovovertrædelser ofte er af grænseoverskridende karakter, er det 
nødvendigt med samarbejde mellem medlemsstaterne, Europol og Eurojust for at få 
retsforfulgt gerningsmændene.
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Ændringsforslag 152
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at fastslå deres 
jurisdiktionskompetence med hensyn til 
lovovertrædelserne i artikel 2 og 3, når

1. I overensstemmelse med deres egen 
nationale lovgivning træffer
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at fastslå deres 
jurisdiktionskompetence med hensyn til 
lovovertrædelserne i artikel 2 og 3, når

Or. en

Ændringsforslag 153
Salvatore Iacolino

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) gerningsmanden er statsborger i eller har 
sædvanligt opholdssted i den pågældende 
medlemsstat, eller

b) gerningsmanden er statsborger i eller har 
sædvanligt opholdssted eller befinder sig i 
anden egenskab i den pågældende 
medlemsstat, eller

Or. it

Begrundelse

Det faktum, at gerningsmanden befinder sig på en medlemsstats territorium, skal tilføjes 
begrebet ”har sædvanligt opholdssted”, således at medlemsstatens jurisdiktion lovligt kan 
udbredes til de tilfælde, der fremgår af forslaget, med henblik på at varetage offerets 
interesser.
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Ændringsforslag 154
Salvatore Iacolino

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) lovovertrædelsen er begået mod en af 
den pågældende medlemsstats statsborgere 
eller mod en person, der har sædvanligt 
opholdssted i medlemsstaten, eller

c) lovovertrædelsen er begået mod en af 
den pågældende medlemsstats statsborgere 
eller mod en person, der befinder sig eller 
har sædvanligt opholdssted i 
medlemsstaten, eller

Or. it

Begrundelse

Det faktum, at offeret befinder sig på en medlemsstats territorium, skal tilføjes begrebet ”har 
sædvanligt opholdssted”, således at medlemsstatens jurisdiktion lovligt kan udbredes til de 
tilfælde, der fremgår af forslaget, med henblik på at varetage offerets interesser.

Ændringsforslag 155
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at ofre får 
bistand og støtte før, under og i et passende 
tidsrum efter straffesagen, så de kan udøve 
deres rettigheder i henhold til 
rammeafgørelse 2001/220/RIA af 
15. marts 2001 om ofres stilling i 
forbindelse med straffesager og 
nærværende direktiv.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger, som deres nationale 
regeringer finder egnede til at sikre, at 
ofre får bistand og støtte før, under og i et 
passende tidsrum efter straffesagen, så de 
kan udøve deres rettigheder i henhold til 
rammeafgørelse 2001/220/RIA af 15. marts 
2001 om ofres stilling i forbindelse med 
straffesager og nærværende direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 156
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at der straks 
ydes bistand og støtte til personer, som de 
kompetente myndigheder ser tegn på kan 
have været offer for en af 
lovovertrædelserne i artikel 2 og 3.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at der straks 
ydes bistand og støtte til personer, som de 
kompetente myndigheder ser tegn på kan 
have været offer for en af 
lovovertrædelserne i artikel 2 og 3. Ofre 
for menneskehandel skal have ret til 
bistand, beskyttelse og adgang til 
midlertidig opholdstilladelse, uanset om 
de er villige til at samarbejde i en 
straffesag.

Or. en

Begrundelse

Af sikkerhedsgrunde skal ofrene tilbydes beskyttelse og om nødvendigt en midlertidig 
opholdstilladelse i den periode, straffesagen varer.

Ændringsforslag 157
Anna Hedh, Silvia Costa

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at oprette egnede 
ordninger med henblik på tidligt at 
genkende ofre og yde dem bistand og støtte 
i samarbejde med de relevante 
støtteorganisationer.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at oprette egnede 
ordninger med henblik på tidligt at 
genkende ofre og yde dem bistand og støtte 
i samarbejde med de relevante 
støtteorganisationer, herunder anerkendte 
og aktive ngo’er inden for dette område.
Sådanne foranstaltninger omfatter støtte 
til udvikling af generelle EU-protokoller 
om, hvordan ofre for menneskehandel 
kan genkendes, gennem udveksling af 
bedste praksis mellem alle relevante 
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aktører, navnlig offentlige og private 
sociale tjenesteydere.

Or. en

Ændringsforslag 158
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at oprette egnede 
ordninger med henblik på tidligt at 
genkende ofre og yde dem bistand og støtte 
i samarbejde med de relevante 
støtteorganisationer. 

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at oprette egnede 
ordninger med henblik på tidligt at 
genkende ofre og yde dem bistand og støtte 
i samarbejde med de relevante 
støtteorganisationer. Medlemsstaterne 
arbejder tæt sammen med 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
dem der leverer ydelser til ofre for 
menneskehandel, mænds vold mod 
kvinder og forskellige former for 
udnyttelse, inklusive seksuel udnyttelse.

Or. en

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

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at oprette egnede 
ordninger med henblik på tidligt at 
genkende ofre og yde dem bistand og støtte 
i samarbejde med de relevante 
støtteorganisationer.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at oprette egnede 
ordninger med henblik på tidligt at 
genkende ofre og yde dem bistand og støtte 
i samarbejde med de relevante 
støtteorganisationer. Medlemsstaterne 
arbejder tæt sammen med 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
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dem der leverer ydelser til ofre for 
menneskehandel, mænds vold mod 
kvinder og forskellige former for 
udnyttelse, inklusive seksuel udnyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 160
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at oprette egnede 
ordninger med henblik på tidligt at 
genkende ofre og yde dem bistand og støtte 
i samarbejde med de relevante 
støtteorganisationer. 

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at oprette egnede 
ordninger med henblik på tidligt at 
genkende ofre og yde dem bistand og støtte 
i samarbejde med de relevante 
støtteorganisationer, herunder dem der 
leverer ydelser til ofre for 
menneskehandel, mænds vold mod 
kvinder og forskellige former for 
udnyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 161
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at oprette egnede 
ordninger med henblik på tidligt at 
genkende ofre og yde dem bistand og støtte 
i samarbejde med de relevante 
støtteorganisationer. 

4. Medlemsstaterne træffer i samarbejde 
med de relevante støtteorganisationer de 
nødvendige foranstaltninger til at oprette 
egnede ordninger med henblik på tidligt at 
genkende ofre og yde dem bistand og 
støtte, herunder betænkningstid og en 
rekonvalescensperiode, så ofrene får 
mulighed for at frigøre sig fra 
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gerningsmændene. 

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med støtten til ofre for menneskehandel bør der tages hensyn til, at overgrebene 
mod ofrene er af både fysisk og psykisk karakter, og at ofret har brug for tid til at komme sig, 
før vedkommende er i stand til at afgive vidneforklaring eller optræde som vidne i retten.

Ændringsforslag 162
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Når medlemsstatens relevante 
myndigheder har fastslået, at en person er 
offer for menneskehandel, overvejer 
medlemsstaten at udstede en 
opholdstilladelse i henhold til 
bestemmelserne i Rådets direktiv 
2004/81/EF om udstedelse af 
opholdstilladelser til 
tredjelandsstatsborgere, der har været 
ofre for menneskehandel, eller som er 
indrejst som led i ulovlig indvandring, og 
som samarbejder med de kompetente 
myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Eksistensen af direktiv 2004/81/EF bør nævnes eksplicit i denne artikel med henvisning til 
bistand til og beskyttelse af ofre for menneskehandel.
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Ændringsforslag 163
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sørger for en 
henvisningsmekanisme, hvor igennem 
statslige aktører kan henvise ofre for 
menneskehandel til relevante 
støtteorganisationer, således at ofrene 
identificeres og modtager den omsorg og 
rådgivning, de har brug for. 
Dette indbefatter bl.a. at træffe alle 
nødvendige foranstaltninger til at tage sig 
af personer med behov for international 
beskyttelse, jf. artikel 9 og artikel 15 i 
Rådets direktiv 2004/83/EF af 29. april 
2004 om fastsættelse af 
minimumsstandarder for anerkendelse af 
tredjelandsstatsborgere eller statsløse som 
flygtninge eller som personer, der af 
anden grund behøver international 
beskyttelse, og indholdet af en sådan 
beskyttelse1, og sikre, at der er samarbejde 
mellem de retshåndhævende myndigheder 
og de nationale asylmyndigheder.
__________
1 EFT L 304 af 30.9.2004, s. 12.

Or. en

Ændringsforslag 164
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Medlemsstaterne sikrer 
bæredygtigheden af uafhængige 
støtteorganisationer og tjenesteydere, der 
arbejder med ofre for menneskehandel, 
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og fremmer i samarbejde med EU-
koordinatoren for bekæmpelse af 
menneskehandel oprettelsen af et 
paneuropæisk netværk af organisationer, 
der beskæftiger sig med direkte bistand og 
støtte til ofrene.

Or. en

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

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De i stk. 2 nævnte bistands- og 
støtteforanstaltninger skal ydes på grundlag 
af information og samtykke og skal mindst 
omfatte sikring af en levestandard, så ofret 
har til livets opretholdelse, i form af 
foranstaltninger såsom passende og sikker 
indkvartering og materiel bistand samt den 
nødvendige lægehjælp, herunder 
psykologisk bistand, rådgivning og 
information på et sprog, de forstår, 
oversættelse og tolkning, hvor det er 
relevant, og adgang til undervisning for 
børn. Medlemsstaterne skal tage vare på 
ofre med særlige behov.

5. De i stk. 2 og 3 nævnte bistands- og 
støtteforanstaltninger skal ydes på grundlag 
af information og samtykke og skal mindst 
omfatte en permanent opholdstilladelse og 
sikring af en levestandard, så ofret har til 
livets opretholdelse, i form af 
foranstaltninger såsom passende og sikker 
indkvartering og materiel bistand samt den 
nødvendige lægehjælp, herunder 
psykologisk bistand, rådgivning og 
information på et sprog, de forstår, 
oversættelse og tolkning, hvor det er 
relevant, og adgang til undervisning for 
børn. Medlemsstaterne skal tage vare på 
ofre med særlige behov.

Or. en

Ændringsforslag 166
Anna Záborská

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De i stk. 2 nævnte bistands- og 5. De i stk. 2 nævnte bistands- og 
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støtteforanstaltninger skal ydes på grundlag 
af information og samtykke og skal mindst 
omfatte sikring af en levestandard, så ofret 
har til livets opretholdelse, i form af 
foranstaltninger såsom passende og sikker 
indkvartering og materiel bistand samt den 
nødvendige lægehjælp, herunder 
psykologisk bistand, rådgivning og 
information på et sprog, de forstår, 
oversættelse og tolkning, hvor det er 
relevant, og adgang til undervisning for 
børn. Medlemsstaterne skal tage vare på 
ofre med særlige behov.

støtteforanstaltninger skal ydes på grundlag 
af information og samtykke og skal mindst 
omfatte sikring af en levestandard, så ofret 
har til livets opretholdelse, i form af 
foranstaltninger såsom passende og sikker 
indkvartering og materiel bistand samt den 
nødvendige lægehjælp, psykologisk og 
åndelig bistand, rådgivning og information 
på et sprog, de forstår, oversættelse og 
tolkning, hvor det er relevant, og adgang til 
undervisning for børn. Medlemsstaterne 
skal tage vare på ofre med særlige behov.

Or. en

Begrundelse

Åndelig vejledning er et af de elementer, der sammen med de øvrige, der nævnes i den 
pågældende bestemmelse, kan bidrage til effektiv bistand og støtte til ofre for 
menneskehandel.

Ændringsforslag 167
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De i stk. 2 nævnte bistands- og 
støtteforanstaltninger skal ydes på grundlag 
af information og samtykke og skal mindst 
omfatte sikring af en levestandard, så ofret 
har til livets opretholdelse, i form af 
foranstaltninger såsom passende og sikker 
indkvartering og materiel bistand samt den 
nødvendige lægehjælp, herunder 
psykologisk bistand, rådgivning og 
information på et sprog, de forstår, 
oversættelse og tolkning, hvor det er 
relevant, og adgang til undervisning for 
børn. Medlemsstaterne skal tage vare på 
ofre med særlige behov.

5. De i stk. 2 nævnte bistands- og 
støtteforanstaltninger skal ydes på grundlag 
af information og samtykke og skal mindst 
omfatte sikring af en levestandard, så ofret 
har til livets opretholdelse, i form af 
foranstaltninger såsom passende og sikker 
indkvartering og materiel bistand samt den 
nødvendige lægehjælp, herunder 
psykologisk bistand, rådgivning og 
information på et sprog og i en form, de 
forstår, oversættelse og tolkning, hvor det 
er relevant, og adgang til undervisning for 
børn. Medlemsstaterne skal tage vare på 
ofre med særlige behov.

Or. en
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Ændringsforslag 168
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne garanterer ofre for 
menneskehandel sikker tilbagevenden, og 
det gælder såvel modtagerstaten som 
oprindelsesstaten. Ofre for 
menneskehandel skal tilbydes alternativer 
til repatriering i sager, hvor man med 
rimelighed kan formode, at repatriering 
vil udgøre en alvorlig risiko for deres 
sikkerhed, og/eller hvor der er alvorlig 
risiko for, at de efter tilbagesendelsen igen 
vil blive ofre for menneskehandel. 

Or. en

Ændringsforslag 169
Eva-Britt Svensson

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofre for 
menneskehandel får adgang til gratis 
juridisk rådgivning og til advokatbistand 
under straffesagen, herunder med henblik 
på at rejse erstatningskrav. Advokatbistand 
skal være gratis, når ofret ikke har 
tilstrækkelige økonomiske midler. Når 
ofret er et barn, gælder dette stykke, uden 
at dette indebærer en begrænsning i 
anvendelsen af artikel 14, stk. 2. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofre for 
menneskehandel får adgang til gratis 
juridisk rådgivning og til advokatbistand 
under straffesagen, herunder med henblik 
på at rejse erstatningskrav. Advokatbistand 
skal være gratis, når ofret ikke har 
tilstrækkelige økonomiske midler. 
Medlemsstaterne skal oprette en fond for 
erstatning til ofre for kriminalitet, hvor 
igennem alle ofre for menneskehandel 
kan modtage økonomisk godtgørelse. De 
aktiver, der konfiskeres fra 
gerningsmændende, skal indgå i denne 
fond. Når ofret er et barn, gælder dette 
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stykke, uden at dette indebærer en 
begrænsning i anvendelsen af artikel 14, 
stk. 2. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter på at udvide beskyttelsen af og bistanden og støtten til ofrene.

Ændringsforslag 170
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofre for 
menneskehandel får adgang til gratis 
juridisk rådgivning og til advokatbistand 
under straffesagen, herunder med henblik 
på at rejse erstatningskrav. Advokatbistand 
skal være gratis, når ofret ikke har 
tilstrækkelige økonomiske midler. Når 
ofret er et barn, gælder dette stykke, uden 
at dette indebærer en begrænsning i 
anvendelsen af artikel 14, stk. 2.

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofre for 
menneskehandel får adgang til gratis 
juridisk rådgivning og til advokatbistand 
under straffesagen, herunder med henblik 
på at rejse erstatningskrav. Når ofret er et 
barn, gælder dette stykke, uden at dette 
indebærer en begrænsning i anvendelsen af 
artikel 14, stk. 2.

Or. lt

Ændringsforslag 171
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofre for 
menneskehandel får adgang til gratis 
juridisk rådgivning og til advokatbistand 
under straffesagen, herunder med henblik 
på at rejse erstatningskrav. Advokatbistand 
skal være gratis, når ofret ikke har 

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofre for 
menneskehandel får adgang til gratis 
juridisk rådgivning og til advokatbistand 
under straffesagen, herunder med henblik 
på at rejse erstatningskrav og gøre krav på 
tilbageholdt løn. Advokatbistand skal være 
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tilstrækkelige økonomiske midler. Når 
ofret er et barn, gælder dette stykke, uden 
at dette indebærer en begrænsning i 
anvendelsen af artikel 14, stk. 2.

gratis, når ofret ikke har tilstrækkelige 
økonomiske midler. Når ofret er et barn, 
gælder dette stykke, uden at dette 
indebærer en begrænsning i anvendelsen af
artikel 14, stk. 2.

Or. en

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

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofre for 
menneskehandel får adgang til gratis 
juridisk rådgivning og til advokatbistand 
under straffesagen, herunder med henblik 
på at rejse erstatningskrav. Advokatbistand 
skal være gratis, når ofret ikke har 
tilstrækkelige økonomiske midler. Når 
ofret er et barn, gælder dette stykke, uden 
at dette indebærer en begrænsning i 
anvendelsen af artikel 14, stk. 2. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofre for 
menneskehandel får adgang til gratis
juridisk rådgivning og til advokatbistand 
under straffesagen, herunder med henblik 
på at rejse erstatningskrav og gøre krav på 
tilbageholdt løn. Advokatbistand skal være 
gratis, når ofret ikke har tilstrækkelige 
økonomiske midler. Når ofret er et barn, 
gælder dette stykke, uden at dette 
indebærer en begrænsning i anvendelsen af 
artikel 14, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 173
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne tilvejebringer 
mekanismer, der kan give ofre for 
menneskehandel erstatning, uanset om 
indtægterne fra forbrydelsen blev 
beslaglagt eller ej.
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Or. en

Ændringsforslag 174
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne tillader efter 
omstændighederne, hvis det er i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
principper i deres retssystemer, at et 
vidnes identitet ikke afsløres, når vidnet er 
offer for menneskehandel, idet dette dog 
ikke indebærer en begrænsning i forsvarets 
rettigheder.

3. Medlemsstaterne træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
maksimal beskyttelse af ofre for 
menneskehandel, der optræder som 
vidner, bl.a. gennem anvendelse af 
videokonferencer, idet dette dog ikke 
indebærer en begrænsning i forsvarets 
rettigheder. Denne beskyttelse skal 
endvidere sikre, at et vidnes identitet ikke 
afsløres, når vidnet er offer for 
menneskehandel.

Or. en

Ændringsforslag 175
Anna Hedh, Silvia Costa

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at ofre for 
menneskehandel får passende beskyttelse 
ud fra en konkret risikovurdering, bl.a. ved 
at få adgang til 
vidnebeskyttelsesprogrammer eller andre 
tilsvarende foranstaltninger, hvor det er 
relevant, på det i national ret eller i 
nationale procedurer fastsatte grundlag.

4. Medlemsstaterne sikrer, at ofre for 
menneskehandel får passende beskyttelse 
ud fra en konkret risikovurdering, bl.a. ved 
at få adgang til 
vidnebeskyttelsesprogrammer eller andre 
tilsvarende foranstaltninger, hvor det er 
relevant, på det i national ret eller i 
nationale procedurer fastsatte grundlag. 
Medlemsstaterne sikrer endvidere ngo’er,
der er engageret i modtagelse af og støtte 
til ofre for menneskehandel, beskyttelse 
mod hævnaktioner, trusler og 
intimidering i overensstemmelse med de 
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præmisser, der er fastsat i national 
lovgivning eller procedurer.

Or. en

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

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at ofre for 
menneskehandel får passende beskyttelse 
ud fra en konkret risikovurdering, bl.a. ved 
at få adgang til 
vidnebeskyttelsesprogrammer eller andre 
tilsvarende foranstaltninger, hvor det er 
relevant, på det i national ret eller i 
nationale procedurer fastsatte grundlag.

4. Medlemsstaterne sikrer, at ofre for 
menneskehandel får passende beskyttelse 
ud fra en konkret risikovurdering, bl.a. ved 
at få adgang til 
vidnebeskyttelsesprogrammer eller andre 
tilsvarende foranstaltninger, hvor det er 
relevant, på det i national ret eller i 
nationale procedurer fastsatte grundlag. 
Den konkrete risikovurdering skal tage 
højde for ofrets situation, som kan gøre 
vedkommende særligt sårbar, bl.a. på 
grundlag af køn, graviditet, 
helbredsforhold eller handicap samt 
indvandrerstatus.

Or. en

Ændringsforslag 177
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at ofre for 
menneskehandel får passende beskyttelse 
ud fra en konkret risikovurdering, bl.a. ved 
at få adgang til 
vidnebeskyttelsesprogrammer eller andre 
tilsvarende foranstaltninger, hvor det er 

4. Medlemsstaterne sikrer, at ofre for 
menneskehandel får passende beskyttelse 
ud fra en konkret risikovurdering, bl.a. ved 
at få adgang til 
vidnebeskyttelsesprogrammer eller andre 
tilsvarende foranstaltninger, hvor det er 
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relevant, på det i national ret eller i 
nationale procedurer fastsatte grundlag. 

relevant, på det i national ret eller i 
nationale procedurer fastsatte grundlag. 
Den konkrete risikovurdering skal tage 
højde for ofrets situation, som kan gøre 
hende særligt sårbar, bl.a. på grundlag af 
køn, graviditet, helbredsforhold eller 
handicap samt indvandrerstatus.

Or. en

Ændringsforslag 178
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Børn, der har været ofre for 
menneskehandel, skal have bistand, støtte 
og beskyttelse under hensyn til barnets 
tarv. 

1. Børn, der har været ofre for 
menneskehandel, skal have bistand, støtte 
og beskyttelse under hensyn til barnets 
tarv. Medlemsstaterne arbejder tæt 
sammen med 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
dem der leverer ydelser til ofre for 
menneskehandel, mænds vold mod 
kvinder og forskellige former for 
udnyttelse, inklusive seksuel udnyttelse.

Or. en

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

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Børn, der har været ofre for 
menneskehandel, skal have bistand, støtte 
og beskyttelse under hensyn til barnets 
tarv.

1. Børn, der har været ofre for 
menneskehandel, skal have bistand, støtte 
og beskyttelse under hensyn til barnets 
tarv. Medlemsstaterne arbejder tæt 
sammen med 
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civilsamfundsorganisationer, herunder 
dem der leverer ydelser til ofre for 
menneskehandel, mænds vold mod 
kvinder og forskellige former for 
udnyttelse, inklusive seksuel udnyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 180
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Børn, der har været ofre for 
menneskehandel, skal have bistand, støtte 
og beskyttelse under hensyn til barnets 
tarv.

1. Børn, der har været ofre for 
menneskehandel, skal have bistand, støtte 
og beskyttelse under hensyn til barnets tarv 
og under overholdelse af internationale 
menneskerettighedsstandarder. 

Or. en

Ændringsforslag 181
Salvatore Iacolino

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaten træffer 
foranstaltninger til om nødvendigt at 
udnævne en kulturmediator og en 
socialarbejder til at udarbejde et passende 
støtteprogram, der er skræddersyet til at 
opfylde offerets behov.

Or. it

Begrundelse

Tilstedeværelsen af en kulturmediator og en socialarbejder sikrer, at eventuelle kulturelle 
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barrierer i forbindelse med offerets sociale og kulturelle traditioner og oprindelse kan 
overvindes.

Ændringsforslag 182
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de særlige 
foranstaltninger til at bistå og støtte børn, 
der har været ofre for menneskehandel, i 
deres fysiske og psykosociale 
rehabilitering på kort og lang sigt 
iværksættes efter en konkret vurdering af 
de særlige forhold, der gør sig gældende
for det enkelte barneoffer, og under 
hensyntagen til barnets ønsker, behov og 
problemer.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de særlige 
foranstaltninger til at beskytte, bistå og 
støtte børn, der har været ofre for 
menneskehandel, i deres fysiske og 
psykosociale rehabilitering på kort og lang 
sigt iværksættes efter en konkret vurdering 
af de særlige forhold, der gør sig gældende 
for det enkelte barneoffer, og under 
hensyntagen til barnets ønsker, behov og 
problemer. Medlemsstaterne udpeger en 
værge og en retlig repræsentant for et 
barn, der har været offer for 
menneskehandel, så snart han/hun er 
identificeret af myndighederne, når 
indehaverne af forældremyndigheden i 
henhold til national ret ikke kan 
repræsentere barnet på grund af en 
interessekonflikt mellem dem og 
barneofret, eller hvis barnet er uledsaget 
eller adskilt fra sin familie.

Or. en

Ændringsforslag 183
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de særlige 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de særlige 
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foranstaltninger til at bistå og støtte børn, 
der har været ofre for menneskehandel, i 
deres fysiske og psykosociale 
rehabilitering på kort og lang sigt 
iværksættes efter en konkret vurdering af 
de særlige forhold, der gør sig gældende 
for det enkelte barneoffer, og under
hensyntagen til barnets ønsker, behov og 
problemer.

foranstaltninger til at bistå og beskytte 
samt yde psykologisk, lægefaglig og 
juridisk støtte til børn, der har været ofre 
for menneskehandel, i deres fysiske og 
psykosociale rehabilitering på kort og lang 
sigt iværksættes efter en konkret vurdering 
af de særlige forhold, der gør sig gældende 
for det enkelte barneoffer, og under 
hensyntagen til barnets ønsker, behov og 
problemer.

Or. lt

Ændringsforslag 184
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
der ydes særlig bistand og støtte til børn, 
der er ofre for ulovlig adoption.

Or. en

Ændringsforslag 185
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer, hvor det er 
relevant og muligt, foranstaltninger til at 
yde bistand og støtte til familien til det 
barn, der har været offer for 
menneskehandel, når familien befinder sig 
på medlemsstatens område. Navnlig 
anvender medlemsstaterne artikel 4 i 
Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA på 

2. Medlemsstaterne træffer, når som helst
det er muligt, foranstaltninger til at yde 
bistand og støtte til familien til det barn, 
der har været offer for menneskehandel, 
når familien befinder sig på 
medlemsstatens område. Navnlig anvender 
medlemsstaterne artikel 4 i Rådets 
rammeafgørelse 2001/220/RIA på 
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familien, når det er hensigtsmæssigt og 
muligt.

familien, når det er hensigtsmæssigt og 
muligt.

Or. it

Begrundelse

Formuleringen af dette stykke, som har til formål at støtte og hjælpe børn, der er ofre for 
menneskehandel, og deres familier, når det er nødvendigt, er blevet styrket for at sikre, at 
disse sårbare mennesker modtager den størst mulige støtte.

Ændringsforslag 186
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når det drejer sig om et barn, der er 
uledsaget eller adskilt fra sin familie, 
træffes der foranstaltninger med henblik 
på at finde en varig løsning for barnet, 
idet der først og fremmest tages hensyn til 
barnets tarv, og alle nødvendige 
proceduremæssige 
beskyttelsesforanstaltninger indarbejdes. 
Varige løsninger kan f.eks. være 
integration i værtssamfundet, 
sammenføring med hans/hendes familie i 
en anden medlemsstat eller i et tredjeland, 
tilbagesendelse og genintegration i 
barnets familie i hjemlandet. Integration i 
værtssamfundet kan omfatte henvisning 
til de kompetente, nationale 
asylmyndigheder for børn, der er ofre for 
menneskehandel, og som har behov for 
international beskyttelse.

Or. en
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Ændringsforslag 187
Lívia Járóka

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når familien ikke er til stede på en 
medlemsstats område, yder medlemsstaten 
barnet bistand, så det kan vende tilbage 
og blive genintegreret i sin familie eller 
slutte sig til sin familie i en anden 
medlemsstat eller i et tredjeland, hvis det 
tjener barnets tarv, uden at barnet 
udsættes for risikoen for igen at blive 
offer for menneskehandel. Hvis ingen af 
disse løsninger er mulige eller tjener 
barnets tarv, skal medlemsstaten finde en 
varig løsning for barnet under 
hensyntagen til barnets tarv, herunder 
gennem henvisning til de kompetente 
nationale asylmyndigheder for børn, der 
har været ofre for menneskehandel, og 
som har behov for international 
beskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 188
Salvatore Iacolino

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne iværksætter i
samarbejde med ngo’er, statslige 
instanser og internationale organisationer 
direkte støtteprogramer, der om muligt 
skal fremme ofrenes frivillige repatriering 
til deres oprindelseslande og deres 
genintegration der.

Or. it
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Begrundelse

Repatriering af ofrene til deres oprindelseslande med henblik på genintegration der, hvis 
sikkerhedssituationen tillader det, skal ske på fuldstændig frivillig basis under fuld 
hensyntagen til offerets tarv.

Ændringsforslag 189
Elena Oana Antonescu

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de retslige 
myndigheder under efterforskningen og 
under straffesagen udpeger en særlig 
repræsentant for barnet, der har været offer 
for menneskehandel, når indehaverne af 
forældremyndigheden i henhold til national 
ret ikke kan repræsentere barnet på grund 
af en interessekonflikt mellem dem og 
barneofret, eller barnet er uledsaget eller 
adskilt fra sin familie.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de retslige 
myndigheder under efterforskningen og 
under straffesagen udpeger en særlig 
repræsentant for barnet, der har været offer 
for menneskehandel, når indehaverne af 
forældremyndigheden i henhold til national 
ret ikke kan repræsentere barnet på grund 
af en interessekonflikt mellem dem og 
barneofret, eller barnet er uledsaget eller 
adskilt fra sin familie.
Den udpegede særlige repræsentant 
rådgiver og beskytter barnet og sikrer, at 
alle beslutninger træffes under 
hensyntagen til barnets tarv, og har 
retsevne for barnet, når det er nødvendigt. 
Den særlige repræsentant høres og 
informeres om alle foranstaltninger, der 
træffes i relation til barnet. 
Repræsentanten skal have den 
nødvendige ekspertise til at sikre, at der 
tages vare på barnets tarv, og at barnets 
retlige, sociale, sundhedsmæssige, 
psykologiske, materielle og 
uddannelsesmæssige behov er dækket i 
tilstrækkeligt omfang. 

Or. en

Begrundelse

Den udpegede særlige repræsentants rolle bør præciseres.
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Ændringsforslag 190
Mary Honeyball

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) afhøring af barneofret om nødvendigt 
finder sted i lokaler, der er indrettet eller 
tilpasset til formålet

b) afhøring af barneofret om nødvendigt 
finder sted i lokaler, der er indrettet eller 
tilpasset til formålet, og hvor barnet føler 
sig trygt

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter på at styrke graden af beskyttelse af barnet.

Ændringsforslag 191
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) afhøring af barneofret efter 
omstændighederne foretages af eller 
gennem personer, der er uddannet hertil

c) afhøring af barneofret om nødvendigt
foretages af eller gennem personer, der er 
uddannet hertil, bl.a. i 
menneskerettigheder, kvinders rettigheder
og ligestilling

Or. en

Ændringsforslag 192
Salvatore Iacolino

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) barneofret kan ledsages af sin advokat f) barneofret kan ledsages af sin advokat 
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eller eventuelt af en voksen efter eget valg, 
medmindre der er truffet en begrundet 
beslutning om, at den pågældende ikke kan 
ledsage barnet.

og/eller en værge, der er særligt udpeget 
af de pågældende sociale myndigheder 
og/eller eventuelt af en voksen efter eget 
valg, medmindre der er truffet en 
begrundet beslutning om, at den 
pågældende ikke kan ledsage barnet.

Or. it

Begrundelse

Disse tre personer – retlig repræsentant, værge eller voksen – er muligheder, som alle er 
hensigtsmæssige på hver sin måde, og deres fælles eller individuelle tilstedeværelse skal 
under hensyntagen til barnets tarv og ønsker muliggøres for at sikre offerets interesser.

Ændringsforslag 193
Mary Honeyball

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) barneofret kan ledsages af sin advokat 
eller eventuelt af en voksen efter eget valg, 
medmindre der er truffet en begrundet 
beslutning om, at den pågældende ikke kan 
ledsage barnet. 

f) barneofret skal ledsages af sin udpegede 
værge, sin advokat eller eventuelt af en 
voksen efter eget valg, medmindre der er 
truffet en begrundet beslutning om, at den 
pågældende ikke kan ledsage barnet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter på at styrke graden af beskyttelse af barnet.

Ændringsforslag 194
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer egnede 
foranstaltninger til at begrænse den 

1. Medlemsstaterne træffer egnede 
foranstaltninger inden for det retlige og 
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efterspørgsel, der giver anledning til 
enhver form for udnyttelse i forbindelse 
med menneskehandel.

administrative område og inden for almen 
uddannelse og erhvervsuddannelse, også 
hvad angår spørgsmål om ligestilling 
mellem kønnene, samt andre nødvendige 
foranstaltninger til at begrænse den 
efterspørgsel, der giver anledning til 
enhver form for udnyttelse i forbindelse 
med menneskehandel.

Or. lt

Ændringsforslag 195
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer egnede 
foranstaltninger til at begrænse den 
efterspørgsel, der giver anledning til 
enhver form for udnyttelse i forbindelse 
med menneskehandel. 

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at begrænse og stoppe 
den efterspørgsel, der giver anledning til 
enhver form for udnyttelse i forbindelse 
med menneskehandel. 

Or. en

Ændringsforslag 196
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer egnede
foranstaltninger til at begrænse den 
efterspørgsel, der giver anledning til 
enhver form for udnyttelse i forbindelse 
med menneskehandel.

1. Medlemsstaterne træffer de skrappeste
foranstaltninger til at begrænse den 
efterspørgsel, der giver anledning til 
enhver form for udnyttelse i forbindelse 
med menneskehandel.

Or. en
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Ændringsforslag 197
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne iværksætter egnede 
aktioner såsom informations- og 
bevidstgørelseskampagner, forsknings- og 
uddannelsesprogrammer, eventuelt i 
samarbejde med organisationer i 
civilsamfundet, med henblik på at øge 
bevidstheden om problemet og begrænse 
risikoen for, at folk, navnlig børn, bliver 
ofre for menneskehandel.

2. Medlemsstaterne iværksætter egnede 
aktioner såsom informations- og 
bevidstgørelseskampagner, forsknings- og 
uddannelsesprogrammer, eventuelt i 
samarbejde med organisationer i 
civilsamfundet, med henblik på at øge 
bevidstheden om problemet og begrænse 
risikoen for, at folk, navnlig børn, bliver 
ofre for menneskehandel. EU tager 
tilsvarende initiativer i tredjelande med 
henblik på at øge bevidstheden om 
menneskehandel.

Or. en

Ændringsforslag 198
Anna Záborská

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne iværksætter egnede 
aktioner såsom informations- og 
bevidstgørelseskampagner, forsknings- og 
uddannelsesprogrammer, eventuelt i 
samarbejde med organisationer i 
civilsamfundet, med henblik på at øge 
bevidstheden om problemet og begrænse 
risikoen for, at folk, navnlig børn, bliver 
ofre for menneskehandel.

2. Medlemsstaterne iværksætter egnede 
aktioner såsom informations- og 
bevidstgørelseskampagner, forsknings- og 
uddannelsesprogrammer, eventuelt i 
samarbejde med organisationer i 
civilsamfundet og andre relevante aktører, 
med henblik på at øge bevidstheden om 
problemet og begrænse risikoen for, at 
folk, navnlig børn, bliver ofre for 
menneskehandel.

Or. en
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Begrundelse

Det er tilrådeligt at indføre en mere omfattende og mindre snæver formulering, således at 
flest mulige interesserede parter inkluderes i bestemmelsens anvendelsesområde.

Ændringsforslag 199
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne iværksætter egnede 
aktioner såsom informations- og 
bevidstgørelseskampagner, forsknings- og 
uddannelsesprogrammer, eventuelt i 
samarbejde med organisationer i 
civilsamfundet, med henblik på at øge 
bevidstheden om problemet og begrænse 
risikoen for, at folk, navnlig børn, bliver 
ofre for menneskehandel.

2. Medlemsstaterne iværksætter egnede 
aktioner såsom informations- og 
bevidstgørelseskampagner, forsknings- og 
uddannelsesprogrammer, eventuelt i 
samarbejde med organisationer i
civilsamfundet, med henblik på at øge 
bevidstheden om problemet og begrænse 
risikoen for, at folk, navnlig børn og 
kvinder, bliver ofre for menneskehandel.

Or. en

Ændringsforslag 200
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Som en del af udvidelsespolitikken er 
forebyggelse gennem 
bevidstgørelseskampagner rettet mod 
potentielle ofre og styrkelse af 
civilsamfundet af afgørende betydning, da 
potentielle ansøgerlande og ansøgerlande 
ofte er oprindelseslande, transitlande og 
bestemmelseslande for ofrene, og bør 
være i fokus for EU og medlemsstaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 201
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger med henblik på at styrke 
kvinders stilling, så de bliver mindre 
sårbare, og risikoen for, at de bliver ofre 
for menneskehandel, mindskes.

Or. en

Ændringsforslag 202
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fremmer regelmæssig 
uddannelse af offentligt ansatte, som det er 
sandsynligt vil komme i kontakt med ofre 
eller mulige ofre for menneskehandel, 
herunder politibetjente, grænsevagter, 
ansatte i arbejdstilsynet, sundhedspersonale 
og konsulært personale, med henblik på at 
sætte dem i stand til at genkende ofre og 
potentielle ofre for menneskehandel og 
behandle dem rigtigt.

3. Medlemsstaterne fremmer regelmæssig 
uddannelse af offentligt ansatte, som det er 
sandsynligt vil komme i kontakt med ofre 
eller mulige ofre for menneskehandel, 
herunder politibetjente, grænsevagter, 
ansatte i indvandringsmyndigheder, 
offentlige anklagere, advokater, dommere 
og andet retspersonale, socialt personale, 
personer, der arbejder med børn, ansatte i 
arbejdstilsynet, sundhedspersonale og 
konsulært personale – og kan afhængigt af 
de lokale omstændigheder også omfatte 
andre grupper af offentligt ansatte – med 
henblik på at sætte dem i stand til at 
genkende ofre og potentielle ofre for 
menneskehandel og behandle dem rigtigt.

Or. lt
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Ændringsforslag 203
Salvatore Iacolino

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fremmer regelmæssig 
uddannelse af offentligt ansatte, som det er 
sandsynligt vil komme i kontakt med ofre 
eller mulige ofre for menneskehandel, 
herunder politibetjente, grænsevagter, 
ansatte i arbejdstilsynet, sundhedspersonale 
og konsulært personale, med henblik på at 
sætte dem i stand til at genkende ofre og 
potentielle ofre for menneskehandel og 
behandle dem rigtigt.

3. Medlemsstaterne fremmer regelmæssig 
uddannelse af offentligt ansatte, som det er 
sandsynligt vil komme i kontakt med ofre 
eller mulige ofre for menneskehandel, 
herunder politibetjente, grænsevagter, 
ansatte i arbejdstilsynet, sundhedspersonale 
og konsulært personale, med henblik på at 
sætte dem i stand til at genkende ofre og 
potentielle ofre for menneskehandel og 
behandle dem rigtigt. Dette gælder også 
tolke, når der er behov for deres ydelser.

Or. it

Begrundelse

I lyset af lovovertrædelsens grænseoverskridende karakter er det højst sandsynligt, at ofre for 
menneskehandel ikke kan tale sproget i den medlemsstat, hvor det konstateres, at 
lovovertrædelsen er begået. Der bør derfor sørges for passende uddannelse af tolke i tråd 
med behovet for andre offentligt ansatte (politi, dommer, konsulært personale og 
sundhedspersonale), så de får relevante særlige kundskaber.

Ændringsforslag 204
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fremmer regelmæssig 
uddannelse af offentligt ansatte, som det er 
sandsynligt vil komme i kontakt med ofre 
eller mulige ofre for menneskehandel, 
herunder politibetjente, grænsevagter, 
ansatte i arbejdstilsynet, sundhedspersonale 
og konsulært personale, med henblik på at 
sætte dem i stand til at genkende ofre og 
potentielle ofre for menneskehandel og 

3. Medlemsstaterne fremmer regelmæssig 
uddannelse i menneskerettigheder, 
kvinders rettigheder og ligestilling mellem 
kønnene for offentligt ansatte, som det er 
sandsynligt vil komme i kontakt med ofre 
eller mulige ofre for menneskehandel, 
herunder politibetjente, grænsevagter, 
ansatte i arbejdstilsynet, sundhedspersonale 
og konsulært personale, med henblik på at 
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behandle dem rigtigt. sætte dem i stand til at genkende ofre og 
potentielle ofre for menneskehandel og 
behandle dem rigtigt.

Or. en

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

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fremmer regelmæssig 
uddannelse af offentligt ansatte, som det er 
sandsynligt vil komme i kontakt med ofre 
eller mulige ofre for menneskehandel, 
herunder politibetjente, grænsevagter, 
ansatte i arbejdstilsynet, sundhedspersonale 
og konsulært personale, med henblik på at 
sætte dem i stand til at genkende ofre og 
potentielle ofre for menneskehandel og 
behandle dem rigtigt.

3. Medlemsstaterne fremmer regelmæssig 
uddannelse af offentligt ansatte, som det er 
sandsynligt vil komme i kontakt med ofre 
eller mulige ofre for menneskehandel, 
herunder politibetjente, grænsevagter, 
ansatte i arbejdstilsynet, sundhedspersonale 
og konsulært personale, med henblik på at 
øge deres viden om ligestilling mellem 
kønnene og sætte dem i stand til at 
genkende ofre og potentielle ofre for 
menneskehandel og behandle dem rigtigt.

Or. en

Ændringsforslag 206
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger til at forbedre 
samarbejde og koordination inden for 
informationsindsamling og -udveksling 
samt udveksling af bedste praksis mellem 
de ansvarlige statslige myndigheder og 
tilskynder til inddragelse af 
civilsamfundet.
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Or. en

Ændringsforslag 207
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne overvejer at træffe 
foranstaltninger til at strafbelægge brug 
af ydelser i forbindelse med den i artikel 2 
nævnte udnyttelse med viden om, at den 
pågældende er offer for en af 
lovovertrædelserne i artikel 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 208
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne overvejer at træffe
foranstaltninger til at strafbelægge brug af 
ydelser i forbindelse med den i artikel 2 
nævnte udnyttelse med viden om, at den 
pågældende er offer for en af 
lovovertrædelserne i artikel 2.

4. Medlemsstaterne træffer
foranstaltninger til at strafbelægge brug af 
ydelser i forbindelse med den i artikel 2 
nævnte udnyttelse med viden om, at den 
pågældende er offer for en af 
lovovertrædelserne i artikel 2, undtagen i 
sager, hvor kunden har hjulpet ofrene, 
eller brugen af ydelsen skyldes en konkret 
risiko for brugernes liv eller har 
humanitære årsager, eller en person 
brugte ydelserne under stærk tvang, eller 
kunden hjalp med at identificere og redde 
ofret.

Or. en
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Ændringsforslag 209
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne overvejer at træffe
foranstaltninger til at strafbelægge brug af 
ydelser i forbindelse med den i artikel 2 
nævnte udnyttelse med viden om, at den 
pågældende er offer for en af 
lovovertrædelserne i artikel 2.

4. Medlemsstaterne træffer
foranstaltninger til at strafbelægge brug af 
ydelser i forbindelse med den i artikel 2 
nævnte udnyttelse med viden om, at den 
pågældende er offer for en af 
lovovertrædelserne i artikel 2.

Or. en

Ændringsforslag 210
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne overvejer at træffe
foranstaltninger til at strafbelægge brug af 
ydelser i forbindelse med den i artikel 2 
nævnte udnyttelse med viden om, at den 
pågældende er offer for en af 
lovovertrædelserne i artikel 2. 

4. Medlemsstaterne træffer
foranstaltninger til at strafbelægge brug af 
ydelser i forbindelse med den i artikel 2 
nævnte udnyttelse med viden om, at den 
pågældende er offer for en af 
lovovertrædelserne i artikel 2. Specifikt 
når det drejer sig om seksuel udnyttelse, 
træffer medlemsstaterne foranstaltninger 
til at strafbelægge brug af ydelser, som er 
genstand for udnyttelse, uanset viden om, 
at den pågældende er offer for 
menneskehandel.

Or. en
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Ændringsforslag 211
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne overvejer at træffe
foranstaltninger til at strafbelægge brug af 
ydelser i forbindelse med den i artikel 2 
nævnte udnyttelse med viden om, at den 
pågældende er offer for en af 
lovovertrædelserne i artikel 2.

4. Medlemsstaterne træffer retlige og 
andre foranstaltninger til at strafbelægge 
brug af ydelser i forbindelse med den i 
artikel 2 nævnte udnyttelse med viden om, 
at den pågældende er offer for en af 
lovovertrædelserne i artikel 2.

Or. lt

Ændringsforslag 212
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne overvejer at træffe
foranstaltninger til at strafbelægge brug af 
ydelser i forbindelse med den i artikel 2 
nævnte udnyttelse med viden om, at den 
pågældende er offer for en af 
lovovertrædelserne i artikel 2.

4. Medlemsstaterne træffer
foranstaltninger til at strafbelægge brug af 
ydelser i forbindelse med den i artikel 2 
nævnte udnyttelse med viden om, at den 
pågældende er offer for en af 
lovovertrædelserne i artikel 2.

Or. en

Begrundelse

Kriminalisering af brugerne af de ydelser, som ofrene for menneskehandel “tilbyder”, hvis 
brugeren er klar over, at den pågældende er offer for menneskehandel, kan have en præventiv 
virkning på menneskehandel.
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Ændringsforslag 213
Anna Záborská

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne overvejer at træffe
foranstaltninger til at strafbelægge brug af 
ydelser i forbindelse med den i artikel 2 
nævnte udnyttelse med viden om, at den 
pågældende er offer for en af 
lovovertrædelserne i artikel 2.

4. Medlemsstaterne træffer
foranstaltninger til at strafbelægge brug af 
ydelser i forbindelse med den i artikel 2 
nævnte udnyttelse med viden om, at den 
pågældende er offer for en af 
lovovertrædelserne i artikel 2.

Or. en

Begrundelse

Alvoren af den handling, der omtales i den del af betragtningen, der skal ændres, berettiger 
straf.

Ændringsforslag 214
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Når brugen af ydelsen skyldes en 
konkret risiko for brugernes liv eller har 
humanitære årsager, eller en person 
brugte ydelserne under stærk tvang, er der 
behov for en vurdering i hver enkelt sag 
for at fastslå, om der skal straffes.

Or. en
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Ændringsforslag 215
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne opretter en gratis 
flersproget hotline, eller støtter den 
allerede eksisterende hotline med et fælles 
europæisk nummer, med henblik på at 
yde hurtig bistand til ofrene. 
Medlemsstaterne skal også tage højde for 
muligheden for at ringe til den gratis 
hotline fra lande uden for EU.

Or. en

Ændringsforslag 216
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne opfordres 
indtrængende til koordination og 
samarbejde inden for 
grænseoverskridende kriminalitet på en 
måde, der er befordrende for 
kriminalitetsforebyggelse. Udveksling af 
information og bedste praksis samt en 
vedvarende åben dialog mellem de 
retshåndhævende myndigheder er positive 
præventive skridt til at imødegå 
menneskehandel. 

Or. en
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Ændringsforslag 217
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. EU skal tilskynde til bedre 
sammenhæng mellem strafferet og 
arbejdsmarkedsret med henblik på at 
mindske efterspørgslen efter ydelser, der 
hidrører fra tvangsarbejde. Der skal være 
balance mellem sanktioner mod 
skrupelløse arbejdsgivere og forebyggende 
foranstaltninger til at få erhvervslivet til 
at overholde reglerne.

Or. en

Begrundelse

Tvangsarbejde og udnyttelse er et stigende problem i EU, som medlemsstaterne er nødt til at 
tackle.

Ændringsforslag 218
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne skal tilstræbe at 
forbedre deres strafferetlige systemers 
reaktion på aktiviteter i relation til 
menneskehandel med henblik på at 
forhindre gerningsmændene i at arbejde 
eller slippe for straf.

Or. en
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Ændringsforslag 219
Anna Hedh, Silvia Costa

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at indføre nationale 
rapportører eller andre tilsvarende 
ordninger. Opgaverne, der skal udføres 
efter disse ordninger, skal omfatte 
vurdering af tendenser i 
menneskehandelen, måling af resultaterne 
af aktioner til bekæmpelse af 
menneskehandel og aflæggelse af rapport 
til de relevante nationale myndigheder

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at indføre uafhængige
nationale rapportører eller andre 
tilsvarende ordninger. Opgaverne, der skal 
udføres efter disse ordninger, skal omfatte 
indsamling af sammenlignelige 
statistikker, vurdering af tendenser i 
menneskehandelen og iværksættelse af 
beskyttelses- og bistandsmekanismer i tæt 
samarbejde med involverede sociale 
aktører og anerkendte ngo'er, der er 
aktive inden for dette område, måling af 
resultaterne af aktioner til bekæmpelse af 
menneskehandel og aflæggelse af rapport 
mindst en gang om året til de relevante 
nationale myndigheder samt til EU-
koordinatoren for bekæmpelse af 
menneskehandel.

Or. en

Ændringsforslag 220
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at indføre nationale 
rapportører eller andre tilsvarende 
ordninger. Opgaverne, der skal udføres 
efter disse ordninger, skal omfatte 
vurdering af tendenser i 
menneskehandelen, måling af resultaterne 
af aktioner til bekæmpelse af 
menneskehandel og aflæggelse af rapport 
til de relevante nationale myndigheder.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at indføre nationale 
rapportører eller andre tilsvarende 
ordninger. Opgaverne, der skal udføres 
efter disse ordninger, skal omfatte 
vurdering af tendenser i 
menneskehandelen, måling af resultaterne 
af aktioner til bekæmpelse af 
menneskehandel og aflæggelse af rapport 
til de relevante nationale myndigheder.
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Den EU-koordinator for bekæmpelse af 
menneskehandel, som skal udnævnes i 
Generaldirektoratet for Retfærdighed, 
Frihed og Sikkerhed, samarbejder med de 
nationale rapportører eller tilsvarende 
ordninger og sikrer samarbejde mellem 
medlemsstaterne og EU-institutionerne, 
Frontex, Europol, Interpol, ngo’er og 
andre relevante centrale aktører omkring 
bekæmpelse af menneskehandel.

Or. en

Begrundelse

EU ville have gavn af en EU-koordinator for bekæmpelse af menneskehandel, som ville 
forbedre samarbejdet mellem medlemsstaterne og rapportere til EU-institutionerne. Denne 
koordinator bør imidlertid ikke være et selvstændigt organ, men høre under 
Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed, således at man undgår yderligere 
administrative byrder og omkostninger.

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

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at indføre nationale 
rapportører eller andre tilsvarende 
ordninger. Opgaverne, der skal udføres 
efter disse ordninger, skal omfatte 
vurdering af tendenser i 
menneskehandelen, måling af resultaterne 
af aktioner til bekæmpelse af 
menneskehandel og aflæggelse af rapport 
til de relevante nationale myndigheder. 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at indføre nationale 
rapportører eller andre tilsvarende 
ordninger. Opgaverne, der skal udføres 
efter disse ordninger i samarbejde med 
civilsamfundsorganisationer, skal omfatte 
vurdering af tendenser i 
menneskehandelen, måling af resultaterne 
af aktioner til bekæmpelse af 
menneskehandel og aflæggelse af rapport 
til de relevante nationale myndigheder. De 
nationale rapportører skal være politisk 
og partimæssigt uafhængige og skal 
kunne råde over tilstrækkelige 
økonomiske ressourcer.
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Or. en

Ændringsforslag 222
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at indføre nationale 
rapportører eller andre tilsvarende 
ordninger. Opgaverne, der skal udføres 
efter disse ordninger, skal omfatte 
vurdering af tendenser i 
menneskehandelen, måling af resultaterne 
af aktioner til bekæmpelse af 
menneskehandel og aflæggelse af rapport 
til de relevante nationale myndigheder. 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at indføre nationale 
rapportører eller andre tilsvarende 
ordninger. Opgaverne, der skal udføres 
efter disse ordninger, skal omfatte 
vurdering af tendenser i 
menneskehandelen, måling af resultaterne 
af aktioner til bekæmpelse af 
menneskehandel og aflæggelse af rapport 
til de relevante nationale myndigheder og 
EU-myndigheder. De nationale 
rapportører skal være politisk og 
partimæssigt uafhængige og skal have 
tilstrækkelige økonomiske ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 223
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at indføre nationale 
rapportører eller andre tilsvarende 
ordninger. Opgaverne, der skal udføres 
efter disse ordninger, skal omfatte 
vurdering af tendenser i 
menneskehandelen, måling af resultaterne 
af aktioner til bekæmpelse af 
menneskehandel og aflæggelse af rapport 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at indføre nationale 
rapportører eller andre tilsvarende 
ordninger. Opgaverne, der skal udføres 
efter disse ordninger, skal omfatte 
vurdering af tendenser i 
menneskehandelen, måling og kontrol af 
resultaterne af aktioner til bekæmpelse af 
menneskehandel og aflæggelse af rapport 
til de relevante nationale myndigheder og 
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til de relevante nationale myndigheder. EU-myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 224
Anna Hedh, Silvia Costa

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De indsamlede oplysninger 
fremsendes til EU-koordinatoren for 
bekæmpelse af menneskehandel, 
Eurojust, Europol og Frontex. På 
grundlag heraf og af alle andre 
foreliggende oplysninger udarbejder EU-
koordinatoren for bekæmpelse af 
menneskehandel i samarbejde med 
Eurojust, Europol, Frontex samt de 
relevante sociale aktører og anerkendte, 
aktive ngo’er en årlig situationsrapport 
vedrørende menneskehandel. Denne 
rapport forelægges Europa-Parlamentet, 
de nationale parlamenter, Kommissionen 
og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 225
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De indsamlede oplysninger 
fremsendes til EU-koordinatoren for 
bekæmpelse af menneskehandel, Den 
Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder, Eurojust, 
Europol, Det Europæiske Asylstøttekontor 
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(EASO) og Frontex. På grundlag heraf og 
af alle andre foreliggende oplysninger 
udarbejder EU-koordinatoren for 
bekæmpelse af menneskehandel i 
samarbejde med Den Europæiske Unions 
Agentur for Grundlæggende Rettigheder, 
Eurojust, Europol, EASO og Frontex en 
årlig situationsrapport vedrørende 
menneskehandel. Denne rapport 
forelægges Europa-Parlamentet, de 
nationale parlamenter, Kommissionen og 
Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 226
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-koordinatoren for bekæmpelse af 
menneskehandel

1. De retlige rammer for Den Europæiske 
Unions koordinator for bekæmpelse af 
menneskehandel fastlægges under tilsyn 
af kommissæren for indre anliggender. 

2. Den Europæiske Unions koordinator 
for bekæmpelse af menneskehandel er 
ansvarlig for at sikre en 
sammenhængende strategi for 
bekæmpelse af menneskehandel såvel i 
medlemsstaterne som på EU-plan, 
samordne de nationale rapportørers 
indsats og sørge for harmoniseret 
overvågning og rapportering til de 
europæiske institutioner. Den Europæiske 
Unions koordinator for bekæmpelse af 
menneskehandel rådgiver alle europæiske 
institutioner og organer om alle aspekter 
af menneskehandel, enten på eget initiativ 
eller som svar på en høring.
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3. Denne artikel træder i kraft fem år efter 
direktivets offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 227
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som en del af udvidelsespolitikken er 
politimæssigt og retligt samarbejde 
afgørende for en effektiv EU-indsats til 
bekæmpelse af menneskehandel. 
Medlemsstaterne og EU-koordinatoren 
for bekæmpelse af menneskehandel 
sikrer, at EU’s politikker gennemføres på 
tilfredsstillende og ensartet vis i 
potentielle ansøgerlande og ansøgerlande 
i overensstemmelse med dette direktiv, for 
at sikre samhørigheden. Bekæmpelsen af 
menneskehandel kan kun lykkes, hvis 
regeringer, agenturer og organisationer 
på lokalt, regionalt, nationalt og 
internationalt plan samarbejder.

Or. en


