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Τροπολογία 53
Judith Sargentini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/81/ΕΚ 
του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, 
σχετικά με τον τίτλο παραμονής που 
χορηγείται στους υπηκόους τρίτων 
χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή 
συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι 
οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες 
αρχές·

Or. en

Τροπολογία 54
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Η εμπορία ανθρώπων συνιστά 
έγκλημα όταν κεντρική πτυχή είναι η 
εκμετάλλευση ενός ατόμου και 
συνυπάρχουν τα τρία στοιχεία (δράση, 
μέσα, σκοπός) για τη στοιχειοθέτηση του 
εγκλήματος.

Or. en
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Τροπολογία 55
Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει 
δέσμευση όσον αφορά την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων, καθώς και την προστασία των 
δικαιωμάτων των θυμάτων της εμπορίας. 
Για τον σκοπό αυτό, εκδόθηκε η απόφαση-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
της 19ης Ιουλίου 2002, για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
καθώς και σχέδιο της ΕΕ για βέλτιστες 
πρακτικές, πρότυπα και διαδικασίες για 
την καταπολέμηση και την πρόληψη της 
εμπορίας ανθρώπων (2005/C 311/01). 
Παράλληλα προς αυτό, η ΕΕ διεξάγει 
ενέργειες σε χώρες προέλευσης και 
μεταφοράς θυμάτων που δεν είναι μέλη 
της ΕΕ, αποβλέποντας ειδικότερα στην 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, τη 
βελτίωση της ευάλωτης κατάστασης, την 
παροχή στήριξης και συνδρομής στα 
θύματα, την καταπολέμηση των βασικών 
αιτίων της εμπορίας ανθρώπων, και τη 
στήριξη των χωρών ώστε να εκπονήσουν 
κατάλληλη νομοθεσία για την πάταξη του 
φαινομένου αυτού. Εξάλλου, ο 
συντονισμός της δίωξης σε υποθέσεις 
εμπορίας ανθρώπων θα διευκολυνθεί από 
τη θέσπιση της απόφασης-πλαίσιο 
2009/948/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την 
πρόληψη και τον διακανονισμό 
συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικές 
υποθέσεις.

(2) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει 
δέσμευση όσον αφορά την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων, καθώς και την προστασία των 
δικαιωμάτων των θυμάτων της εμπορίας. 
Για τον σκοπό αυτό, εκδόθηκε η απόφαση-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
της 19ης Ιουλίου 2002, για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
καθώς και σχέδιο της ΕΕ για βέλτιστες 
πρακτικές, πρότυπα και διαδικασίες για 
την καταπολέμηση και την πρόληψη της 
εμπορίας ανθρώπων (2005/C 311/01). 
Εξάλλου, ο συντονισμός της δίωξης σε 
υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων θα 
διευκολυνθεί από τη θέσπιση της 
απόφασης-πλαίσιο 2009/948/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου για την πρόληψη και τον 
διακανονισμό συγκρούσεων δικαιοδοσίας 
σε ποινικές υποθέσεις. Παράλληλα προς 
αυτό, η ΕΕ διεξάγει ενέργειες σε χώρες 
προέλευσης και μεταφοράς θυμάτων που 
δεν είναι μέλη της ΕΕ, αποβλέποντας 
ειδικότερα στην ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης, τη βελτίωση της ευάλωτης 
κατάστασης, την παροχή στήριξης και 
συνδρομής στα θύματα, την καταπολέμηση 
των βασικών αιτίων της εμπορίας 
ανθρώπων και τη στήριξη των χωρών ώστε 
να εκπονήσουν κατάλληλη νομοθεσία για 
την πάταξη του φαινομένου αυτού. Στο 
πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης η ΕΕ 
έχει συμπεριλάβει την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων στις συμφωνίες 
σταθεροποίησης και σύνδεσης με εν 
δυνάμει υποψήφιες χώρες και υποψήφιες 
χώρες της ΕΕ.  Η δέσμευση αυτή θα 
πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί
σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία 
διεύρυνσης.



AM\823510EL.doc 5/122 PE445.701v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 56
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Η φτώχεια είναι βασικός μοχλός στη 
διάδοση της εμπορίας ανθρώπων και η 
ΕΕ πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερες 
προσπάθειες για να αντιμετωπίσει τη 
φτώχεια εντός και εκτός ΕΕ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρακτικά, η φτώχεια είναι μια από τις βασικές αιτίες της εμπορίας ανθρώπων. Τούτο είναι κάτι 
που η ΕΕ οφείλει να παραδεχθεί, εάν επιθυμεί να σημειώσει πρόοδο στην αντιμετώπιση της 
εμπορίας ανθρώπων.

Τροπολογία 57
Anna Hedh, Silvia Costa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παρούσα οδηγία υιοθετεί 
ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων. Βασικοί στόχοι της 
παρούσας οδηγίας είναι η πιο σθεναρή 
πρόληψη και δίωξη, καθώς και η 
προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων.
Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα και συνεπώς 
κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν
θύματα εμπορίας ανθρώπων. Όλες οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με γνώμονα το ύψιστο 
συμφέρον του παιδιού, σύμφωνα με τον 

(3) Η παρούσα οδηγία υιοθετεί 
ολοκληρωμένη και ολιστική
ανθρωπιστική προσέγγιση όσον αφορά 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και θα πρέπει να εφαρμοστεί 
υπό το φως της οδηγίας 2004/81/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, 
σχετικά με τον τίτλο παραμονής που 
χορηγείται στους υπηκόους τρίτων 
χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή 
συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι 
οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες 
αρχές1 και της οδηγίας 2009/52/ΕΚ του 
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Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 , 
σχετικά με την επιβολή ελάχιστων 
προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και 
τα μέτρα κατά των εργοδοτών που 
απασχολούν παράνομα διαμένοντες 
υπηκόους τρίτων χωρών2. Βασικοί στόχοι 
της παρούσας οδηγίας είναι η πιο σθεναρή 
πρόληψη και δίωξη, καθώς και η 
προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων.
Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα και συνεπώς 
κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν 
θύματα εμπορίας ανθρώπων. Όλες οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με γνώμονα το ύψιστο 
συμφέρον του παιδιού, σύμφωνα με τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού. Κατά τη θέση σε εφαρμογή της 
οδηγίας αυτής πρέπει να δοθεί η δέουσα 
προσοχή στη συνοχή με την οδηγία 
2010/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της... 
[σχετικά με την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης, της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών 
και της παιδικής πορνογραφίας, που 
καταργεί την απόφαση-πλαίσιο 
2004/68/ΔΕΥ]..
_________
1 ΕΕ L 261, 6.8.2004, σ. 19.
2 ΕΕ L 168, 30.6.2009, σ. 24.

Or. en

Τροπολογία 58
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παρούσα οδηγία υιοθετεί (3) Η παρούσα οδηγία υιοθετεί 
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ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων. Βασικοί στόχοι της 
παρούσας οδηγίας είναι η πιο σθεναρή 
πρόληψη και δίωξη, καθώς και η 
προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων.
Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα και συνεπώς 
κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν 
θύματα εμπορίας ανθρώπων. Όλες οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με γνώμονα το ύψιστο 
συμφέρον του παιδιού, σύμφωνα με τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού.

ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και κατά την 
εφαρμογή της θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
η οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον 
τίτλο παραμονής που χορηγείται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών θύματα 
εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη 
λαθρομετανάστευση, οι οποίοι 
συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές1 και 
η οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Ιουνίου 2009 , σχετικά με την 
επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά 
τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των 
εργοδοτών που απασχολούν παράνομα 
διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών2.
Βασικοί στόχοι της παρούσας οδηγίας 
είναι η πιο σθεναρή πρόληψη και δίωξη, 
καθώς και η προστασία των δικαιωμάτων 
των θυμάτων. Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα 
και συνεπώς κινδυνεύουν περισσότερο να 
πέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων. Όλες 
οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να εφαρμόζονται με γνώμονα το 
ύψιστο συμφέρον του παιδιού, σύμφωνα 
με τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα του παιδιού. Κατά τη θέση σε 
εφαρμογή της οδηγίας αυτής πρέπει να 
δοθεί η δέουσα προσοχή στη συνοχή με 
την οδηγία 2010/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της... 
[σχετικά με την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης, της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών 
και της παιδικής πορνογραφίας, που 
καταργεί την απόφαση-πλαίσιο 
2004/68/ΔΕΥ].
_________
1 ΕΕ L 261, 6.8.2004, σ. 19.
2 ΕΕ L 168, 30.6.2009, σ. 24.

Or. en
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Τροπολογία 59
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παρούσα οδηγία υιοθετεί 
ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων. Βασικοί στόχοι της 
παρούσας οδηγίας είναι η πιο σθεναρή 
πρόληψη και δίωξη, καθώς και η 
προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων. 
Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα και συνεπώς 
κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν 
θύματα εμπορίας ανθρώπων. Όλες οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με γνώμονα το ύψιστο 
συμφέρον του παιδιού, σύμφωνα με τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού.

(3) Η παρούσα οδηγία υιοθετεί 
ολοκληρωμένη, ολιστική και πολύπλευρη
προσέγγιση όσον αφορά την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. 
Βασικοί στόχοι της παρούσας οδηγίας 
είναι η πιο σθεναρή πρόληψη και δίωξη, 
καθώς και η προστασία των δικαιωμάτων 
των θυμάτων. Οι γυναίκες αποτελούν τη 
συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων, ιδίως της εμπορίας 
ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση. 
Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα και συνεπώς 
κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν 
θύματα εμπορίας ανθρώπων. Όλες οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με γνώμονα το ύψιστο 
συμφέρον του παιδιού, σύμφωνα με τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού. Η παρούσα οδηγία επεξηγεί 
επίσης τα πλαίσια στα οποία 
παρουσιάζονται οι διάφορες μορφές 
εμπορίας και στοχεύει στη διασφάλιση 
των πλέον αποτελεσματικών μέτρων 
αντιμετώπισης της κάθε μορφής της. 
Κατά συνέπεια, σε όλες τις διατάξεις της 
οδηγίας είναι έντονη η διάσταση του 
φύλου, σύμφωνα με το Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τη 
Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των 
μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών.

Or. en
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Τροπολογία 60
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παρούσα οδηγία υιοθετεί 
ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων. Βασικοί στόχοι της 
παρούσας οδηγίας είναι η πιο σθεναρή 
πρόληψη και δίωξη, καθώς και η 
προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων. 
Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα και συνεπώς 
κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν 
θύματα εμπορίας ανθρώπων. Όλες οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με γνώμονα το ύψιστο 
συμφέρον του παιδιού, σύμφωνα με τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού. 

(3) Η παρούσα οδηγία υιοθετεί 
ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων. Οι γυναίκες 
αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία 
(80%) των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, 
ιδίως της εμπορίας ανθρώπων για 
σεξουαλική εκμετάλλευση.  Βασικοί 
στόχοι της παρούσας οδηγίας είναι η πιο 
σθεναρή πρόληψη και δίωξη, καθώς και η 
προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων. 
Η παρούσα οδηγία επεξηγεί επίσης τα 
πλαίσια στα οποία παρουσιάζονται οι 
διάφορες μορφές εμπορίας και στοχεύει 
στη διασφάλιση των πλέον 
αποτελεσματικών μέτρων αντιμετώπισης 
της κάθε μορφής της.  Κατά συνέπεια, σε 
όλες τις διατάξεις της οδηγίας είναι 
έντονη η διάσταση του φύλου, σύμφωνα 
με το Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ. Τα παιδιά είναι πιο 
ευάλωτα και συνεπώς κινδυνεύουν 
περισσότερο να πέσουν θύματα εμπορίας 
ανθρώπων. Όλες οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 
εφαρμόζονται με γνώμονα το ύψιστο 
συμφέρον του παιδιού, σύμφωνα με τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού.

Or. en
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Τροπολογία 61
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών 
του 2000 για την πρόληψη, καταστολή και 
δίωξη της εμπορίας προσώπων, ιδίως 
γυναικών και παιδιών, το οποίο 
συμπληρώνει τη σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών κατά του διακρατικού οργανωμένου 
εγκλήματος, καθώς και η σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης του 2005 για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
αποτελούν καθοριστικής σημασίας στάδια 
στη διαδικασία ενίσχυσης της διεθνούς 
συνεργασίας κατά της εμπορίας 
ανθρώπων.

(4) Η Σύμβαση του ΟΗΕ του 1949 για την 
καταστολή της εμπορίας ανθρώπων και 
της εκμετάλλευσης της πορνείας τρίτων, 
το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών του 
2000 για την πρόληψη, καταστολή και 
δίωξη της εμπορίας προσώπων, ιδίως 
γυναικών και παιδιών, το οποίο 
συμπληρώνει τη σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών κατά του διακρατικού οργανωμένου 
εγκλήματος, καθώς και η σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης του 2005 για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
αποτελούν καθοριστικής σημασίας στάδια 
στη διαδικασία ενίσχυσης της διεθνούς 
συνεργασίας κατά της εμπορίας 
ανθρώπων.

Or. en

Τροπολογία 62
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να αντιμετωπιστούν πρόσφατες 
εξελίξεις του φαινομένου της εμπορίας 
ανθρώπων, η παρούσα οδηγία υιοθετεί μια 
ευρύτερη έννοια ως προς το τι πρέπει να 
θεωρείται εμπορία ανθρώπων σε σχέση με 
την έννοια που λαμβάνεται υπόψη στην 
απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ, και 
συνεπώς περιλαμβάνει πρόσθετες μορφές 
εκμετάλλευσης. Στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας, η καταναγκαστική επαιτεία θα 
πρέπει να νοείται ως μορφή 

(5) Για να αντιμετωπιστούν πρόσφατες 
εξελίξεις του φαινομένου της εμπορίας 
ανθρώπων, η παρούσα οδηγία υιοθετεί μια 
ευρύτερη έννοια ως προς το τι πρέπει να 
θεωρείται εμπορία ανθρώπων σε σχέση με 
την έννοια που λαμβάνεται υπόψη στην 
απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ, και 
συνεπώς περιλαμβάνει πρόσθετες μορφές 
εκμετάλλευσης. Στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας, η καταναγκαστική επαιτεία θα 
πρέπει να νοείται ως μορφή 
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καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσίας 
όπως ορίζονται στη σύμβαση ILO αριθ. 29 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας της 
29ης Ιουνίου 1930 για καταναγκαστική ή 
υποχρεωτική εργασία. Ως εκ τούτου, η 
εκμετάλλευση της επαιτείας εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του ορισμού της 
εμπορίας ανθρώπων μόνο εφόσον 
συντρέχουν όλα τα στοιχεία 
καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσιών.
Υπό το πρίσμα της σχετικής νομολογίας, 
το κύρος της ενδεχόμενης συναίνεσης για 
την εκτέλεση αυτής της υπηρεσίας θα 
πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση.
Εντούτοις, στις περιπτώσεις που ενέχεται 
παιδί, η ενδεχόμενη συναίνεση δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρείται 
έγκυρη. Ο όρος "εκμετάλλευση 
αξιόποινων δραστηριοτήτων" θα πρέπει να 
νοείται ως εκμετάλλευση προσώπου για τη 
διάπραξη, μεταξύ άλλων, μικροκλοπών, 
κλοπών σε καταστήματα και άλλων 
παρόμοιων πράξεων που υπόκεινται σε 
ποινές και συνεπάγονται οικονομικό 
όφελος. Ο ορισμός καλύπτει επίσης την 
εμπορία ανθρώπων με σκοπό την 
αφαίρεση οργάνων, που μπορεί να 
συνδεθεί με την εμπορία οργάνων και
συνιστά σοβαρή παραβίαση της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της 
σωματικής ακεραιότητας.

καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσίας 
όπως ορίζονται στη σύμβαση ILO αριθ. 29 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας της 
29ης Ιουνίου 1930 για καταναγκαστική ή 
υποχρεωτική εργασία. Ως εκ τούτου, η 
εκμετάλλευση της επαιτείας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χρησιμοποίησης εξαρτωμένου ατόμου 
που είναι θύμα εμπορίας για σκοπούς 
επαιτείας, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
του ορισμού της εμπορίας ανθρώπων μόνο 
εφόσον συντρέχουν όλα τα στοιχεία 
καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσιών.
Υπό το πρίσμα της σχετικής νομολογίας, 
το κύρος της ενδεχόμενης συναίνεσης για 
την εκτέλεση αυτής της υπηρεσίας θα 
πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση.
Εντούτοις, στις περιπτώσεις που ενέχεται 
παιδί, η ενδεχόμενη συναίνεση δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρείται 
έγκυρη. Ο όρος "εκμετάλλευση 
αξιόποινων δραστηριοτήτων" θα πρέπει να 
νοείται ως εκμετάλλευση προσώπου για τη 
διάπραξη, μεταξύ άλλων, μικροκλοπών, 
κλοπών σε καταστήματα και άλλων 
παρόμοιων πράξεων που υπόκεινται σε 
ποινές και συνεπάγονται οικονομικό 
όφελος. Ο ορισμός καλύπτει επίσης την 
εμπορία ανθρώπων με σκοπό την 
αφαίρεση οργάνων, που συνιστά σοβαρή 
παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
και της σωματικής ακεραιότητας.

Or. en

Τροπολογία 63
Lívia Járóka

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να αντιμετωπιστούν πρόσφατες 
εξελίξεις του φαινομένου της εμπορίας 
ανθρώπων, η παρούσα οδηγία υιοθετεί μια 

(5) Για να αντιμετωπιστούν πρόσφατες 
εξελίξεις του φαινομένου της εμπορίας 
ανθρώπων, η παρούσα οδηγία υιοθετεί μια 
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ευρύτερη έννοια ως προς το τι πρέπει να 
θεωρείται εμπορία ανθρώπων σε σχέση με 
την έννοια που λαμβάνεται υπόψη στην 
απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ, και 
συνεπώς περιλαμβάνει πρόσθετες μορφές 
εκμετάλλευσης. Στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας, η καταναγκαστική επαιτεία θα 
πρέπει να νοείται ως μορφή 
καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσίας 
όπως ορίζονται στη σύμβαση ILO αριθ. 29 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας της 
29ης Ιουνίου 1930 για καταναγκαστική ή 
υποχρεωτική εργασία. Ως εκ τούτου, η 
εκμετάλλευση της επαιτείας εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του ορισμού της 
εμπορίας ανθρώπων μόνο εφόσον 
συντρέχουν όλα τα στοιχεία 
καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσιών.
Υπό το πρίσμα της σχετικής νομολογίας, 
το κύρος της ενδεχόμενης συναίνεσης για 
την εκτέλεση αυτής της υπηρεσίας θα 
πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση.
Εντούτοις, στις περιπτώσεις που ενέχεται 
παιδί, η ενδεχόμενη συναίνεση δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρείται 
έγκυρη. Ο όρος "εκμετάλλευση 
αξιόποινων δραστηριοτήτων" θα πρέπει να 
νοείται ως εκμετάλλευση προσώπου για τη 
διάπραξη, μεταξύ άλλων, μικροκλοπών, 
κλοπών σε καταστήματα και άλλων 
παρόμοιων πράξεων που υπόκεινται σε 
ποινές και συνεπάγονται οικονομικό 
όφελος. Ο ορισμός καλύπτει επίσης την 
εμπορία ανθρώπων με σκοπό την 
αφαίρεση οργάνων, που μπορεί να 
συνδεθεί με την εμπορία οργάνων και
συνιστά σοβαρή παραβίαση της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της 
σωματικής ακεραιότητας.

ευρύτερη έννοια ως προς το τι πρέπει να 
θεωρείται εμπορία ανθρώπων σε σχέση με 
την έννοια που λαμβάνεται υπόψη στην 
απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ, και 
συνεπώς περιλαμβάνει πρόσθετες μορφές 
εκμετάλλευσης. Στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας, η καταναγκαστική επαιτεία θα 
πρέπει να νοείται ως μορφή 
καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσίας 
όπως ορίζονται στη σύμβαση ILO αριθ. 29 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας της 
29ης Ιουνίου 1930 για καταναγκαστική ή 
υποχρεωτική εργασία. Ως εκ τούτου, η 
εκμετάλλευση της επαιτείας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χρησιμοποίησης εξαρτωμένου ατόμου 
που είναι θύμα εμπορίας για σκοπούς 
επαιτείας ανεξάρτητα από τη σχέση του 
με τους δράστες, εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του ορισμού της εμπορίας 
ανθρώπων μόνο εφόσον συντρέχουν όλα 
τα στοιχεία καταναγκαστικής εργασίας ή 
υπηρεσιών. Υπό το πρίσμα της σχετικής 
νομολογίας, το κύρος της ενδεχόμενης 
συναίνεσης για την εκτέλεση αυτής της 
υπηρεσίας θα πρέπει να αξιολογείται κατά 
περίπτωση. Εντούτοις, στις περιπτώσεις 
που ενέχεται παιδί, η ενδεχόμενη 
συναίνεση δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να θεωρείται έγκυρη. Ο όρος
"εκμετάλλευση αξιόποινων 
δραστηριοτήτων" θα πρέπει να νοείται ως 
εκμετάλλευση προσώπου για τη διάπραξη, 
μεταξύ άλλων, μικροκλοπών, κλοπών σε 
καταστήματα και άλλων παρόμοιων 
πράξεων που υπόκεινται σε ποινές και 
συνεπάγονται οικονομικό όφελος. Ο 
ορισμός καλύπτει επίσης την εμπορία 
ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση 
οργάνων, που συνιστά σοβαρή παραβίαση 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της 
σωματικής ακεραιότητας.

Or. en
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Τροπολογία 64
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να αντιμετωπιστούν πρόσφατες 
εξελίξεις του φαινομένου της εμπορίας 
ανθρώπων, η παρούσα οδηγία υιοθετεί μια 
ευρύτερη έννοια ως προς το τι πρέπει να
θεωρείται εμπορία ανθρώπων σε σχέση με 
την έννοια που λαμβάνεται υπόψη στην 
απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ, και 
συνεπώς περιλαμβάνει πρόσθετες μορφές 
εκμετάλλευσης. Στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας, η καταναγκαστική επαιτεία θα 
πρέπει να νοείται ως μορφή 
καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσίας 
όπως ορίζονται στη σύμβαση ILO αριθ. 29 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας της 
29ης Ιουνίου 1930 για καταναγκαστική ή 
υποχρεωτική εργασία. Ως εκ τούτου, η 
εκμετάλλευση της επαιτείας εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του ορισμού της 
εμπορίας ανθρώπων μόνο εφόσον 
συντρέχουν όλα τα στοιχεία 
καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσιών.
Υπό το πρίσμα της σχετικής νομολογίας, 
το κύρος της ενδεχόμενης συναίνεσης για 
την εκτέλεση αυτής της υπηρεσίας θα 
πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση.
Εντούτοις, στις περιπτώσεις που ενέχεται 
παιδί, η ενδεχόμενη συναίνεση δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρείται 
έγκυρη. Ο όρος "εκμετάλλευση 
αξιόποινων δραστηριοτήτων" θα πρέπει να 
νοείται ως εκμετάλλευση προσώπου για τη 
διάπραξη, μεταξύ άλλων, μικροκλοπών, 
κλοπών σε καταστήματα και άλλων 
παρόμοιων πράξεων που υπόκεινται σε 
ποινές και συνεπάγονται οικονομικό 
όφελος. Ο ορισμός καλύπτει επίσης την 
εμπορία ανθρώπων με σκοπό την 
αφαίρεση οργάνων, που μπορεί να 
συνδεθεί με την εμπορία οργάνων και 
συνιστά σοβαρή παραβίαση της 

(5) Για να αντιμετωπιστούν πρόσφατες 
εξελίξεις του φαινομένου της εμπορίας 
ανθρώπων, η παρούσα οδηγία υιοθετεί μια 
ευρύτερη έννοια ως προς το τι πρέπει να 
θεωρείται εμπορία ανθρώπων σε σχέση με 
την έννοια που λαμβάνεται υπόψη στην 
απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ, και 
συνεπώς περιλαμβάνει πρόσθετες μορφές 
εκμετάλλευσης. Στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας, η καταναγκαστική επαιτεία θα 
πρέπει να νοείται ως μορφή 
καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσίας 
όπως ορίζονται στη σύμβαση ILO αριθ. 29 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας της 
29ης Ιουνίου 1930 για καταναγκαστική ή 
υποχρεωτική εργασία. Ως εκ τούτου, η 
εκμετάλλευση της επαιτείας εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του ορισμού της 
εμπορίας ανθρώπων μόνο εφόσον 
συντρέχουν όλα τα στοιχεία 
καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσιών.
Υπό το πρίσμα της σχετικής νομολογίας, 
το κύρος της ενδεχόμενης συναίνεσης για 
την εκτέλεση αυτής της υπηρεσίας θα 
πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση.
Εντούτοις, στις περιπτώσεις που ενέχεται 
παιδί, η ενδεχόμενη συναίνεση δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρείται 
έγκυρη. Ο όρος "εκμετάλλευση 
αξιόποινων δραστηριοτήτων" θα πρέπει να 
νοείται ως εκμετάλλευση προσώπου για τη 
διάπραξη, μεταξύ άλλων, μικροκλοπών, 
κλοπών σε καταστήματα και άλλων 
παρόμοιων πράξεων που υπόκεινται σε 
ποινές και συνεπάγονται οικονομικό 
όφελος. Ο ορισμός καλύπτει επίσης την 
εμπορία ανθρώπων με σκοπό την
παράνομη υιοθεσία παιδιών και 
αγέννητων παιδιών, την αφαίρεση 
οργάνων, που μπορεί να συνδεθεί με την 
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ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της 
σωματικής ακεραιότητας.

εμπορία οργάνων και συνιστά σοβαρή 
παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
και της σωματικής ακεραιότητας.

Or. en

Τροπολογία 65
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να αντιμετωπιστούν πρόσφατες 
εξελίξεις του φαινομένου της εμπορίας 
ανθρώπων, η παρούσα οδηγία υιοθετεί μια 
ευρύτερη έννοια ως προς το τι πρέπει να 
θεωρείται εμπορία ανθρώπων σε σχέση με 
την έννοια που λαμβάνεται υπόψη στην 
απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ, και 
συνεπώς περιλαμβάνει πρόσθετες μορφές 
εκμετάλλευσης. Στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας, η καταναγκαστική επαιτεία θα 
πρέπει να νοείται ως μορφή 
καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσίας 
όπως ορίζονται στη σύμβαση ILO αριθ. 29 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας της 
29ης Ιουνίου 1930 για καταναγκαστική ή 
υποχρεωτική εργασία. Ως εκ τούτου, η 
εκμετάλλευση της επαιτείας εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του ορισμού της 
εμπορίας ανθρώπων μόνο εφόσον 
συντρέχουν όλα τα στοιχεία 
καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσιών. 
Υπό το πρίσμα της σχετικής νομολογίας, 
το κύρος της ενδεχόμενης συναίνεσης για 
την εκτέλεση αυτής της υπηρεσίας θα 
πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση. 
Εντούτοις, στις περιπτώσεις που ενέχεται 
παιδί, η ενδεχόμενη συναίνεση δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρείται 
έγκυρη. Ο όρος "εκμετάλλευση 
αξιόποινων δραστηριοτήτων" θα πρέπει να 
νοείται ως εκμετάλλευση προσώπου για τη 
διάπραξη, μεταξύ άλλων, μικροκλοπών, 

(5) Για να αντιμετωπιστούν πρόσφατες 
εξελίξεις του φαινομένου της εμπορίας 
ανθρώπων, η παρούσα οδηγία υιοθετεί μια 
ευρύτερη έννοια ως προς το τι πρέπει να 
θεωρείται εμπορία ανθρώπων σε σχέση με 
την έννοια που λαμβάνεται υπόψη στην 
απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ, και 
συνεπώς περιλαμβάνει πρόσθετες μορφές 
εκμετάλλευσης. Στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας, η καταναγκαστική επαιτεία θα 
πρέπει να νοείται ως μορφή 
καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσίας 
όπως ορίζονται στη σύμβαση ILO αριθ. 29 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας της 
29ης Ιουνίου 1930 για καταναγκαστική ή 
υποχρεωτική εργασία. Ως εκ τούτου, η 
εκμετάλλευση της επαιτείας εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του ορισμού της 
εμπορίας ανθρώπων μόνο εφόσον 
συντρέχουν όλα τα στοιχεία 
καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσιών.
Υπό το πρίσμα της σχετικής νομολογίας, 
το κύρος της ενδεχόμενης συναίνεσης για 
την εκτέλεση αυτής της υπηρεσίας θα 
πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση.
Εντούτοις, στις περιπτώσεις που ενέχεται 
παιδί και σε όλες τις περιπτώσεις 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, η 
ενδεχόμενη συναίνεση δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να θεωρείται έγκυρη. Ο 
όρος "εκμετάλλευση αξιόποινων 
δραστηριοτήτων" θα πρέπει να νοείται ως 
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κλοπών σε καταστήματα και άλλων 
παρόμοιων πράξεων που υπόκεινται σε 
ποινές και συνεπάγονται οικονομικό 
όφελος. Ο ορισμός καλύπτει επίσης την 
εμπορία ανθρώπων με σκοπό την 
αφαίρεση οργάνων, που μπορεί να 
συνδεθεί με την εμπορία οργάνων και 
συνιστά σοβαρή παραβίαση της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της 
σωματικής ακεραιότητας.

εκμετάλλευση προσώπου για τη διάπραξη, 
μεταξύ άλλων, μικροκλοπών, κλοπών σε 
καταστήματα και άλλων παρόμοιων 
πράξεων που υπόκεινται σε ποινές και 
συνεπάγονται οικονομικό όφελος. Ο 
ορισμός καλύπτει επίσης την εμπορία 
ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση 
οργάνων, που μπορεί να συνδεθεί με την 
εμπορία οργάνων και συνιστά σοβαρή 
παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
και της σωματικής ακεραιότητας.

Or. en

Τροπολογία 66
Γεώργιος Παπανικολάου, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να αντιμετωπιστούν πρόσφατες 
εξελίξεις του φαινομένου της εμπορίας 
ανθρώπων, η παρούσα οδηγία υιοθετεί μια 
ευρύτερη έννοια ως προς το τι πρέπει να 
θεωρείται εμπορία ανθρώπων σε σχέση με 
την έννοια που λαμβάνεται υπόψη στην 
απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ, και 
συνεπώς περιλαμβάνει πρόσθετες μορφές 
εκμετάλλευσης. Στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας, η καταναγκαστική επαιτεία θα 
πρέπει να νοείται ως μορφή 
καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσίας 
όπως ορίζονται στη σύμβαση ILO αριθ. 29 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας της 
29ης Ιουνίου 1930 για καταναγκαστική ή 
υποχρεωτική εργασία. Ως εκ τούτου, η 
εκμετάλλευση της επαιτείας εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του ορισμού της 
εμπορίας ανθρώπων μόνο εφόσον 
συντρέχουν όλα τα στοιχεία 
καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσιών. 
Υπό το πρίσμα της σχετικής νομολογίας, 
το κύρος της ενδεχόμενης συναίνεσης για 
την εκτέλεση αυτής της υπηρεσίας θα 

(5) Για να αντιμετωπιστούν πρόσφατες 
εξελίξεις του φαινομένου της εμπορίας 
ανθρώπων, η παρούσα οδηγία υιοθετεί μια 
ευρύτερη έννοια ως προς το τι πρέπει να 
θεωρείται εμπορία ανθρώπων σε σχέση με 
την έννοια που λαμβάνεται υπόψη στην 
απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ, και 
συνεπώς περιλαμβάνει πρόσθετες μορφές 
εκμετάλλευσης. Στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας, η καταναγκαστική επαιτεία θα 
πρέπει να νοείται ως μορφή 
καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσίας 
όπως ορίζονται στη σύμβαση ILO αριθ. 29 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας της 
29ης Ιουνίου 1930 για καταναγκαστική ή 
υποχρεωτική εργασία. Ως εκ τούτου, η 
εκμετάλλευση της επαιτείας εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του ορισμού της 
εμπορίας ανθρώπων μόνο εφόσον 
συντρέχουν όλα τα στοιχεία 
καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσιών.
Υπό το πρίσμα της σχετικής νομολογίας, 
το κύρος της ενδεχόμενης συναίνεσης για 
την εκτέλεση αυτής της υπηρεσίας θα 
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πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση. 
Εντούτοις, στις περιπτώσεις που ενέχεται 
παιδί, η ενδεχόμενη συναίνεση δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρείται 
έγκυρη. Ο όρος "εκμετάλλευση 
αξιόποινων δραστηριοτήτων" θα πρέπει να 
νοείται ως εκμετάλλευση προσώπου για τη 
διάπραξη, μεταξύ άλλων, μικροκλοπών, 
κλοπών σε καταστήματα και άλλων 
παρόμοιων πράξεων που υπόκεινται σε 
ποινές και συνεπάγονται οικονομικό 
όφελος. Ο ορισμός καλύπτει επίσης την 
εμπορία ανθρώπων με σκοπό την 
αφαίρεση οργάνων, που μπορεί να 
συνδεθεί με την εμπορία οργάνων και 
συνιστά σοβαρή παραβίαση της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της 
σωματικής ακεραιότητας.

πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση.
Εντούτοις, στις περιπτώσεις που ενέχεται 
παιδί, η ενδεχόμενη συναίνεση δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρείται 
έγκυρη. Ο όρος "εκμετάλλευση 
αξιόποινων δραστηριοτήτων" θα πρέπει να 
νοείται ως εκμετάλλευση προσώπου για τη 
διάπραξη, μεταξύ άλλων, μικροκλοπών, 
κλοπών σε καταστήματα, εγκλημάτων που 
συνδέονται με τα ναρκωτικά και άλλων 
παρόμοιων πράξεων που υπόκεινται σε 
ποινές και συνεπάγονται οικονομικό 
όφελος. Ο ορισμός καλύπτει επίσης την 
εμπορία ανθρώπων με σκοπό την 
αφαίρεση οργάνων, που μπορεί να 
συνδεθεί με την εμπορία οργάνων και 
συνιστά σοβαρή παραβίαση της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της 
σωματικής ακεραιότητας.

Or. en

Τροπολογία 67
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Τα μέλη της οικογένειας ή οι 
συγγενείς παιδιών που επαιτούν ενδέχεται 
να εμπλέκονται στη διαδικασία εμπορίας 
ανθρώπων που έχει ως αποτέλεσμα το να 
επιδίδεται ένα παιδί στην επαιτεία στο 
πλαίσιο καταστάσεων εκμετάλλευσης.
Προκειμένου να υπάρξει η κατάλληλη 
αντιμετώπιση, θα πρέπει να γίνεται 
ατομική αξιολόγηση για την περίπτωση 
του κάθε παιδιού, που θα λαμβάνει υπόψη 
την άποψη του παιδιού και την 
οικογενειακή του κατάσταση, 
περιλαμβανομένου του ρόλου των μελών 
της οικογένειάς του στη διαδικασία 
εμπορίας ανθρώπων. Η απόφαση που θα 
λαμβάνεται θα πρέπει να είναι προς το 
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ύψιστο συμφέρον του παιδιού ενώ 
αναγνωρίζεται ότι ενδέχεται σε ορισμένες 
περιστάσεις η κοινωνική πρόνοια για το 
παιδί και τα μέλη της οικογένειας να είναι 
η πλέον ενδεδειγμένη αντιμετώπιση της 
κατάστασης ενώ σε άλλες περιπτώσεις 
μπορεί να ενδείκνυται η ποινική δίωξη 
των γονέων ή συγγενών, εφόσον 
εμπλέκονται στη διαδικασία εμπορίας 
ανθρώπων. 

Or. en

Τροπολογία 68
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Για την ουσιαστική πρόληψη, 
προστασία και δίωξη θα πρέπει να γίνεται 
διάκριση μεταξύ της εμπορίας ανθρώπων 
με σκοπό την αφαίρεση οργάνων, η οποία 
μπορεί να διαπραχθεί μόνον εφόσον τα 
όργανα αφαιρούνται από ζώντες δότες, 
και της εμπορίας οργάνων, ιστών και 
κυττάρων. Θα πρέπει να διαμορφωθεί μια 
στοχευμένη προσέγγιση και να τεθεί σε 
εφαρμογή από την Επιτροπή και τη 
Europol, προτεραιότητα της οποίας θα 
πρέπει να είναι η βελτίωση της 
παρακολούθησης και των δύο μορφών 
εμπορίας οργάνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να περιληφθεί η εμπορία οργάνων στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών 
νομοθετημάτων της ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, η πρόταση οδηγίας θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τη βασική σύσταση της κοινής μελέτης του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωμένων 
Εθνών με θέμα "Εμπορία οργάνων, ιστών και κυττάρων και εμπορία ανθρώπων για τους 
σκοπούς της αφαίρεσης οργάνων", που δημοσιεύτηκε το 2009, η οποία κάνει σαφή νομική 
διάκριση μεταξύ των δύο μορφών εμπορίας, και την ανάγκη συλλογής αξιόπιστων συναφών 
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στοιχείων.

Τροπολογία 69
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η αυστηρότητα των ποινών στην 
παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζει την όλο 
και μεγαλύτερη ανησυχία στα κράτη μέλη 
σχετικά με την αυξανόμενη εμπορία 
ανθρώπων. Δεδομένης της σοβαρότητας 
του αδικήματος, η παρούσα οδηγία 
αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης 
εναρμόνισης και μεγαλύτερης 
αυστηρότητας των ποινών στην ΕΕ. Όταν 
το αδίκημα διαπράττεται υπό ορισμένες 
περιστάσεις, για παράδειγμα σε βάρος 
ιδιαίτερα ευάλωτου θύματος, η ποινή θα 
πρέπει να είναι αυστηρότερη. Στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας, μεταξύ των 
ιδιαίτερα ευάλωτων προσώπων θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον όλα 
τα παιδιά καθώς και ενήλικες ιδιαίτερα 
ευάλωτοι για λόγους εγκυμοσύνης, υγείας 
ή αναπηρίας κατά τον χρόνο διάπραξης 
του αδικήματος. Όταν το αδίκημα είναι 
ιδιαζόντως σοβαρό, για παράδειγμα όταν 
τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του θύματος ή 
όταν έχει χρησιμοποιηθεί σοβαρή βία ή 
έχει προκληθεί σοβαρή βλάβη στο θύμα, 
αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε 
ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Όταν στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας γίνεται 
αναφορά σε παράδοση, η αναφορά 
ερμηνεύεται σύμφωνα με την απόφαση-
πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό 
ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες 
παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών.

(6) Η αυστηρότητα των ποινών στην 
παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζει την όλο 
και μεγαλύτερη ανησυχία στα κράτη μέλη 
σχετικά με την αυξανόμενη εμπορία 
ανθρώπων. Δεδομένης της σοβαρότητας 
του αδικήματος, η παρούσα οδηγία 
αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης 
εναρμόνισης και μεγαλύτερης 
αυστηρότητας των ποινών στην ΕΕ. Όταν 
το αδίκημα διαπράττεται υπό ορισμένες 
περιστάσεις, για παράδειγμα σε βάρος 
ιδιαίτερα ευάλωτου θύματος, η ποινή θα 
πρέπει να είναι αυστηρότερη. Στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας, μεταξύ των 
ιδιαίτερα ευάλωτων προσώπων θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον όλα 
τα παιδιά καθώς και ενήλικες ιδιαίτερα 
ευάλωτοι για λόγους εγκυμοσύνης, υγείας, 
αναπηρίας ή τα θύματα που έχουν 
υποβληθεί σε βασανιστήρια, βιασμό ή 
άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, 
σωματικής ή σεξουαλικής βίας. Όταν το 
αδίκημα είναι ιδιαζόντως σοβαρό, για 
παράδειγμα όταν τίθεται σε κίνδυνο η ζωή 
του θύματος ή όταν έχει χρησιμοποιηθεί 
σοβαρή βία ή έχει προκληθεί σοβαρή 
βλάβη στο θύμα, αυτό θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται σε ιδιαίτερα αυστηρές 
ποινές. Όταν στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας γίνεται αναφορά σε παράδοση, η 
αναφορά ερμηνεύεται σύμφωνα με την 
απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για το 
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις 
διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των 
κρατών μελών.
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Or. en

Τροπολογία 70
Lívia Járóka

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η αυστηρότητα των ποινών στην 
παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζει την όλο 
και μεγαλύτερη ανησυχία στα κράτη μέλη 
σχετικά με την αυξανόμενη εμπορία 
ανθρώπων. Δεδομένης της σοβαρότητας 
του αδικήματος, η παρούσα οδηγία 
αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης 
εναρμόνισης και μεγαλύτερης 
αυστηρότητας των ποινών στην ΕΕ. Όταν 
το αδίκημα διαπράττεται υπό ορισμένες 
περιστάσεις, για παράδειγμα σε βάρος 
ιδιαίτερα ευάλωτου θύματος, η ποινή θα 
πρέπει να είναι αυστηρότερη. Στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας, μεταξύ των 
ιδιαίτερα ευάλωτων προσώπων θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον όλα 
τα παιδιά καθώς και ενήλικες ιδιαίτερα 
ευάλωτοι για λόγους εγκυμοσύνης, υγείας 
ή αναπηρίας κατά τον χρόνο διάπραξης 
του αδικήματος. Όταν το αδίκημα είναι 
ιδιαζόντως σοβαρό, για παράδειγμα όταν 
τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του θύματος ή 
όταν έχει χρησιμοποιηθεί σοβαρή βία ή 
έχει προκληθεί σοβαρή βλάβη στο θύμα, 
αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε 
ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Όταν στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας γίνεται 
αναφορά σε παράδοση, η αναφορά 
ερμηνεύεται σύμφωνα με την απόφαση-
πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό 
ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες 
παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών.

(6) Η αυστηρότητα των ποινών στην 
παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζει την όλο 
και μεγαλύτερη ανησυχία στα κράτη μέλη 
σχετικά με την αυξανόμενη εμπορία 
ανθρώπων. Δεδομένης της σοβαρότητας 
του αδικήματος, η παρούσα οδηγία 
αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης 
εναρμόνισης και μεγαλύτερης 
αυστηρότητας των ποινών στην ΕΕ. Όταν 
το αδίκημα διαπράττεται υπό ορισμένες 
περιστάσεις, για παράδειγμα σε βάρος 
ιδιαίτερα ευάλωτου θύματος, η ποινή θα 
πρέπει να είναι αυστηρότερη. Στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας, μεταξύ των 
ιδιαίτερα ευάλωτων προσώπων θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον όλα 
τα παιδιά καθώς και ενήλικες ιδιαίτερα 
ευάλωτοι για λόγους φύλου, εγκυμοσύνης, 
υγείας ή αναπηρίας ή τα θύματα που 
έχουν υποβληθεί σε βασανιστήρια, 
καταναγκαστική χρήση 
ναρκωτικών/φαρμάκων, βιασμό ή άλλες 
σοβαρές μορφές ψυχολογικής, σωματικής 
ή σεξουαλικής βίας. Όταν το αδίκημα 
είναι ιδιαζόντως σοβαρό, για παράδειγμα 
όταν τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του θύματος 
ή όταν έχει χρησιμοποιηθεί σοβαρή βία ή 
έχει προκληθεί σοβαρή βλάβη στο θύμα, 
αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε 
ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Όταν στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας γίνεται 
αναφορά σε παράδοση, η αναφορά 
ερμηνεύεται σύμφωνα με την απόφαση-
πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό 
ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες 
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παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η αυστηρότητα των ποινών στην 
παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζει την όλο 
και μεγαλύτερη ανησυχία στα κράτη μέλη 
σχετικά με την αυξανόμενη εμπορία 
ανθρώπων. Δεδομένης της σοβαρότητας 
του αδικήματος, η παρούσα οδηγία 
αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης 
εναρμόνισης και μεγαλύτερης 
αυστηρότητας των ποινών στην ΕΕ. Όταν 
το αδίκημα διαπράττεται υπό ορισμένες 
περιστάσεις, για παράδειγμα σε βάρος 
ιδιαίτερα ευάλωτου θύματος, η ποινή θα 
πρέπει να είναι αυστηρότερη. Στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας, μεταξύ των 
ιδιαίτερα ευάλωτων προσώπων θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον όλα 
τα παιδιά καθώς και ενήλικες ιδιαίτερα 
ευάλωτοι για λόγους εγκυμοσύνης, υγείας 
ή αναπηρίας κατά τον χρόνο διάπραξης 
του αδικήματος. Όταν το αδίκημα είναι 
ιδιαζόντως σοβαρό, για παράδειγμα όταν 
τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του θύματος ή 
όταν έχει χρησιμοποιηθεί σοβαρή βία ή 
έχει προκληθεί σοβαρή βλάβη στο θύμα, 
αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε 
ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Όταν στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας γίνεται 
αναφορά σε παράδοση, η αναφορά 
ερμηνεύεται σύμφωνα με την απόφαση-
πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό 
ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες 
παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών.

(6) Η αυστηρότητα των ποινών στην 
παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζει την όλο 
και μεγαλύτερη ανησυχία στα κράτη μέλη 
σχετικά με την αυξανόμενη εμπορία 
ανθρώπων. Δεδομένης της σοβαρότητας 
του αδικήματος, η παρούσα οδηγία 
αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης 
εναρμόνισης και μεγαλύτερης 
αυστηρότητας των ποινών στην ΕΕ. Όταν 
το αδίκημα διαπράττεται υπό ορισμένες 
περιστάσεις, για παράδειγμα σε βάρος 
ιδιαίτερα ευάλωτου θύματος, η ποινή θα 
πρέπει να είναι αυστηρότερη. Στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας, μεταξύ των 
ιδιαίτερα ευάλωτων προσώπων θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον όλα 
τα παιδιά καθώς και ενήλικες ιδιαίτερα 
ευάλωτοι για λόγους φύλου, εγκυμοσύνης, 
υγείας ή αναπηρίας και καθεστώτος 
μετανάστη κατά τον χρόνο διάπραξης του 
αδικήματος. Όταν το αδίκημα είναι 
ιδιαζόντως σοβαρό, για παράδειγμα όταν 
τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του θύματος ή 
όταν έχει χρησιμοποιηθεί σοβαρή βία ή 
έχει προκληθεί σοβαρή βλάβη στο θύμα, 
αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε 
ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Όταν στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας γίνεται 
αναφορά σε παράδοση, η αναφορά 
ερμηνεύεται σύμφωνα με την απόφαση-
πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό 
ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες 
παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών.
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η αυστηρότητα των ποινών στην 
παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζει την όλο 
και μεγαλύτερη ανησυχία στα κράτη μέλη 
σχετικά με την αυξανόμενη εμπορία 
ανθρώπων. Δεδομένης της σοβαρότητας 
του αδικήματος, η παρούσα οδηγία 
αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης 
εναρμόνισης και μεγαλύτερης 
αυστηρότητας των ποινών στην ΕΕ. Όταν 
το αδίκημα διαπράττεται υπό ορισμένες 
περιστάσεις, για παράδειγμα σε βάρος 
ιδιαίτερα ευάλωτου θύματος, η ποινή θα 
πρέπει να είναι αυστηρότερη. Στο πλαίσιο
της παρούσας οδηγίας, μεταξύ των 
ιδιαίτερα ευάλωτων προσώπων θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον όλα 
τα παιδιά καθώς και ενήλικες ιδιαίτερα 
ευάλωτοι για λόγους εγκυμοσύνης, υγείας 
ή αναπηρίας κατά τον χρόνο διάπραξης 
του αδικήματος. Όταν το αδίκημα είναι 
ιδιαζόντως σοβαρό, για παράδειγμα όταν 
τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του θύματος ή 
όταν έχει χρησιμοποιηθεί σοβαρή βία ή 
έχει προκληθεί σοβαρή βλάβη στο θύμα, 
αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε 
ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Όταν στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας γίνεται 
αναφορά σε παράδοση, η αναφορά 
ερμηνεύεται σύμφωνα με την απόφαση-
πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό 
ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες 
παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών.

(6) Η αυστηρότητα των ποινών στην 
παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζει την όλο 
και μεγαλύτερη ανησυχία στα κράτη μέλη 
σχετικά με την αυξανόμενη εμπορία 
ανθρώπων. Δεδομένης της σοβαρότητας 
του αδικήματος, η παρούσα οδηγία 
αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης 
εναρμόνισης και μεγαλύτερης 
αυστηρότητας των ποινών στην ΕΕ. Όταν 
το αδίκημα διαπράττεται υπό ορισμένες 
περιστάσεις, για παράδειγμα σε βάρος 
ιδιαίτερα ευάλωτου θύματος, η ποινή θα 
πρέπει να είναι αυστηρότερη. Στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας, μεταξύ των 
ιδιαίτερα ευάλωτων προσώπων θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον όλα 
τα παιδιά καθώς και ενήλικες ιδιαίτερα 
ευάλωτοι για λόγους φύλου, εγκυμοσύνης, 
υγείας ή αναπηρίας και καθεστώτος 
μετανάστη κατά τον χρόνο διάπραξης του 
αδικήματος. Όταν το αδίκημα είναι 
ιδιαζόντως σοβαρό, για παράδειγμα όταν 
τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του θύματος ή 
όταν έχει χρησιμοποιηθεί σοβαρή βία, 
περιλαμβανομένης της ανδρικής βίας 
κατά των γυναικών, ή έχει προκληθεί 
σοβαρή βλάβη στο θύμα, αυτό θα πρέπει 
να αντικατοπτρίζεται σε ιδιαίτερα 
αυστηρές ποινές. Όταν στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας γίνεται αναφορά σε 
παράδοση, η αναφορά ερμηνεύεται 
σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 
2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό ένταλμα 
σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης 
μεταξύ των κρατών μελών.
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(8) Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής 
διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων 
σχετικών με την εμπορία ανθρώπων, η 
έναρξή τους δεν θα πρέπει να εξαρτάται 
από την κατάθεση μήνυσης ή έγκλησης εκ 
μέρους των θυμάτων. Η δίωξη πρέπει να 
επιτρέπεται για ικανό χρονικό διάστημα
μετά την ενηλικίωση του θύματος. Οι 
υπάλληλοι των υπηρεσιών επιβολής του 
νόμου και δίωξης θα πρέπει να έχουν 
τύχει επαρκούς επιμόρφωσης, επίσης με 
σκοπό την ενίσχυση της εφαρμογής του 
διεθνούς δικαίου και της δικαστικής 
συνεργασίας. Όσοι είναι υπεύθυνοι για τη 
διερεύνηση και την άσκηση διώξεων στην 
περίπτωση αυτού του τύπου αδικημάτων
θα πρέπει να έχουν επίσης πρόσβαση σε 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη 
διερεύνηση του οργανωμένου εγκλήματος 
ή άλλων σοβαρών ποινικών αδικημάτων· 
στα εργαλεία αυτά μπορεί να 
περιλαμβάνονται παρακολούθηση των 
επικοινωνιών, κεκαλυμμένη 
παρακολούθηση συμπεριλαμβανόμενης 
και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, 
παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών 
και άλλες οικονομικής φύσεως έρευνες.

(8) Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής 
διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων 
σχετικών με την εμπορία ανθρώπων, η 
έναρξή τους δεν θα πρέπει να εξαρτάται 
από την κατάθεση μήνυσης ή έγκλησης εκ 
μέρους των θυμάτων. Σύμφωνα με την 
εθνική τους νομοθεσία, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα 
προκειμένου να διευκολύνουν τη δίωξη
των αδικημάτων που αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία, μετά την ενηλικίωση του 
θύματος. Η διερεύνηση πρέπει να
λαμβάνει δεόντως υπόψη τις τεχνολογίες 
πληροφορίας και επικοινωνίας που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη του 
αδικήματος και να αναπτύσσει ειδικά 
εργαλεία πρόληψης και αντιμετώπισης 
της εμπορίας με τη βοήθεια του 
Διαδικτύου. Όσοι είναι υπεύθυνοι για τη 
διερεύνηση και την άσκηση διώξεων θα 
πρέπει να έχουν επίσης πρόσβαση σε 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη 
διερεύνηση του οργανωμένου εγκλήματος 
ή άλλων σοβαρών ποινικών αδικημάτων· 
στα εργαλεία αυτά μπορεί να 
περιλαμβάνονται παρακολούθηση των 
επικοινωνιών, κεκαλυμμένη 
παρακολούθηση συμπεριλαμβανόμενης 
και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, 
παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών 
και άλλες οικονομικής φύσεως έρευνες.

Or. en
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(8) Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής 
διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων 
σχετικών με την εμπορία ανθρώπων, η 
έναρξή τους δεν θα πρέπει να εξαρτάται 
από την κατάθεση μήνυσης ή έγκλησης εκ 
μέρους των θυμάτων. Η δίωξη πρέπει να 
επιτρέπεται για ικανό χρονικό διάστημα 
μετά την ενηλικίωση του θύματος. Οι 
υπάλληλοι των υπηρεσιών επιβολής του 
νόμου και δίωξης θα πρέπει να έχουν τύχει 
επαρκούς επιμόρφωσης, επίσης με σκοπό 
την ενίσχυση της εφαρμογής του διεθνούς 
δικαίου και της δικαστικής συνεργασίας. 
Όσοι είναι υπεύθυνοι για τη διερεύνηση 
και την άσκηση διώξεων στην περίπτωση 
αυτού του τύπου αδικημάτων θα πρέπει να 
έχουν επίσης πρόσβαση σε εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση του 
οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων 
σοβαρών ποινικών αδικημάτων· στα 
εργαλεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται 
παρακολούθηση των επικοινωνιών, 
κεκαλυμμένη παρακολούθηση 
συμπεριλαμβανόμενης και της 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης, 
παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών 
και άλλες οικονομικής φύσεως έρευνες.

(8) Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής 
διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων 
σχετικών με την εμπορία ανθρώπων, η 
έναρξή τους δεν θα πρέπει να εξαρτάται 
από την κατάθεση μήνυσης ή έγκλησης εκ 
μέρους των θυμάτων. Η δίωξη πρέπει να 
επιτρέπεται για ικανό χρονικό διάστημα 
μετά την ενηλικίωση του θύματος. Οι 
υπάλληλοι των υπηρεσιών επιβολής του 
νόμου και δίωξης θα πρέπει να έχουν τύχει 
επαρκούς επιμόρφωσης, επίσης με σκοπό 
την ενίσχυση της εφαρμογής του διεθνούς 
δικαίου και της δικαστικής συνεργασίας. 
Όσοι είναι υπεύθυνοι για τη διερεύνηση 
και την άσκηση διώξεων στην περίπτωση 
αυτού του τύπου αδικημάτων θα πρέπει να 
έχουν επίσης πρόσβαση σε εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση του 
οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων 
σοβαρών ποινικών αδικημάτων· στα 
εργαλεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται 
παρακολούθηση των επικοινωνιών, 
κεκαλυμμένη παρακολούθηση 
συμπεριλαμβανόμενης και της 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης, 
παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών 
και άλλες οικονομικής φύσεως έρευνες. Η 
πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων έχει 
πολύ μεγάλη σημασία και για το σκοπό 
αυτό τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αποδίδουν προτεραιότητα στην 
καταπολέμησή της και στη με κάθε 
τρόπο βελτίωση της απάντησης της 
ποινικής δικαιοσύνης στην εμπορία 
ανθρώπων.

Or. en
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(8) Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής 
διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων 
σχετικών με την εμπορία ανθρώπων, η 
έναρξή τους δεν θα πρέπει να εξαρτάται 
από την κατάθεση μήνυσης ή έγκλησης εκ 
μέρους των θυμάτων. Η δίωξη πρέπει να 
επιτρέπεται για ικανό χρονικό διάστημα 
μετά την ενηλικίωση του θύματος. Οι 
υπάλληλοι των υπηρεσιών επιβολής του 
νόμου και δίωξης θα πρέπει να έχουν τύχει 
επαρκούς επιμόρφωσης, επίσης με σκοπό 
την ενίσχυση της εφαρμογής του διεθνούς 
δικαίου και της δικαστικής συνεργασίας.
Όσοι είναι υπεύθυνοι για τη διερεύνηση 
και την άσκηση διώξεων στην περίπτωση 
αυτού του τύπου αδικημάτων θα πρέπει να 
έχουν επίσης πρόσβαση σε εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση του 
οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων 
σοβαρών ποινικών αδικημάτων· στα 
εργαλεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται 
παρακολούθηση των επικοινωνιών, 
κεκαλυμμένη παρακολούθηση 
συμπεριλαμβανόμενης και της 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης, 
παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών 
και άλλες οικονομικής φύσεως έρευνες.

(8) Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής 
διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων 
σχετικών με την εμπορία ανθρώπων, η 
έναρξή τους δεν θα πρέπει να εξαρτάται 
από την κατάθεση μήνυσης ή έγκλησης εκ 
μέρους των θυμάτων. Η δίωξη πρέπει να 
επιτρέπεται για ικανό χρονικό διάστημα 
μετά την ενηλικίωση του θύματος. Οι 
υπάλληλοι των υπηρεσιών επιβολής του 
νόμου και δίωξης θα πρέπει να έχουν τύχει 
επαρκούς επιμόρφωσης, επίσης με σκοπό 
την ενίσχυση της εφαρμογής του διεθνούς 
δικαίου και της δικαστικής συνεργασίας.
Όσοι είναι υπεύθυνοι για τη διερεύνηση 
και την άσκηση διώξεων στην περίπτωση 
αυτού του τύπου αδικημάτων θα πρέπει να 
έχουν επίσης πρόσβαση σε ειδικά εργαλεία 
που χρησιμοποιούνται ήδη για τη 
διερεύνηση του οργανωμένου εγκλήματος 
ή άλλων σοβαρών ποινικών αδικημάτων· 
στα εργαλεία αυτά μπορεί να 
περιλαμβάνονται παρακολούθηση των 
επικοινωνιών, κεκαλυμμένη 
παρακολούθηση συμπεριλαμβανόμενης 
και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης,
μυστικούς πράκτορες της αστυνομίας,
παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών 
και άλλες οικονομικής φύσεως έρευνες. Η 
διερεύνηση πρέπει να λαμβάνει δεόντως 
υπόψη τη χρήση του Διαδικτύου από τους 
διακινητές και να αναπτύξει ειδικά 
εργαλεία πρόληψης και αντιμετώπισης 
της εμπορίας μέσω του κυβερνοχώρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αντιμετωπισθεί η εμπορία ανθρώπων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι ίδιες τεχνικές 
διερεύνησης με αυτές που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση άλλων σοβαρών 
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εγκλημάτων, όπως το εμπόριο ναρκωτικών ή το οργανωμένο έγκλημα. Η χρήση του Διαδικτύου 
αποτελεί στοιχείο της εμπορίας ανθρώπων, αλλά η αιτιολογική σκέψη δεν θα πρέπει να εστιάζει 
σε αυτή, δεδομένου ότι στόχος είναι η βελτίωση της επιβολής του διεθνούς δικαίου και της 
δικαστικής συνεργασίας.
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(8) Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής 
διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων 
σχετικών με την εμπορία ανθρώπων, η 
έναρξή τους δεν θα πρέπει να εξαρτάται 
από την κατάθεση μήνυσης ή έγκλησης εκ 
μέρους των θυμάτων. Η δίωξη πρέπει να 
επιτρέπεται για ικανό χρονικό διάστημα 
μετά την ενηλικίωση του θύματος. Οι 
υπάλληλοι των υπηρεσιών επιβολής του 
νόμου και δίωξης θα πρέπει να έχουν τύχει 
επαρκούς επιμόρφωσης, επίσης με σκοπό 
την ενίσχυση της εφαρμογής του διεθνούς 
δικαίου και της δικαστικής συνεργασίας. 
Όσοι είναι υπεύθυνοι για τη διερεύνηση 
και την άσκηση διώξεων στην περίπτωση 
αυτού του τύπου αδικημάτων θα πρέπει να 
έχουν επίσης πρόσβαση σε εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση του 
οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων 
σοβαρών ποινικών αδικημάτων• στα 
εργαλεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται 
παρακολούθηση των επικοινωνιών, 
κεκαλυμμένη παρακολούθηση 
συμπεριλαμβανόμενης και της 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης, 
παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών 
και άλλες οικονομικής φύσεως έρευνες.

(8) Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής 
διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων 
σχετικών με την εμπορία ανθρώπων, η 
έναρξή τους δεν θα πρέπει να εξαρτάται 
από την κατάθεση μήνυσης ή έγκλησης εκ 
μέρους των θυμάτων. Η δίωξη πρέπει να 
επιτρέπεται για ικανό χρονικό διάστημα 
μετά την ενηλικίωση του θύματος. Οι 
υπάλληλοι των υπηρεσιών επιβολής του 
νόμου και δίωξης θα πρέπει να έχουν τύχει 
επαρκούς επιμόρφωσης, να έχουν 
προετοιμαστεί για την εργασία με τα 
θύματα και να ακολουθούν μια 
προσέγγιση ευαισθητοποιημένη ως προς 
τη διάσταση του φύλου, πράγμα που 
προορίζεται να συμβάλει στην ενίσχυση 
της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου και 
της δικαστικής συνεργασίας. Όσοι είναι 
υπεύθυνοι για τη διερεύνηση και την 
άσκηση διώξεων στην περίπτωση αυτού 
του τύπου αδικημάτων θα πρέπει να έχουν 
επίσης πρόσβαση σε εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση του 
οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων 
σοβαρών ποινικών αδικημάτων• στα 
εργαλεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται 
παρακολούθηση των επικοινωνιών, 
κεκαλυμμένη παρακολούθηση 
συμπεριλαμβανόμενης και της 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης, 
παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών 
και άλλες οικονομικής φύσεως έρευνες.
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Or. lt

Τροπολογία 77
Γεώργιος Παπανικολάου, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προάγουν την αστυνομική και δικαστική 
συνεργασία, ιδίως στις διασυνοριακές 
έρευνες. Οι κοινές ερευνητικές ομάδες 
υπό το συντονισμό της Europol 
αποτελούν θετικό παράδειγμα στον τομέα 
αυτό και θα πρέπει να υποστηριχθούν. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
επωφελούνται από την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταπολεμηθεί η εμπορία ανθρώπων σε διεθνές επίπεδο και να βελτιωθεί η 
διασυνοριακή συνεργασία μέσω διεθνών και διασυνοριακών ερευνών. Ο ρόλος της Europol 
είναι πολύ σημαντικός και πρέπει να ενισχυθεί.

Τροπολογία 78
Judith Sargentini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ενώ η οδηγία 2004/81/ΕΚ της 29ης 
Απριλίου 2004 σχετικά με τον τίτλο 
παραμονής που χορηγείται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας 
ανθρώπων ή συνέργειας στη 
λαθρομετανάστευση, οι οποίοι 
συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές 
προβλέπει την έκδοση τίτλου παραμονής 

(10) Ενώ η οδηγία 2004/81/ΕΚ της 29ης 
Απριλίου 2004 σχετικά με τον τίτλο 
παραμονής που χορηγείται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας 
ανθρώπων ή συνέργειας στη 
λαθρομετανάστευση, οι οποίοι 
συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές 
προβλέπει την έκδοση τίτλου παραμονής 
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για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων που 
είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, και η οδηγία 
2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το 
δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των 
μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
στην επικράτεια των κρατών μελών 
ρυθμίζει την άσκηση από τους πολίτες της 
Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους 
του δικαιώματος να κυκλοφορούν και να 
διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των 
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας από την απέλαση, η παρούσα 
οδηγία θεσπίζει ειδικά προστατευτικά 
μέτρα για κάθε θύμα εμπορίας ανθρώπων. 
Κατά συνέπεια, η παρούσα οδηγία δεν 
ασχολείται με τους όρους παραμονής 
τους στην επικράτεια των κρατών μελών.

για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων που 
είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, και η οδηγία 
2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το 
δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των 
μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
στην επικράτεια των κρατών μελών 
ρυθμίζει την άσκηση από τους πολίτες της 
Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους 
του δικαιώματος να κυκλοφορούν και να 
διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των 
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας από την απέλαση, η παρούσα 
οδηγία θεσπίζει ειδικά προστατευτικά 
μέτρα για κάθε θύμα εμπορίας ανθρώπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων σε όλη την οδηγία πρέπει να έχει 
ολιστικό χαρακτήρα και, από την άποψη αυτή, η συγκεκριμένη διατύπωση είναι περιττή.

Τροπολογία 79
Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων θα
πρέπει να είναι σε θέση να απολαύουν 
κατά τρόπο αποτελεσματικό των 
δικαιωμάτων τους. Ως εκ τούτου, στα 
θύματα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
παροχή συνδρομής και στήριξης πριν, κατά 
τη διάρκεια και για ικανό χρονικό 
διάστημα μετά τις ποινικές διαδικασίες. 
Για να είναι αποτελεσματική η συνδρομή 
και η στήριξη, είναι αναγκαίο να παρέχεται 

(11) Τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων θα 
πρέπει να είναι σε θέση να απολαύουν 
κατά τρόπο αποτελεσματικό των 
δικαιωμάτων τους. Ως εκ τούτου, στα 
θύματα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
παροχή συνδρομής και στήριξης πριν, κατά 
τη διάρκεια και για ικανό χρονικό 
διάστημα μετά τις ποινικές διαδικασίες. 
Για να είναι αποτελεσματική η συνδρομή 
και η στήριξη, είναι αναγκαίο να παρέχεται 
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κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την 
ενημέρωση και τη συναίνεση των θυμάτων 
έτσι ώστε να κατοχυρώνεται ότι τα θύματα 
συμφωνούν, για παράδειγμα, στη 
διεξαγωγή ενεργειών για την ανίχνευση 
ασθενειών ή άλλων βασικών μέτρων 
στήριξης. Στην παρεχόμενη συνδρομή και 
στήριξη θα πρέπει να περιλαμβάνεται μια 
ελάχιστη σειρά μέτρων αναγκαίων ώστε τα 
θύματα να μπορέσουν να συνέλθουν και να 
απαλλαγούν από τους διακινητές τους. Η 
πρακτική εφαρμογή αυτών των μέτρων θα 
πρέπει, με βάση την κατά περίπτωση 
αξιολόγηση που γίνεται σύμφωνα με τις 
εθνικές διαδικασίες, να λαμβάνει υπόψη 
την κατάσταση και τις ανάγκες του 
ενδιαφερόμενου προσώπου. Η συνδρομή 
και στήριξη πρέπει να παρέχεται αμέσως 
μόλις υπάρξει ένδειξη ότι το συγκεκριμένο 
πρόσωπο είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων 
και ανεξάρτητα από την προθυμία του να 
προσέλθει ως μάρτυρας. Η συνδρομή θα 
πρέπει να παρέχεται άνευ όρων 
τουλάχιστον μέχρις ότου οι αρμόδιες αρχές 
λάβουν οριστική απόφαση όσον αφορά την 
προθεσμία περίσκεψης και την άδεια 
διαμονής ή αποφασίσουν με άλλο τρόπο 
ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι θύμα 
εμπορίας ανθρώπων. Αν μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασία 
ταυτοποίησης ή την λήξη της προθεσμίας 
περίσκεψης το πρόσωπο δεν θεωρείται 
ως επιλέξιμο για άδεια διαμονής ή κατ’ 
άλλον τρόπο δεν διαθέτει νόμιμη κατοικία 
στην χώρα, το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος δεν έχει την υποχρέωση να 
συνεχίσει την παροχή συνδρομής και 
στήριξης στο πρόσωπο αυτό δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας. Κατά περίπτωση, η 
παροχή συνδρομής και στήριξης θα πρέπει 
να συνεχιστεί για ικανό χρονικό διάστημα 
μετά την ολοκλήρωση των ποινικών 
διαδικασιών, για παράδειγμα αν 
συνεχίζεται η ιατρική περίθαλψη λόγω 
σοβαρής σωματικής ή ψυχολογικής 
βλάβης οφειλόμενης στο αδίκημα ή αν 
κινδυνεύει η ασφάλεια του θύματος λόγω 
των καταθέσεών του στο πλαίσιο της 

κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την 
ενημέρωση και τη συναίνεση των θυμάτων 
έτσι ώστε να κατοχυρώνεται ότι τα θύματα 
συμφωνούν, για παράδειγμα, στη 
διεξαγωγή ενεργειών για την ανίχνευση 
ασθενειών ή άλλων βασικών μέτρων 
στήριξης. Στην παρεχόμενη συνδρομή και 
στήριξη θα πρέπει να περιλαμβάνεται μια 
ελάχιστη σειρά μέτρων αναγκαίων ώστε τα 
θύματα να μπορέσουν να συνέλθουν και να 
απαλλαγούν από τους διακινητές τους. Η 
πρακτική εφαρμογή αυτών των μέτρων θα 
πρέπει, με βάση την κατά περίπτωση 
αξιολόγηση που γίνεται σύμφωνα με τις 
εθνικές διαδικασίες, να λαμβάνει υπόψη 
την κατάσταση και τις ανάγκες του 
ενδιαφερόμενου προσώπου. Η συνδρομή 
και στήριξη πρέπει να παρέχεται αμέσως 
μόλις υπάρξει ένδειξη ότι το συγκεκριμένο 
πρόσωπο είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων 
και ανεξάρτητα από την προθυμία του να 
προσέλθει ως μάρτυρας. Η συνδρομή θα 
πρέπει να παρέχεται άνευ όρων 
τουλάχιστον μέχρις ότου οι αρμόδιες αρχές 
λάβουν οριστική απόφαση όσον αφορά την 
προθεσμία περίσκεψης και την άδεια 
διαμονής ή αποφασίσουν με άλλο τρόπο 
ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι θύμα 
εμπορίας ανθρώπων. Κατά περίπτωση, η 
παροχή συνδρομής και στήριξης θα πρέπει 
να συνεχιστεί για ικανό χρονικό διάστημα 
μετά την ολοκλήρωση των ποινικών 
διαδικασιών, για παράδειγμα αν 
συνεχίζεται η ιατρική περίθαλψη λόγω 
σοβαρής σωματικής ή ψυχολογικής 
βλάβης οφειλόμενης στο αδίκημα ή αν 
κινδυνεύει η ασφάλεια του θύματος λόγω 
των καταθέσεών του στο πλαίσιο της 
ποινικής διαδικασίας. Τα μέτρα 
καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων 
δεν επηρεάζουν αρνητικά τα δικαιώματα 
των θυμάτων εμπορίας και των 
μεταναστών, των ατόμων που έχουν 
εκτοπισθεί στο εσωτερικό της χώρας, 
των προσφύγων και των αιτούντων 
άσυλο.
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ποινικής διαδικασίας.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων θα 
πρέπει να είναι σε θέση να απολαύουν 
κατά τρόπο αποτελεσματικό των 
δικαιωμάτων τους. Ως εκ τούτου, στα 
θύματα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
παροχή συνδρομής και στήριξης πριν, κατά 
τη διάρκεια και για ικανό χρονικό 
διάστημα μετά τις ποινικές διαδικασίες. 
Για να είναι αποτελεσματική η συνδρομή 
και η στήριξη, είναι αναγκαίο να παρέχεται 
κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την 
ενημέρωση και τη συναίνεση των θυμάτων 
έτσι ώστε να κατοχυρώνεται ότι τα θύματα 
συμφωνούν, για παράδειγμα, στη 
διεξαγωγή ενεργειών για την ανίχνευση 
ασθενειών ή άλλων βασικών μέτρων 
στήριξης. Στην παρεχόμενη συνδρομή και 
στήριξη θα πρέπει να περιλαμβάνεται μια 
ελάχιστη σειρά μέτρων αναγκαίων ώστε τα 
θύματα να μπορέσουν να συνέλθουν και να 
απαλλαγούν από τους διακινητές τους. Η 
πρακτική εφαρμογή αυτών των μέτρων θα 
πρέπει, με βάση την κατά περίπτωση 
αξιολόγηση που γίνεται σύμφωνα με τις 
εθνικές διαδικασίες, να λαμβάνει υπόψη 
την κατάσταση και τις ανάγκες του 
ενδιαφερόμενου προσώπου. Η συνδρομή 
και στήριξη πρέπει να παρέχεται αμέσως 
μόλις υπάρξει ένδειξη ότι το συγκεκριμένο 
πρόσωπο είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων 
και ανεξάρτητα από την προθυμία του να 
προσέλθει ως μάρτυρας. Η συνδρομή θα 
πρέπει να παρέχεται άνευ όρων 
τουλάχιστον μέχρις ότου οι αρμόδιες αρχές 

(11) Τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων θα 
πρέπει να είναι σε θέση να απολαύουν 
κατά τρόπο αποτελεσματικό των 
δικαιωμάτων τους. Ως εκ τούτου, στα 
θύματα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
παροχή συνδρομής και στήριξης πριν, κατά 
τη διάρκεια και για ικανό χρονικό 
διάστημα μετά τις ποινικές διαδικασίες. Τα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων έχουν τη 
δυνατότητα να αποκτήσουν τίτλο μόνιμης 
παραμονής. Για να είναι αποτελεσματική 
η συνδρομή και η στήριξη, είναι αναγκαίο 
να παρέχεται κατά τρόπο που να 
εξασφαλίζει την ενημέρωση και τη 
συναίνεση των θυμάτων έτσι ώστε να 
κατοχυρώνεται ότι τα θύματα συμφωνούν, 
για παράδειγμα, στη διεξαγωγή ενεργειών 
για την ανίχνευση ασθενειών ή άλλων 
βασικών μέτρων στήριξης. Στην 
παρεχόμενη συνδρομή και στήριξη θα 
πρέπει να περιλαμβάνεται μια ελάχιστη 
σειρά μέτρων αναγκαίων ώστε τα θύματα 
να μπορέσουν να συνέλθουν και να 
απαλλαγούν από τους διακινητές τους. Η 
πρακτική εφαρμογή αυτών των μέτρων θα 
πρέπει, με βάση την κατά περίπτωση 
αξιολόγηση που γίνεται σύμφωνα με τις 
εθνικές διαδικασίες, να λαμβάνει υπόψη 
την κατάσταση και τις ανάγκες του 
ενδιαφερόμενου προσώπου, 
περιλαμβανομένου του καθεστώτος 
μετανάστη του θύματος. Η συνδρομή και 
στήριξη πρέπει να παρέχεται αμέσως μόλις 
υπάρξει ένδειξη ότι το συγκεκριμένο 
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λάβουν οριστική απόφαση όσον αφορά την 
προθεσμία περίσκεψης και την άδεια 
διαμονής ή αποφασίσουν με άλλο τρόπο 
ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι θύμα 
εμπορίας ανθρώπων. Αν μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασία ταυτοποίησης 
ή την λήξη της προθεσμίας περίσκεψης το 
πρόσωπο δεν θεωρείται ως επιλέξιμο για 
άδεια διαμονής ή κατ’ άλλον τρόπο δεν 
διαθέτει νόμιμη κατοικία στην χώρα, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν έχει την 
υποχρέωση να συνεχίσει την παροχή 
συνδρομής και στήριξης στο πρόσωπο 
αυτό δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Κατά 
περίπτωση, η παροχή συνδρομής και 
στήριξης θα πρέπει να συνεχιστεί για ικανό 
χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση 
των ποινικών διαδικασιών, για παράδειγμα 
αν συνεχίζεται η ιατρική περίθαλψη λόγω 
σοβαρής σωματικής ή ψυχολογικής 
βλάβης οφειλόμενης στο αδίκημα ή αν 
κινδυνεύει η ασφάλεια του θύματος λόγω 
των καταθέσεών του στο πλαίσιο της 
ποινικής διαδικασίας.

πρόσωπο είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων 
και ανεξάρτητα από την προθυμία του να 
προσέλθει ως μάρτυρας. Η συνδρομή θα 
πρέπει να παρέχεται άνευ όρων 
τουλάχιστον μέχρις ότου οι αρμόδιες αρχές 
λάβουν οριστική απόφαση όσον αφορά την 
προθεσμία περίσκεψης και την άδεια 
διαμονής ή αποφασίσουν με άλλο τρόπο 
ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι θύμα 
εμπορίας ανθρώπων. Αν μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασία ταυτοποίησης 
ή την λήξη της προθεσμίας περίσκεψης το 
πρόσωπο δεν θεωρείται ως επιλέξιμο για 
άδεια διαμονής ή κατ’ άλλον τρόπο δεν 
διαθέτει νόμιμη κατοικία στην χώρα, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν έχει την 
υποχρέωση να συνεχίσει την παροχή 
συνδρομής και στήριξης στο πρόσωπο 
αυτό δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Κατά 
περίπτωση, η παροχή συνδρομής και 
στήριξης θα πρέπει να συνεχιστεί για ικανό 
χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση 
των ποινικών διαδικασιών, για παράδειγμα 
αν συνεχίζεται η ιατρική περίθαλψη λόγω 
σοβαρής σωματικής ή ψυχολογικής 
βλάβης οφειλόμενης στο αδίκημα ή αν 
κινδυνεύει η ασφάλεια του θύματος λόγω 
των καταθέσεών του στο πλαίσιο της 
ποινικής διαδικασίας.

Or. en

Τροπολογία 81
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων θα 
πρέπει να είναι σε θέση να απολαύουν 
κατά τρόπο αποτελεσματικό των 
δικαιωμάτων τους. Ως εκ τούτου, στα 
θύματα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
παροχή συνδρομής και στήριξης πριν, κατά 

(11) Τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων θα 
πρέπει να είναι σε θέση να απολαύουν 
κατά τρόπο αποτελεσματικό των 
δικαιωμάτων τους. Ως εκ τούτου, στα 
θύματα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
παροχή συνδρομής και στήριξης πριν, κατά 
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τη διάρκεια και για ικανό χρονικό 
διάστημα μετά τις ποινικές διαδικασίες. 
Για να είναι αποτελεσματική η συνδρομή 
και η στήριξη, είναι αναγκαίο να παρέχεται 
κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την 
ενημέρωση και τη συναίνεση των θυμάτων 
έτσι ώστε να κατοχυρώνεται ότι τα θύματα 
συμφωνούν, για παράδειγμα, στη 
διεξαγωγή ενεργειών για την ανίχνευση 
ασθενειών ή άλλων βασικών μέτρων 
στήριξης. Στην παρεχόμενη συνδρομή και 
στήριξη θα πρέπει να περιλαμβάνεται μια 
ελάχιστη σειρά μέτρων αναγκαίων ώστε τα 
θύματα να μπορέσουν να συνέλθουν και να 
απαλλαγούν από τους διακινητές τους. Η 
πρακτική εφαρμογή αυτών των μέτρων θα 
πρέπει, με βάση την κατά περίπτωση 
αξιολόγηση που γίνεται σύμφωνα με τις 
εθνικές διαδικασίες, να λαμβάνει υπόψη 
την κατάσταση και τις ανάγκες του 
ενδιαφερόμενου προσώπου. Η συνδρομή 
και στήριξη πρέπει να παρέχεται αμέσως 
μόλις υπάρξει ένδειξη ότι το συγκεκριμένο 
πρόσωπο είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων 
και ανεξάρτητα από την προθυμία του να 
προσέλθει ως μάρτυρας. Η συνδρομή θα 
πρέπει να παρέχεται άνευ όρων 
τουλάχιστον μέχρις ότου οι αρμόδιες αρχές 
λάβουν οριστική απόφαση όσον αφορά την 
προθεσμία περίσκεψης και την άδεια 
διαμονής ή αποφασίσουν με άλλο τρόπο 
ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι θύμα 
εμπορίας ανθρώπων. Αν μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασία ταυτοποίησης 
ή την λήξη της προθεσμίας περίσκεψης το 
πρόσωπο δεν θεωρείται ως επιλέξιμο για 
άδεια διαμονής ή κατ’ άλλον τρόπο δεν 
διαθέτει νόμιμη κατοικία στην χώρα, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν έχει την 
υποχρέωση να συνεχίσει την παροχή 
συνδρομής και στήριξης στο πρόσωπο 
αυτό δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Κατά 
περίπτωση, η παροχή συνδρομής και 
στήριξης θα πρέπει να συνεχιστεί για ικανό 
χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση 
των ποινικών διαδικασιών, για παράδειγμα 
αν συνεχίζεται η ιατρική περίθαλψη λόγω 
σοβαρής σωματικής ή ψυχολογικής 

τη διάρκεια και για ικανό χρονικό 
διάστημα μετά τις ποινικές διαδικασίες. 
Για να είναι αποτελεσματική η συνδρομή 
και η στήριξη, είναι αναγκαίο να παρέχεται 
κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την 
ενημέρωση και τη συναίνεση των θυμάτων 
έτσι ώστε να κατοχυρώνεται ότι τα θύματα 
συμφωνούν, για παράδειγμα, στη 
διεξαγωγή ενεργειών για την ανίχνευση 
ασθενειών ή άλλων βασικών μέτρων 
στήριξης. Στην παρεχόμενη συνδρομή και 
στήριξη θα πρέπει να περιλαμβάνεται μια 
ελάχιστη σειρά μέτρων αναγκαίων ώστε τα 
θύματα να μπορέσουν να συνέλθουν και να 
απαλλαγούν από τους διακινητές τους. Η 
πρακτική εφαρμογή αυτών των μέτρων θα 
πρέπει, με βάση την κατά περίπτωση 
αξιολόγηση που γίνεται σύμφωνα με τις 
εθνικές διαδικασίες, να λαμβάνει υπόψη 
την κατάσταση και τις ανάγκες του 
ενδιαφερόμενου προσώπου, 
περιλαμβανομένου του καθεστώτος
μετανάστη του θύματος. Η συνδρομή και 
στήριξη πρέπει να παρέχεται αμέσως μόλις 
υπάρξει ένδειξη ότι το συγκεκριμένο 
πρόσωπο είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων 
και ανεξάρτητα από την προθυμία του να 
προσέλθει ως μάρτυρας. Η συνδρομή θα 
πρέπει να παρέχεται άνευ όρων 
τουλάχιστον μέχρις ότου οι αρμόδιες αρχές 
λάβουν οριστική απόφαση όσον αφορά την 
προθεσμία περίσκεψης και την άδεια 
διαμονής ή αποφασίσουν με άλλο τρόπο 
ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι θύμα 
εμπορίας ανθρώπων. Αν μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασία ταυτοποίησης 
ή την λήξη της προθεσμίας περίσκεψης το 
πρόσωπο δεν θεωρείται ως επιλέξιμο για 
άδεια διαμονής ή κατ’ άλλον τρόπο δεν 
διαθέτει νόμιμη κατοικία στην χώρα, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν έχει την 
υποχρέωση να συνεχίσει την παροχή 
συνδρομής και στήριξης στο πρόσωπο 
αυτό δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Κατά 
περίπτωση, η παροχή συνδρομής και 
στήριξης θα πρέπει να συνεχιστεί για ικανό 
χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση 
των ποινικών διαδικασιών, για παράδειγμα 
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βλάβης οφειλόμενης στο αδίκημα ή αν 
κινδυνεύει η ασφάλεια του θύματος λόγω 
των καταθέσεών του στο πλαίσιο της 
ποινικής διαδικασίας.

αν συνεχίζεται η ιατρική περίθαλψη λόγω 
σοβαρής σωματικής ή ψυχολογικής 
βλάβης οφειλόμενης στο αδίκημα ή αν 
κινδυνεύει η ασφάλεια του θύματος λόγω 
των καταθέσεών του στο πλαίσιο της 
ποινικής διαδικασίας.

Or. en

Τροπολογία 82
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων διαθέτουν 
και διατηρούν το ίδιο επίπεδο 
προστασίας κατά τη μετακίνησή τους στο 
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 
ενδεδειγμένα και ουσιαστικά μέτρα 
δικαστικής συνεργασίας. Τα θύματα της 
εμπορίας ανθρώπων ενημερώνονται 
σχετικά με τα μέτρα προστασίας που 
παρέχονται σε επίπεδο ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 83
Barbara Matera

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Όλα τα μέτρα που τίθενται σε 
εφαρμογή από ένα κράτος μέλος υπέρ 
των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων πρέπει 
να μπορούν να εξασφαλίζονται σε 
ολόκληρο το έδαφος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της 
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας. 
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Or. it

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο υποστήριξης, 
εξασφαλίζοντας σε ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης την ίδια προστασία, σε περίπτωση 
σοβαρής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Τροπολογία 84
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς 
των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες 
καθορίζει σειρά δικαιωμάτων των θυμάτων 
σε ποινικές διαδικασίες, μεταξύ των 
οποίων το δικαίωμα προστασίας και 
αποζημίωσης. Επιπλέον, τα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε νομικές συμβουλές και 
αντιπροσώπευση, μεταξύ άλλων και για 
την απαίτηση αποζημίωσης. Σκοπός της 
παροχής νομικών συμβουλών είναι η 
ενημέρωση των θυμάτων και η παροχή 
συμβουλών σε αυτά ως προς τις διάφορες 
δυνατότητές που τους παρέχονται. Η 
παροχή νομικών συμβουλών και νομικής 
αντιπροσώπευσης πρέπει να είναι δωρεάν 
τουλάχιστον όταν το θύμα δεν έχει 
επαρκείς οικονομικούς πόρους κατά τρόπο 
σύμφωνο με τις εσωτερικές διαδικασίες 
των κρατών μελών. Δεδομένου ότι θύματα 
παιδικής ηλικίας δεν είναι πιθανόν να 
διαθέτουν τέτοιους πόρους, η παροχή 
νομικών συμβουλών και νομικής 
αντιπροσώπευσης θα είναι στην πράξη 
δωρεάν. Επιπλέον, με βάση την ατομική 
εκτίμηση κινδύνου που διεξάγεται 
σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες, τα 
θύματα θα πρέπει να προστατεύονται από 
αντίποινα, εκφοβισμό και από τον κίνδυνο 

(12) Η απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς 
των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες 
καθορίζει σειρά δικαιωμάτων των θυμάτων 
σε ποινικές διαδικασίες, μεταξύ των 
οποίων το δικαίωμα προστασίας και μέτρα 
διασυνοριακής προστασίας όπως η 
ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, και 
αποζημίωσης. Τα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων θα πρέπει να είναι σε θέση να 
απολαύουν κατά τρόπο αποτελεσματικό 
των δικαιωμάτων τους. Επιπλέον, τα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων θα πρέπει να 
έχουν επίσης πρόσβαση σε νομικές 
συμβουλές και αντιπροσώπευση, μεταξύ 
άλλων και για την απαίτηση αποζημίωσης. 
Σκοπός της παροχής νομικών συμβουλών 
είναι η ενημέρωση των θυμάτων και η 
παροχή συμβουλών σε αυτά ως προς τις 
διάφορες δυνατότητές που τους 
παρέχονται. Η παροχή νομικών 
συμβουλών και νομικής αντιπροσώπευσης 
πρέπει να είναι δωρεάν τουλάχιστον όταν 
το θύμα δεν έχει επαρκείς οικονομικούς 
πόρους κατά τρόπο σύμφωνο με τις 
εσωτερικές διαδικασίες των κρατών 
μελών. Δεδομένου ότι θύματα παιδικής 
ηλικίας δεν είναι πιθανόν να διαθέτουν 
τέτοιους πόρους, η παροχή νομικών 
συμβουλών και νομικής αντιπροσώπευσης 
θα είναι στην πράξη δωρεάν. Επιπλέον, με 



PE445.701v01-00 34/122 AM\823510EL.doc

EL

επαναθυματοποίησής τους. βάση την ατομική εκτίμηση κινδύνου που 
διεξάγεται σύμφωνα με τις εθνικές 
διαδικασίες, τα θύματα θα πρέπει να 
προστατεύονται από αντίποινα, εκφοβισμό 
και από τον κίνδυνο επαναθυματοποίησής 
τους.

Or. en

Τροπολογία 85
Anna Záborská

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς 
των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες 
καθορίζει σειρά δικαιωμάτων των θυμάτων 
σε ποινικές διαδικασίες, μεταξύ των 
οποίων το δικαίωμα προστασίας και 
αποζημίωσης. Επιπλέον, τα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε νομικές συμβουλές και 
αντιπροσώπευση, μεταξύ άλλων και για 
την απαίτηση αποζημίωσης. Σκοπός της 
παροχής νομικών συμβουλών είναι η 
ενημέρωση των θυμάτων και η παροχή 
συμβουλών σε αυτά ως προς τις διάφορες 
δυνατότητές που τους παρέχονται. Η 
παροχή νομικών συμβουλών και νομικής 
αντιπροσώπευσης πρέπει να είναι δωρεάν 
τουλάχιστον όταν το θύμα δεν έχει 
επαρκείς οικονομικούς πόρους κατά τρόπο 
σύμφωνο με τις εσωτερικές διαδικασίες 
των κρατών μελών. Δεδομένου ότι θύματα 
παιδικής ηλικίας δεν είναι πιθανόν να 
διαθέτουν τέτοιους πόρους, η παροχή 
νομικών συμβουλών και νομικής 
αντιπροσώπευσης θα είναι στην πράξη
δωρεάν. Επιπλέον, με βάση την ατομική 
εκτίμηση κινδύνου που διεξάγεται 
σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες, τα 
θύματα θα πρέπει να προστατεύονται από 

(12) Η απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς
των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες 
καθορίζει σειρά δικαιωμάτων των θυμάτων 
σε ποινικές διαδικασίες, μεταξύ των 
οποίων το δικαίωμα προστασίας και 
αποζημίωσης. Επιπλέον, τα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε νομικές συμβουλές και 
αντιπροσώπευση, μεταξύ άλλων και για 
την απαίτηση αποζημίωσης. Σκοπός της 
παροχής νομικών συμβουλών είναι η 
ενημέρωση των θυμάτων και η παροχή 
συμβουλών σε αυτά ως προς τις διάφορες 
δυνατότητές που τους παρέχονται. Η 
παροχή νομικών συμβουλών και νομικής 
αντιπροσώπευσης πρέπει να είναι δωρεάν 
τουλάχιστον όταν το θύμα δεν έχει 
επαρκείς οικονομικούς πόρους κατά τρόπο 
σύμφωνο με τις εσωτερικές διαδικασίες 
των κρατών μελών. Δεδομένου ότι θύματα 
παιδικής ηλικίας δεν είναι πιθανόν να 
διαθέτουν τέτοιους πόρους, η παροχή
νομικών συμβουλών και νομικής 
αντιπροσώπευσης είναι δωρεάν. Επιπλέον, 
με βάση την ατομική εκτίμηση κινδύνου 
που διεξάγεται σύμφωνα με τις εθνικές 
διαδικασίες, τα θύματα θα πρέπει να 
προστατεύονται από αντίποινα, εκφοβισμό 
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αντίποινα, εκφοβισμό και από τον κίνδυνο 
επαναθυματοποίησής τους.

και από τον κίνδυνο επαναθυματοποίησής 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία απαραίτητη για να προσαρμοστεί η αιτιολογική σκέψη 12 στην ακριβέστερη 
διατύπωση του άρθρου 14, παράγραφος 2 ("Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα θύματα 
παιδικής ηλικίας έχουν άμεση πρόσβαση σε δωρεάν νομικές συμβουλές και δωρεάν νομική 
εκπροσώπηση, μεταξύ άλλων και για την απαίτηση αποζημίωσης.")

Τροπολογία 86
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς 
των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες1

καθορίζει σειρά δικαιωμάτων των θυμάτων 
σε ποινικές διαδικασίες, μεταξύ των 
οποίων το δικαίωμα προστασίας και 
αποζημίωσης.. Επιπλέον, τα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε νομικές συμβουλές και 
αντιπροσώπευση, μεταξύ άλλων και για 
την απαίτηση αποζημίωσης. Σκοπός της 
παροχής νομικών συμβουλών είναι η 
ενημέρωση των θυμάτων και η παροχή 
συμβουλών σε αυτά ως προς τις διάφορες 
δυνατότητές που τους παρέχονται. Η 
παροχή νομικών συμβουλών και νομικής 
αντιπροσώπευσης πρέπει να είναι δωρεάν 
τουλάχιστον όταν το θύμα δεν έχει 
επαρκείς οικονομικούς πόρους κατά τρόπο 
σύμφωνο με τις εσωτερικές διαδικασίες 
των κρατών μελών. Δεδομένου ότι θύματα 
παιδικής ηλικίας δεν είναι πιθανόν να 
διαθέτουν τέτοιους πόρους, η παροχή 
νομικών συμβουλών και νομικής 

(12) Η απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς 
των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες2

καθορίζει σειρά δικαιωμάτων των θυμάτων 
σε ποινικές διαδικασίες, μεταξύ των 
οποίων το δικαίωμα προστασίας και 
αποζημίωσης.. Επιπλέον, τα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε νομικές συμβουλές και 
αντιπροσώπευση, μεταξύ άλλων και για 
την απαίτηση αποζημίωσης. Σκοπός της 
παροχής νομικών συμβουλών είναι η 
ενημέρωση των θυμάτων και η παροχή 
συμβουλών σε αυτά ως προς τις διάφορες 
δυνατότητές που τους παρέχονται. Η 
παροχή νομικών συμβουλών και νομικής 
αντιπροσώπευσης πρέπει να είναι δωρεάν 
τουλάχιστον όταν το θύμα δεν έχει 
επαρκείς οικονομικούς πόρους κατά τρόπο 
σύμφωνο με τις εσωτερικές διαδικασίες 
των κρατών μελών. Δεδομένου ότι θύματα 
παιδικής ηλικίας δεν είναι πιθανόν να 
διαθέτουν τέτοιους πόρους, η παροχή 
νομικών συμβουλών και νομικής 

                                               
1 ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 1.
2 ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 1.
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αντιπροσώπευσης θα είναι στην πράξη 
δωρεάν. Επιπλέον, με βάση την ατομική 
εκτίμηση κινδύνου που διεξάγεται 
σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες, τα 
θύματα θα πρέπει να προστατεύονται από 
αντίποινα, εκφοβισμό και από τον κίνδυνο 
επαναθυματοποίησής τους.

αντιπροσώπευσης θα είναι στην πράξη 
δωρεάν. Επιπλέον, με βάση την ατομική 
εκτίμηση κινδύνου που διεξάγεται 
σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες, τα 
θύματα πρέπει να προστατεύονται από 
αντίποινα, εκφοβισμό και από τον κίνδυνο 
επαναθυματοποίησής τους.

Or. lt

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων 
που έχουν ήδη υποστεί την κακοποίηση 
και την εξευτελιστική μεταχείριση που 
συνεπάγεται συνήθως η εμπορία 
ανθρώπων, όπως σεξουαλική 
εκμετάλλευση, βιασμό, πρακτικές δουλείας 
και την αφαίρεση οργάνων, θα πρέπει να 
προστατεύονται από επακόλουθη 
θυματοποίηση και περαιτέρω τραύματα 
κατά την ποινική διαδικασία. Προς τον 
σκοπό αυτό, τα θύματα εμπορίας θα 
πρέπει, κατά την ποινική έρευνα και 
διαδικασία να τυγχάνουν της κατάλληλης 
μεταχείρισης για τις ατομικές τους 
ανάγκες. Η αξιολόγηση των ατομικών 
αναγκών θα λαμβάνει υπόψη παράγοντες 
όπως η ηλικία, εγκυμοσύνη, υγεία, 
αναπηρία και άλλες ατομικές συνθήκες, 
καθώς επίσης και τις σωματικές και 
ψυχολογικές συνέπειες του ποινικού 
αδικήματος το οποίο υπέστη το θύμα. Η 
απόφαση εφαρμογής ή μη της 
μεταχείρισης αυτής και ο τρόπος 
εφαρμογής λαμβάνεται για κάθε απόφαση 
χωριστά, τηρουμένων των κριτηρίων που 
ορίζονται στην εθνική νομοθεσία τους 
καθώς και της εξουσίας εκτίμησης, της 
πρακτικής και των κατευθύνσεων των 

(13) Τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων 
που έχουν ήδη υποστεί την κακοποίηση 
και την εξευτελιστική μεταχείριση που 
συνεπάγεται συνήθως η εμπορία 
ανθρώπων, όπως σεξουαλική 
εκμετάλλευση, βιασμό, πρακτικές δουλείας 
και την αφαίρεση οργάνων, θα πρέπει να 
προστατεύονται από επακόλουθη 
θυματοποίηση και περαιτέρω τραύματα 
κατά την ποινική διαδικασία. Προς τον 
σκοπό αυτό, τα θύματα εμπορίας θα 
πρέπει, κατά την ποινική έρευνα και 
διαδικασία να τυγχάνουν της κατάλληλης 
μεταχείρισης για τις ατομικές τους 
ανάγκες. Η αξιολόγηση των ατομικών 
αναγκών θα λαμβάνει υπόψη παράγοντες 
όπως το φύλο, η ηλικία, εγκυμοσύνη, 
υγεία, αναπηρία, το καθεστώς μετανάστη
και άλλες ατομικές συνθήκες, καθώς 
επίσης και τις σωματικές και ψυχολογικές 
συνέπειες του ποινικού αδικήματος το 
οποίο υπέστη το θύμα. Η απόφαση 
εφαρμογής ή μη της μεταχείρισης αυτής 
και ο τρόπος εφαρμογής λαμβάνεται για 
κάθε απόφαση χωριστά, τηρουμένων των 
κριτηρίων που ορίζονται στην εθνική 
νομοθεσία τους καθώς και της εξουσίας 
εκτίμησης, της πρακτικής και των 
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δικαστηρίων. κατευθύνσεων των δικαστηρίων.

Or. en

Τροπολογία 88
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων 
που έχουν ήδη υποστεί την κακοποίηση 
και την εξευτελιστική μεταχείριση που 
συνεπάγεται συνήθως η εμπορία 
ανθρώπων, όπως σεξουαλική 
εκμετάλλευση, βιασμό, πρακτικές δουλείας 
και την αφαίρεση οργάνων, θα πρέπει να 
προστατεύονται από επακόλουθη 
θυματοποίηση και περαιτέρω τραύματα 
κατά την ποινική διαδικασία. Προς τον 
σκοπό αυτό, τα θύματα εμπορίας θα 
πρέπει, κατά την ποινική έρευνα και 
διαδικασία να τυγχάνουν της κατάλληλης 
μεταχείρισης για τις ατομικές τους 
ανάγκες. Η αξιολόγηση των ατομικών 
αναγκών θα λαμβάνει υπόψη παράγοντες 
όπως η ηλικία, εγκυμοσύνη, υγεία, 
αναπηρία και άλλες ατομικές συνθήκες, 
καθώς επίσης και τις σωματικές και 
ψυχολογικές συνέπειες του ποινικού 
αδικήματος το οποίο υπέστη το θύμα. Η 
απόφαση εφαρμογής ή μη της 
μεταχείρισης αυτής και ο τρόπος 
εφαρμογής λαμβάνεται για κάθε απόφαση 
χωριστά, τηρουμένων των κριτηρίων που 
ορίζονται στην εθνική νομοθεσία τους 
καθώς και της εξουσίας εκτίμησης, της 
πρακτικής και των κατευθύνσεων των 
δικαστηρίων.

(13) Τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων 
που έχουν ήδη υποστεί την κακοποίηση 
και την εξευτελιστική μεταχείριση που 
συνεπάγεται συνήθως η εμπορία 
ανθρώπων, όπως σεξουαλική 
εκμετάλλευση, βιασμό, πρακτικές δουλείας 
και την αφαίρεση οργάνων, θα πρέπει να 
προστατεύονται από επακόλουθη 
θυματοποίηση και περαιτέρω τραύματα 
κατά την ποινική διαδικασία. Προς τον 
σκοπό αυτό, τα θύματα εμπορίας θα 
πρέπει, κατά την ποινική έρευνα και 
διαδικασία να τυγχάνουν της κατάλληλης 
μεταχείρισης για τις ατομικές τους 
ανάγκες. Η αξιολόγηση των ατομικών 
αναγκών θα λαμβάνει υπόψη παράγοντες 
όπως το φύλο, η ηλικία, εγκυμοσύνη, 
υγεία, αναπηρία, το καθεστώς μετανάστη
και άλλες ατομικές συνθήκες, καθώς 
επίσης και τις σωματικές και ψυχολογικές 
συνέπειες του ποινικού αδικήματος το 
οποίο υπέστη το θύμα. Η απόφαση 
εφαρμογής ή μη της μεταχείρισης αυτής 
και ο τρόπος εφαρμογής λαμβάνεται για 
κάθε απόφαση χωριστά, τηρουμένων των 
κριτηρίων που ορίζονται στην εθνική 
νομοθεσία τους καθώς και της εξουσίας 
εκτίμησης, της πρακτικής και των 
κατευθύνσεων των δικαστηρίων.

Or. en
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Τροπολογία 89
Anna Záborská

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων 
που έχουν ήδη υποστεί την κακοποίηση 
και την εξευτελιστική μεταχείριση που 
συνεπάγεται συνήθως η εμπορία 
ανθρώπων, όπως σεξουαλική 
εκμετάλλευση, βιασμό, πρακτικές δουλείας 
και την αφαίρεση οργάνων, θα πρέπει να 
προστατεύονται από επακόλουθη 
θυματοποίηση και περαιτέρω τραύματα 
κατά την ποινική διαδικασία. Προς τον 
σκοπό αυτό, τα θύματα εμπορίας θα 
πρέπει, κατά την ποινική έρευνα και 
διαδικασία να τυγχάνουν της κατάλληλης 
μεταχείρισης για τις ατομικές τους 
ανάγκες. Η αξιολόγηση των ατομικών 
αναγκών θα λαμβάνει υπόψη παράγοντες 
όπως η ηλικία, εγκυμοσύνη, υγεία, 
αναπηρία και άλλες ατομικές συνθήκες, 
καθώς επίσης και τις σωματικές και 
ψυχολογικές συνέπειες του ποινικού 
αδικήματος το οποίο υπέστη το θύμα. Η 
απόφαση εφαρμογής ή μη της 
μεταχείρισης αυτής και ο τρόπος 
εφαρμογής λαμβάνεται για κάθε απόφαση 
χωριστά, τηρουμένων των κριτηρίων που 
ορίζονται στην εθνική νομοθεσία τους 
καθώς και της εξουσίας εκτίμησης, της 
πρακτικής και των κατευθύνσεων των 
δικαστηρίων.

(13) Τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων 
που έχουν ήδη υποστεί την κακοποίηση 
και την εξευτελιστική μεταχείριση που 
συνεπάγεται συνήθως η εμπορία 
ανθρώπων, όπως σεξουαλική 
εκμετάλλευση, σεξουαλική κακοποίηση, 
βιασμό, πρακτικές δουλείας και την 
αφαίρεση οργάνων, θα πρέπει να 
προστατεύονται από επακόλουθη 
θυματοποίηση και περαιτέρω τραύματα 
κατά την ποινική διαδικασία. Προς τον 
σκοπό αυτό, τα θύματα εμπορίας θα 
πρέπει, κατά την ποινική έρευνα και 
διαδικασία να τυγχάνουν της κατάλληλης 
μεταχείρισης για τις ατομικές τους 
ανάγκες. Η αξιολόγηση των ατομικών 
αναγκών θα λαμβάνει υπόψη παράγοντες 
όπως η ηλικία, εγκυμοσύνη, υγεία, 
αναπηρία και άλλες ατομικές συνθήκες, 
καθώς επίσης και τις σωματικές και 
ψυχολογικές συνέπειες του ποινικού 
αδικήματος το οποίο υπέστη το θύμα. Η 
απόφαση εφαρμογής ή μη της 
μεταχείρισης αυτής και ο τρόπος 
εφαρμογής λαμβάνεται για κάθε απόφαση 
χωριστά, τηρουμένων των κριτηρίων που 
ορίζονται στην εθνική νομοθεσία τους 
καθώς και της εξουσίας εκτίμησης, της 
πρακτικής και των κατευθύνσεων των 
δικαστηρίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στη σεξουαλική κακοποίηση είναι απαραίτητη λόγω τόσο των πρακτικών των 
διακινητών όσο και του γεγονός ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση (που αναφέρεται στην 
αιτιολογική σκέψη 13) είναι ρητά το αντικείμενο της πρότασης COM(2010)0094 μαζί με τη 
σεξουαλική κακοποίηση.
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Τροπολογία 90
Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων 
που έχουν ήδη υποστεί την κακοποίηση 
και την εξευτελιστική μεταχείριση που 
συνεπάγεται συνήθως η εμπορία 
ανθρώπων, όπως σεξουαλική 
εκμετάλλευση, βιασμό, πρακτικές δουλείας 
και την αφαίρεση οργάνων, θα πρέπει να 
προστατεύονται από επακόλουθη 
θυματοποίηση και περαιτέρω τραύματα 
κατά την ποινική διαδικασία. Προς τον 
σκοπό αυτό, τα θύματα εμπορίας θα 
πρέπει, κατά την ποινική έρευνα και 
διαδικασία να τυγχάνουν της κατάλληλης 
μεταχείρισης για τις ατομικές τους
ανάγκες. Η αξιολόγηση των ατομικών 
αναγκών θα λαμβάνει υπόψη παράγοντες 
όπως η ηλικία, εγκυμοσύνη, υγεία, 
αναπηρία και άλλες ατομικές συνθήκες, 
καθώς επίσης και τις σωματικές και 
ψυχολογικές συνέπειες του ποινικού 
αδικήματος το οποίο υπέστη το θύμα. Η 
απόφαση εφαρμογής ή μη της 
μεταχείρισης αυτής και ο τρόπος 
εφαρμογής λαμβάνεται για κάθε απόφαση 
χωριστά, τηρουμένων των κριτηρίων που 
ορίζονται στην εθνική νομοθεσία τους 
καθώς και της εξουσίας εκτίμησης, της 
πρακτικής και των κατευθύνσεων των 
δικαστηρίων.

(13) Τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων 
που έχουν ήδη υποστεί την κακοποίηση 
και την εξευτελιστική μεταχείριση που 
συνεπάγεται συνήθως η εμπορία 
ανθρώπων, όπως σεξουαλική 
εκμετάλλευση, βιασμό, πρακτικές δουλείας 
και την αφαίρεση οργάνων, θα πρέπει να 
προστατεύονται από επακόλουθη 
θυματοποίηση και περαιτέρω τραύματα 
κατά την ποινική διαδικασία. Προς τον 
σκοπό αυτό, τα θύματα εμπορίας θα 
πρέπει, κατά την ποινική έρευνα και 
διαδικασία να τυγχάνουν της κατάλληλης 
μεταχείρισης για τις ατομικές τους 
ανάγκες. Η αξιολόγηση των ατομικών 
αναγκών θα λαμβάνει υπόψη παράγοντες 
όπως η ηλικία, εγκυμοσύνη, υγεία, 
αναπηρία και άλλες ατομικές συνθήκες, 
καθώς επίσης και τις σωματικές και 
ψυχολογικές συνέπειες του ποινικού 
αδικήματος το οποίο υπέστη το θύμα. Η 
απόφαση εφαρμογής της μεταχείρισης 
αυτής και ο τρόπος εφαρμογής λαμβάνεται 
για κάθε απόφαση χωριστά, τηρουμένων 
των κριτηρίων που ορίζονται στην εθνική 
νομοθεσία τους καθώς και της εξουσίας 
εκτίμησης, της πρακτικής και των 
κατευθύνσεων των δικαστηρίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου η εφαρμογή της μεταχείρισης να θεωρείται δεδομένη και όχι να αποτελεί 
εξαίρεση.
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Τροπολογία 91
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
να πρέπει τα θύματα να κινήσουν 
πολλαπλές δικαστικές διαδικασίες, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι τα θύματα έχουν το δικαίωμα 
επέκτασης, με απλό και αποτελεσματικό 
τρόπο, της προστασίας που τους 
παρέχεται σε ένα κράτος μέλος, έτσι ώστε 
να διατηρούν προστασία του αυτού 
επιπέδου κατά τις μετακινήσεις τους 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά 
συνέπεια, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων 
θα πρέπει να ενημερώνονται για την 
ύπαρξη διαδικασιών δικαστικής 
συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ για το σκοπό 
αυτό.

Or. es

Τροπολογία 92
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Επιπλέον των μέτρων που 
προβλέπονται για όλα τα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι προβλέπονται ειδικά 
μέτρα συνδρομής, στήριξης και 
προστασίας για τα θύματα παιδικής 
ηλικίας. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να 
παρέχονται με γνώμονα το ύψιστο 
συμφέρον του παιδιού και σύμφωνα με τη 
σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα του παιδιού. Όταν η ηλικία του 

(14) Επιπλέον των μέτρων που 
προβλέπονται για όλα τα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι προβλέπονται ειδικά 
μέτρα συνδρομής, στήριξης και 
προστασίας για τα θύματα παιδικής 
ηλικίας. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να 
παρέχονται με γνώμονα το ύψιστο 
συμφέρον του παιδιού και σύμφωνα με τη 
σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα του παιδιού. Όταν η ηλικία του 
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προσώπου που υπέστη το αδίκημα της 
εμπορίας ανθρώπων είναι αβέβαιη και 
υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι το 
πρόσωπο είναι κάτω των 18 ετών, το 
πρόσωπο θεωρείται κατά τεκμήριο παιδί 
και τυγχάνει άμεσης συνδρομής, στήριξης 
και προστασίας. Τα μέτρα συνδρομής και 
στήριξης θυμάτων παιδικής ηλικίας θα 
πρέπει να επικεντρώνονται στη σωματική 
και ψυχολογική αποκατάστασή τους και σε 
μια βιώσιμη λύση για το εν λόγω πρόσωπο. 
Δεδομένου ότι το θύμα παιδικής ηλικίας θα 
πρέπει να επανενταχθεί στην κοινωνία το 
ταχύτερο δυνατό, τα μέτρα θα πρέπει κατ’ 
ανάγκη να περιλαμβάνουν και το δικαίωμα 
πρόσβασης σε εκπαίδευση. Επειδή τα 
παιδιά θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα, θα πρέπει να υπάρξουν 
πρόσθετα μέτρα προστασίας που θα τα 
καλύψουν κατά τις συνεντεύξεις που 
αποτελούν τμήμα της ποινικής έρευνας και 
διαδικασίας..

προσώπου που υπέστη το αδίκημα της 
εμπορίας ανθρώπων είναι αβέβαιη και 
υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι το 
πρόσωπο είναι κάτω των 18 ετών, το 
πρόσωπο θεωρείται κατά τεκμήριο παιδί 
και τυγχάνει άμεσης συνδρομής, στήριξης 
και προστασίας. Τα μέτρα συνδρομής και 
στήριξης θυμάτων παιδικής ηλικίας θα 
πρέπει να επικεντρώνονται στη σωματική 
και ψυχολογική αποκατάστασή τους και σε 
μια βιώσιμη λύση για το εν λόγω πρόσωπο. 
Δεδομένου ότι το θύμα παιδικής ηλικίας θα 
πρέπει να επανενταχθεί στην κοινωνία και 
στην κανονική ζωή στο πλαίσιο της 
φυσικής του οικογένειας ή θετής 
οικογένειας το ταχύτερο δυνατό, τα μέτρα 
θα πρέπει κατ’ ανάγκη να περιλαμβάνουν 
και το δικαίωμα πρόσβασης σε 
εκπαίδευση. Επειδή τα παιδιά θύματα 
εμπορίας ανθρώπων είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτα, θα πρέπει να υπάρξουν πρόσθετα 
μέτρα προστασίας που θα τα καλύψουν 
κατά τις συνεντεύξεις που αποτελούν 
τμήμα της ποινικής έρευνας και 
διαδικασίας..

Or. en

Τροπολογία 93
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
θεσπίσει ή/και να ενισχύσει τις πολιτικές 
παρεμπόδισης της εμπορίας ανθρώπων 
καθώς επίσης να λάβει μέτρα για την 
αποθάρρυνση της ζήτησης που ευνοεί όλες 
τις μορφές εκμετάλλευσης, καθώς και 
μέτρα για να περιοριστεί ο κίνδυνος 
ύπαρξης θυμάτων, και τούτο μέσω της 
έρευνας, της πληροφόρησης, της 
ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης.

(15) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
θεσπίσει ή/και να ενισχύσει τις πολιτικές 
παρεμπόδισης της εμπορίας ανθρώπων 
καθώς επίσης να λάβει μέτρα για την 
αποθάρρυνση της ζήτησης που ευνοεί όλες 
τις μορφές εκμετάλλευσης, καθώς και 
μέτρα για να περιοριστεί ο κίνδυνος 
ύπαρξης θυμάτων, και τούτο μέσω της 
έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της
έρευνας σχετικά με τις νέες μορφές 



PE445.701v01-00 42/122 AM\823510EL.doc

EL

Κατά τις πρωτοβουλίες αυτές, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προσεγγίζουν το θέμα 
λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του 
φύλου και τα δικαιώματα των παιδιών.
Κάθε λειτουργός που ενδέχεται να έρθει 
σε επαφή με θύματα ή με ενδεχόμενα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων πρέπει να 
είναι δεόντως καταρτισμένος 
προκειμένου να μπορεί να εντοπίζει τα 
θύματα και να ασχολείται με αυτά. Η εν 
λόγω υποχρέωση επιμόρφωσης αφορά 
ειδικότερα αστυνομικούς υπαλλήλους, 
μεθοριακούς φρουρούς, επιθεωρητές 
εργασίας, υγειονομικό προσωπικό και 
προξενικό προσωπικό, αλλά, ανάλογα με 
τοπικές συνθήκες, θα μπορούσε να αφορά 
και άλλες ομάδες δημοσίων λειτουργών 
που ενδέχεται να συναντήσουν θύματα 
εμπορίας ανθρώπων κατά την άσκηση 
της εργασίας τους.

εμπορίας ανθρώπων, της πληροφόρησης, 
της εναρμονισμένης συγκέντρωσης 
δεδομένων, της ευαισθητοποίησης και της 
εκπαίδευσης. Κατά τις πρωτοβουλίες 
αυτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προσεγγίζουν το θέμα λαμβάνοντας υπόψη 
τη διάσταση του φύλου και τα δικαιώματα 
των παιδιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέρος που διαγράφεται καλύπτεται ήδη από άλλη αιτιολογική σκέψη στο σχέδιο έκθεσης.

Τροπολογία 94
Anna Hedh, Silvia Costa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
θεσπίσει ή/και να ενισχύσει τις πολιτικές 
παρεμπόδισης της εμπορίας ανθρώπων 
καθώς επίσης να λάβει μέτρα για την
αποθάρρυνση της ζήτησης που ευνοεί όλες 
τις μορφές εκμετάλλευσης, καθώς και 
μέτρα για να περιοριστεί ο κίνδυνος 
ύπαρξης θυμάτων, και τούτο μέσω της 
έρευνας, της πληροφόρησης, της 
ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης.
Κατά τις πρωτοβουλίες αυτές, τα κράτη 

(15) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
θεσπίσει ή/και να ενισχύσει τις πολιτικές 
παρεμπόδισης της εμπορίας ανθρώπων 
καθώς επίσης να λάβει μέτρα για την 
αποθάρρυνση της ζήτησης που ευνοεί όλες 
τις μορφές εκμετάλλευσης, καθώς και 
μέτρα για να περιοριστεί ο κίνδυνος 
ύπαρξης θυμάτων, και τούτο μέσω της 
έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της
έρευνας σχετικά με τις νέες μορφές 
εμπορίας ανθρώπων, της πληροφόρησης, 
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μέλη θα πρέπει να προσεγγίζουν το θέμα 
λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του 
φύλου και τα δικαιώματα των παιδιών.
Κάθε λειτουργός που ενδέχεται να έρθει σε 
επαφή με θύματα ή με ενδεχόμενα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων πρέπει να είναι 
δεόντως καταρτισμένος προκειμένου να 
μπορεί να εντοπίζει τα θύματα και να 
ασχολείται με αυτά. Η εν λόγω υποχρέωση 
επιμόρφωσης αφορά ειδικότερα 
αστυνομικούς υπαλλήλους, μεθοριακούς 
φρουρούς, επιθεωρητές εργασίας, 
υγειονομικό προσωπικό και προξενικό 
προσωπικό, αλλά, ανάλογα με τοπικές 
συνθήκες, θα μπορούσε να αφορά και 
άλλες ομάδες δημοσίων λειτουργών που 
ενδέχεται να συναντήσουν θύματα 
εμπορίας ανθρώπων κατά την άσκηση της 
εργασίας τους.

της εκπαίδευσης, της εναρμονισμένης 
συγκέντρωσης δεδομένων, της
ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης.
Κατά τις πρωτοβουλίες αυτές, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προσεγγίζουν το θέμα 
λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του
φύλου και τα δικαιώματα των παιδιών.
Κάθε λειτουργός που ενδέχεται να έρθει σε 
επαφή με θύματα ή με ενδεχόμενα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων πρέπει να είναι 
δεόντως καταρτισμένος προκειμένου να 
μπορεί να εντοπίζει τα θύματα και να 
ασχολείται με αυτά. Η εν λόγω υποχρέωση 
επιμόρφωσης αφορά ειδικότερα 
αστυνομικούς υπαλλήλους, μεθοριακούς 
φρουρούς, επιθεωρητές εργασίας, 
υγειονομικό προσωπικό και προξενικό 
προσωπικό, αλλά, ανάλογα με τοπικές 
συνθήκες, θα μπορούσε να αφορά και 
άλλες ομάδες δημοσίων λειτουργών και 
ιδιωτικούς οργανισμούς που 
δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό 
τομέα που ενδέχεται να συναντήσουν 
θύματα εμπορίας ανθρώπων κατά την 
άσκηση της εργασίας τους.

Or. en

Τροπολογία 95
Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
θεσπίσει ή/και να ενισχύσει τις πολιτικές 
παρεμπόδισης της εμπορίας ανθρώπων 
καθώς επίσης να λάβει μέτρα για την 
αποθάρρυνση της ζήτησης που ευνοεί όλες 
τις μορφές εκμετάλλευσης, καθώς και 
μέτρα για να περιοριστεί ο κίνδυνος 
ύπαρξης θυμάτων, και τούτο μέσω της 
έρευνας, της πληροφόρησης, της 
ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης. 

(15) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
θεσπίσει ή/και να ενισχύσει τις πολιτικές
παρεμπόδισης της εμπορίας ανθρώπων 
καθώς επίσης να λάβει μέτρα για την 
αποθάρρυνση της ζήτησης που ευνοεί όλες 
τις μορφές εκμετάλλευσης, καθώς και 
μέτρα για να περιοριστεί ο κίνδυνος 
ύπαρξης θυμάτων, και τούτο μέσω της 
έρευνας, της πληροφόρησης, της 
ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης. 
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Κατά τις πρωτοβουλίες αυτές, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προσεγγίζουν το θέμα 
λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του 
φύλου και τα δικαιώματα των παιδιών. 
Κάθε λειτουργός που ενδέχεται να έρθει σε 
επαφή με θύματα ή με ενδεχόμενα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων πρέπει να είναι 
δεόντως καταρτισμένος προκειμένου να 
μπορεί να εντοπίζει τα θύματα και να 
ασχολείται με αυτά. Η εν λόγω υποχρέωση 
επιμόρφωσης αφορά ειδικότερα 
αστυνομικούς υπαλλήλους, μεθοριακούς 
φρουρούς, επιθεωρητές εργασίας, 
υγειονομικό προσωπικό και προξενικό 
προσωπικό, αλλά, ανάλογα με τοπικές 
συνθήκες, θα μπορούσε να αφορά και 
άλλες ομάδες δημοσίων λειτουργών που 
ενδέχεται να συναντήσουν θύματα 
εμπορίας ανθρώπων κατά την άσκηση της 
εργασίας τους.

Κατά τις πρωτοβουλίες αυτές, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προσεγγίζουν το θέμα 
λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του 
φύλου και τα δικαιώματα των παιδιών. Τα 
κράτη μέλη επιδεικνύουν τη δέουσα 
επιμέλεια στον εντοπισμό και την 
εξάλειψη της ανάμειξης ή συνενοχής του 
δημόσιου τομέα στην εμπορία ανθρώπων.
Κάθε λειτουργός που ενδέχεται να έρθει σε 
επαφή με θύματα ή με ενδεχόμενα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων πρέπει να είναι 
δεόντως καταρτισμένος προκειμένου να 
μπορεί να εντοπίζει τα θύματα και να 
ασχολείται με αυτά. Η εν λόγω υποχρέωση 
επιμόρφωσης αφορά ειδικότερα 
αστυνομικούς υπαλλήλους, μεθοριακούς 
φρουρούς, επιθεωρητές εργασίας, 
υγειονομικό προσωπικό και προξενικό 
προσωπικό, αλλά, ανάλογα με τοπικές 
συνθήκες, θα μπορούσε να αφορά και 
άλλες ομάδες δημοσίων λειτουργών που 
ενδέχεται να συναντήσουν θύματα 
εμπορίας ανθρώπων κατά την άσκηση της 
εργασίας τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να εργασθούν από κοινού με την κοινωνία 
των πολιτών που ασχολείται με τα 
θύματα εμπορίας στο πλαίσιο 
πρωτοβουλιών για τη διαμόρφωση 
πολιτικών, την εκπαίδευση, καθώς και 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
των μέτρων καταπολέμησης της 
εμπορίας ανθρώπων.

Or. en

Τροπολογία 96
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
θεσπίσει ή/και να ενισχύσει τις πολιτικές 
παρεμπόδισης της εμπορίας ανθρώπων 

(15) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
θεσπίσει ή/και να ενισχύσει τις πολιτικές 
παρεμπόδισης της εμπορίας ανθρώπων 
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καθώς επίσης να λάβει μέτρα για την 
αποθάρρυνση της ζήτησης που ευνοεί όλες 
τις μορφές εκμετάλλευσης, καθώς και 
μέτρα για να περιοριστεί ο κίνδυνος 
ύπαρξης θυμάτων, και τούτο μέσω της 
έρευνας, της πληροφόρησης, της 
ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης. 
Κατά τις πρωτοβουλίες αυτές, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προσεγγίζουν το θέμα 
λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του 
φύλου και τα δικαιώματα των παιδιών. 
Κάθε λειτουργός που ενδέχεται να έρθει σε 
επαφή με θύματα ή με ενδεχόμενα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων πρέπει να είναι 
δεόντως καταρτισμένος προκειμένου να 
μπορεί να εντοπίζει τα θύματα και να 
ασχολείται με αυτά. Η εν λόγω υποχρέωση 
επιμόρφωσης αφορά ειδικότερα 
αστυνομικούς υπαλλήλους, μεθοριακούς 
φρουρούς, επιθεωρητές εργασίας, 
υγειονομικό προσωπικό και προξενικό 
προσωπικό, αλλά, ανάλογα με τοπικές 
συνθήκες, θα μπορούσε να αφορά και 
άλλες ομάδες δημοσίων λειτουργών που 
ενδέχεται να συναντήσουν θύματα 
εμπορίας ανθρώπων κατά την άσκηση της 
εργασίας τους.

καθώς επίσης να λάβει μέτρα για την 
αποθάρρυνση της ζήτησης που ευνοεί όλες 
τις μορφές εκμετάλλευσης, καθώς και 
μέτρα για να περιοριστεί ο κίνδυνος 
ύπαρξης θυμάτων, και τούτο μέσω της 
έρευνας, της πληροφόρησης, της 
ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης. 
Κατά τις πρωτοβουλίες αυτές, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προσεγγίζουν το θέμα 
λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του 
φύλου και τα δικαιώματα των παιδιών. 
Κάθε λειτουργός που ενδέχεται να έρθει σε 
επαφή με θύματα ή με ενδεχόμενα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων πρέπει να είναι 
δεόντως καταρτισμένος προκειμένου να 
μπορεί να εντοπίζει τα θύματα και να 
ασχολείται με αυτά. Η εν λόγω υποχρέωση 
επιμόρφωσης αφορά ειδικότερα 
αστυνομικούς υπαλλήλους, μεθοριακούς 
φρουρούς, επιθεωρητές εργασίας, 
υγειονομικό προσωπικό και προξενικό 
προσωπικό, αλλά, ανάλογα με τοπικές 
συνθήκες, θα μπορούσε να αφορά και 
άλλες ομάδες δημοσίων λειτουργών που 
ενδέχεται να συναντήσουν θύματα 
εμπορίας ανθρώπων κατά την άσκηση της 
εργασίας τους. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
μέτρα για να διασφαλίσουν την παροχή 
σαφούς και συνολικής καθοδήγησης για 
τις κοινωνικές υπηρεσίες, την υγεία, την 
εκπαίδευση, τη μετανάστευση και την 
επιβολή του νόμου για άτομα που έχουν 
πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων. 

Or. en

Τροπολογία 97
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
θεσπίσει ή/και να ενισχύσει τις πολιτικές 

(15) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
θεσπίσει ή/και να ενισχύσει τις πολιτικές 
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παρεμπόδισης της εμπορίας ανθρώπων 
καθώς επίσης να λάβει μέτρα για την 
αποθάρρυνση της ζήτησης που ευνοεί όλες 
τις μορφές εκμετάλλευσης, καθώς και 
μέτρα για να περιοριστεί ο κίνδυνος 
ύπαρξης θυμάτων, και τούτο μέσω της 
έρευνας, της πληροφόρησης, της 
ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης.
Κατά τις πρωτοβουλίες αυτές, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προσεγγίζουν το θέμα 
λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του 
φύλου και τα δικαιώματα των παιδιών.
Κάθε λειτουργός που ενδέχεται να έρθει σε 
επαφή με θύματα ή με ενδεχόμενα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων πρέπει να είναι 
δεόντως καταρτισμένος προκειμένου να 
μπορεί να εντοπίζει τα θύματα και να 
ασχολείται με αυτά. Η εν λόγω υποχρέωση 
επιμόρφωσης αφορά ειδικότερα 
αστυνομικούς υπαλλήλους, μεθοριακούς 
φρουρούς, επιθεωρητές εργασίας, 
υγειονομικό προσωπικό και προξενικό 
προσωπικό, αλλά, ανάλογα με τοπικές 
συνθήκες, θα μπορούσε να αφορά και 
άλλες ομάδες δημοσίων λειτουργών που 
ενδέχεται να συναντήσουν θύματα 
εμπορίας ανθρώπων κατά την άσκηση της 
εργασίας τους.

παρεμπόδισης της εμπορίας ανθρώπων 
καθώς επίσης να λάβει μέτρα για την 
αποθάρρυνση της ζήτησης που ευνοεί όλες 
τις μορφές εκμετάλλευσης, καθώς και
μέτρα για να περιοριστεί ο κίνδυνος 
ύπαρξης θυμάτων, και τούτο μέσω της 
έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της
έρευνας σχετικά με τις νέες μορφές 
εμπορίας ανθρώπων, της πληροφόρησης, 
της εναρμονισμένης συγκέντρωσης 
δεδομένων και της ανταλλαγής 
δεδομένων με ΜΚΟ που ειδικεύονται 
στην καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων, της ευαισθητοποίησης και της 
εκπαίδευσης. Κατά τις πρωτοβουλίες 
αυτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προσεγγίζουν το θέμα λαμβάνοντας υπόψη 
τη διάσταση του φύλου και τα δικαιώματα 
των παιδιών. Κάθε λειτουργός που 
ενδέχεται να έρθει σε επαφή με θύματα ή 
με ενδεχόμενα θύματα εμπορίας ανθρώπων 
πρέπει να είναι δεόντως καταρτισμένος 
προκειμένου να μπορεί να εντοπίζει τα 
θύματα και να ασχολείται με αυτά. Η εν 
λόγω υποχρέωση επιμόρφωσης αφορά 
ειδικότερα αστυνομικούς υπαλλήλους, 
μεθοριακούς φρουρούς, επιθεωρητές 
εργασίας, υγειονομικό προσωπικό και 
προξενικό προσωπικό, αλλά, ανάλογα με 
τοπικές συνθήκες, θα μπορούσε να αφορά 
και άλλες ομάδες δημοσίων λειτουργών 
που ενδέχεται να συναντήσουν θύματα 
εμπορίας ανθρώπων κατά την άσκηση της 
εργασίας τους.

Or. en

Τροπολογία 98
Judith Sargentini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να (15) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
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θεσπίσει ή/και να ενισχύσει τις πολιτικές 
παρεμπόδισης της εμπορίας ανθρώπων 
καθώς επίσης να λάβει μέτρα για την 
αποθάρρυνση της ζήτησης που ευνοεί όλες 
τις μορφές εκμετάλλευσης, καθώς και 
μέτρα για να περιοριστεί ο κίνδυνος 
ύπαρξης θυμάτων, και τούτο μέσω της 
έρευνας, της πληροφόρησης, της 
ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης. 
Κατά τις πρωτοβουλίες αυτές, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προσεγγίζουν το θέμα 
λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του 
φύλου και τα δικαιώματα των παιδιών. 
Κάθε λειτουργός που ενδέχεται να έρθει σε 
επαφή με θύματα ή με ενδεχόμενα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων πρέπει να είναι 
δεόντως καταρτισμένος προκειμένου να 
μπορεί να εντοπίζει τα θύματα και να 
ασχολείται με αυτά. Η εν λόγω υποχρέωση 
επιμόρφωσης αφορά ειδικότερα 
αστυνομικούς υπαλλήλους, μεθοριακούς 
φρουρούς, επιθεωρητές εργασίας, 
υγειονομικό προσωπικό και προξενικό 
προσωπικό, αλλά, ανάλογα με τοπικές 
συνθήκες, θα μπορούσε να αφορά και 
άλλες ομάδες δημοσίων λειτουργών που 
ενδέχεται να συναντήσουν θύματα 
εμπορίας ανθρώπων κατά την άσκηση της 
εργασίας τους.

θεσπίσει ή/και να ενισχύσει τις πολιτικές 
παρεμπόδισης της εμπορίας ανθρώπων 
καθώς επίσης να λάβει μέτρα για την 
αποθάρρυνση της ζήτησης που ευνοεί όλες 
τις μορφές εκμετάλλευσης, καθώς και 
μέτρα για να περιοριστεί ο κίνδυνος 
ύπαρξης θυμάτων, και τούτο μέσω της 
έρευνας, της πληροφόρησης, της συλλογής 
δεδομένων, σε πνεύμα πλήρους σεβασμού 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, της ευαισθητοποίησης και της 
εκπαίδευσης. Κατά τις πρωτοβουλίες 
αυτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προσεγγίζουν το θέμα λαμβάνοντας υπόψη 
τη διάσταση του φύλου και τα δικαιώματα 
των παιδιών. Κάθε λειτουργός που 
ενδέχεται να έρθει σε επαφή με θύματα ή 
με ενδεχόμενα θύματα εμπορίας ανθρώπων 
πρέπει να είναι δεόντως καταρτισμένος 
προκειμένου να μπορεί να εντοπίζει τα 
θύματα και να ασχολείται με αυτά. Η εν 
λόγω υποχρέωση επιμόρφωσης αφορά 
ειδικότερα αστυνομικούς υπαλλήλους, 
μεθοριακούς φρουρούς, επιθεωρητές 
εργασίας, υγειονομικό προσωπικό και 
προξενικό προσωπικό, αλλά, ανάλογα με 
τοπικές συνθήκες, θα μπορούσε να αφορά 
και άλλες ομάδες δημοσίων λειτουργών 
που ενδέχεται να συναντήσουν θύματα 
εμπορίας ανθρώπων κατά την άσκηση της 
εργασίας τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό η συλλογή δεδομένων για την εμπορία ανθρώπων να γίνεται σε πνεύμα 
πλήρους σεβασμού του θύματος.



PE445.701v01-00 48/122 AM\823510EL.doc

EL

Τροπολογία 99
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
θεσπίσει ή/και να ενισχύσει τις πολιτικές 
παρεμπόδισης της εμπορίας ανθρώπων 
καθώς επίσης να λάβει μέτρα για την 
αποθάρρυνση της ζήτησης που ευνοεί όλες 
τις μορφές εκμετάλλευσης, καθώς και 
μέτρα για να περιοριστεί ο κίνδυνος 
ύπαρξης θυμάτων, και τούτο μέσω της 
έρευνας, της πληροφόρησης, της 
ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης. 
Κατά τις πρωτοβουλίες αυτές, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προσεγγίζουν το θέμα 
λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του 
φύλου και τα δικαιώματα των παιδιών. 
Κάθε λειτουργός που ενδέχεται να έρθει 
σε επαφή με θύματα ή με ενδεχόμενα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων πρέπει να 
είναι δεόντως καταρτισμένος 
προκειμένου να μπορεί να εντοπίζει τα 
θύματα και να ασχολείται με αυτά. Η εν 
λόγω υποχρέωση επιμόρφωσης αφορά 
ειδικότερα αστυνομικούς υπαλλήλους, 
μεθοριακούς φρουρούς, επιθεωρητές 
εργασίας, υγειονομικό προσωπικό και 
προξενικό προσωπικό, αλλά, ανάλογα με 
τοπικές συνθήκες, θα μπορούσε να αφορά 
και άλλες ομάδες δημοσίων λειτουργών 
που ενδέχεται να συναντήσουν θύματα 
εμπορίας ανθρώπων κατά την άσκηση 
της εργασίας τους.

(15) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
θεσπίσει και να ενισχύσει τις πολιτικές 
παρεμπόδισης της εμπορίας ανθρώπων 
καθώς επίσης να λάβει μέτρα για την 
αποθάρρυνση της ζήτησης που ευνοεί όλες 
τις μορφές εκμετάλλευσης, καθώς και 
μέτρα για να περιοριστεί ο κίνδυνος 
ύπαρξης θυμάτων, και τούτο μέσω της 
έρευνας, της πληροφόρησης, της 
ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης 
καθώς και της εξάλειψης παραδοσιακών 
στερεοτύπων σχετικά με τα φύλα. Κατά 
τις πρωτοβουλίες αυτές, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να προσεγγίζουν το θέμα 
λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του 
φύλου και τα δικαιώματα των παιδιών. 

Or. lt
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Τροπολογία 100
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α)  Τα συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία 
που θα συγκεντρωθούν θα πρέπει 
τουλάχιστον να περιλαμβάνουν δεδομένα 
σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων 
εμπορίας, συμπεριλαμβανομένων 
δεδομένων ανά φύλο, ηλικία, υπηκοότητα 
καθώς και μορφή εμπορίας, τον τύπο 
υπηρεσιών για τις οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν τα θύματα, τον 
αριθμό των συλληφθέντων, διωχθέντων 
και καταδικασθέντων διακινητών και 
τους μηχανισμούς παραπομπής στις 
εθνικές αρμόδιες για το άσυλο αρχές.

Or. en

Τροπολογία 101
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α)  Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
καθιερώσουν καλύτερα συστήματα 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων 
των ιδιωτικών γραφείων απασχόλησης, 
περιλαμβανομένων των γραφείων που 
προσλαμβάνουν εποχικούς εργαζομένους, 
με βάση τα πρότυπα που ορίζονται στη 
σύμβαση της ΔΟΕ αριθ. 181 για τα 
ιδιωτικά γραφεία απασχόλησης.

Or. en
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Τροπολογία 102
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Κάθε λειτουργός που ενδέχεται να 
έρθει σε επαφή με θύματα ή με 
ενδεχόμενα θύματα εμπορίας ανθρώπων 
πρέπει να είναι δεόντως καταρτισμένος 
και να ακολουθεί προσέγγιση 
ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση 
του φύλου σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό 
των θυμάτων και την επικοινωνία μαζί 
τους. Η εν λόγω υποχρέωση επιμόρφωσης 
αφορά ειδικότερα αστυνομικούς 
υπαλλήλους, μεθοριακούς φρουρούς, 
υπαλλήλους υπηρεσιών που αφορούν 
μετανάστες, εισαγγελείς, δικηγόρους, 
δικαστές και υπαλλήλους στο χώρο της 
δικαιοσύνης, επιθεωρητές εργασίας, 
προσωπικό στις κοινωνικές υπηρεσίες, 
στις υπηρεσίες παιδικής μέριμνας, 
υγειονομικό προσωπικό και προξενικό 
προσωπικό, αλλά, ανάλογα με τις τοπικές 
συνθήκες, θα μπορούσε να αφορά και 
άλλες ομάδες δημοσίων λειτουργών που 
ενδέχεται να συναντήσουν θύματα 
εμπορίας ανθρώπων κατά την άσκηση 
της εργασίας τους.

Or. lt

Τροπολογία 103
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α)  Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας θα πρέπει να ληφθεί δεόντως 
υπόψη το σχέδιο οδηγίας που καθορίζει 
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κοινές προϋποθέσεις εισόδου και 
διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με 
σκοπό την εποχική απασχόληση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και 
το Έγκλημα, οι πλέον κοινές μορφές εμπορίας ανθρώπων είναι πρώτον η σεξουαλική 
εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών (79%) και δεύτερον η καταναγκαστική εργασία (18%).
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να γίνει χρήση κάθε μέσου που έχουμε στη διάθεσή μας για να 
καταπολεμηθεί η εμπορία ανθρώπων.

Τροπολογία 104
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
πρέπει να κάνουν διάκριση μεταξύ των 
πελατών ανάλογα με τις προθέσεις τους. 
Οι πελάτες της εμπορίας οργάνων δεν 
πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας 
μεταχείρισης με τους πελάτες άλλων 
μορφών εμπορίας, δεδομένου ότι στην 
περίπτωση της εμπορίας οργάνων το 
διακύβευμα είναι η ζωή του πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 105
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15γ)  Λειτουργοί που ενδέχεται να έρθουν 
σε επαφή με θύματα ή με ενδεχόμενα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων πρέπει να 
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είναι δεόντως καταρτισμένοι προκειμένου 
να μπορούν να εντοπίζουν τα θύματα και 
να ασχολούνται με αυτά. Η εν λόγω 
υποχρέωση επιμόρφωσης θα πρέπει να 
αφορά ειδικότερα αστυνομικούς 
υπαλλήλους, μεθοριακούς φρουρούς, 
πρόσωπα που υπηρετούν σε κέντρα 
κράτησης για μετανάστες και υπαλλήλους 
που ασχολούνται με τη μετανάστευση, 
δικαστές και δικαστικό προσωπικό, 
επιθεωρητές εργασίας, υπαλλήλους των 
υπηρεσιών κοινωνικής και παιδικής 
μέριμνας, υγειονομικό προσωπικό και 
προξενικό προσωπικό, αλλά, ανάλογα με 
τοπικές συνθήκες, θα μπορούσε να αφορά 
και άλλες ομάδες δημοσίων λειτουργών 
που ενδέχεται να συναντήσουν θύματα 
εμπορίας ανθρώπων κατά την άσκηση 
της εργασίας τους. Οι υπάλληλοι των 
υπηρεσιών επιβολής του νόμου και 
δίωξης θα πρέπει επίσης να έχουν τύχει 
επαρκούς επιμόρφωσης, με σκοπό την 
ενίσχυση της εφαρμογής του διεθνούς 
δικαίου και της δικαστικής συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 106
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15δ)  Οι μηχανισμοί επιθεώρησης και 
επιβολής που σχετίζονται με την εργατική 
νομοθεσία πρέπει να ενισχυθούν σε όλα 
τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν την ύπαρξη του αναγκαίου 
νομικού πλαισίου καθώς και των 
σχετικών μηχανισμών, επιμόρφωσης και 
επαρκών τεχνικών πόρων για να 
εκπληρώνουν τις νομικές τους 
υποχρεώσεις χορηγώντας αρμοδιότητες 
στους αξιωματούχους των σωμάτων 
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επιθεώρησης, σε στενή συνεργασία με τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, και 
παρέχοντάς τους πληροφόρηση και 
κατάρτιση ώστε να μπορούν να 
αναγνωρίζουν τα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων των οποίων η εργασία 
αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα 
κράτη μέλη πρέπει, στον τομέα αυτό, να 
ενισχύσουν τη συνεργασία και το 
συντονισμό σε επίπεδο Ένωσης, σε 
συνεργασία επίσης με την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
με τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών 
Συνδικάτων, τους κοινωνικούς εταίρους 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Το 
Συμβούλιο πρέπει να εξετάσει το 
ενδεχόμενο δικτύωσης των εθνικών 
υπηρεσιών επιθεώρησης εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 107
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η οδηγία 2009/52/EΚ της 18ης 
Ιουνίου 2009 σχετικά με την επιβολή 
ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις 
κυρώσεις και τα μέτρα κατά των 
εργοδοτών που απασχολούν παράνομα 
διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών 
προβλέπει την επιβολή κυρώσεων στους 
εργοδότες που απασχολούν παράνομα 
διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών οι 
οποίοι, μολονότι δεν έχουν κατηγορηθεί ή 
καταδικαστεί για εμπορία ανθρώπων, 
χρησιμοποιούν την εργασία ή τις 
υπηρεσίες προσώπου, γνωρίζοντας ότι το 
συγκεκριμένο πρόσωπο είναι θύμα 
εμπορίας. Πέραν αυτού, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
επιβολής κυρώσεων σε εκείνους που 

(16) Η οδηγία 2009/52/EΚ της 18ης 
Ιουνίου 2009 σχετικά με την επιβολή
ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις 
κυρώσεις και τα μέτρα κατά των 
εργοδοτών που απασχολούν παράνομα 
διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών 
προβλέπει την επιβολή κυρώσεων στους 
εργοδότες που απασχολούν παράνομα 
διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών οι 
οποίοι, μολονότι δεν έχουν κατηγορηθεί ή 
καταδικαστεί για εμπορία ανθρώπων, 
χρησιμοποιούν την εργασία ή τις 
υπηρεσίες προσώπου, γνωρίζοντας ότι το 
συγκεκριμένο πρόσωπο είναι θύμα 
εμπορίας. Πέραν αυτού, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
επιβολής κυρώσεων σε εκείνους που 
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χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία 
παρέχεται από θύμα εμπορίας, γνωρίζοντας 
ότι πρόκειται για θύμα εμπορίας. Αυτή η 
ευρύτερη ποινικοποίηση θα μπορούσε να 
συμπεριλάβει εργοδότες νομίμως 
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και 
υπηκόων της ΕΕ, καθώς και τους 
αγοραστές σεξουαλικών υπηρεσιών από 
οποιοδήποτε θύμα εμπορίας, ανεξαρτήτως 
της εθνικότητάς τους.

χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία 
παρέχεται από θύμα εμπορίας, γνωρίζοντας 
ότι πρόκειται για θύμα εμπορίας, και να 
επιβάλλουν κυρώσεις σε όσους κάνουν 
χρήση της πορνείας. Αυτή η ευρύτερη 
ποινικοποίηση θα μπορούσε να 
συμπεριλάβει εργοδότες νομίμως 
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και 
υπηκόων της ΕΕ, καθώς και τους 
αγοραστές σεξουαλικών υπηρεσιών από 
οποιοδήποτε θύμα εμπορίας, ανεξαρτήτως 
της εθνικότητάς τους.

Or. en

Τροπολογία 108
Anna Záborská

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η οδηγία 2009/52/EΚ της 18ης 
Ιουνίου 2009 σχετικά με την επιβολή 
ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις 
κυρώσεις και τα μέτρα κατά των 
εργοδοτών που απασχολούν παράνομα 
διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών 
προβλέπει την επιβολή κυρώσεων στους 
εργοδότες που απασχολούν παράνομα 
διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών οι 
οποίοι, μολονότι δεν έχουν κατηγορηθεί ή 
καταδικαστεί για εμπορία ανθρώπων, 
χρησιμοποιούν την εργασία ή τις 
υπηρεσίες προσώπου, γνωρίζοντας ότι το 
συγκεκριμένο πρόσωπο είναι θύμα 
εμπορίας. Πέραν αυτού, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
επιβολής κυρώσεων σε εκείνους που 
χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία 
παρέχεται από θύμα εμπορίας, γνωρίζοντας 
ότι πρόκειται για θύμα εμπορίας. Αυτή η 
ευρύτερη ποινικοποίηση θα μπορούσε να 
συμπεριλάβει εργοδότες νομίμως 
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και 

(16) Η οδηγία 2009/52/EΚ της 18ης 
Ιουνίου 2009 σχετικά με την επιβολή 
ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις 
κυρώσεις και τα μέτρα κατά των 
εργοδοτών που απασχολούν παράνομα 
διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών 
προβλέπει την επιβολή κυρώσεων στους 
εργοδότες που απασχολούν παράνομα 
διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών οι 
οποίοι, μολονότι δεν έχουν κατηγορηθεί ή 
καταδικαστεί για εμπορία ανθρώπων, 
χρησιμοποιούν την εργασία ή τις 
υπηρεσίες προσώπου, γνωρίζοντας ότι το 
συγκεκριμένο πρόσωπο είναι θύμα 
εμπορίας. Πέραν αυτού, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
επιβολής κυρώσεων σε εκείνους που 
χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία 
παρέχεται από θύμα εμπορίας, γνωρίζοντας 
ότι πρόκειται για θύμα εμπορίας. Αυτή η 
ευρύτερη ποινικοποίηση θα μπορούσε να 
συμπεριλάβει εργοδότες νομίμως 
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και 
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υπηκόων της ΕΕ, καθώς και τους 
αγοραστές σεξουαλικών υπηρεσιών από 
οποιοδήποτε θύμα εμπορίας, ανεξαρτήτως 
της εθνικότητάς τους.

υπηκόων της ΕΕ. Προβλέπονται κυρώσεις 
για τους αγοραστές σεξουαλικών 
υπηρεσιών από οποιοδήποτε θύμα 
εμπορίας, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σοβαρότητα της πράξης που αναφέρεται στο τροποποιούμενο τμήμα της διάταξης επιτάσσει 
την επιβολή κυρώσεων.

Τροπολογία 109
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Από τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργηθούν εθνικά συστήματα 
παρακολούθησης, όπως οι εθνικοί 
εισηγητές ή ανάλογοι μηχανισμοί, κατά 
τον τρόπο που αυτά θεωρούν κατάλληλο 
σύμφωνα με την εσωτερική τους 
οργάνωση και λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη ελάχιστης υποδομής για 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, με σκοπό τη 
διενέργεια εκτιμήσεων σχετικά με τις 
τάσεις που επικρατούν στον τομέα της 
εμπορίας ανθρώπων, τη στάθμιση των 
αποτελεσμάτων των ενεργειών κατά της 
εμπορίας, καθώς και την τακτική υποβολή 
αναφορών στις αντίστοιχες εθνικές 
υπηρεσίες.

(17) Από τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργηθούν εθνικά συστήματα 
παρακολούθησης, όπως οι εθνικοί 
εισηγητές ή ανάλογοι μηχανισμοί, κατά 
τον τρόπο που αυτά θεωρούν κατάλληλο 
σύμφωνα με την εσωτερική τους 
οργάνωση και λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη ελάχιστης υποδομής για 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, με σκοπό τη 
διενέργεια εκτιμήσεων σχετικά με τις 
τάσεις που επικρατούν στον τομέα της 
εμπορίας ανθρώπων, τη στάθμιση των 
αποτελεσμάτων των ενεργειών κατά της 
εμπορίας, καθώς και την τακτική υποβολή 
αναφορών στις αντίστοιχες εθνικές 
υπηρεσίες. Εκτός από τα εθνικά 
συστήματα παρακολούθησης και τους 
μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων, ο 
συντονιστής δράσης κατά της εμπορίας 
της ΕΕ, που υπάγεται στη ΓΔ 
Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας, 
θα πρέπει να συμβάλλει στην ουσιαστική 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
και των θεσμικών οργάνων και 
οργανισμών της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
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και τη διασφάλιση κατάλληλης δράσης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο διορισμός συντονιστή της ΕΕ για τη δράση κατά της εμπορίας θα προαγάγει μια συνεπή 
προσέγγιση σε όλα τα κράτη μέλη και θα καταστήσει δυνατή μια ουσιαστική και ορατή δράση 
κατά της εμπορίας ανθρώπων σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 110
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Από τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργηθούν εθνικά συστήματα 
παρακολούθησης, όπως οι εθνικοί 
εισηγητές ή ανάλογοι μηχανισμοί, κατά 
τον τρόπο που αυτά θεωρούν κατάλληλο 
σύμφωνα με την εσωτερική τους 
οργάνωση και λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη ελάχιστης υποδομής για 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, με σκοπό τη 
διενέργεια εκτιμήσεων σχετικά με τις 
τάσεις που επικρατούν στον τομέα της 
εμπορίας ανθρώπων, τη στάθμιση των 
αποτελεσμάτων των ενεργειών κατά της 
εμπορίας, καθώς και την τακτική υποβολή 
αναφορών στις αντίστοιχες εθνικές 
υπηρεσίες.

(17) Από τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργηθούν αποτελεσματικά εθνικά 
συστήματα παρακολούθησης, όπως οι 
εθνικοί εισηγητές ή ανάλογοι μηχανισμοί, 
κατά τον τρόπο που αυτά θεωρούν 
κατάλληλο σύμφωνα με την εσωτερική 
τους οργάνωση και λαμβάνοντας υπόψη 
την ανάγκη ελάχιστης υποδομής για 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, με σκοπό τη 
διενέργεια εκτιμήσεων σχετικά με τις 
τάσεις που επικρατούν στον τομέα της 
εμπορίας ανθρώπων, τη στάθμιση των 
αποτελεσμάτων των ενεργειών κατά της 
εμπορίας, καθώς και την τακτική υποβολή 
αναφορών στις αντίστοιχες εθνικές 
υπηρεσίες.

Or. lt
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Τροπολογία 111
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει, υπό 
την εποπτεία του αρμόδιου για τις 
Εσωτερικές Υποθέσεις Επιτρόπου, θέση 
συντονιστή δράσης κατά της εμπορίας σε 
επίπεδο ΕΕ, ο οποίος θα συντονίζει τη 
δράση και τις πολιτικές της Ένωσης στον 
τομέα αυτό, συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων του δικτύου των 
εθνικών εισηγητών, και θα υποβάλλει 
εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 112
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Ο συντονιστής δράσης κατά της 
εμπορίας σε επίπεδο ΕΕ εκπονεί ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα συγκριτική 
μελέτη που αξιολογεί τα εθνικά σχέδια 
δράσης για την εμπορία ανθρώπων, όπου 
υποδεικνύει κυρίως τις βέλτιστες 
πρακτικές. Η μελέτη υποβάλλεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά 
κοινοβούλια, την Επιτροπή και στο 
Συμβούλιο.

Or. en
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Τροπολογία 113
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την απαγόρευση 
της δουλείας, την καταναγκαστική εργασία 
και την εμπορία ανθρώπων, την 
απαγόρευση των βασανιστηρίων και των 
απάνθρωπων και εξευτελιστικών ποινών ή 
μεταχείρισης, τα δικαιώματα του παιδιού, 
το δικαίωμα της ελευθερίας και της 
ασφάλειας, την ελεύθερη έκφραση και 
πληροφόρηση, την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το 
δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και 
αμερόληπτης δίκης, και τις αρχές της 
νομιμότητας και της αναλογικότητας 
αξιόποινων πράξεων και ποινών. 
Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία αποβλέπει 
στον πλήρη σεβασμό αυτών των 
δικαιωμάτων και πρέπει να εφαρμοστεί 
ανάλογα.

(19) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών,
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την 
απαγόρευση της δουλείας, την 
καταναγκαστική εργασία και την εμπορία 
ανθρώπων, την απαγόρευση των 
βασανιστηρίων και των απάνθρωπων και 
εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, τα 
δικαιώματα του παιδιού, το δικαίωμα της 
ελευθερίας και της ασφάλειας, την 
ελεύθερη έκφραση και πληροφόρηση, την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής και αμερόληπτης δίκης, και τις 
αρχές της νομιμότητας και της 
αναλογικότητας αξιόποινων πράξεων και 
ποινών. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία 
αποβλέπει στον πλήρη σεβασμό αυτών των 
δικαιωμάτων και πρέπει να εφαρμοστεί 
ανάλογα.

Or. en

Τροπολογία 114
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των 

(19) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των 
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Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την απαγόρευση 
της δουλείας, την καταναγκαστική εργασία 
και την εμπορία ανθρώπων, την 
απαγόρευση των βασανιστηρίων και των 
απάνθρωπων και εξευτελιστικών ποινών ή 
μεταχείρισης, τα δικαιώματα του παιδιού, 
το δικαίωμα της ελευθερίας και της 
ασφάλειας, την ελεύθερη έκφραση και 
πληροφόρηση, την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το 
δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και 
αμερόληπτης δίκης, και τις αρχές της 
νομιμότητας και της αναλογικότητας 
αξιόποινων πράξεων και ποινών. 
Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία αποβλέπει 
στον πλήρη σεβασμό αυτών των 
δικαιωμάτων και πρέπει να εφαρμοστεί 
ανάλογα.

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών,
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την 
απαγόρευση της δουλείας, την 
καταναγκαστική εργασία και την εμπορία 
ανθρώπων, την απαγόρευση των 
βασανιστηρίων και των απάνθρωπων και 
εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, τα 
δικαιώματα του παιδιού, το δικαίωμα της 
ελευθερίας και της ασφάλειας, την 
ελεύθερη έκφραση και πληροφόρηση, την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής και αμερόληπτης δίκης, και τις 
αρχές της νομιμότητας και της 
αναλογικότητας αξιόποινων πράξεων και 
ποινών. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία 
αποβλέπει στον πλήρη σεβασμό αυτών των 
δικαιωμάτων και πρέπει να εφαρμοστεί 
ανάλογα.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την απαγόρευση 
της δουλείας, την καταναγκαστική εργασία 
και την εμπορία ανθρώπων, την 
απαγόρευση των βασανιστηρίων και των 
απάνθρωπων και εξευτελιστικών ποινών ή 
μεταχείρισης, τα δικαιώματα του παιδιού, 
το δικαίωμα της ελευθερίας και της 
ασφάλειας, την ελεύθερη έκφραση και 
πληροφόρηση, την προστασία των 

(19) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα των 
φύλων, την απαγόρευση της δουλείας, την 
καταναγκαστική εργασία και την εμπορία 
ανθρώπων, την απαγόρευση των 
βασανιστηρίων και των απάνθρωπων και 
εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, τα 
δικαιώματα του παιδιού, το δικαίωμα της 
ελευθερίας και της ασφάλειας, την 
ελεύθερη έκφραση και πληροφόρηση, την 
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το 
δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και 
αμερόληπτης δίκης, και τις αρχές της 
νομιμότητας και της αναλογικότητας 
αξιόποινων πράξεων και ποινών. 
Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία αποβλέπει 
στον πλήρη σεβασμό αυτών των 
δικαιωμάτων και πρέπει να εφαρμοστεί 
ανάλογα.

προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής και αμερόληπτης δίκης, και τις 
αρχές της νομιμότητας και της 
αναλογικότητας αξιόποινων πράξεων και 
ποινών. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία 
αποβλέπει στον πλήρη σεβασμό αυτών των 
δικαιωμάτων και πρέπει να εφαρμοστεί 
ανάλογα.

Or. en

Τροπολογία 116
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τιμωρούνται οι ακόλουθες εκ προθέσεως 
τελούμενες πράξεις:
Η πρόσληψη, μεταφορά, διακίνηση, 
στέγαση ή υποδοχή προσώπων,
συμπεριλαμβανομένης και της ανταλλαγής 
ή της μεταβίβασης εξουσίας επί των 
προσώπων αυτών, με την απειλή της 
χρήσης ή τη χρήση βίας ή άλλων μορφών 
εξαναγκασμού, με απαγωγή, απάτη, 
παραπλάνηση, κατάχρηση εξουσίας ή 
ευάλωτης θέσης ή με πληρωμή ή αποδοχή 
χρημάτων ή άλλων απολαβών για την 
εξασφάλιση της συναίνεσης προσώπου 
κατέχοντος εξουσία επί ενός άλλου, για 
σκοπούς εκμετάλλευσης.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τιμωρούνται οι ακόλουθες εκ προθέσεως 
τελούμενες πράξεις:
Η πρόσληψη, μεταφορά, διακίνηση, 
στέγαση ή υποδοχή προσώπων,
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των 
εγκύων και των αγέννητων παιδιών τους 
μέσω της ανταλλαγής ή της μεταβίβασης 
εξουσίας επί των προσώπων αυτών, με την 
απειλή της χρήσης ή τη χρήση βίας ή 
άλλων μορφών εξαναγκασμού, με 
απαγωγή, απάτη, παραπλάνηση, 
κατάχρηση εξουσίας ή ευάλωτης θέσης ή 
με πληρωμή ή αποδοχή χρημάτων ή άλλων 
απολαβών για την εξασφάλιση της 
συναίνεσης προσώπου κατέχοντος εξουσία 
επί ενός άλλου, για σκοπούς 
εκμετάλλευσης.

Or. en
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Τροπολογία 117
Lívia Járóka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει, 
τουλάχιστον, την εκμετάλλευση της 
εκπόρνευσης άλλων ή άλλες μορφές 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την 
καταναγκαστική παροχή εργασίας ή 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 
επαιτείας, τη δουλεία ή άλλες πρακτικές 
παρεμφερείς προς τη δουλεία, την οικιακή 
δουλεία, την εκμετάλλευση εγκληματικών 
δραστηριοτήτων ή την αφαίρεση οργάνων.

3. Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει, 
τουλάχιστον, την εκμετάλλευση της 
εκπόρνευσης άλλων ή άλλες μορφές 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την 
καταναγκαστική παροχή εργασίας ή 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 
επαιτείας και της χρησιμοποίησης 
εξαρτώμενου ατόμου που είναι θύμα 
εμπορίας για σκοπούς επαιτείας,
ανεξάρτητα από τη σχέση του με τους 
δράστες, τη δουλεία ή άλλες πρακτικές 
παρεμφερείς προς τη δουλεία, την οικιακή 
δουλεία, την εκμετάλλευση εγκληματικών 
δραστηριοτήτων ή την αφαίρεση οργάνων.

Or. en

Τροπολογία 118
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει, 
τουλάχιστον, την εκμετάλλευση της 
εκπόρνευσης άλλων ή άλλες μορφές 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την 
καταναγκαστική παροχή εργασίας ή 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 
επαιτείας, τη δουλεία ή άλλες πρακτικές 
παρεμφερείς προς τη δουλεία, την οικιακή 
δουλεία, την εκμετάλλευση εγκληματικών 
δραστηριοτήτων ή την αφαίρεση οργάνων.

3. Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει, 
τουλάχιστον, την εκμετάλλευση της 
εκπόρνευσης άλλων ή άλλες μορφές 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την 
καταναγκαστική παροχή εργασίας ή 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 
επαιτείας, τη δουλεία ή άλλες πρακτικές 
παρεμφερείς προς τη δουλεία, την οικιακή 
δουλεία, την εκμετάλλευση εγκληματικών 
δραστηριοτήτων, την αφαίρεση οργάνων ή 
την πώληση παιδιών και αγέννητων 
παιδιών για παράνομη υιοθεσία.
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Or. en

Τροπολογία 119
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει, 
τουλάχιστον, την εκμετάλλευση της 
εκπόρνευσης άλλων ή άλλες μορφές 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την 
καταναγκαστική παροχή εργασίας ή 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 
επαιτείας, τη δουλεία ή άλλες πρακτικές 
παρεμφερείς προς τη δουλεία, την οικιακή 
δουλεία, την εκμετάλλευση εγκληματικών 
δραστηριοτήτων ή την αφαίρεση οργάνων.

3. Η εκμετάλλευση γυναικών, ανδρών και 
ατόμων ηλικίας κάτω των 18 ετών
περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την 
εκμετάλλευση της εκπόρνευσης ή άλλες 
μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την 
καταναγκαστική παροχή εργασίας ή 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 
επαιτείας, τη δουλεία ή άλλες πρακτικές 
παρεμφερείς προς τη δουλεία, την οικιακή 
δουλεία, την εκμετάλλευση εγκληματικών 
δραστηριοτήτων ή την αφαίρεση οργάνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλά θύματα εκμετάλλευσης, ιδίως στις περιπτώσεις καταναγκαστικής εργασίας, είναι επίσης 
άνδρες και νεαρά άτομα· κατά συνέπεια, θα πρέπει να τονισθεί ότι ο ορισμός της εκμετάλλευσης 
δεν θα πρέπει να συνδέεται με το φύλο.

Τροπολογία 120
Γεώργιος Παπανικολάου, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει, 
τουλάχιστον, την εκμετάλλευση της 
εκπόρνευσης άλλων ή άλλες μορφές 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την 
καταναγκαστική παροχή εργασίας ή 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 

3. Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει, 
τουλάχιστον, την εκμετάλλευση της 
εκπόρνευσης άλλων ή άλλες μορφές 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την 
καταναγκαστική παροχή εργασίας ή 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 
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επαιτείας, τη δουλεία ή άλλες πρακτικές 
παρεμφερείς προς τη δουλεία, την οικιακή 
δουλεία, την εκμετάλλευση εγκληματικών 
δραστηριοτήτων ή την αφαίρεση οργάνων.

επαιτείας, την παράνομη υιοθεσία, τη 
δουλεία ή άλλες πρακτικές παρεμφερείς 
προς τη δουλεία, την οικιακή δουλεία, την 
εκμετάλλευση εγκληματικών 
δραστηριοτήτων όπως εγκλημάτων που 
συνδέονται με τα ναρκωτικά, 
μικροαδικημάτων κλπ. ή την αφαίρεση 
οργάνων ή την εμπορία με σκοπό το γάμο 
ή τον καταναγκαστικό γάμο.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει, 
τουλάχιστον, την εκμετάλλευση της 
εκπόρνευσης άλλων ή άλλες μορφές 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την 
καταναγκαστική παροχή εργασίας ή 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 
επαιτείας, τη δουλεία ή άλλες πρακτικές 
παρεμφερείς προς τη δουλεία, την οικιακή 
δουλεία, την εκμετάλλευση εγκληματικών 
δραστηριοτήτων ή την αφαίρεση οργάνων.

3. Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει, 
τουλάχιστον, την εκμετάλλευση της 
εκπόρνευσης άλλων ή άλλες μορφές 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την 
καταναγκαστική παροχή εργασίας ή 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 
επαιτείας, τη δουλεία ή άλλες πρακτικές 
παρεμφερείς προς τη δουλεία, την οικιακή 
δουλεία, την εκμετάλλευση εγκληματικών 
δραστηριοτήτων ή την αφαίρεση οργάνων, 
κυττάρων, ιστών και τμημάτων του 
σώματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι λογικό να περιληφθούν στον ορισμό της εκμετάλλευσης οι σκοποί της αφαίρεσης 
κυττάρων, ιστών και τμημάτων του σώματος.
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Τροπολογία 122
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συναίνεση του θύματος εμπορίας 
ανθρώπων με σκοπό την εκμετάλλευσή 
του, σκοπούμενη ή πραγματική, είναι 
αδιάφορη εάν έχουν χρησιμοποιηθεί τα 
μέσα που προσδιορίζονται στην 
παράγραφο 1.

4. Η συναίνεση του θύματος εμπορίας 
ανθρώπων με σκοπό την εκμετάλλευσή 
του, σκοπούμενη ή πραγματική, είναι σε 
κάθε περίπτωση αδιάφορη. 

Or. en

Τροπολογία 123
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν η πράξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 αφορά παιδί, συνιστά 
αξιόποινη πράξη εμπορίας ανθρώπων 
ακόμη και εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί 
τα μέσα που προσδιορίζονται στην 
παράγραφο 1.

5. Όταν η πράξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 αφορά παιδί ή άτομο που 
πάσχει, μόνιμα ή προσωρινά, από 
σοβαρές διανοητικές ή ψυχικές 
διαταραχές που επηρεάζουν την  
αυτοδιάθεσή του, συνιστά αξιόποινη 
πράξη εμπορίας ανθρώπων ακόμη και εάν 
δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τα μέσα που 
προσδιορίζονται στην παράγραφο 1.

Or. en
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Τροπολογία 124
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας ως "κηδεμόνας" νοείται το 
πρόσωπο που διορίζουν οι αρμόδιες 
αρχές προκειμένου να επικουρεί και να 
εκπροσωπεί ένα ασυνόδευτο παιδί για να 
εξασφαλίζει το βέλτιστο συμφέρον του 
παιδιού, και ως "νόμιμος εκπρόσωπος" 
νοείται το πρόσωπο που διορίζουν οι 
αρμόδιες αρχές προκειμένου να 
δικαιοπρακτεί για λογαριασμό του 
παιδιού όταν χρειάζεται.

Or. en

Τροπολογία 125
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να τιμωρούνται τα 
αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον πέντε έτη. 
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να τιμωρούνται τα 
αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δέκα έτη στις περιπτώσεις 
που το αδίκημα διεπράχθη υπό μία από 
τις ακόλουθες περιστάσεις: 
(α) το αδίκημα διεπράχθη από δημόσιο 
λειτουργό κατά την άσκηση των 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
επιβάλλονται οι κατάλληλες ποινές. Τα 
κράτη μέλη είναι ελεύθερα να ορίζουν 
ποινές σύμφωνα με τα ποινικά τους 
συστήματα. 
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καθηκόντων του/της,
(β) το αδίκημα διεπράχθη σε βάρος 
ιδιαίτερα ευάλωτου θύματος· στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας αυτό περιλαμβάνει 
τουλάχιστον θύματα παιδικής ηλικίας, 
και ιδιαίτερα ευάλωτους ενήλικες λόγω 
εγκυμοσύνης, υγείας ή αναπηρίας, 
(γ) το αδίκημα διεπράχθη στο πλαίσιο 
εγκληματικής οργάνωσης κατά την 
έννοια της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ,
(δ) το αδίκημα, εσκεμμένα ή λόγω 
σοβαρής αμέλειας, έθεσε σε κίνδυνο τη 
ζωή του θύματος, 
(ε) το αδίκημα διαπράχθηκε με τη χρήση 
σοβαρής βίας ή προκάλεσε ιδιαίτερα 
σοβαρή βλάβη στο θύμα.
3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τα αδικήματα που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 τιμωρούνται με 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές ποινές, οι οποίες μπορούν 
να συνδυασθούν με έκδοση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εναρμόνιση των ποινών είναι απαράδεκτη και θα πρέπει να παραμείνει στο πλαίσιο της 
αρχής της επικουρικότητας.

Τροπολογία 126
Lívia Járóka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το αδίκημα διεπράχθη σε βάρος 
ιδιαίτερα ευάλωτου θύματος· στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας αυτό περιλαμβάνει 
τουλάχιστον θύματα παιδικής ηλικίας, και 
ιδιαίτερα ευάλωτους ενήλικες λόγω 
εγκυμοσύνης, υγείας ή αναπηρίας,

(β) το αδίκημα διεπράχθη σε βάρος 
ιδιαίτερα ευάλωτου θύματος· στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας αυτό περιλαμβάνει 
τουλάχιστον θύματα παιδικής ηλικίας, και 
ιδιαίτερα ευάλωτους ενήλικες λόγω φύλου,
εγκυμοσύνης, υγείας, αναπηρίας ή θύματα 
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που έχουν υποβληθεί σε καταναγκαστική 
χρήση ναρκωτικών/φαρμάκων,
βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές 
μορφές ψυχολογικής, σωματικής ή 
σεξουαλικής βίας.

Or. en

Τροπολογία 127
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το αδίκημα διεπράχθη σε βάρος 
ιδιαίτερα ευάλωτου θύματος· στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας αυτό περιλαμβάνει 
τουλάχιστον θύματα παιδικής ηλικίας, και 
ιδιαίτερα ευάλωτους ενήλικες λόγω 
εγκυμοσύνης, υγείας ή αναπηρίας,

(β) το αδίκημα διεπράχθη σε βάρος 
ιδιαίτερα ευάλωτου θύματος· στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας αυτό περιλαμβάνει 
τουλάχιστον θύματα παιδικής ηλικίας, και 
ιδιαίτερα ευάλωτους ενήλικες λόγω φύλου,
εγκυμοσύνης, υγείας, αναπηρίας ή
καθεστώτος μετανάστη,

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το αδίκημα διεπράχθη σε βάρος 
ιδιαίτερα ευάλωτου θύματος· στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας αυτό περιλαμβάνει 
τουλάχιστον θύματα παιδικής ηλικίας, και 
ιδιαίτερα ευάλωτους ενήλικες λόγω 
εγκυμοσύνης, υγείας ή αναπηρίας, 

(β) το αδίκημα διεπράχθη σε βάρος 
ιδιαίτερα ευάλωτου θύματος· στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας αυτό περιλαμβάνει 
τουλάχιστον θύματα παιδικής ηλικίας, και 
ιδιαίτερα ευάλωτους ενήλικες λόγω φύλου,
εγκυμοσύνης, υγείας, αναπηρίας και 
καθεστώτος μετανάστη,

Or. en
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Τροπολογία 129
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το αδίκημα διεπράχθη σε βάρος 
ιδιαίτερα ευάλωτου θύματος· στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας αυτό περιλαμβάνει 
τουλάχιστον θύματα παιδικής ηλικίας, και 
ιδιαίτερα ευάλωτους ενήλικες λόγω 
εγκυμοσύνης, υγείας ή αναπηρίας,

(β) το αδίκημα διεπράχθη σε βάρος 
ιδιαίτερα ευάλωτου θύματος· στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας αυτό περιλαμβάνει 
τουλάχιστον θύματα παιδικής ηλικίας, και 
ιδιαίτερα ευάλωτους ενήλικες λόγω 
εγκυμοσύνης, υγείας ή διανοητικής ή 
σωματικής αναπηρίας,

Or. en

Τροπολογία 130
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το αδίκημα, εσκεμμένα ή λόγω σοβαρής 
αμέλειας, έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του 
θύματος,

δ) το αδίκημα, εσκεμμένα ή λόγω 
αμέλειας, έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του 
θύματος,

Or. en

Τροπολογία 131
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το αδίκημα διαπράχθηκε με τη χρήση 
σοβαρής βίας ή προκάλεσε ιδιαίτερα 
σοβαρή βλάβη στο θύμα.

ε) το αδίκημα διαπράχθηκε με τη χρήση 
σοβαρής βίας, περιλαμβανομένης της 
ανδρικής βίας κατά των γυναικών, ή 
προκάλεσε ιδιαίτερα σοβαρή βλάβη στο 
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θύμα.

Or. en

Τροπολογία 132
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι τα έσοδα από το 
έγκλημα και τα κέρδη από τα αδικήματα 
που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία 
κατάσχονται και δημεύονται.

Or. en

Τροπολογία 133
Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι τα έσοδα και τα κέρδη 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία κατάσχονται και 
δημεύονται. Στο θέμα αυτό καίρια 
σημασία έχει η στενή διασυνοριακή 
συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών, 
δικαστικών και οικονομικών αρχών και η 
συνεργασία με την Europol και την 
Eurojust.

Or. en
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Τροπολογία 134
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι τα έσοδα από το 
έγκλημα και τα κέρδη που κατάσχονται 
και δημεύονται κατ' εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας χρησιμοποιούνται για 
την ενίσχυση της παροχής βοήθειας και 
προστασίας στα θύματα, 
συμπεριλαμβανομένων αποζημιώσεων 
που καταβάλλονται στα θύματα και των 
δραστηριοτήτων επιβολής του νόμου για 
την αντιμετώπιση της εμπορίας 
ανθρώπων.

Or. en

Τροπολογία 135
Salvatore Iacolino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη, σε περίπτωση μέτρων 
όπως η κατάσχεση και η δήμευση 
περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στο 
δράστη, εγκρίνουν μέτρα για τη χρήση 
των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων για 
σκοπούς εκπαίδευσης ή παροχής 
βοήθειας. Τα συναφή έσοδα μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την οικονομική 
στήριξη των θυμάτων. 

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η χρήση υπέρ των θυμάτων του εγκλήματος κατασχεθέντων ή δημευθέντων περιουσιακών 
στοιχείων που παράγουν έσοδα μπορεί να λειτουργήσει ως μέτρο υποστήριξης των θυμάτων, 
εξασφαλίζοντας την οικονομική τους ενίσχυση. 

Τροπολογία 136
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υπέχουν 
ευθύνη για τα αδικήματα που αναφέρονται 
στα άρθρα 2 και 3 τα οποία διαπράττονται 
προς όφελός τους από οποιοδήποτε 
πρόσωπο, είτε ενεργεί ατομικά είτε ως 
μέλος οργάνου του νομικού προσώπου, το 
οποίο κατέχει ιθύνουσα θέση εντός του 
νομικού προσώπου, με βάση:

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα και είναι υπεύθυνα να 
εξασφαλίζουν ότι τα νομικά πρόσωπα 
μπορούν να υπέχουν ευθύνη για τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 2 
και 3 τα οποία διαπράττονται προς όφελός 
τους από οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε 
ενεργεί ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του 
νομικού προσώπου, το οποίο κατέχει 
ιθύνουσα θέση εντός του νομικού 
προσώπου, με βάση:

Or. en

Τροπολογία 137
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) οιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο 
ενεργεί κατ' εντολήν οιουδήποτε εκ των 
προαναφερθέντων προσώπων. 

Or. en
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Τροπολογία 138
Anna Hedh, Silvia Costa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσουν το δικαίωμα 
του θύματος σε ουσιαστική αποζημίωση 
της βλάβης, ακόμη και στις περιπτώσεις 
που ο ποινικά υπεύθυνος δεν διαθέτει 
περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης.

Or. en

Τροπολογία 139
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι τα έσοδα από το 
έγκλημα και τα κέρδη από τα αδικήματα 
που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία 
κατάσχονται και δημεύονται.

Or. en

Τροπολογία 140
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
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εξασφαλίσουν ότι τα έσοδα από το 
έγκλημα και τα κέρδη που κατάσχονται 
και δημεύονται κατ' εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας χρησιμοποιούνται για 
την ενίσχυση της παροχής βοήθειας και 
προστασίας στα θύματα, 
συμπεριλαμβανομένων αποζημιώσεων 
που καταβάλλονται στα θύματα και των 
δραστηριοτήτων επιβολής του νόμου για 
την αντιμετώπιση της εμπορίας 
ανθρώπων.

Or. en

Τροπολογία 141
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις βασικές 
αρχές του οικείου νομικού συστήματος, 
προβλέπουν τη δυνατότητα να μην 
ασκηθεί δίωξη ή να μην επιβληθούν
ποινικές κυρώσεις σε θύματα εμπορίας 
ανθρώπων λόγω της συμμετοχής τους σε 
παράνομες δραστηριότητες εφόσον η 
συμμετοχή αυτή ήταν άμεση συνέπεια του 
γεγονότος ότι αποτέλεσαν θύματα των 
αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2.

Τα κράτη μέλη δεν ασκούν δίωξη ούτε 
επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις σε θύματα 
εμπορίας ανθρώπων λόγω της συμμετοχής 
τους σε αδικήματα που υπόκεινται σε 
εθνική νομοθεσία περί πορνείας ή 
μετανάστευσης και/ή της συμμετοχής τους 
σε άλλες εγκληματικές δραστηριότητες 
εφόσον η συμμετοχή αυτή ήταν άμεση 
συνέπεια του γεγονότος ότι αποτέλεσαν 
θύματα των αδικημάτων που αναφέρονται 
στο άρθρο 2.

Or. en

Τροπολογία 142
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις βασικές Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις βασικές 
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αρχές του οικείου νομικού συστήματος,
προβλέπουν τη δυνατότητα να μην 
ασκηθεί δίωξη ή να μην επιβληθούν
ποινικές κυρώσεις σε θύματα εμπορίας 
ανθρώπων λόγω της συμμετοχής τους σε 
παράνομες δραστηριότητες εφόσον η 
συμμετοχή αυτή ήταν άμεση συνέπεια του 
γεγονότος ότι αποτέλεσαν θύματα των 
αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2.

αρχές του οικείου νομικού συστήματος,
δεν ασκούν δίωξη ούτε επιβάλλουν
ποινικές κυρώσεις σε θύματα εμπορίας 
ανθρώπων λόγω της συμμετοχής τους σε 
παράνομες δραστηριότητες εφόσον η 
συμμετοχή αυτή ήταν άμεση συνέπεια του 
γεγονότος ότι αποτέλεσαν θύματα των 
αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2.

Or. en

Τροπολογία 143
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
ποινική έρευνα και δίωξη των αδικημάτων 
που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 δεν 
εξαρτώνται από μήνυση ή καταγγελία του 
θύματος και ότι η ποινική διαδικασία 
μπορεί να συνεχιστεί ακόμα και αν το 
θύμα αποσύρει την κατάθεσή του.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
ποινική έρευνα και δίωξη των αδικημάτων 
που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 δεν 
εξαρτώνται από μήνυση ή καταγγελία του 
θύματος και ότι η ποινική διαδικασία 
μπορεί να συνεχιστεί ακόμα και αν το 
θύμα αποσύρει την κατάθεσή του. Στην 
περίπτωση αυτή, θα πρέπει να 
δρομολογούνται και/ή να διασφαλίζονται 
περαιτέρω πραγματικά μέτρα συνδρομής 
και προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 144
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
ποινική έρευνα και δίωξη των αδικημάτων 
που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 δεν 

1. Σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ποινική 
έρευνα και δίωξη των αδικημάτων που 
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εξαρτώνται από μήνυση ή καταγγελία του 
θύματος και ότι η ποινική διαδικασία 
μπορεί να συνεχιστεί ακόμα και αν το 
θύμα αποσύρει την κατάθεσή του.

αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 δεν 
εξαρτώνται από μήνυση ή καταγγελία του 
θύματος και ότι η ποινική διαδικασία 
μπορεί να συνεχιστεί ακόμα και αν το 
θύμα αποσύρει την κατάθεσή του.

Or. en

Τροπολογία 145
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 
2 και 3 διώκονται για ικανό χρονικό 
διάστημα μετά την ενηλικίωση του 
θύματος.

2. Σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, τα
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 2 
και 3 διώκονται για ικανό χρονικό 
διάστημα μετά την ενηλικίωση του 
θύματος.

Or. en

Τροπολογία 146
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν 
ότι τα αποδεικτικά στοιχεία 
συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται με 
ασφαλή τρόπο όσο το δυνατόν νωρίτερα,
π.χ. μέσω της βιντεοσκόπησης των 
καταθέσεων των θυμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 147
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τα πρόσωπα, οι μονάδες ή οι υπηρεσίες 
που είναι επιφορτισμένες με την ποινική 
έρευνα και δίωξη των αδικημάτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3, τυγχάνουν 
της ανάλογης επιμόρφωσης.

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τα πρόσωπα, οι μονάδες ή οι υπηρεσίες 
που είναι επιφορτισμένες με την ποινική 
έρευνα και δίωξη των αδικημάτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3, 
λαμβάνουν επιμόρφωση σε θέματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων 
των γυναικών και ισότητας των φύλων. 

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τα πρόσωπα, οι μονάδες ή οι υπηρεσίες 
που είναι επιφορτισμένες με την ποινική 
έρευνα και δίωξη των αδικημάτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3, τυγχάνουν 
της ανάλογης επιμόρφωσης.

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τα πρόσωπα, οι μονάδες ή οι υπηρεσίες 
που είναι επιφορτισμένες με την ποινική 
έρευνα και δίωξη των αδικημάτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3, 
λαμβάνουν επιμόρφωση σε θέματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων 
των γυναικών και ισότητας των φύλων. 

Or. en
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Τροπολογία 149
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τα πρόσωπα, οι μονάδες ή οι υπηρεσίες 
που είναι επιφορτισμένες με την ποινική 
έρευνα και δίωξη των αδικημάτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3, τυγχάνουν 
της ανάλογης επιμόρφωσης.

3. Σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, τα
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι τα 
πρόσωπα, οι μονάδες ή οι υπηρεσίες που 
είναι επιφορτισμένες με την ποινική 
έρευνα και δίωξη των αδικημάτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3, τυγχάνουν 
της ανάλογης επιμόρφωσης.

Or. en

Τροπολογία 150
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να τεθούν στη διάθεση 
των προσώπων, μονάδων ή υπηρεσιών που 
είναι επιφορτισμένες με την ποινική 
έρευνα και δίωξη των αδικημάτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3, 
αποτελεσματικά εργαλεία έρευνας, όπως 
αυτά που χρησιμοποιούνται σε 
περιπτώσεις οργανωμένου εγκλήματος ή 
άλλων σοβαρών μορφών 
εγκληματικότητας. 

4. Σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, τα
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να τεθούν στη διάθεση των 
προσώπων, μονάδων ή υπηρεσιών που 
είναι επιφορτισμένες με την ποινική 
έρευνα και δίωξη των αδικημάτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3, 
αποτελεσματικά εργαλεία έρευνας, όπως 
αυτά που χρησιμοποιούνται σε 
περιπτώσεις οργανωμένου εγκλήματος ή 
άλλων σοβαρών μορφών 
εγκληματικότητας.

Or. en
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Τροπολογία 151
Salvatore Iacolino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου τα 
εγκλήματα στα οποία αναφέρονται τα 
άρθρα 2 και 3 να διώκονται μέσω κοινών 
ερευνών, συντονισμού των ποινικών 
διαδικασιών και νομικής αρωγής, μέτρων 
που θα εφαρμόζονται σε συνεργασία με 
την Europol και την Eurojust. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Λόγω του συχνά διακρατικού χαρακτήρα των εν λόγω εγκλημάτων, οι ενέργειες για τη δίωξη 
των δραστών θα πρέπει να γίνονται σε πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των 
EUROPOL και EUROJUST.

Τροπολογία 152
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να θεμελιώσουν τη 
δικαιοδοσία τους για τα αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 εφόσον:

1. Σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, τα
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να θεμελιώσουν τη 
δικαιοδοσία τους για τα αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 εφόσον:

Or. en
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Τροπολογία 153
Salvatore Iacolino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ο δράστης του αδικήματος είναι 
υπήκοος τους ή έχει τη συνήθη κατοικία 
του στο έδαφός τους, ή

(β) ο δράστης του αδικήματος είναι 
υπήκοος τους ή έχει τη συνήθη κατοικία 
του ή βρίσκεται, για διάφορους λόγους,
στο έδαφός τους, ή

Or. it

Αιτιολόγηση

Η έννοια της συνήθους κατοικίας πρέπει να συμπληρωθεί με την έννοια της παρουσίας του 
δράστη στο έδαφος του κράτους μέλους, προκειμένου να υπάρχει, προς όφελος των θυμάτων, 
έγκυρη επέκταση της δικαιοδοσίας των κρατών μελών στις περιπτώσεις εγκλημάτων που 
αποτελούν το αντικείμενο της πρότασης. 

Τροπολογία 154
Salvatore Iacolino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το αδίκημα διαπράττεται σε βάρος ενός 
εκ των υπηκόων τους ή σε βάρος 
προσώπου που έχει τη συνήθη κατοικία 
του στο έδαφός τους, ή 

γ) το αδίκημα διαπράττεται σε βάρος ενός 
εκ των υπηκόων τους ή σε βάρος 
προσώπου που βρίσκεται ή έχει τη συνήθη 
κατοικία του στο έδαφός τους,  

Or. it

Αιτιολόγηση

Η έννοια της συνήθους κατοικίας πρέπει να συμπληρωθεί με την έννοια της παρουσίας του 
δράστη στο έδαφος του κράτους μέλους, προκειμένου να υπάρχει, προς όφελος των θυμάτων, 
έγκυρη επέκταση της δικαιοδοσίας των κρατών μελών στις περιπτώσεις εγκλημάτων που 
αποτελούν το αντικείμενο της πρότασης.
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Τροπολογία 155
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν την 
παροχή συνδρομής και στήριξης στα 
θύματα πριν, κατά τη διάρκεια και για 
κατάλληλο χρονικό διάστημα μετά το 
πέρας της ποινικής διαδικασίας, ώστε να 
τους δώσουν τη δυνατότητα να ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους που καθορίζονται στην 
απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ της 15ης 
Μαρτίου 2001 σχετικά με το καθεστώς των 
θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες, καθώς 
και στην παρούσα οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα, με τον τρόπο που κρίνει 
ενδεδειγμένο η εθνική τους κυβέρνηση,
προκειμένου να εξασφαλίσουν την παροχή 
συνδρομής και στήριξης στα θύματα πριν, 
κατά τη διάρκεια και για κατάλληλο 
χρονικό διάστημα μετά το πέρας της 
ποινικής διαδικασίας, ώστε να τους 
δώσουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους που καθορίζονται στην 
απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ της 15ης 
Μαρτίου 2001 σχετικά με το καθεστώς των 
θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες, καθώς 
και στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 156
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
παρέχεται συνδρομή και στήριξη σε ένα 
πρόσωπο αμέσως μόλις οι αρμόδιες αρχές 
έχουν λόγους να πιστεύουν ότι έχει 
διαπραχθεί εις βάρος του συγκεκριμένου 
προσώπου κάποιο εκ των αδικημάτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
παρέχεται συνδρομή και στήριξη σε ένα 
πρόσωπο αμέσως μόλις οι αρμόδιες αρχές 
έχουν λόγους να πιστεύουν ότι έχει 
διαπραχθεί εις βάρος του συγκεκριμένου 
προσώπου κάποιο εκ των αδικημάτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3. Τα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων πρέπει να 
δικαιούνται συνδρομή, προστασία και 
πρόσβαση σε προσωρινή άδεια διαμονής, 
ανεξάρτητα από το κατά πόσον είναι 
πρόθυμα να συνεργαστούν σε ποινικές 
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διαδικασίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφαλείας, στα θύματα πρέπει να παρέχεται προστασία και, εάν χρειάζεται, 
προσωρινή άδεια διαμονής για το διάστημα που απαιτείται για τις ποινικές διαδικασίες.

Τροπολογία 157
Anna Hedh, Silvia Costa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να συσταθούν 
κατάλληλοι μηχανισμοί που αποβλέπουν 
στον έγκαιρο εντοπισμό θυμάτων και στην 
παροχή συνδρομής και βοήθειας σε αυτά, 
σε συνεργασία με τις σχετικές οργανώσεις 
στήριξης.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να συσταθούν 
κατάλληλοι μηχανισμοί που αποβλέπουν 
στον έγκαιρο εντοπισμό θυμάτων και στην 
παροχή συνδρομής και βοήθειας σε αυτά, 
σε συνεργασία με τις σχετικές οργανώσεις 
στήριξης, περιλαμβανομένων των 
αναγνωρισμένων και ενεργών στον τομέα 
αυτό οργανώσεων. Τα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνουν την υποστήριξη της 
διαμόρφωσης γενικών πρωτοκόλλων της 
ΕΕ για τον εντοπισμό των θυμάτων της 
εμπορίας ανθρώπων, μέσω της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
όλων των αρμόδιων φορέων, ιδίως των 
δημόσιων και ιδιωτικών κοινωνικών 
υπηρεσιών.

Or. en
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Τροπολογία 158
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να συσταθούν 
κατάλληλοι μηχανισμοί που αποβλέπουν 
στον έγκαιρο εντοπισμό θυμάτων και στην 
παροχή συνδρομής και βοήθειας σε αυτά, 
σε συνεργασία με τις σχετικές οργανώσεις 
στήριξης. 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να συσταθούν 
κατάλληλοι μηχανισμοί που αποβλέπουν 
στον έγκαιρο εντοπισμό θυμάτων και στην 
παροχή συνδρομής και βοήθειας σε αυτά, 
σε συνεργασία με τις σχετικές οργανώσεις 
στήριξης. Τα κράτη μέλη έχουν στενή 
συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, περιλαμβανομένων των 
οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες σε 
θύματα εμπορίας ανθρώπων, ανδρικής 
βίας κατά των γυναικών και διαφόρων 
μορφών εκμετάλλευσης, μεταξύ των 
οποίων και της σεξουαλικής.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να συσταθούν 
κατάλληλοι μηχανισμοί που αποβλέπουν 
στον έγκαιρο εντοπισμό θυμάτων και στην 
παροχή συνδρομής και βοήθειας σε αυτά, 
σε συνεργασία με τις σχετικές οργανώσεις 
στήριξης.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να συσταθούν 
κατάλληλοι μηχανισμοί που αποβλέπουν 
στον έγκαιρο εντοπισμό θυμάτων και στην 
παροχή συνδρομής και βοήθειας σε αυτά, 
σε συνεργασία με τις σχετικές οργανώσεις 
στήριξης. Τα κράτη μέλη έχουν στενή 
συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, περιλαμβανομένων των 
οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες σε 
θύματα εμπορίας ανθρώπων, ανδρικής 
βίας κατά των γυναικών και διαφόρων 
μορφών εκμετάλλευσης, μεταξύ των 
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οποίων και της σεξουαλικής.

Or. en

Τροπολογία 160
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να συσταθούν 
κατάλληλοι μηχανισμοί που αποβλέπουν 
στον έγκαιρο εντοπισμό θυμάτων και στην 
παροχή συνδρομής και βοήθειας σε αυτά, 
σε συνεργασία με τις σχετικές οργανώσεις 
στήριξης. 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να συσταθούν 
κατάλληλοι μηχανισμοί που αποβλέπουν 
στον έγκαιρο εντοπισμό θυμάτων και στην 
παροχή συνδρομής και βοήθειας σε αυτά, 
σε συνεργασία με τις σχετικές οργανώσεις 
στήριξης, περιλαμβανομένων των 
οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες σε 
θύματα εμπορίας ανθρώπων, ανδρικής 
βίας κατά των γυναικών και διαφόρων
μορφών εκμετάλλευσης.

Or. en

Τροπολογία 161
Judith Sargentini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να συσταθούν 
κατάλληλοι μηχανισμοί που αποβλέπουν 
στον έγκαιρο εντοπισμό θυμάτων και στην 
παροχή συνδρομής και βοήθειας σε αυτά, 
σε συνεργασία με τις σχετικές οργανώσεις 
στήριξης. 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να συσταθούν 
κατάλληλοι μηχανισμοί που αποβλέπουν 
στον έγκαιρο εντοπισμό θυμάτων και στην 
παροχή συνδρομής και βοήθειας σε αυτά, 
όπου περιλαμβάνεται περίοδος 
περισυλλογής και αποκατάστασης 
προκειμένου τα θύματα να απαλλαγούν 
από τους δράστες του αδικήματος, σε 
συνεργασία με τις σχετικές οργανώσεις 
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στήριξης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποστήριξη των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων πρέπει να συνεκτιμά το γεγονός ότι ο βιασμός 
των θυμάτων έχει όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχική διάσταση και ότι το θύμα χρειάζεται 
χρόνο για να συνέλθει πριν να είναι σε θέση να καταθέσει και να παραστεί ως μάρτυρας σε 
δίκη.

Τροπολογία 162
Judith Sargentini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Μόλις οι αρμόδιες αρχές ενός 
κράτους μέλους αναγνωρίσουν ότι ένα 
πρόσωπο είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων, 
το κράτος μέλος μελετά την έκδοση 
άδειας διαμονής σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/81/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, 
σχετικά με τον τίτλο διαμονής που 
χορηγείται στους υπηκόους τρίτων 
χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή 
συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι 
οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες 
αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι υπάρχει η οδηγία 2004/81/ΕΚ πρέπει να αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, σε 
σχέση με τη συνδρομή και την προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.
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Τροπολογία 163
Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
μηχανισμούς παραπομπής μέσω των 
οποίων οι κρατικοί φορείς παραπέμπουν 
τα θύματα εμπορίας ανθρώπων σε 
αρμόδιες υπηρεσίες και οργανώσεις 
υποστήριξης προκειμένου να γίνεται ο 
εντοπισμός των θυμάτων και τα θύματα 
να λαμβάνουν τη φροντίδα και τις 
συμβουλές που χρειάζονται. 
Τούτο σημαίνει ότι λαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να προβλεφθεί 
διεθνής προστασία για τα άτομα που τη 
χρειάζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 και 
το άρθρο 15 της οδηγίας 2004/83/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για 
θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την 
αναγνώριση και το καθεστώς των 
υπηκόων τρίτων χωρών ή των απατρίδων 
ως προσφύγων ή ως προσώπων που 
χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους 
λόγους1 και εξασφαλίζεται η συνεργασία 
μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου 
και των εθνικών αρμόδιων για το άσυλο 
αρχών.
__________
1 ΕΕ L 304, 30.9.2004, σ. 12.

Or. en

Τροπολογία 164
Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
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βιωσιμότητα ανεξάρτητων οργανώσεων 
υποστήριξης και παρόχων υπηρεσιών που 
εργάζονται με θύματα εμπορίας 
ανθρώπων και ενθαρρύνουν, σε 
συνεργασία με το συντονιστή δράσης 
κατά της εμπορίας σε επίπεδο ΕΕ, τη 
σύσταση πανευρωπαϊκού δικτύου 
οργανώσεων που παρέχουν άμεση 
συνδρομή και υποστήριξη στα θύματα. 

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα μέτρα συνδρομής και στήριξης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 
παρέχονται στα θύματα μετά από 
προηγούμενη ενημέρωσή τους και 
συναίνεσή τους. Τα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα επίπεδο 
ζωής ικανό να εξασφαλίσει τη διαβίωση 
των θυμάτων με μέτρα όπως κατάλληλη 
και ασφαλή στέγη και υλική βοήθεια 
καθώς και ιατρική περίθαλψη 
συμπεριλαμβανομένης και της 
ψυχολογικής βοήθειας, παροχή συμβουλών 
και ενημέρωση σε γλώσσα που 
καταλαβαίνουν, υπηρεσίες μετάφρασης και 
διερμηνείας κατά περίπτωση, και 
πρόσβαση σε εκπαίδευση για τα παιδιά. Τα 
κράτη μέλη προστρέχουν σε θύματα με 
ειδικές ανάγκες.

5. Τα μέτρα συνδρομής και στήριξης που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3
παρέχονται στα θύματα μετά από 
προηγούμενη ενημέρωσή τους και 
συναίνεσή τους. Τα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνουν μόνιμη άδεια διαμονής 
και τουλάχιστον ένα επίπεδο ζωής ικανό 
να εξασφαλίσει τη διαβίωση των θυμάτων 
με μέτρα όπως κατάλληλη και ασφαλή 
στέγη και υλική βοήθεια καθώς και ιατρική 
περίθαλψη συμπεριλαμβανομένης και της 
ψυχολογικής βοήθειας, παροχή συμβουλών 
και ενημέρωση σε γλώσσα που 
καταλαβαίνουν, υπηρεσίες μετάφρασης και 
διερμηνείας κατά περίπτωση, και 
πρόσβαση σε εκπαίδευση για τα παιδιά. Τα 
κράτη μέλη προστρέχουν σε θύματα με 
ειδικές ανάγκες.

Or. en
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Τροπολογία 166
Anna Záborská

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα μέτρα συνδρομής και στήριξης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 
παρέχονται στα θύματα μετά από 
προηγούμενη ενημέρωσή τους και 
συναίνεσή τους. Τα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα επίπεδο 
ζωής ικανό να εξασφαλίσει τη διαβίωση 
των θυμάτων με μέτρα όπως κατάλληλη 
και ασφαλή στέγη και υλική βοήθεια 
καθώς και ιατρική περίθαλψη
συμπεριλαμβανομένης και της 
ψυχολογικής βοήθειας, παροχή 
συμβουλών και ενημέρωση σε γλώσσα που 
καταλαβαίνουν, υπηρεσίες μετάφρασης και 
διερμηνείας κατά περίπτωση, και 
πρόσβαση σε εκπαίδευση για τα παιδιά. Τα 
κράτη μέλη προστρέχουν σε θύματα με 
ειδικές ανάγκες.

5. Τα μέτρα συνδρομής και στήριξης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 
παρέχονται στα θύματα μετά από 
προηγούμενη ενημέρωσή τους και 
συναίνεσή τους. Τα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα επίπεδο 
ζωής ικανό να εξασφαλίσει τη διαβίωση 
των θυμάτων με μέτρα όπως κατάλληλη 
και ασφαλή στέγη και υλική βοήθεια 
καθώς και ιατρική περίθαλψη, ψυχολογική 
και πνευματική βοήθεια, παροχή 
συμβουλών και ενημέρωση σε γλώσσα που 
καταλαβαίνουν, υπηρεσίες μετάφρασης και 
διερμηνείας κατά περίπτωση, και 
πρόσβαση σε εκπαίδευση για τα παιδιά. Τα 
κράτη μέλη προστρέχουν σε θύματα με 
ειδικές ανάγκες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πνευματική βοήθεια είναι ένα στοιχείο το οποίο, μαζί με τα άλλα που αναφέρονται στη 
σχετική διάταξη, μπορεί να συμβάλει σε μια ουσιαστική συνδρομή και υποστήριξη των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων.

Τροπολογία 167
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα μέτρα συνδρομής και στήριξης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 
παρέχονται στα θύματα μετά από 
προηγούμενη ενημέρωσή τους και 

5. Τα μέτρα συνδρομής και στήριξης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 
παρέχονται στα θύματα μετά από 
προηγούμενη ενημέρωσή τους και 
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συναίνεσή τους. Τα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα επίπεδο 
ζωής ικανό να εξασφαλίσει τη διαβίωση 
των θυμάτων με μέτρα όπως κατάλληλη 
και ασφαλή στέγη και υλική βοήθεια 
καθώς και ιατρική περίθαλψη 
συμπεριλαμβανομένης και της 
ψυχολογικής βοήθειας, παροχή συμβουλών 
και ενημέρωση σε γλώσσα που 
καταλαβαίνουν, υπηρεσίες μετάφρασης και 
διερμηνείας κατά περίπτωση, και 
πρόσβαση σε εκπαίδευση για τα παιδιά. Τα
κράτη μέλη προστρέχουν σε θύματα με 
ειδικές ανάγκες.

συναίνεσή τους. Τα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα επίπεδο 
ζωής ικανό να εξασφαλίσει τη διαβίωση 
των θυμάτων με μέτρα όπως κατάλληλη 
και ασφαλή στέγη και υλική βοήθεια 
καθώς και ιατρική περίθαλψη 
συμπεριλαμβανομένης και της 
ψυχολογικής βοήθειας, παροχή συμβουλών 
και ενημέρωση σε γλώσσα και μορφή που 
καταλαβαίνουν, υπηρεσίες μετάφρασης και 
διερμηνείας κατά περίπτωση, και 
πρόσβαση σε εκπαίδευση για τα παιδιά. Τα 
κράτη μέλη προστρέχουν σε θύματα με 
ειδικές ανάγκες.

Or. en

Τροπολογία 168
Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ασφαλή επιστροφή των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων από πλευράς τόσο 
του κράτους υποδοχής όσο και του 
κράτους προέλευσης. Στα θύματα 
εμπορίας πρέπει να παρέχονται 
εναλλακτικές λύσεις αντί του 
επαναπατρισμού σε περιπτώσεις στις 
οποίες συνάγεται ευλόγως ότι ο 
επαναπατρισμός ενέχει σοβαρό κίνδυνο 
για την ασφάλειά τους ή ότι υπάρχει 
σοβαρός κίνδυνος να πέσουν και πάλι 
θύματα εμπορίας μετά την επιστροφή 
τους. 

Or. en
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Τροπολογία 169
Eva-Britt Svensson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων έχουν 
πρόσβαση σε δωρεάν νομικές συμβουλές 
και νομική εκπροσώπηση, μεταξύ άλλων 
και για την απαίτηση αποζημίωσης. Η 
νομική εκπροσώπηση γίνεται δωρεάν 
εφόσον το θύμα δεν διαθέτει επαρκείς 
οικονομικούς πόρους. Η παράγραφος αυτή 
ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής 
του άρθρου 14 παράγραφος 2 όταν το θύμα 
είναι παιδικής ηλικίας. 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων έχουν 
πρόσβαση σε δωρεάν νομικές συμβουλές 
και νομική εκπροσώπηση, μεταξύ άλλων 
και για την απαίτηση αποζημίωσης. Η 
νομική εκπροσώπηση γίνεται δωρεάν 
εφόσον το θύμα δεν διαθέτει επαρκείς 
οικονομικούς πόρους. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να δημιουργήσουν ταμείο 
αποζημίωσης θυμάτων εγκληματικών 
ενεργειών, μέσω του οποίου όλα τα 
θύματα εμπορίας θα μπορούν να 
λαμβάνουν οικονομική αποζημίωση. Το 
ταμείο θα πρέπει να τροφοδοτείται από 
τα δημευόμενα περιουσιακά στοιχεία των 
διακινητών. Η παράγραφος αυτή ισχύει με 
την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 
14 παράγραφος 2 όταν το θύμα είναι 
παιδικής ηλικίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποβλέπει στην ευρύτερη προστασία, παροχή βοήθειας και στήριξη των θυμάτων.

Τροπολογία 170
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων έχουν 
πρόσβαση σε δωρεάν νομικές συμβουλές 
και νομική εκπροσώπηση, μεταξύ άλλων 
και για την απαίτηση αποζημίωσης. Η 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων έχουν 
πρόσβαση σε δωρεάν νομικές συμβουλές 
και νομική εκπροσώπηση, μεταξύ άλλων 
και για την απαίτηση αποζημίωσης. Η 
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νομική εκπροσώπηση γίνεται δωρεάν 
εφόσον το θύμα δεν διαθέτει επαρκείς 
οικονομικούς πόρους. Η παράγραφος αυτή 
ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής 
του άρθρου 14 παράγραφος 2 όταν το θύμα 
είναι παιδικής ηλικίας.

παράγραφος αυτή ισχύει με την επιφύλαξη 
της εφαρμογής του άρθρου 14 παράγραφος 
2 όταν το θύμα είναι παιδικής ηλικίας.

Or. lt

Τροπολογία 171
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων έχουν 
πρόσβαση σε δωρεάν νομικές συμβουλές 
και νομική εκπροσώπηση, μεταξύ άλλων 
και για την απαίτηση αποζημίωσης. Η 
νομική εκπροσώπηση γίνεται δωρεάν 
εφόσον το θύμα δεν διαθέτει επαρκείς 
οικονομικούς πόρους. Η παράγραφος αυτή 
ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής 
του άρθρου 14 παράγραφος 2 όταν το θύμα 
είναι παιδικής ηλικίας.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων έχουν 
πρόσβαση σε δωρεάν νομικές συμβουλές 
και νομική εκπροσώπηση, μεταξύ άλλων 
και για την απαίτηση αποζημίωσης και τη 
διεκδίκηση παρακρατηθέντων μισθών. Η 
νομική εκπροσώπηση γίνεται δωρεάν 
εφόσον το θύμα δεν διαθέτει επαρκείς 
οικονομικούς πόρους. Η παράγραφος αυτή 
ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής 
του άρθρου 14 παράγραφος 2 όταν το θύμα 
είναι παιδικής ηλικίας.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων έχουν 
πρόσβαση σε δωρεάν νομικές συμβουλές 
και νομική εκπροσώπηση, μεταξύ άλλων 
και για την απαίτηση αποζημίωσης. Η 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων έχουν 
πρόσβαση σε δωρεάν νομικές συμβουλές 
και νομική εκπροσώπηση, μεταξύ άλλων 
και για την απαίτηση αποζημίωσης και τη 
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νομική εκπροσώπηση γίνεται δωρεάν 
εφόσον το θύμα δεν διαθέτει επαρκείς 
οικονομικούς πόρους. Η παράγραφος αυτή 
ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής 
του άρθρου 14 παράγραφος 2 όταν το θύμα 
είναι παιδικής ηλικίας. 

διεκδίκηση παρακρατηθέντων μισθών. Η 
νομική εκπροσώπηση γίνεται δωρεάν 
εφόσον το θύμα δεν διαθέτει επαρκείς 
οικονομικούς πόρους. Η παράγραφος αυτή 
ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής 
του άρθρου 14 παράγραφος 2 όταν το θύμα 
είναι παιδικής ηλικίας.

Or. en

Τροπολογία 173
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
μηχανισμούς για την αποζημίωση των 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων 
ανεξάρτητα από το αν έχουν δημευθεί ή 
όχι τα έσοδα από το έγκλημα.

Or. en

Τροπολογία 174
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων 
υπεράσπισης, τα κράτη μέλη επιτρέπουν, 
εφόσον αυτό είναι σύμφωνο προς τις 
βασικές αρχές του νομικού τους 
συστήματος και κατά περίπτωση, να μην 
αποκαλυφθεί η ταυτότητα ενός θύματος 
εμπορίας ανθρώπων που προσέρχεται ως 
μάρτυρας.

3. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων 
υπεράσπισης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κάθε απαραίτητο μέτρο για να 
διασφαλίσουν την βέλτιστη προστασία 
του θύματος εμπορίας ανθρώπων που 
προσέρχεται ως μάρτυρας, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
εικονοδιάσκεψης. Η προστασία αυτή θα 
πρέπει να εξασφαλίζει επίσης τη μη 
αποκάλυψη της ταυτότητας ενός θύματος 
εμπορίας ανθρώπων που προσέρχεται ως 
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μάρτυρας.

Or. en

Τροπολογία 175
Anna Hedh, Silvia Costa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων τυγχάνουν της 
δέουσας προστασίας βάσει ατομικής 
αξιολόγησης κινδύνου, μεταξύ άλλων 
έχοντας πρόσβαση σε προγράμματα 
προστασίας μαρτύρων ή άλλα παρόμοια 
μέτρα, αν χρειάζεται και σύμφωνα με τους 
λόγους που ορίζονται από τις εθνικές 
νομοθεσίες και διαδικασίες.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων τυγχάνουν της 
δέουσας προστασίας βάσει ατομικής 
αξιολόγησης κινδύνου, μεταξύ άλλων 
έχοντας πρόσβαση σε προγράμματα 
προστασίας μαρτύρων ή άλλα παρόμοια 
μέτρα, αν χρειάζεται και σύμφωνα με τους 
λόγους που ορίζονται από τις εθνικές 
νομοθεσίες και διαδικασίες. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν επίσης προστασία 
έναντι αντιποίνων, απειλών και 
εκφοβισμών εις βάρος μη κυβερνητικών 
οργανώσεων που αναλαμβάνουν την 
υποδοχή και την υποστήριξη των 
θυμάτων εμπορίας, με βάση τους λόγους 
που ορίζει η εθνική νομοθεσία ή 
πρακτική.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων τυγχάνουν της 
δέουσας προστασίας βάσει ατομικής 
αξιολόγησης κινδύνου, μεταξύ άλλων 
έχοντας πρόσβαση σε προγράμματα 

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων τυγχάνουν της 
δέουσας προστασίας βάσει ατομικής 
αξιολόγησης κινδύνου, μεταξύ άλλων 
έχοντας πρόσβαση σε προγράμματα 
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προστασίας μαρτύρων ή άλλα παρόμοια 
μέτρα, αν χρειάζεται και σύμφωνα με τους 
λόγους που ορίζονται από τις εθνικές 
νομοθεσίες και διαδικασίες.

προστασίας μαρτύρων ή άλλα παρόμοια 
μέτρα, αν χρειάζεται και σύμφωνα με τους 
λόγους που ορίζονται από τις εθνικές 
νομοθεσίες και διαδικασίες. Στην ατομική 
αξιολόγηση κινδύνου πρέπει να 
συνεκτιμάται η κατάσταση του θύματος 
που ενδέχεται να καθιστά το θύμα 
ιδιαίτερα ευάλωτο, μεταξύ άλλων λόγω 
φύλου, εγκυμοσύνης, υγείας, αναπηρίας ή 
καθεστώτος μετανάστη.

Or. en

Τροπολογία 177
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων τυγχάνουν της 
δέουσας προστασίας βάσει ατομικής 
αξιολόγησης κινδύνου, μεταξύ άλλων 
έχοντας πρόσβαση σε προγράμματα 
προστασίας μαρτύρων ή άλλα παρόμοια 
μέτρα, αν χρειάζεται και σύμφωνα με τους 
λόγους που ορίζονται από τις εθνικές 
νομοθεσίες και διαδικασίες. 

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων τυγχάνουν της 
δέουσας προστασίας βάσει ατομικής 
αξιολόγησης κινδύνου, μεταξύ άλλων 
έχοντας πρόσβαση σε προγράμματα 
προστασίας μαρτύρων ή άλλα παρόμοια 
μέτρα, αν χρειάζεται και σύμφωνα με τους 
λόγους που ορίζονται από τις εθνικές 
νομοθεσίες και διαδικασίες. Στην ατομική 
αξιολόγηση κινδύνου πρέπει να 
συνεκτιμάται η κατάσταση του θύματος 
που ενδέχεται να καθιστά το θύμα 
ιδιαίτερα ευάλωτο, μεταξύ άλλων λόγω 
φύλου, εγκυμοσύνης, υγείας, αναπηρίας ή 
καθεστώτος μετανάστη.

Or. en
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Τροπολογία 178
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στα παιδιά θύματα εμπορίας ανθρώπων 
παρέχεται συνδρομή, στήριξη και 
προστασία, λαμβανομένων υπόψη των 
ύψιστων συμφερόντων του παιδιού. 

1. Στα παιδιά θύματα εμπορίας ανθρώπων 
παρέχεται συνδρομή, στήριξη και 
προστασία, λαμβανομένων υπόψη των 
ύψιστων συμφερόντων του παιδιού. Τα 
κράτη μέλη έχουν στενή συνεργασία με 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
περιλαμβανομένων των οργανώσεων που 
παρέχουν υπηρεσίες σε θύματα εμπορίας 
ανθρώπων, ανδρικής βίας κατά των 
γυναικών και διαφόρων μορφών 
εκμετάλλευσης, μεταξύ των οποίων και 
της σεξουαλικής.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στα παιδιά θύματα εμπορίας ανθρώπων 
παρέχεται συνδρομή, στήριξη και 
προστασία, λαμβανομένων υπόψη των 
ύψιστων συμφερόντων του παιδιού.

1. Στα παιδιά θύματα εμπορίας ανθρώπων 
παρέχεται συνδρομή, στήριξη και 
προστασία, λαμβανομένων υπόψη των 
ύψιστων συμφερόντων του παιδιού. Τα 
κράτη μέλη έχουν στενή συνεργασία με 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
περιλαμβανομένων των οργανώσεων που 
παρέχουν υπηρεσίες σε θύματα εμπορίας 
ανθρώπων, ανδρικής βίας κατά των 
γυναικών και διαφόρων μορφών 
εκμετάλλευσης, μεταξύ των οποίων και 
της σεξουαλικής.

Or. en



AM\823510EL.doc 95/122 PE445.701v01-00

EL

Τροπολογία 180
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στα παιδιά θύματα εμπορίας ανθρώπων 
παρέχεται συνδρομή, στήριξη και 
προστασία, λαμβανομένων υπόψη των 
ύψιστων συμφερόντων του παιδιού.

1. Στα παιδιά θύματα εμπορίας ανθρώπων 
παρέχεται συνδρομή, στήριξη και 
προστασία, λαμβανομένων υπόψη των 
ύψιστων συμφερόντων του παιδιού και σε 
πνεύμα σεβασμού των διεθνών προτύπων 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 181
Salvatore Iacolino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν, κατά 
περίπτωση, για τον εντοπισμό  
διαπολιτισμικού διαμεσολαβητή και 
κοινωνικού λειτουργού, προκειμένου να 
τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλο και 
εξατομικευμένο πρόγραμμα βοήθειας 
προς το συμφέρον του θύματος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παρουσία διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών και κοινωνικών λειτουργών εξασφαλίζει την 
υπέρβαση ενδεχόμενων πολιτισμικών εμποδίων που σχετίζονται με τις διάφορες παραδόσεις 
και κοινωνικές και πολιτισμικές καταβολές των θυμάτων. 



PE445.701v01-00 96/122 AM\823510EL.doc

EL

Τροπολογία 182
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι 
ειδικές ενέργειες που προορίζονται να 
συνδράμουν και να στηρίξουν τα παιδιά 
που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, στο 
πλαίσιο της φυσικής και ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασής τους, θεσπίζονται μετά 
από ατομική εκτίμηση της προσωπικής 
κατάστασης καθενός παιδιού θύματος, 
λαμβάνοντας υπόψη την άποψή του, τις 
ανάγκες του και τις ανησυχίες του.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι 
ειδικές ενέργειες που προορίζονται να
προστατεύσουν, συνδράμουν και να
στηρίξουν τα παιδιά που είναι θύματα 
εμπορίας ανθρώπων, βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα, στο πλαίσιο της φυσικής 
και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασής τους, 
θεσπίζονται μετά από ατομική εκτίμηση 
της προσωπικής κατάστασης καθενός 
παιδιού θύματος, λαμβάνοντας υπόψη την 
άποψή του, τις ανάγκες του και τις 
ανησυχίες του. Τα κράτη μέλη διορίζουν 
κηδεμόνα και νόμιμο εκπρόσωπο για το 
παιδί θύμα εμπορίας ανθρώπων από τη 
στιγμή που έχει αναγνωριστεί από τις 
αρχές ως θύμα στην περίπτωση που, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, οι 
δικαιούχοι της γονικής μέριμνας 
αποκλείονται από την εκπροσώπηση του 
παιδιού λόγω σύγκρουσης συμφερόντων 
μεταξύ αυτών και του παιδιού θύματος ή 
στην περίπτωση που το παιδί είναι 
ασυνόδευτο ή αποχωρισμένο από την 
οικογένειά του.

Or. en

Τροπολογία 183
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι 
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ειδικές ενέργειες που προορίζονται να 
συνδράμουν και να στηρίξουν τα παιδιά 
που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, στο 
πλαίσιο της φυσικής και ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασής τους, θεσπίζονται μετά 
από ατομική εκτίμηση της προσωπικής 
κατάστασης καθενός παιδιού θύματος, 
λαμβάνοντας υπόψη την άποψή του, τις 
ανάγκες του και τις ανησυχίες του.

ειδικές ενέργειες που προορίζονται να 
προστατεύσουν καθώς και να 
συνδράμουν και να στηρίξουν ψυχολογικά, 
ιατρικά και νομικά τα παιδιά που είναι 
θύματα εμπορίας ανθρώπων, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, στο 
πλαίσιο της φυσικής και ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασής τους, θεσπίζονται μετά 
από ατομική εκτίμηση της προσωπικής 
κατάστασης καθενός παιδιού θύματος, 
λαμβάνοντας υπόψη την άποψή του, τις 
ανάγκες του και τις ανησυχίες του.

Or. lt

Τροπολογία 184
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι παρέχεται ειδική 
συνδρομή στα παιδιά που είναι θύματα 
παράνομης υιοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 185
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, κατά 
περίπτωση και κατά το δυνατόν, μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν συνδρομή 
και στήριξη στην οικογένεια του παιδιού 
που έχει πέσει θύμα εμπορίας ανθρώπων, 
όταν η οικογένεια ευρίσκεται στο έδαφος 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, σε όλες τις 
περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατόν, 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν 
συνδρομή και στήριξη στην οικογένεια του 
παιδιού που έχει πέσει θύμα εμπορίας 
ανθρώπων, όταν η οικογένεια ευρίσκεται 
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του συγκεκριμένου κράτους μέλους. 
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη, κατά 
περίπτωση και κατά το δυνατόν, 
εφαρμόζουν στην οικογένεια τις διατάξεις 
του άρθρου 4 της απόφασης-πλαίσιο 
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

στο έδαφος του συγκεκριμένου κράτους
μέλους. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη, κατά 
περίπτωση και κατά το δυνατόν, 
εφαρμόζουν στην οικογένεια τις διατάξεις 
του άρθρου 4 της απόφασης-πλαίσιο 
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της διάταξης, σκοπός της οποίας είναι να προαγάγει την υποστήριξη και την 
απαιτούμενη βοήθεια στους ανηλίκους που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων και στις 
οικογένειές τους, θα πρέπει να ενισχυθεί έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή 
υποστήριξη στα ευάλωτα αυτά άτομα. 

Τροπολογία 186
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στην περίπτωση που το παιδί είναι 
ασυνόδευτο ή αποχωρισμένο από την 
οικογένειά του, λαμβάνονται μέτρα για να 
βρεθεί μια μακροπρόθεσμη λύση για το 
παιδί που θα συνεκτιμά κατά 
προτεραιότητα το ύψιστο συμφέρον του 
παιδιού και θα περιλαμβάνει όλες τις 
απαραίτητες δικονομικές εγγυήσεις. Στις 
μακροπρόθεσμες λύσεις μπορεί να 
περιλαμβάνεται η ένταξη σε ανάδοχη 
οικογένεια, η επανένωση με την 
οικογένειά του σε άλλο κράτος μέλος ή σε 
τρίτη χώρα, η επιστροφή και η 
επανένταξή του στην οικογένειά του στη 
χώρα προέλευσης. Η ένταξη σε ανάδοχη 
οικογένεια μπορεί να περιλαμβάνει 
παραπομπή στις εθνικές αρμόδιες για το 
άσυλο αρχές για παιδιά θύματα εμπορίας 
ανθρώπων τα οποία χρήζουν διεθνούς 
προστασίας.

Or. en
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Τροπολογία 187
Lívia Járóka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν η οικογένεια δεν ευρίσκεται στο 
έδαφος του κράτους μέλους, το κράτος 
μέλος παρέχει συνδρομή στο παιδί για να 
επιστρέψει και να ενταχθεί εκ νέου στην 
οικογένειά του ή για να επανενωθεί με την 
οικογένειά του σε άλλο κράτος μέλος ή σε 
τρίτη χώρα, χωρίς να εκτίθεται το παιδί 
στον κίνδυνο να αποτελέσει εκ νέου θύμα 
εμπορίας ανθρώπων, όταν αυτό αποτελεί 
το ύψιστο συμφέρον του παιδιού· όταν 
καμία από τις λύσεις αυτές δεν είναι 
εφικτή ή δεν αποτελεί το ύψιστο 
συμφέρον του παιδιού, το κράτος μέλος 
αναζητεί μακροπρόθεσμη λύση για το 
παιδί σύμφωνα με το ύψιστο συμφέρον 
του, συμπεριλαμβανομένου και μέσω 
παραπομπής στις εθνικές αρμόδιες για το 
άσυλο αρχές για παιδιά θύματα εμπορίας 
ανθρώπων τα οποία χρήζουν διεθνούς 
προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 188
Salvatore Iacolino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν, σε 
συνεργασία, μεταξύ άλλων, με ΜΚΟ,  
κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς 
οργανισμούς, προγράμματα βοήθειας 
προκειμένου, όπου είναι εφικτό, να 
ενθαρρύνουν την εθελοντική επιστροφή 
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και την επανένταξη των θυμάτων στη 
χώρα προέλευσής τους. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Η επιστροφή και η επανένταξη των θυμάτων στη χώρα προέλευσής τους πρέπει να γίνεται, όπου 
οι συνθήκες ασφαλείας το επιτρέπουν, σε απολύτως εθελοντική βάση και σε πνεύμα σεβασμού 
του συμφέροντος του θύματος. 

Τροπολογία 189
Elena Oana Antonescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, 
στο πλαίσιο ποινικής έρευνας και 
διαδικασίας, οι δικαστικές αρχές διορίζουν
ειδικό εκπρόσωπο για το παιδί που είναι 
θύμα εμπορίας ανθρώπων, στην περίπτωση 
που, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, οι 
δικαιούχοι της γονικής μέριμνας 
αποκλείονται από την εκπροσώπηση του 
παιδιού λόγω σύγκρουσης συμφερόντων 
μεταξύ αυτών και του παιδιού θύματος ή 
στην περίπτωση που το παιδί είναι 
ασυνόδευτο ή αποχωρισμένο από την 
οικογένειά του.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, 
στο πλαίσιο ποινικής έρευνας και 
διαδικασίας, οι δικαστικές αρχές διορίζουν 
ειδικό εκπρόσωπο για το παιδί που είναι 
θύμα εμπορίας ανθρώπων, στην περίπτωση 
που, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, οι 
δικαιούχοι της γονικής μέριμνας 
αποκλείονται από την εκπροσώπηση του 
παιδιού λόγω σύγκρουσης συμφερόντων 
μεταξύ αυτών και του παιδιού θύματος ή 
στην περίπτωση που το παιδί είναι 
ασυνόδευτο ή αποχωρισμένο από την 
οικογένειά του.
Ο διορισμένος ειδικός εκπρόσωπος 
συμβουλεύει και προστατεύει το παιδί και 
εξασφαλίζει ότι όλες οι αποφάσεις 
λαμβάνονται με γνώμονα το ύψιστο 
συμφέρον του παιδιού και δικαιοπρακτεί 
για λογαριασμό του παιδιού όταν 
χρειάζεται. 
O ειδικός εκπρόσωπος θα πρέπει να έχει 
γνώμη και να ενημερώνεται για όλες τις 
ενέργειες που αφορούν το παιδί. Ο ειδικός 
εκπρόσωπος πρέπει να έχει την 
απαιτούμενη πείρα προκειμένου να 
διασφαλίζει την προστασία των 
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δικαιωμάτων του παιδιού και την 
κατάλληλη κάλυψη των νομικών και 
κοινωνικών του αναγκών καθώς και των 
αναγκών όσον αφορά την υγεία του 
παιδιού, όπως επίσης και των 
ψυχολογικών, υλικών και εκπαιδευτικών 
του αναγκών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος και τα προσόντα του διορισμένου ειδικού εκπροσώπου πρέπει να αποσαφηνίζονται.

Τροπολογία 190
Mary Honeyball

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι συνεντεύξεις με το θύμα παιδικής 
ηλικίας πραγματοποιούνται, εφόσον είναι 
αναγκαίο, σε χώρους σχεδιασμένους ή 
προσαρμοσμένους για τον σκοπό αυτό,

β) οι συνεντεύξεις με το θύμα παιδικής 
ηλικίας πραγματοποιούνται, εφόσον είναι 
αναγκαίο, σε χώρους σχεδιασμένους ή 
προσαρμοσμένους για τον σκοπό αυτό, 
στους οποίους το παιδί αισθάνεται 
ασφαλές,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποβλέπει στην ενίσχυση του επιπέδου προστασίας του παιδιού.

Τροπολογία 191
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι συνεντεύξεις με το θύμα παιδικής 
ηλικίας διεξάγονται από επαγγελματίες 

γ) οι συνεντεύξεις με το θύμα παιδικής 
ηλικίας διεξάγονται από επαγγελματίες 
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εκπαιδευμένους προς τον σκοπό αυτό ή με 
τη βοήθειά τους,

εκπαιδευμένους προς τον σκοπό αυτό ή με 
τη βοήθειά τους, περιλαμβανομένης της 
επιμόρφωσης σε θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, δικαιωμάτων των 
γυναικών και ισότητας των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 192
Salvatore Iacolino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) το θύμα παιδικής ηλικίας μπορεί να 
συνοδεύεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό 
του ή, κατά περίπτωση, από ένα ενήλικα 
της επιλογής του, εκτός αν έχει εκδοθεί 
αιτιολογημένη απόφαση για το αντίθετο 
σχετικά με αυτό το πρόσωπο.

στ) το θύμα παιδικής ηλικίας μπορεί να 
συνοδεύεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό 
του και/ή από ειδικά διορισμένο από τις 
αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες κηδεμόνα 
και/ή, κατά περίπτωση, από ένα ενήλικα 
της επιλογής του, εκτός αν έχει εκδοθεί 
αιτιολογημένη απόφαση για το αντίθετο 
σχετικά με αυτό το πρόσωπο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα τρία πρόσωπα, νόμιμος εκπρόσωπος, κηδεμόνας ή ενήλικος, αποτελούν λύσεις κατάλληλες 
για διαφορετικές περιπτώσεις και πρέπει να προβλέπεται η κοινή παρουσία τους ή η παρουσία 
ενός, ανάλογα με τις ανάγκες και τη βούληση του ανηλίκου, για τη διασφάλιση του ύψιστου 
συμφέροντος του θύματος. 

Τροπολογία 193
Mary Honeyball

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) το θύμα παιδικής ηλικίας μπορεί να 
συνοδεύεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό
του ή, κατά περίπτωση, από ένα ενήλικα 

στ) το θύμα παιδικής ηλικίας θα πρέπει να 
συνοδεύεται από το διορισμένο κηδεμόνα
του ή, κατά περίπτωση, από ένα ενήλικα 



AM\823510EL.doc 103/122 PE445.701v01-00

EL

της επιλογής του, εκτός αν έχει εκδοθεί 
αιτιολογημένη απόφαση για το αντίθετο 
σχετικά με αυτό το πρόσωπο.

της επιλογής του, εκτός αν έχει εκδοθεί 
αιτιολογημένη απόφαση για το αντίθετο 
σχετικά με αυτό το πρόσωπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποβλέπει στην ενίσχυση του επιπέδου προστασίας του παιδιού.

Τροπολογία 194
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για την αποθάρρυνση της ζήτησης 
που ευνοεί όλες τις μορφές εκμετάλλευσης 
που συνδέονται με την εμπορία ανθρώπων.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα στο νομικό και διοικητικό τομέα 
και στον τομέα της γενικής και 
επαγγελματικής κατάρτισης, μεταξύ 
άλλων και ως προς ζητήματα ισότητας 
των δύο φύλων, καθώς και άλλα 
αναγκαία μέτρα για την αποθάρρυνση της 
ζήτησης που ευνοεί όλες τις μορφές 
εκμετάλλευσης που συνδέονται με την 
εμπορία ανθρώπων.

Or. lt

Τροπολογία 195
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για την αποθάρρυνση της ζήτησης 
που ευνοεί όλες τις μορφές εκμετάλλευσης 
που συνδέονται με την εμπορία ανθρώπων. 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για την αποθάρρυνση και τον 
τερματισμό της ζήτησης που ευνοεί όλες 
τις μορφές εκμετάλλευσης που συνδέονται 
με την εμπορία ανθρώπων. 
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Or. en

Τροπολογία 196
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για την αποθάρρυνση της ζήτησης 
που ευνοεί όλες τις μορφές εκμετάλλευσης 
που συνδέονται με την εμπορία ανθρώπων.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα πλέον 
ισχυρά μέτρα για την αποθάρρυνση της 
ζήτησης που ευνοεί όλες τις μορφές 
εκμετάλλευσης που συνδέονται με την 
εμπορία ανθρώπων.

Or. en

Τροπολογία 197
Γεώργιος Παπανικολάου, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
κατάλληλες ενέργειες, όπως ενημερωτικές 
εκστρατείες και εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, 
προγράμματα έρευνας και εκπαίδευσης, 
ενδεχομένως σε συνεργασία με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με 
στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης και τον περιορισμό του κινδύνου 
που υφίσταται για τα άτομα, και ιδιαίτερα 
τα παιδιά, να πέσουν θύματα εμπορίας 
ανθρώπων.

2. Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
κατάλληλες ενέργειες, όπως ενημερωτικές 
εκστρατείες και εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, 
προγράμματα έρευνας και εκπαίδευσης, 
ενδεχομένως σε συνεργασία με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με 
στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης και τον περιορισμό του κινδύνου 
που υφίσταται για τα άτομα, και ιδιαίτερα 
τα παιδιά, να πέσουν θύματα εμπορίας 
ανθρώπων. Η ΕΕ αναλαμβάνει 
παρεμφερείς πρωτοβουλίες σε τρίτες 
χώρες προκειμένου να ευαισθητοποιήσει 
περισσότερο την κοινή γνώμη στο θέμα 
της εμπορίας ανθρώπων.

Or. en



AM\823510EL.doc 105/122 PE445.701v01-00

EL

Τροπολογία 198
Anna Záborská

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
κατάλληλες ενέργειες, όπως ενημερωτικές 
εκστρατείες και εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, 
προγράμματα έρευνας και εκπαίδευσης, 
ενδεχομένως σε συνεργασία με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με 
στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης και τον περιορισμό του κινδύνου 
που υφίσταται για τα άτομα, και ιδιαίτερα 
τα παιδιά, να πέσουν θύματα εμπορίας 
ανθρώπων.

2. Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
κατάλληλες ενέργειες, όπως ενημερωτικές 
εκστρατείες και εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, 
προγράμματα έρευνας και εκπαίδευσης, 
ενδεχομένως σε συνεργασία με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, με στόχο 
την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 
και τον περιορισμό του κινδύνου που 
υφίσταται για τα άτομα, και ιδιαίτερα τα 
παιδιά, να πέσουν θύματα εμπορίας 
ανθρώπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλό θα ήταν να υπάρξει μια πιο περιεκτική και λιγότερο στενή διατύπωση, ώστε να 
περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι.

Τροπολογία 199
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
κατάλληλες ενέργειες, όπως ενημερωτικές 
εκστρατείες και εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, 
προγράμματα έρευνας και εκπαίδευσης, 
ενδεχομένως σε συνεργασία με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με 
στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής 

2. Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
κατάλληλες ενέργειες, όπως ενημερωτικές 
εκστρατείες και εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, 
προγράμματα έρευνας και εκπαίδευσης, 
ενδεχομένως σε συνεργασία με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με 
στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής 
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γνώμης και τον περιορισμό του κινδύνου 
που υφίσταται για τα άτομα, και ιδιαίτερα 
τα παιδιά, να πέσουν θύματα εμπορίας 
ανθρώπων.

γνώμης και τον περιορισμό του κινδύνου 
που υφίσταται για τα άτομα, και ιδιαίτερα 
τα παιδιά και οι γυναίκες, να πέσουν 
θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Or. en

Τροπολογία 200
Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στο πλαίσιο της πολιτικής 
διεύρυνσης, η πρόληψη μέσω 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης της 
κοινής γνώμης που θα απευθύνονται στα 
δυνάμει θύματα και η ενίσχυση της 
κοινωνίας των πολιτών έχει καίρια 
σημασία, δεδομένου ότι οι δυνάμει 
υποψήφιες και οι υποψήφιες χώρες συχνά 
είναι χώρες προέλευσης, διέλευσης και/ή 
προορισμού θυμάτων και σε αυτές θα 
πρέπει να εστιάζουν η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
τη χειραφέτηση των γυναικών 
προκειμένου οι γυναίκες να είναι λιγότερο 
ευάλωτες και να περιορισθεί ο κίνδυνος 
να πέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων.
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Or. en

Τροπολογία 202
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη προωθούν την τακτική 
επιμόρφωση των λειτουργών που ενδέχεται 
να έλθουν σε επαφή με θύματα και 
δυνητικά θύματα, συμπεριλαμβανομένων 
των αστυνομικών που εργάζονται στην 
πρώτη γραμμή, των μεθοριακών φρουρών, 
των επιθεωρητών εργασίας, του 
υγειονομικού και προξενικού προσωπικού, 
με σκοπό να τους δοθεί η δυνατότητα να 
εντοπίζουν και να αναλαμβάνουν τα 
θύματα και τα δυνητικά θύματα της 
εμπορίας ανθρώπων.

3. Τα κράτη μέλη προωθούν την τακτική 
επιμόρφωση των λειτουργών που ενδέχεται 
να έλθουν σε επαφή με θύματα και 
δυνητικά θύματα εμπορίας ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών, 
των μεθοριακών φρουρών και των 
υπαλλήλων σε υπηρεσίες που αφορούν 
μετανάστες, εισαγγελέων, δικηγόρων, 
δικηγόρων, δικαστών και υπαλλήλων στο 
χώρο της δικαιοσύνης, των επιθεωρητών 
εργασίας, των κοινωνικών λειτουργών, 
του προσωπικού υπηρεσιών παιδικής 
μέριμνας καθώς και του υγειονομικού και 
προξενικού προσωπικού (αυτή η 
κατάρτιση θα μπορούσε ανάλογα με τις 
τοπικές συνθήκες, να γίνεται  και σε 
άλλες ομάδες δημοσίων λειτουργών), με 
σκοπό να τους δοθεί η δυνατότητα να 
εντοπίζουν και να αναλαμβάνουν τα 
θύματα και τα δυνητικά θύματα της 
εμπορίας ανθρώπων.

Or. lt

Τροπολογία 203
Salvatore Iacolino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη προωθούν την τακτική 
επιμόρφωση των λειτουργών που ενδέχεται 
να έλθουν σε επαφή με θύματα και 

3. Τα κράτη μέλη προωθούν την τακτική 
επιμόρφωση των λειτουργών που ενδέχεται 
να έλθουν σε επαφή με θύματα και 
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δυνητικά θύματα, συμπεριλαμβανομένων 
των αστυνομικών που εργάζονται στην 
πρώτη γραμμή, των μεθοριακών φρουρών, 
των επιθεωρητών εργασίας, του 
υγειονομικού και προξενικού προσωπικού, 
με σκοπό να τους δοθεί η δυνατότητα να 
εντοπίζουν και να αναλαμβάνουν τα 
θύματα και τα δυνητικά θύματα της 
εμπορίας ανθρώπων..

δυνητικά θύματα, συμπεριλαμβανομένων 
των αστυνομικών που εργάζονται στην 
πρώτη γραμμή, των μεθοριακών φρουρών, 
των επιθεωρητών εργασίας, του 
υγειονομικού και προξενικού προσωπικού, 
με σκοπό να τους δοθεί η δυνατότητα να 
εντοπίζουν και να αναλαμβάνουν τα 
θύματα και τα δυνητικά θύματα της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς και των 
διερμηνέων στις περιπτώσεις που 
απαιτείται η χρήση τους. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Λόγω του διακρατικού χαρακτήρα του εγκλήματος, είναι πολύ πιθανό τα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων να μην είναι σε θέση να εκφραστούν στη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο 
διαπιστώθηκε το έγκλημα. Κατά συνέπεια, η κατάλληλη εκπαίδευση των διερμηνέων εξυπηρετεί 
την ανάγκη πρόβλεψης διαφόρων ειδικοτήτων (αστυνομία, δικαστές, διπλωματικοί υπάλληλοι 
και υγειονομικό προσωπικό) με συγκεκριμένες αρμοδιότητες επί του θέματος.

Τροπολογία 204
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη προωθούν την τακτική 
επιμόρφωση των λειτουργών που ενδέχεται 
να έλθουν σε επαφή με θύματα και 
δυνητικά θύματα, συμπεριλαμβανομένων 
των αστυνομικών που εργάζονται στην 
πρώτη γραμμή, των μεθοριακών φρουρών, 
των επιθεωρητών εργασίας, του 
υγειονομικού και προξενικού προσωπικού, 
με σκοπό να τους δοθεί η δυνατότητα να 
εντοπίζουν και να αναλαμβάνουν τα 
θύματα και τα δυνητικά θύματα της 
εμπορίας ανθρώπων.

3. Τα κράτη μέλη προωθούν την τακτική 
επιμόρφωση των λειτουργών που ενδέχεται 
να έλθουν σε επαφή με θύματα και 
δυνητικά θύματα σε θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, δικαιωμάτων των 
γυναικών και ισότητας των φύλων,
συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών 
που εργάζονται στην πρώτη γραμμή, των 
μεθοριακών φρουρών, των επιθεωρητών 
εργασίας, του υγειονομικού και 
προξενικού προσωπικού, με σκοπό να τους 
δοθεί η δυνατότητα να εντοπίζουν και να 
αναλαμβάνουν τα θύματα και τα δυνητικά 
θύματα της εμπορίας ανθρώπων.

Or. en
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Τροπολογία 205
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη προωθούν την τακτική 
επιμόρφωση των λειτουργών που ενδέχεται 
να έλθουν σε επαφή με θύματα και 
δυνητικά θύματα, συμπεριλαμβανομένων 
των αστυνομικών που εργάζονται στην 
πρώτη γραμμή, των μεθοριακών φρουρών, 
των επιθεωρητών εργασίας, του 
υγειονομικού και προξενικού προσωπικού, 
με σκοπό να τους δοθεί η δυνατότητα να 
εντοπίζουν και να αναλαμβάνουν τα 
θύματα και τα δυνητικά θύματα της 
εμπορίας ανθρώπων.

3. Τα κράτη μέλη προωθούν την τακτική 
επιμόρφωση των λειτουργών που ενδέχεται 
να έλθουν σε επαφή με θύματα και 
δυνητικά θύματα, συμπεριλαμβανομένων 
των αστυνομικών που εργάζονται στην 
πρώτη γραμμή, των μεθοριακών φρουρών, 
των επιθεωρητών εργασίας, του 
υγειονομικού και προξενικού προσωπικού, 
με σκοπό να αποκτήσουν περισσότερες 
γνώσεις σε θέματα ισότητας των φύλων,
να τους δοθεί η δυνατότητα να εντοπίζουν 
και να αναλαμβάνουν τα θύματα και τα 
δυνητικά θύματα της εμπορίας ανθρώπων.

Or. en

Τροπολογία 206
Γεώργιος Παπανικολάου, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
τη βελτίωση της συνεργασίας και του 
συντονισμού στον τομέα της 
συγκέντρωσης και ανταλλαγής 
πληροφοριών καθώς και της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
αρμόδιων κρατικών αρχών και 
υποστηρίζουν τη συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών.

Or. en
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Τροπολογία 207
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξετάζουν το 
ενδεχόμενο λήψης μέτρων για την 
ποινικοποίηση της χρήσης υπηρεσιών 
που αποτελούν αντικείμενο της 
εκμετάλλευσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 2 εφόσον ο χρήστης γνωρίζει ότι 
το πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες 
είναι θύμα ενός εκ των αδικημάτων που 
προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 208
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξετάζουν το 
ενδεχόμενο λήψης μέτρων για την 
ποινικοποίηση της χρήσης υπηρεσιών που 
αποτελούν αντικείμενο της εκμετάλλευσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 2 εφόσον ο 
χρήστης γνωρίζει ότι το πρόσωπο που 
παρέχει τις υπηρεσίες είναι θύμα ενός εκ 
των αδικημάτων που προβλέπονται στο εν 
λόγω άρθρο.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
την ποινικοποίηση της χρήσης υπηρεσιών 
που αποτελούν αντικείμενο της 
εκμετάλλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 
2 εφόσον ο χρήστης γνωρίζει ότι το 
πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες είναι 
θύμα ενός εκ των αδικημάτων που 
προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο πλην 
των περιπτώσεων στις οποίες ο πελάτης 
παρέσχε βοήθεια στο θύμα ή εκτός εάν η 
χρήση της υπηρεσίας έγινε εξαιτίας 
συγκεκριμένου κινδύνου για τη ζωή των 
χρηστών ή για ανθρωπιστικούς λόγους ή 
εάν το πρόσωπο εξαναγκάστηκε διά της 
βίας να κάνει χρήση των υπηρεσιών ή εάν 
ο πελάτης βοήθησε στον εντοπισμό και τη 
διάσωση του θύματος.
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Τροπολογία 209
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξετάζουν το 
ενδεχόμενο λήψης μέτρων για την 
ποινικοποίηση της χρήσης υπηρεσιών που 
αποτελούν αντικείμενο της εκμετάλλευσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 2 εφόσον ο 
χρήστης γνωρίζει ότι το πρόσωπο που 
παρέχει τις υπηρεσίες είναι θύμα ενός εκ 
των αδικημάτων που προβλέπονται στο εν 
λόγω άρθρο.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
την ποινικοποίηση της χρήσης υπηρεσιών 
που αποτελούν αντικείμενο της 
εκμετάλλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 
2 εφόσον ο χρήστης γνωρίζει ότι το 
πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες είναι 
θύμα ενός εκ των αδικημάτων που 
προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 210
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο 
λήψης μέτρων για την ποινικοποίηση της 
χρήσης υπηρεσιών που αποτελούν 
αντικείμενο της εκμετάλλευσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 εφόσον ο χρήστης 
γνωρίζει ότι το πρόσωπο που παρέχει τις 
υπηρεσίες είναι θύμα ενός εκ των 
αδικημάτων που προβλέπονται στο εν 
λόγω άρθρο. 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
την ποινικοποίηση της χρήσης υπηρεσιών 
που αποτελούν αντικείμενο της 
εκμετάλλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 
2 εφόσον ο χρήστης γνωρίζει ότι το 
πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες είναι 
θύμα ενός εκ των αδικημάτων που 
προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο. Όσον 
αφορά συγκεκριμένα τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
μέτρα για την ποινικοποίηση της χρήσης 
υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο 
εκμετάλλευσης, ανεξάρτητα από το αν
ήταν γνωστό ότι επρόκειτο για θύμα 
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εμπορίας ανθρώπων. 

Or. en

Τροπολογία 211
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξετάζουν το 
ενδεχόμενο λήψης μέτρων για την 
ποινικοποίηση της χρήσης υπηρεσιών που 
αποτελούν αντικείμενο της εκμετάλλευσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 2 εφόσον ο 
χρήστης γνωρίζει ότι το πρόσωπο που 
παρέχει τις υπηρεσίες είναι θύμα ενός εκ 
των αδικημάτων που προβλέπονται στο εν 
λόγω άρθρο.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν νομικά και 
άλλα μέτρα  για την ποινικοποίηση της 
χρήσης υπηρεσιών που αποτελούν 
αντικείμενο της εκμετάλλευσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 εφόσον ο χρήστης 
γνωρίζει ότι το πρόσωπο που παρέχει τις 
υπηρεσίες είναι θύμα ενός εκ των 
αδικημάτων που προβλέπονται στο εν 
λόγω άρθρο.

Or. lt

Τροπολογία 212
Γεώργιος Παπανικολάου, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξετάζουν το 
ενδεχόμενο λήψης μέτρων για την 
ποινικοποίηση της χρήσης υπηρεσιών που 
αποτελούν αντικείμενο της εκμετάλλευσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 2 εφόσον ο 
χρήστης γνωρίζει ότι το πρόσωπο που 
παρέχει τις υπηρεσίες είναι θύμα ενός εκ 
των αδικημάτων που προβλέπονται στο εν 
λόγω άρθρο.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
την ποινικοποίηση της χρήσης υπηρεσιών 
που αποτελούν αντικείμενο της 
εκμετάλλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 
2 εφόσον ο χρήστης γνωρίζει ότι το 
πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες είναι 
θύμα ενός εκ των αδικημάτων που 
προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ποινικοποίηση της χρήσης των υπηρεσιών που "προσφέρονται" από θύματα εμπορίας, 
εφόσον είναι γνωστό ότι πρόκειται για θύμα εμπορίας, μπορεί να διαδραματίσει προληπτικό 
ρόλο ως προς την εμπορία.

Τροπολογία 213
Anna Záborská

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο 
λήψης μέτρων για την ποινικοποίηση της 
χρήσης υπηρεσιών που αποτελούν 
αντικείμενο της εκμετάλλευσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 εφόσον ο χρήστης 
γνωρίζει ότι το πρόσωπο που παρέχει τις 
υπηρεσίες είναι θύμα ενός εκ των 
αδικημάτων που προβλέπονται στο εν 
λόγω άρθρο.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
την ποινικοποίηση της χρήσης υπηρεσιών 
που αποτελούν αντικείμενο της 
εκμετάλλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 
2 εφόσον ο χρήστης γνωρίζει ότι το 
πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες είναι 
θύμα ενός εκ των αδικημάτων που 
προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σοβαρότητα της πράξης που αναφέρεται στο τροποποιούμενο τμήμα της διάταξης επιτάσσει 
την επιβολή κυρώσεων.

Τροπολογία 214
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όταν η χρήση της υπηρεσίας έγινε 
εξαιτίας συγκεκριμένου κινδύνου για τη 
ζωή των χρηστών ή για ανθρωπιστικούς 
λόγους ή εάν το πρόσωπο εξαναγκάστηκε 
διά της βίας να κάνει χρήση των 
υπηρεσιών, απαιτείται αξιολόγηση για 
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κάθε περίπτωση χωριστά προκειμένου να 
αποφασισθεί κατά πόσον θα επιβληθούν 
κυρώσεις.

Or. en

Τροπολογία 215
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα κράτη μέλη δημιουργούν ή 
υποστηρίζουν την υφιστάμενη δωρεάν 
πολυγλωσσική ανοιχτή γραμμή 
επικοινωνίας με ενιαίο για όλη την 
Ευρώπη αριθμό, με σκοπό την παροχή 
πρώτων βοηθειών στα θύματα. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να συνεκτιμήσουν 
τη δυνατότητα επικοινωνίας με δωρεάν 
πολυγλωσσική ανοιχτή γραμμή 
επικοινωνίας από χώρες εκτός ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 216
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα κράτη μέλη καλούνται να έχουν 
συντονισμένη δράση και συνεργασία στον 
τομέα του διασυνοριακού εγκλήματος 
κατά τρόπο που συμβάλλει στην πρόληψη 
του εγκλήματος. Η ανταλλαγή 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών 
και ο συνεχής ανοικτός διάλογος μεταξύ 
των υπηρεσιών επιβολής του νόμου είναι 
θετικά βήματα πρόληψης για την 
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αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων. 

Or. en

Τροπολογία 217
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η ΕΕ θα πρέπει να προάγει 
μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ του αστικού 
και του εργατικού δικαίου προκειμένου 
να μειωθεί η ζήτηση αγαθών και 
υπηρεσιών που αποτελούν προϊόν 
καταναγκαστικής εργασίας. Θα πρέπει να 
υπάρχει ισορροπία μεταξύ των κυρώσεων 
κατά αδίστακτων εργοδοτών και 
προληπτικής δράσης για να επιτευχθεί η 
συμμόρφωση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας με το νόμο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καταναγκαστική εργασία και η εκμετάλλευση στην ΕΕ αποτελούν οξυνόμενο πρόβλημα που 
θα πρέπει να αντιμετωπισθεί από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 218
Γεώργιος Παπανικολάου, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επιδιώξουν μια καλύτερη απάντηση της 
ποινικής τους δικαιοσύνης σε 
δραστηριότητες εμπορίας ανθρώπων 
προκειμένου να προλαμβάνεται η δράση/ 
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η ατιμωρησία των διακινητών.

Or. en

Τροπολογία 219
Anna Hedh, Silvia Costa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τον διορισμό εθνικών εισηγητών 
ή τη δημιουργία άλλων ανάλογων 
μηχανισμών. Τα καθήκοντα των 
μηχανισμών αυτών περιλαμβάνουν τη 
διεξαγωγή εκτιμήσεων σχετικά με τις 
τάσεις ως προς την εμπορία ανθρώπων, τη 
στάθμιση των αποτελεσμάτων των 
ενεργειών κατά της εμπορίας, καθώς και 
την τακτική υποβολή αναφορών στις 
αντίστοιχες εθνικές υπηρεσίες.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τον διορισμό ανεξάρτητων
εθνικών εισηγητών ή τη δημιουργία άλλων 
ανάλογων μηχανισμών. Τα καθήκοντα των 
μηχανισμών αυτών περιλαμβάνουν τη
συγκέντρωση συγκρίσιμων στατιστικών, 
τη διεξαγωγή εκτιμήσεων σχετικά με τις 
τάσεις ως προς την εμπορία ανθρώπων και 
τους μηχανισμούς προστασίας και 
παροχής βοήθειας σε συνεργασία  με 
δραστηριοποιούμενους κοινωνικούς 
παράγοντες και αναγνωρισμένες και 
ενεργούς στον τομέα αυτό οργανώσεις, τη 
στάθμιση των αποτελεσμάτων των 
ενεργειών κατά της εμπορίας, καθώς και 
την υποβολή τουλάχιστον μία φορά 
ετησίως αναφορών στις αντίστοιχες 
εθνικές υπηρεσίες και στο συντονιστή 
δράσης κατά της εμπορίας σε επίπεδο 
ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 220
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τον διορισμό εθνικών εισηγητών 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τον διορισμό εθνικών εισηγητών 
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ή τη δημιουργία άλλων ανάλογων 
μηχανισμών. Τα καθήκοντα των 
μηχανισμών αυτών περιλαμβάνουν τη 
διεξαγωγή εκτιμήσεων σχετικά με τις 
τάσεις ως προς την εμπορία ανθρώπων, τη 
στάθμιση των αποτελεσμάτων των 
ενεργειών κατά της εμπορίας, καθώς και 
την τακτική υποβολή αναφορών στις 
αντίστοιχες εθνικές υπηρεσίες.

ή τη δημιουργία άλλων ανάλογων 
μηχανισμών. Τα καθήκοντα των 
μηχανισμών αυτών περιλαμβάνουν τη 
διεξαγωγή εκτιμήσεων σχετικά με τις 
τάσεις ως προς την εμπορία ανθρώπων, τη 
στάθμιση των αποτελεσμάτων των 
ενεργειών κατά της εμπορίας, καθώς και 
την τακτική υποβολή αναφορών στις 
αντίστοιχες εθνικές υπηρεσίες.

Ο συντονιστής δράσης κατά της 
εμπορίας της ΕΕ, που υπάγεται στη ΓΔ 
Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας, 
συνεργάζεται με τους εθνικούς εισηγητές 
ή αντίστοιχους μηχανισμούς και 
εξασφαλίζει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών και των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, του Frontex, της 
Europol, της Interpol, ΜΚΟ και άλλων 
βασικών συναφών παραγόντων στον 
τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας 
ανθρώπων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ θα επωφελείτο από ένα συντονιστή δράσης κατά της εμπορίας της ΕΕ που θα εξασφάλιζε 
στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και θα υπέβαλλε εκθέσεις στα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ. Ωστόσο, ο συντονιστής αυτός θα πρέπει να μην αποτελεί χωριστό σώμα αλλά να 
υπάγεται στη ΓΔ Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν 
περαιτέρω διοικητικός φόρτος και κόστος.

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τον διορισμό εθνικών εισηγητών 
ή τη δημιουργία άλλων ανάλογων 
μηχανισμών. Τα καθήκοντα των 
μηχανισμών αυτών περιλαμβάνουν τη 
διεξαγωγή εκτιμήσεων σχετικά με τις 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τον διορισμό εθνικών εισηγητών 
ή τη δημιουργία άλλων ανάλογων 
μηχανισμών. Τα καθήκοντα των 
μηχανισμών αυτών περιλαμβάνουν, σε 
συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας 
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τάσεις ως προς την εμπορία ανθρώπων, τη 
στάθμιση των αποτελεσμάτων των 
ενεργειών κατά της εμπορίας, καθώς και 
την τακτική υποβολή αναφορών στις 
αντίστοιχες εθνικές υπηρεσίες.

των πολιτών,  τη διεξαγωγή εκτιμήσεων 
σχετικά με τις τάσεις ως προς την εμπορία 
ανθρώπων, τη στάθμιση των 
αποτελεσμάτων των ενεργειών κατά της 
εμπορίας, καθώς και την τακτική υποβολή 
αναφορών στις αντίστοιχες εθνικές και 
ενωσιακές υπηρεσίες. Οι εθνικοί 
εισηγητές πρέπει να είναι πολιτικά 
ανεξάρτητοι και να μη συνδέονται με 
κόμματα και να διαθέτουν επαρκείς 
οικονομικούς πόρους.

Or. en

Τροπολογία 222
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τον διορισμό εθνικών εισηγητών 
ή τη δημιουργία άλλων ανάλογων 
μηχανισμών. Τα καθήκοντα των 
μηχανισμών αυτών περιλαμβάνουν τη 
διεξαγωγή εκτιμήσεων σχετικά με τις 
τάσεις ως προς την εμπορία ανθρώπων, τη 
στάθμιση των αποτελεσμάτων των 
ενεργειών κατά της εμπορίας, καθώς και 
την τακτική υποβολή αναφορών στις 
αντίστοιχες εθνικές υπηρεσίες. 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τον διορισμό εθνικών εισηγητών 
ή τη δημιουργία άλλων ανάλογων 
μηχανισμών. Τα καθήκοντα των 
μηχανισμών αυτών περιλαμβάνουν τη 
διεξαγωγή εκτιμήσεων σχετικά με τις 
τάσεις ως προς την εμπορία ανθρώπων, τη 
στάθμιση των αποτελεσμάτων των 
ενεργειών κατά της εμπορίας, καθώς και 
την τακτική υποβολή αναφορών στις 
αντίστοιχες εθνικές και ενωσιακές 
υπηρεσίες. Οι εθνικοί εισηγητές πρέπει να 
είναι πολιτικά ανεξάρτητοι και να μη 
συνδέονται με κόμματα και να διαθέτουν 
επαρκείς οικονομικούς πόρους.

Or. en
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Τροπολογία 223
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τον διορισμό εθνικών εισηγητών 
ή τη δημιουργία άλλων ανάλογων 
μηχανισμών. Τα καθήκοντα των 
μηχανισμών αυτών περιλαμβάνουν τη 
διεξαγωγή εκτιμήσεων σχετικά με τις 
τάσεις ως προς την εμπορία ανθρώπων, τη 
στάθμιση των αποτελεσμάτων των 
ενεργειών κατά της εμπορίας, καθώς και 
την τακτική υποβολή αναφορών στις 
αντίστοιχες εθνικές υπηρεσίες.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τον διορισμό εθνικών εισηγητών 
ή τη δημιουργία άλλων ανάλογων 
μηχανισμών. Τα καθήκοντα των 
μηχανισμών αυτών περιλαμβάνουν τη 
διεξαγωγή εκτιμήσεων σχετικά με τις 
τάσεις ως προς την εμπορία ανθρώπων, τη 
στάθμιση και την παρακολούθηση των 
αποτελεσμάτων των ενεργειών κατά της 
εμπορίας, καθώς και την τακτική υποβολή 
αναφορών στις αντίστοιχες εθνικές και 
ενωσιακές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 224
Anna Hedh, Silvia Costa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται 
διαβιβάζονται στο συντονιστή δράσης 
κατά της εμπορίας σε επίπεδο ΕΕ, στην 
Eurojust, την Europol και στο Frontex. 
Επί τη βάσει αυτή και χρησιμοποιώντας 
κάθε άλλη διαθέσιμη πληροφορία, ο 
συντονιστής δράσης κατά της εμπορίας 
σε επίπεδο ΕΕ εκπονεί, σε συνεργασία με 
την Eurojust, την Europol, το Frontex 
και τις σχετικές αναγνωρισμένες και 
ενεργούς στον τομέα αυτό οργανώσεις,
ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση 
των πραγμάτων στον τομέα της εμπορίας 
ανθρώπων. Η έκθεση υποβάλλεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά 
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κοινοβούλια, την Επιτροπή και στο 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 225
Judith Sargentini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται 
διαβιβάζονται στο συντονιστή δράσης 
κατά της εμπορίας σε επίπεδο ΕΕ, στην 
Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
στην Eurojust, την Europol, την EASO 
και στο Frontex. Επί τη βάσει αυτή και 
χρησιμοποιώντας κάθε άλλη διαθέσιμη 
πληροφορία, ο συντονιστής δράσης κατά 
της Εμπορίας σε επίπεδο ΕΕ εκπονεί, σε 
συνεργασία με την Υπηρεσία Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, την Eurojust, την Europol, 
την EASO και το Frontex, ετήσια έκθεση 
σχετικά με την κατάσταση των 
πραγμάτων στον τομέα της εμπορίας 
ανθρώπων. Η έκθεση υποβάλλεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά 
κοινοβούλια, την Επιτροπή και στο 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 226
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συντονιστής δράσης κατά της εμπορίας 
σε επίπεδο ΕΕ 
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1. Το νομικό πλαίσιο του συντονιστή 
δράσης κατά της εμπορίας σε επίπεδο ΕΕ 
θεσπίζεται υπό την εποπτεία του 
αρμοδίου για τις Εσωτερικές Υποθέσεις 
Επιτρόπου. 
2. Ο συντονιστής δράσης κατά της 
εμπορίας σε επίπεδο ΕΕ είναι αρμόδιος 
να διασφαλίζει τη συνεπή αντιμετώπιση 
της καταπολέμησης της εμπορίας 
ανθρώπων στα κράτη μέλη και σε 
επίπεδο ΕΕ, να συντονίζει τη δράση των 
εθνικών εισηγητών και να μεριμνά για 
την εναρμονισμένη παρακολούθηση, και 
να υποβάλλει εκθέσεις στα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα. Ο συντονιστής δράσης 
κατά της εμπορίας σε επίπεδο ΕΕ 
ενημερώνει όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα και οργανισμούς σχετικά με τις 
πρωτοβουλίες του ή εφόσον ζητηθεί η 
γνώμη του για όλα τα ζητήματα που 
συνδέονται με την εμπορία ανθρώπων.
3. Το παρόν άρθρο τίθεται σε ισχύ πέντε 
έτη μετά τη δημοσίευση της οδηγίας στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 227
Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της πολιτικής διεύρυνσης, η 
αστυνομική και δικαστική συνεργασία 
έχει ζωτική σημασία ως τμήμα της 
ουσιαστικής προσπάθειας της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. 
Τα κράτη μέλη και ο συντονιστής δράσης 
κατά της εμπορίας σε επίπεδο ΕΕ θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι στις δυνάμει 
υποψήφιες και τις υποψήφιες χώρες 
εγκρίνονται καταλλήλως με τον ίδιο 
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τρόπο οι πολιτικές της ΕΕ σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία για την εξασφάλιση 
συνοχής. Η καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων μπορεί να είναι επιτυχής 
μόνον εφόσον οι κυβερνήσεις, οι 
υπηρεσίες και οι οργανώσεις σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο 
εργάζονται από κοινού.

Or. en


