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Muudatusettepanek 53
Judith Sargentini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse nõukogu direktiivi 
2004/81/EÜ elamisloa kohta, mis 
väljastatakse pädevate asutustega 
koostööd tegevatele kolmandate riikide 
kodanikele, kes on inimkaubanduse 
ohvrid või ebaseaduslikule sisserändele 
kaasaaitava tegevuse subjektid;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Inimkaubandus on kuritegu, kus 
kesksel kohal on isiku ärakasutamine ja 
milles peab olema kolme tunnuse 
kombinatsioon (tegevus, vahendid, 
eesmärk), et tekiks kuriteokoosseis.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Liit on võtnud endale ülesande 
tõkestada inimkaubandust ja selle vastu 

(2) Euroopa Liit on võtnud endale ülesande 
tõkestada inimkaubandust ja selle vastu 
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võidelda ning kaitsta inimkaubanduse 
ohvrite õigusi. Sel eesmärgil võeti 19. 
juulil 2002 vastu nõukogu raamotsus 
2002/629/JSK inimkaubanduse vastu 
võitlemise kohta ning ELi kava 
inimkaubanduse tõkestamise ja selle 
vastase võitluse heade tavade, standardite 
ning korra kohta (2005/C 311/01). Samal 
ajal jätkab EL ka meetmete väljatöötamist 
ohvrite ELi-välistes lähte- ja 
üleviimisriikides eesmärgiga eelkõige 
suurendada teadlikkust, vähendada 
haavatavust, toetada ja abistada ohvreid, 
võidelda inimkaubanduse algpõhjuste vastu 
ning toetada riike asjakohaste 
inimkaubandusvastaste õigusaktide 
väljatöötamisel. Lisaks on nõukogu 
raamotsusega 2009/948/JSK 
(kohtualluvuskonflikti vältimise ja 
lahendamise kohta kriminaalmenetluses) 
hõlbustatud inimkaubanduse eest 
süüdistuse esitamise kooskõlastamist.

võidelda ning kaitsta inimkaubanduse 
ohvrite õigusi. Sel eesmärgil võeti vastu 
nõukogu 19. juuli 2002. aasta raamotsus 
2002/629/JSK inimkaubanduse vastu 
võitlemise kohta ning ELi kava 
inimkaubanduse tõkestamise ja selle 
vastase võitluse heade tavade, standardite 
ning korra kohta (2005/C311/01). Lisaks 
on nõukogu raamotsusega 2009/948/JSK 
(kohtualluvuskonflikti vältimise ja 
lahendamise kohta kriminaalmenetluses) 
hõlbustatud inimkaubanduse eest 
süüdistuse esitamise kooskõlastamist. 
Samal ajal jätkab EL ka meetmete 
väljatöötamist ohvrite ELi-välistes lähte- ja 
üleviimisriikides eesmärgiga eelkõige 
suurendada teadlikkust, vähendada 
haavatavust, toetada ja abistada ohvreid, 
võidelda inimkaubanduse algpõhjuste vastu 
ning toetada riike asjakohaste 
inimkaubandusvastaste õigusaktide 
väljatöötamisel. Laienemisprotsessi 
raames on EL lisanud inimkaubanduse 
vastu võitlemise stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingutesse, mis sõlmitakse 
ELi võimalike kandidaatriikide ja ELi 
kandidaatriikidega. See kohustus peaks 
laienemisprotsessis olema olulisel kohal 
ka edaspidi.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Vaesus on inimkaubanduse leviku 
peamiseks ajendiks, EL peab rohkem 
pingutama, et vähendada vaesust ELis ja 
väljaspool ELi. 

Or. en
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Selgitus

Praktilisel tasandil on inimkaubanduse üks algpõhjusest vaesus. Kui EL soovib 
inimkaubandusvastases võitluses edu saavutada, tuleb seda probleemi tunnistada.

Muudatusettepanek 57
Anna Hedh, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Käesolevas direktiivis võetakse vastu 
inimkaubandusvastast võitlust käsitlev 
ühtne ja terviklik lähenemisviis. 
Inimkaubanduse senisest jõulisem 
tõkestamine, süüdistuste esitamine ja 
ohvrite õiguste kaitse on käesoleva 
direktiivi peamised eesmärgid. Lapsed on 
sotsiaalselt kaitsetumad ja seepärast 
ähvardab neid suurem oht inimkaubanduse 
ohvriks langeda. Käesoleva direktiivi 
kohaldamisel tuleb esikohale seada lapse 
huvid, nagu see on sätestatud Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas ja ÜRO lapse 
õiguste konventsioonis.

(3) Käesolevas direktiivis võetakse vastu 
inimkaubandusvastast võitlust käsitlev 
ühtne ja terviklik humanitaarne
lähenemisviis ning direktiivi tuleks 
rakendada seostatuna nõukogu 29. aprilli 
2004. aasta direktiiviga 2004/81/EÜ 
(elamisloa väljaandmise kohta pädevate 
asutustega koostööd tegevatele 
kolmandate riikide kodanikele, kes on 
inimkaubanduse ohvrid või kelle 
ebaseaduslikule sisserändele on kaasa 
aidatud)1 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiiviga 
2009/52/EÜ (millega sätestatakse 
ebaseaduslikult riigis viibivate 
kolmandate riikide kodanike tööandjatele 
kohaldatavate karistuste ja meetmete 
miinimumnõuded)2. Inimkaubanduse 
senisest jõulisem tõkestamine, süüdistuste 
esitamine ja ohvrite õiguste kaitse on 
käesoleva direktiivi peamised eesmärgid. 
Lapsed on sotsiaalselt kaitsetumad ja 
seepärast ähvardab neid suurem oht 
inimkaubanduse ohvriks langeda.
Käesoleva direktiivi kohaldamisel tuleb 
esikohale seada lapse huvid, nagu see on 
sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas ja ÜRO lapse õiguste 
konventsioonis. Käesoleva direktiivi 
rakendamisel tuleks nõuetekohast 
tähelepanu pöörata kooskõlale Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu … direktiiviga 
2010/…/EL, milles käsitletakse laste 
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seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamise ning lapsporno vastast 
võitlust ja millega tunnistatakse kehtetuks 
raamotsus 2004/68/JSK].
_________
1 ELT L 261, 6.8.2004, lk 19.
2 ELT L 168, 30.6.2009, lk 24.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Käesolevas direktiivis võetakse vastu 
inimkaubandusvastast võitlust käsitlev 
ühtne ja terviklik lähenemisviis. 
Inimkaubanduse senisest jõulisem 
tõkestamine, süüdistuste esitamine ja 
ohvrite õiguste kaitse on käesoleva 
direktiivi peamised eesmärgid. Lapsed on 
sotsiaalselt kaitsetumad ja seepärast 
ähvardab neid suurem oht inimkaubanduse 
ohvriks langeda. Käesoleva direktiivi 
kohaldamisel tuleb esikohale seada lapse 
huvid, nagu see on sätestatud Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas ja ÜRO lapse 
õiguste konventsioonis.

(3) Käesolevas direktiivis võetakse vastu 
inimkaubandusvastast võitlust käsitlev 
ühtne ja terviklik lähenemisviis ning 
direktiivi rakendamisel tuleks arvesse 
võtta nõukogu 29. aprilli 2004. aasta 
direktiivi 2004/81/EÜ (elamisloa 
väljaandmise kohta pädevate asutustega 
koostööd tegevatele kolmandate riikide 
kodanikele, kes on inimkaubanduse 
ohvrid või kelle ebaseaduslikule 
sisserändele on kaasa aidatud)1 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
juuni 2009. aasta direktiivi 2009/52/EÜ 
(millega sätestatakse ebaseaduslikult 
riigis viibivate kolmandate riikide 
kodanike tööandjatele kohaldatavate 
karistuste ja meetmete 
miinimumnõuded)2. Inimkaubanduse 
senisest jõulisem tõkestamine, süüdistuste 
esitamine ja ohvrite õiguste kaitse on 
käesoleva direktiivi peamised eesmärgid. 
Lapsed on sotsiaalselt kaitsetumad ja 
seepärast ähvardab neid suurem oht 
inimkaubanduse ohvriks langeda. 
Käesoleva direktiivi kohaldamisel tuleb 
esikohale seada lapse huvid, nagu see on 
sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste 
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hartas ja ÜRO lapse õiguste
konventsioonis. Käesoleva direktiivi 
rakendamisel tuleks nõuetekohast 
tähelepanu pöörata kooskõlale Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu … direktiiviga 
2010/…/EL, milles käsitletakse laste 
seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamise ning lapsporno vastast 
võitlust ja millega tunnistatakse kehtetuks 
raamotsus 2004/68/JSK].
_________
1 ELT L 261, 6.8.2004, lk 19.
2 ELT L 168, 30.6.2009, lk 24.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Käesolevas direktiivis võetakse vastu 
inimkaubandusvastast võitlust käsitlev 
ühtne ja terviklik lähenemisviis. 
Inimkaubanduse senisest jõulisem 
tõkestamine, süüdistuste esitamine ja 
ohvrite õiguste kaitse on käesoleva 
direktiivi peamised eesmärgid. Lapsed on 
sotsiaalselt kaitsetumad ja seepärast 
ähvardab neid suurem oht inimkaubanduse 
ohvriks langeda. Käesoleva direktiivi 
kohaldamisel tuleb esikohale seada lapse 
huvid, nagu see on sätestatud Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas ja ÜRO lapse 
õiguste konventsioonis.

(3) Käesolevas direktiivis võetakse vastu 
inimkaubandusvastast võitlust käsitlev 
ühtne ja terviklik lähenemisviis ning 
mitmetahuline lähenemisviis.
Inimkaubanduse senisest jõulisem 
tõkestamine, süüdistuste esitamine ja 
ohvrite õiguste kaitse on käesoleva 
direktiivi peamised eesmärgid. Naised 
moodustavad valdava osa 
inimkaubanduse ja eriti seksuaalse 
ärakasutamise eesmärgil toimuva
inimkaubanduse ohvritest. Lapsed on 
sotsiaalselt kaitsetumad ja seepärast 
ähvardab neid suurem oht inimkaubanduse 
ohvriks langeda. Käesoleva direktiivi 
kohaldamisel tuleb esikohale seada lapse 
huvid, nagu see on sätestatud Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas ja ÜRO lapse 
õiguste konventsioonis. Käesolevas 
direktiivis võetakse kasutusele 
inimkaubanduse eri vormide mõistelised 
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käsitlused ja seatakse eesmärgiks iga 
vormi tõkestamine kõige tõhusamate 
meetmete abil. See tähendab tugeva 
soolise võrdõiguslikkuse perspektiiv 
lisamist direktiivi kõikidesse sätetesse 
kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta ja naiste diskrimineerimise kõigi 
vormide likvideerimise konventsiooniga.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Käesolevas direktiivis võetakse vastu 
inimkaubandusvastast võitlust käsitlev 
ühtne ja terviklik lähenemisviis. 
Inimkaubanduse senisest jõulisem 
tõkestamine, süüdistuste esitamine ja 
ohvrite õiguste kaitse on käesoleva 
direktiivi peamised eesmärgid. Lapsed on 
sotsiaalselt kaitsetumad ja seepärast 
ähvardab neid suurem oht inimkaubanduse 
ohvriks langeda. Käesoleva direktiivi 
kohaldamisel tuleb esikohale seada lapse 
huvid, nagu see on sätestatud Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas ja ÜRO lapse 
õiguste konventsioonis. 

(3) Käesolevas direktiivis võetakse vastu 
inimkaubandusvastast võitlust käsitlev 
ühtne ja terviklik lähenemisviis. Naised 
moodustavad inimkaubanduse ohvritest 
valdava osa (80%), eriti inimkaubandus 
ohvritest seksuaalse ärakasutamise 
eesmärgil. Inimkaubanduse senisest 
jõulisem tõkestamine, süüdistuste 
esitamine ja ohvrite õiguste kaitse on 
käesoleva direktiivi peamised eesmärgid. 
Käesolevas direktiivis võetakse kasutusele 
inimkaubanduse eri vormide mõistelised 
käsitlused ja seatakse eesmärgiks iga 
vormi tõkestamine kõige tõhusamate 
meetmete abil. See tähendab tugeva 
soolise võrdõiguslikkuse perspektiiv 
lisamist direktiivi kõikidesse sätetesse 
kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga. Lapsed on sotsiaalselt 
kaitsetumad ja seepärast ähvardab neid 
suurem oht inimkaubanduse ohvriks 
langeda. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tuleb esikohale seada lapse huvid, nagu see 
on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas ja ÜRO lapse õiguste 
konventsioonis.
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Or. en

Muudatusettepanek 61
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) 2000. aastal vastu võetud 
riikidevahelise organiseeritud kuritegevuse 
vastast ÜRO konventsiooni täiendav ÜRO 
protokoll inimestega, eelkõige naiste ja 
lastega, kauplemise takistamise, sellise 
kauplemise vastu võitlemise ja selle eest 
karistamise kohta ning 2005. aasta Euroopa 
Nõukogu inimkaubandusvastane 
konventsioon on olulised sammud 
inimkaubandusvastase võitluse alal tehtava 
koostöö parandamisel.

(4) ÜRO 1949. aasta inimkaubanduse ja 
kupeldamise keelustamise konventsioon,
2000. aastal vastu võetud riikidevahelise 
organiseeritud kuritegevuse vastast ÜRO 
konventsiooni täiendav ÜRO protokoll 
inimestega, eelkõige naiste ja lastega
kauplemise takistamise, sellise kauplemise 
vastu võitlemise ja selle eest karistamise 
kohta ning 2005. aasta Euroopa Nõukogu 
inimkaubandusvastaseid meetmeid käsitlev 
konventsioon on olulised sammud 
inimkaubanduse vastase võitluse alal 
tehtava koostöö parandamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et seista vastu inimkaubanduse 
praegustele arengusuundadele, 
määratletakse käesoleva direktiiviga 
inimkaubanduse mõiste laiemalt, kui seda 
on tehtud raamotsuses 2002/629/JSK, ja 
seega lisatakse uusi ärakasutamise vorme. 
Käesoleva direktiivi raames tuleks 
sunniviisilist kerjamist käsitada 
sunniviisilise töö või teenusena, nagu see 
on määratletud Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni 29. juuni 1930. aasta 

(5) Selleks et seista vastu inimkaubanduse 
praegustele arengusuundadele, 
määratletakse käesoleva direktiiviga 
inimkaubanduse mõiste laiemalt, kui seda 
on tehtud raamotsuses 2002/629/JSK, ja 
seega lisatakse uusi ärakasutamise vorme. 
Käesoleva direktiivi raames tuleks 
sunniviisilist kerjamist käsitada 
sunniviisilise töö või teenusena, nagu see 
on määratletud Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni 29. juuni 1930. aasta 
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sunniviisilise või kohustusliku töö 
konventsioonis nr 29. Seega kuulub 
kerjamine ärakasutamise vormina
inimkaubanduse määratluse alla ainult 
juhul, kui sellel on kõik sunniviisilise töö 
või teenuse tunnused. Asjaomast 
kohtupraktikat arvestades tuleks sellise 
teenuse osutamiseks antud nõusoleku 
kehtivust hinnata iga juhtumi puhul eraldi. 
Kui sellist teenust osutab laps, ei tohiks 
nõusolekut ühelgi juhul kehtivaks pidada. 
Mõiste „ärakasutamine kuritegelikuks 
tegevuseks” all tuleks mõista isiku 
ärakasutamist muu hulgas tasku- ja 
poevarguste ning muu samalaadse tegevuse 
toimepanemiseks, mis on karistatav ja 
millega on seotud rahalise kasu saamine. 
Määratlus hõlmab ka inimkaubandust 
elundite eemaldamise eesmärgil, mida 
saab siduda elunditega kauplemisega ja 
millega rikutakse rängalt inimväärikust ja 
füüsilist puutumatust.

sunniviisilise või kohustusliku töö 
konventsioonis nr 29. Seega kuulub 
kerjamine ärakasutamise vormina, 
sealhulgas sõltuvussuhtes oleva 
inimkaubanduse ohvri kasutamine 
kerjamiseks, inimkaubanduse määratluse 
alla ainult juhul, kui sellel on kõik 
sunniviisilise töö või teenuse tunnused
Asjaomast kohtupraktikat arvestades tuleks 
sellise teenuse osutamiseks antud 
nõusoleku kehtivust hinnata iga juhtumi 
puhul eraldi. Kui sellist teenust osutab laps, 
ei tohiks nõusolekut ühelgi juhul kehtivaks 
pidada. Mõiste „ärakasutamine 
kuritegelikuks tegevuseks” all tuleks 
mõista isiku ärakasutamist muu hulgas 
tasku- ja poevarguste ning muu samalaadse 
tegevuse toimepanemiseks, mis on 
karistatav ja millega on seotud rahalise 
kasu saamine. Määratlus hõlmab ka 
inimkaubandust elundite eemaldamise 
eesmärgil, mis kujutab endast 
inimväärikuse ja füüsilise puutumatuse 
ränka rikkumist.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Lívia Járóka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et seista vastu inimkaubanduse 
praegustele arengusuundadele, 
määratletakse käesoleva direktiiviga 
inimkaubanduse mõiste laiemalt, kui seda 
on tehtud raamotsuses 2002/629/JSK, ja 
seega lisatakse uusi ärakasutamise vorme. 
Käesoleva direktiivi raames tuleks 
sunniviisilist kerjamist käsitada 
sunniviisilise töö või teenusena, nagu see 
on määratletud Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni 29. juuni 1930. aasta 

(5) Selleks et seista vastu inimkaubanduse 
praegustele arengusuundadele, 
määratletakse käesoleva direktiiviga 
inimkaubanduse mõiste laiemalt, kui seda 
on tehtud raamotsuses 2002/629/JSK, ja 
seega lisatakse uusi ärakasutamise vorme. 
Käesoleva direktiivi raames tuleks 
sunniviisilist kerjamist käsitada 
sunniviisilise töö või teenusena, nagu see 
on määratletud Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni 29. juuni 1930. aasta 
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sunniviisilise või kohustusliku töö 
konventsioonis nr 29. Seega kuulub 
kerjamine ärakasutamise vormina 
inimkaubanduse määratluse alla ainult 
juhul, kui sellel on kõik sunniviisilise töö 
või teenuse tunnused. Asjaomast 
kohtupraktikat arvestades tuleks sellise 
teenuse osutamiseks antud nõusoleku 
kehtivust hinnata iga juhtumi puhul eraldi. 
Kui sellist teenust osutab laps, ei tohiks 
nõusolekut ühelgi juhul kehtivaks pidada. 
Mõiste „ärakasutamine kuritegelikuks 
tegevuseks” all tuleks mõista isiku 
ärakasutamist muu hulgas tasku- ja 
poevarguste ning muu samalaadse tegevuse 
toimepanemiseks, mis on karistatav ja 
millega on seotud rahalise kasu saamine. 
Määratlus hõlmab ka inimkaubandust 
elundite eemaldamise eesmärgil, mida 
saab siduda elunditega kauplemisega ja 
millega rikutakse rängalt inimväärikust ja 
füüsilist puutumatust.

sunniviisilise või kohustusliku töö 
konventsioonis nr 29. Seega kuulub 
kerjamine ärakasutamise vormina, 
sealhulgas sõltuvussuhtes oleva 
inimkaubanduse ohvri kasutamine 
kerjamiseks tema suhtest kuriteo 
toimepanijatega olenemata,
inimkaubanduse määratluse alla ainult 
juhul, kui sellel on kõik sunniviisilise töö 
või teenuse tunnused Asjaomast 
kohtupraktikat arvestades tuleks sellise 
teenuse osutamiseks antud nõusoleku 
kehtivust hinnata iga juhtumi puhul eraldi.
Kui sellist teenust osutab laps, ei tohiks 
nõusolekut ühelgi juhul kehtivaks pidada.
Mõiste „ärakasutamine kuritegelikuks 
tegevuseks” all tuleks mõista isiku 
ärakasutamist muu hulgas tasku- ja 
poevarguste ning muu samalaadse tegevuse 
toimepanemiseks, mis on karistatav ja 
millega on seotud rahalise kasu saamine. 
Määratlus hõlmab ka inimkaubandust 
elundite eemaldamise eesmärgil, mis 
kujutab endast inimväärikuse ja füüsilise 
puutumatuse ränka rikkumist.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et seista vastu inimkaubanduse 
praegustele arengusuundadele, 
määratletakse käesoleva direktiiviga 
inimkaubanduse mõiste laiemalt, kui seda 
on tehtud raamotsuses 2002/629/JSK, ja 
seega lisatakse uusi ärakasutamise vorme. 
Käesoleva direktiivi raames tuleks 
sunniviisilist kerjamist käsitada 
sunniviisilise töö või teenusena, nagu see 
on määratletud Rahvusvahelise 

(5) Selleks et seista vastu inimkaubanduse 
praegustele arengusuundadele, 
määratletakse käesoleva direktiiviga 
inimkaubanduse mõiste laiemalt, kui seda 
on tehtud raamotsuses 2002/629/JSK, ja 
seega lisatakse uusi ärakasutamise vorme. 
Käesoleva direktiivi raames tuleks 
sunniviisilist kerjamist käsitada 
sunniviisilise töö või teenusena, nagu see 
on määratletud Rahvusvahelise 
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Tööorganisatsiooni 29. juuni 1930. aasta 
sunniviisilise või kohustusliku töö 
konventsioonis nr 29. Seega kuulub 
kerjamine ärakasutamise vormina 
inimkaubanduse määratluse alla ainult 
juhul, kui sellel on kõik sunniviisilise töö 
või teenuse tunnused. Asjaomast 
kohtupraktikat arvestades tuleks sellise 
teenuse osutamiseks antud nõusoleku 
kehtivust hinnata iga juhtumi puhul eraldi. 
Kui sellist teenust osutab laps, ei tohiks 
nõusolekut ühelgi juhul kehtivaks pidada. 
Mõiste „ärakasutamine kuritegelikuks 
tegevuseks” all tuleks mõista isiku 
ärakasutamist muu hulgas tasku- ja 
poevarguste ning muu samalaadse tegevuse 
toimepanemiseks, mis on karistatav ja 
millega on seotud rahalise kasu saamine. 
Määratlus hõlmab ka inimkaubandust 
elundite eemaldamise eesmärgil, mida saab 
siduda elunditega kauplemisega ja millega 
rikutakse rängalt inimväärikust ja füüsilist 
puutumatust.

Tööorganisatsiooni 29. juuni 1930. aasta 
sunniviisilise või kohustusliku töö 
konventsioonis nr 29. Seega kuulub 
kerjamine ärakasutamise vormina 
inimkaubanduse määratluse alla ainult 
juhul, kui sellel on kõik sunniviisilise töö 
või teenuse tunnused. Asjaomast 
kohtupraktikat arvestades tuleks sellise 
teenuse osutamiseks antud nõusoleku 
kehtivust hinnata iga juhtumi puhul eraldi. 
Kui sellist teenust osutab laps, ei tohiks 
nõusolekut ühelgi juhul kehtivaks pidada. 
Mõiste „ärakasutamine kuritegelikuks 
tegevuseks” all tuleks mõista isiku 
ärakasutamist muu hulgas tasku- ja 
poevarguste ning muu samalaadse tegevuse 
toimepanemiseks, mis on karistatav ja 
millega on seotud rahalise kasu saamine. 
Määratlus hõlmab ka inimkaubandust laste 
ja sündimata laste ebaseadusliku 
adopteerimise ning elundite eemaldamise 
eesmärgil, mida saab siduda elunditega 
kauplemisega ja millega rikutakse rängalt 
inimväärikust ja füüsilist puutumatust

Or. en

Muudatusettepanek 65
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et seista vastu inimkaubanduse
praegustele arengusuundadele, 
määratletakse käesoleva direktiiviga 
inimkaubanduse mõiste laiemalt, kui seda 
on tehtud raamotsuses 2002/629/JSK, ja 
seega lisatakse uusi ärakasutamise vorme. 
Käesoleva direktiivi raames tuleks 
sunniviisilist kerjamist käsitada 
sunniviisilise töö või teenusena, nagu see 
on määratletud Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni 29. juuni 1930. aasta 

(5) Selleks et seista vastu inimkaubanduse 
praegustele arengusuundadele, 
määratletakse käesoleva direktiiviga 
inimkaubanduse mõiste laiemalt, kui seda 
on tehtud raamotsuses 2002/629/JSK, ja 
seega lisatakse uusi ärakasutamise vorme. 
Käesoleva direktiivi raames tuleks 
sunniviisilist kerjamist käsitada 
sunniviisilise töö või teenusena, nagu see 
on määratletud Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni 29. juuni 1930. aasta 
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sunniviisilise või kohustusliku töö 
konventsioonis nr 29. Seega kuulub 
kerjamine ärakasutamise vormina 
inimkaubanduse määratluse alla ainult 
juhul, kui sellel on kõik sunniviisilise töö 
või teenuse tunnused. Asjaomast 
kohtupraktikat arvestades tuleks sellise 
teenuse osutamiseks antud nõusoleku 
kehtivust hinnata iga juhtumi puhul eraldi. 
Kui sellist teenust osutab laps, ei tohiks 
nõusolekut ühelgi juhul kehtivaks pidada. 
Mõiste „ärakasutamine kuritegelikuks 
tegevuseks” all tuleks mõista isiku 
ärakasutamist muu hulgas tasku- ja 
poevarguste ning muu samalaadse tegevuse 
toimepanemiseks, mis on karistatav ja 
millega on seotud rahalise kasu saamine.
Määratlus hõlmab ka inimkaubandust 
elundite eemaldamise eesmärgil, mida saab 
siduda elunditega kauplemisega ja millega 
rikutakse rängalt inimväärikust ja füüsilist 
puutumatust.

sunniviisilise või kohustusliku töö 
konventsioonis nr 29. Seega kuulub 
kerjamine ärakasutamise vormina 
inimkaubanduse määratluse alla ainult 
juhul, kui sellel on kõik sunniviisilise töö 
või teenuse tunnused. Asjaomast 
kohtupraktikat arvestades tuleks sellise 
teenuse osutamiseks antud nõusoleku 
kehtivust hinnata iga juhtumi puhul eraldi.
Kui sellist teenust osutab laps, ja kõikidel 
seksuaalse ärakasutamise juhtudel, ei 
tohiks nõusolekut ühelgi juhul kehtivaks 
pidada Mõiste „ärakasutamine 
kuritegelikuks tegevuseks” all tuleks 
mõista isiku ärakasutamist muu hulgas 
tasku- ja poevarguste ning muu samalaadse 
tegevuse toimepanemiseks, mis on 
karistatav ja millega on seotud rahalise 
kasu saamine. Määratlus hõlmab ka 
inimkaubandust elundite eemaldamise 
eesmärgil, mida saab siduda elunditega 
kauplemisega ja millega rikutakse rängalt 
inimväärikust ja füüsilist puutumatust.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et seista vastu inimkaubanduse 
praegustele arengusuundadele, 
määratletakse käesoleva direktiiviga 
inimkaubanduse mõiste laiemalt, kui seda 
on tehtud raamotsuses 2002/629/JSK, ja 
seega lisatakse uusi ärakasutamise vorme. 
Käesoleva direktiivi raames tuleks 
sunniviisilist kerjamist käsitada 
sunniviisilise töö või teenusena, nagu see 
on määratletud Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni 29. juuni 1930. aasta 
sunniviisilise või kohustusliku töö 

(5) Selleks et seista vastu inimkaubanduse 
praegustele arengusuundadele, 
määratletakse käesoleva direktiiviga 
inimkaubanduse mõiste laiemalt, kui seda 
on tehtud raamotsuses 2002/629/JSK, ja 
seega lisatakse uusi ärakasutamise vorme. 
Käesoleva direktiivi raames tuleks 
sunniviisilist kerjamist käsitada 
sunniviisilise töö või teenusena, nagu see 
on määratletud Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni 29. juuni 1930. aasta 
sunniviisilise või kohustusliku töö 
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konventsioonis nr 29. Seega kuulub 
kerjamine ärakasutamise vormina 
inimkaubanduse määratluse alla ainult 
juhul, kui sellel on kõik sunniviisilise töö 
või teenuse tunnused. Asjaomast 
kohtupraktikat arvestades tuleks sellise 
teenuse osutamiseks antud nõusoleku 
kehtivust hinnata iga juhtumi puhul eraldi. 
Kui sellist teenust osutab laps, ei tohiks 
nõusolekut ühelgi juhul kehtivaks pidada. 
Mõiste „ärakasutamine kuritegelikuks 
tegevuseks” all tuleks mõista isiku 
ärakasutamist muu hulgas tasku- ja 
poevarguste ning muu samalaadse tegevuse 
toimepanemiseks, mis on karistatav ja 
millega on seotud rahalise kasu saamine. 
Määratlus hõlmab ka inimkaubandust 
elundite eemaldamise eesmärgil, mida saab 
siduda elunditega kauplemisega ja millega 
rikutakse rängalt inimväärikust ja füüsilist 
puutumatust.

konventsioonis nr 29. Seega kuulub 
kerjamine ärakasutamise vormina 
inimkaubanduse määratluse alla ainult 
juhul, kui sellel on kõik sunniviisilise töö 
või teenuse tunnused. Asjaomast 
kohtupraktikat arvestades tuleks sellise 
teenuse osutamiseks antud nõusoleku 
kehtivust hinnata iga juhtumi puhul eraldi.
Kui sellist teenust osutab laps, ei tohiks 
nõusolekut ühelgi juhul kehtivaks pidada.
Mõiste „ärakasutamine kuritegelikuks 
tegevuseks” all tuleks mõista isiku 
ärakasutamist muu hulgas tasku- ja 
poevarguste, narkootikumidega seotud 
kuritegude ning muu samalaadse tegevuse 
toimepanemiseks, mis on karistatav ja 
millega on seotud rahalise kasu saamine 
Määratlus hõlmab ka inimkaubandust 
elundite eemaldamise eesmärgil, mida saab 
siduda elunditega kauplemisega ja millega 
rikutakse rängalt inimväärikust ja füüsilist 
puutumatust.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Kerjavate laste pereliikmed või 
sugulased võivad olla 
inimkaubandusprotsessi osalised, mille 
tagajärjel laps kerjab ärakasutamise 
olukorras. Asjakohaseks reageerimiseks 
tuleks iga lapse juhtumit eraldi hinnata 
ning võtta arvesse lapse seisukohti ja 
lapse perekonna olukorda, sealhulgas 
pereliikmete rolli 
inimkaubandusprotsessis. Otsus tuleks 
teha lapse huve arvestades ja tunnistades, 
et mõnes olukorras on õigem olukorrale 
reageerida lapsele ja pereliikmetele 
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sotsiaalabi andmisega, kuid mõnes muus 
olukorras võib olla asjakohane esitada 
vanematele või sugulastele 
kriminaalsüüdistus, kui nad on seotud 
inimkaubandusprotsessiga.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Tõhusa tõkestamise, kaitse ja 
süüdistuse esitamise tagamiseks tuleb 
vahet teha inimkaubandusel elundite 
eemaldamise eesmärgil, milles saab 
süüdistuse esitada ainult juhul, kui 
organid eemaldatakse elavalt doonorilt, ja 
inimkaubandusel elundite, kudede ja 
rakkude eemaldamise eesmärgil. 
Komisjon ja Europol peaksid välja 
töötama ja rakendama nende kahe 
probleemi lahendamisele suunatud 
lähenemisviisi, mille puhul tuleks 
esmajärjekorras parandada elundite 
kauplemise mõlema vormi järelevalvet.

Or. en

Selgitus

Ebaseadusliku elundikaubanduse lisamine asjakohaste ELi õigusaktide kohaldamisalasse on 
väga oluline. Teisest küljest tuleks käesoleva direktiivi ettepanekus arvesse võtta Euroopa 
Nõukogu ja ÜRO 2009. aastal avaldatud ühise uurimuse „Trafficking in organs, tissues and 
cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs” põhisoovitusi, 
milles selgelt eristatakse õiguslikult mõlemat inimkaubanduse vormi ja rõhutatakse vajadust 
koguda selle kohta usaldusväärseid andmeid.
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Muudatusettepanek 69
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesolevas direktiivis sätestatud 
karistusmäärad vastavad liikmesriikide 
kasvavale murele inimkaubanduse 
suurenemise pärast. Kuriteo raskusastet 
arvestades on käesoleva direktiivi eesmärk 
tagada ELis karistuste senisest suurem 
ühtsus ja senisest kõrgemad 
karistusmäärad. Kui süütegu pannakse 
toime teatavatel asjaoludel, näiteks eriti 
kaitsetu ohvri suhtes, tuleks määrata 
tavalisest karmim karistus. Käesoleva 
direktiivi raames tuleks eriti kaitsetute 
isikute hulka arvata vähemalt kõik lapsed 
ja sellised täiskasvanud, kes kuriteo 
toimepanemise ajal olid eriti kaitsetud 
raseduse, tervisliku seisundi või puude 
tõttu. Eriti raske süüteo korral, kui seati 
näiteks ohtu ohvri elu või kui kasutati
rasket vägivalda või põhjustati ohvrile eriti 
raske kahju, tuleks määrata eriti karm 
karistus. Kui käesolevas direktiivis 
viidatakse üleandmisele, tuleks sellist 
viidet tõlgendada vastavalt nõukogu 13. 
juuni 2002. aasta raamotsusele 
2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse 
ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 
kohta.

(6) Käesolevas direktiivis sätestatud 
karistusmäärad vastavad liikmesriikide 
kasvavale murele inimkaubanduse 
suurenemise pärast. Kuriteo raskusastet 
arvestades on käesoleva direktiivi eesmärk
tagada ELis karistuste senisest suurem 
ühtsus ja senisest kõrgemad 
karistusmäärad. Kui süütegu pannakse 
toime teatavatel asjaoludel, näiteks eriti 
kaitsetu ohvri suhtes, tuleks määrata 
tavalisest karmim karistus. Käesoleva 
direktiivi raames tuleks eriti kaitsetute 
isikute hulka arvata vähemalt kõik lapsed 
ja sellised täiskasvanud, kes olid eriti 
kaitsetud raseduse, tervisliku seisundi või 
puude tõttu või kui ohvrit on piinatud, 
vägistatud või tema kallal on tarvitatud 
muud jõhkrat psühholoogilist, füüsilist 
või seksuaalset vägivalda. Eriti raske 
süüteo korral, kui seati näiteks ohtu ohvri 
elu või kui kasutati rasket vägivalda või 
põhjustati ohvrile eriti raske kahju, tuleks 
määrata eriti karm karistus. Kui käesolevas 
direktiivis viidatakse üleandmisele, tuleks 
sellist viidet tõlgendada vastavalt nõukogu 
13. juuni 2002. aasta raamotsusele 
2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse 
ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 
kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 70
Lívia Járóka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesolevas direktiivis sätestatud 
karistusmäärad vastavad liikmesriikide 
kasvavale murele inimkaubanduse 
suurenemise pärast. Kuriteo raskusastet 
arvestades on käesoleva direktiivi eesmärk 
tagada ELis karistuste senisest suurem 
ühtsus ja senisest kõrgemad 
karistusmäärad. Kui süütegu pannakse 
toime teatavatel asjaoludel, näiteks eriti 
kaitsetu ohvri suhtes, tuleks määrata 
tavalisest karmim karistus. Käesoleva 
direktiivi raames tuleks eriti kaitsetute 
isikute hulka arvata vähemalt kõik lapsed 
ja sellised täiskasvanud, kes kuriteo 
toimepanemise ajal olid eriti kaitsetud 
raseduse, tervisliku seisundi või puude 
tõttu. Eriti raske süüteo korral, kui seati 
näiteks ohtu ohvri elu või kui kasutati 
rasket vägivalda või põhjustati ohvrile eriti 
raske kahju, tuleks määrata eriti karm 
karistus. Kui käesolevas direktiivis 
viidatakse üleandmisele, tuleks sellist 
viidet tõlgendada vastavalt nõukogu 13. 
juuni 2002. aasta raamotsusele 
2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse 
ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 
kohta.

(6) Käesolevas direktiivis sätestatud 
karistusmäärad vastavad liikmesriikide 
kasvavale murele inimkaubanduse 
suurenemise pärast. Kuriteo raskusastet 
arvestades on käesoleva direktiivi eesmärk 
tagada ELis karistuste senisest suurem 
ühtsus ja senisest kõrgemad 
karistusmäärad. Kui süütegu pannakse 
toime teatavatel asjaoludel, näiteks eriti 
kaitsetu ohvri suhtes, tuleks määrata 
tavalisest karmim karistus. Käesoleva 
direktiivi raames tuleks eriti kaitsetute 
isikute hulka arvata vähemalt kõik lapsed 
ja sellised täiskasvanud, kes kuriteo 
toimepanemise ajal olid eriti kaitsetud soo, 
raseduse, tervisliku seisundi või puude 
tõttu või kui ohvrit on piinatud või 
vägistatud või tema kallal on kasutatud 
muud jõhkrat psüühilist, füüsilist või 
seksuaalset vägivalda. Eriti raske süüteo 
korral, kui seati näiteks ohtu ohvri elu või 
kui kasutati rasket vägivalda või põhjustati 
ohvrile eriti raske kahju, tuleks määrata 
eriti karm karistus. Kui käesolevas 
direktiivis viidatakse üleandmisele, tuleks 
sellist viidet tõlgendada vastavalt nõukogu 
13. juuni 2002. aasta raamotsusele 
2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse 
ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 
kohta.

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesolevas direktiivis sätestatud 
karistusmäärad vastavad liikmesriikide 
kasvavale murele inimkaubanduse 
suurenemise pärast. Kuriteo raskusastet 
arvestades on käesoleva direktiivi eesmärk 
tagada ELis karistuste senisest suurem 
ühtsus ja senisest kõrgemad 
karistusmäärad. Kui süütegu pannakse 
toime teatavatel asjaoludel, näiteks eriti 
kaitsetu ohvri suhtes, tuleks määrata 
tavalisest karmim karistus. Käesoleva 
direktiivi raames tuleks eriti kaitsetute 
isikute hulka arvata vähemalt kõik lapsed 
ja sellised täiskasvanud, kes kuriteo 
toimepanemise ajal olid eriti kaitsetud 
raseduse, tervisliku seisundi või puude 
tõttu. Eriti raske süüteo korral, kui seati 
näiteks ohtu ohvri elu või kui kasutati 
rasket vägivalda või põhjustati ohvrile eriti 
raske kahju, tuleks määrata eriti karm 
karistus. Kui käesolevas direktiivis 
viidatakse üleandmisele, tuleks sellist 
viidet tõlgendada vastavalt nõukogu 13. 
juuni 2002. aasta raamotsusele 
2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse 
ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 
kohta.

(6) Käesolevas direktiivis sätestatud 
karistusmäärad vastavad liikmesriikide 
kasvavale murele inimkaubanduse 
suurenemise pärast. Kuriteo raskusastet 
arvestades on käesoleva direktiivi eesmärk 
tagada ELis karistuste senisest suurem 
ühtsus ja senisest kõrgemad 
karistusmäärad. Kui süütegu pannakse 
toime teatavatel asjaoludel, näiteks eriti 
kaitsetu ohvri suhtes, tuleks määrata 
tavalisest karmim karistus. Käesoleva 
direktiivi raames tuleks eriti kaitsetute 
isikute hulka arvata vähemalt kõik lapsed 
ja sellised täiskasvanud, kes kuriteo 
toimepanemise ajal olid eriti kaitsetud oma 
soo, raseduse, tervisliku seisundi või puude 
ning sisserändaja staatuse tõttu. Eriti 
raske süüteo korral, kui seati näiteks ohtu 
ohvri elu või kui kasutati rasket vägivalda 
või põhjustati ohvrile eriti raske kahju, 
tuleks määrata eriti karm karistus. Kui 
käesolevas direktiivis viidatakse 
üleandmisele, tuleks sellist viidet 
tõlgendada vastavalt nõukogu 13. juuni 
2002. aasta raamotsusele 2002/584/JSK 
Euroopa vahistamismääruse ja 
liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 
kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 72
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesolevas direktiivis sätestatud 
karistusmäärad vastavad liikmesriikide 
kasvavale murele inimkaubanduse 
suurenemise pärast. Kuriteo raskusastet 
arvestades on käesoleva direktiivi eesmärk 
tagada ELis karistuste senisest suurem 
ühtsus ja senisest kõrgemad 
karistusmäärad. Kui süütegu pannakse 
toime teatavatel asjaoludel, näiteks eriti 
kaitsetu ohvri suhtes, tuleks määrata 
tavalisest karmim karistus. Käesoleva 
direktiivi raames tuleks eriti kaitsetute 
isikute hulka arvata vähemalt kõik lapsed 
ja sellised täiskasvanud, kes kuriteo 
toimepanemise ajal olid eriti kaitsetud 
raseduse, tervisliku seisundi või puude 
tõttu. Eriti raske süüteo korral, kui seati 
näiteks ohtu ohvri elu või kui kasutati 
rasket vägivalda või põhjustati ohvrile eriti 
raske kahju, tuleks määrata eriti karm 
karistus. Kui käesolevas direktiivis 
viidatakse üleandmisele, tuleks sellist 
viidet tõlgendada vastavalt nõukogu 13. 
juuni 2002. aasta raamotsusele 
2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse 
ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 
kohta.

(6) Käesolevas direktiivis sätestatud 
karistusmäärad vastavad liikmesriikide 
kasvavale murele inimkaubanduse 
suurenemise pärast. Kuriteo raskusastet 
arvestades on käesoleva direktiivi eesmärk 
tagada ELis karistuste senisest suurem 
ühtsus ja senisest kõrgemad 
karistusmäärad. Kui süütegu pannakse 
toime teatavatel asjaoludel, näiteks eriti 
kaitsetu ohvri suhtes, tuleks määrata 
tavalisest karmim karistus. Käesoleva 
direktiivi raames tuleks eriti kaitsetute 
isikute hulka arvata vähemalt kõik lapsed 
ja sellised täiskasvanud, kes kuriteo 
toimepanemise ajal olid eriti kaitsetud oma 
soo, raseduse, tervisliku seisundi või puude 
ning sisserändaja staatuse tõttu. Eriti 
raske süüteo korral, kui seati näiteks ohtu 
ohvri elu või kui kasutati rasket vägivalda 
või põhjustati ohvrile eriti raske kahju, 
sealhulgas meeste vägivald naiste vastu, 
tuleks määrata eriti karm karistus. Kui 
käesolevas direktiivis viidatakse 
üleandmisele, tuleks sellist viidet 
tõlgendada vastavalt nõukogu 13. juuni 
2002. aasta raamotsusele 2002/584/JSK 
Euroopa vahistamismääruse ja 
liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 
kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 73
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et tagada inimkaubandusega 
seotud süütegude edukas uurimine ja nende 
eest süüdistuse esitamine, ei tohiks nende
algatamine sõltuda ohvri poolsest süüteost 
teatamisest ega süüdistuse esitamisest. 
Süüdistuse esitamine peaks olema lubatud 
piisava aja jooksul pärast ohvri täisealiseks 
saamist. Õiguskaitsetöötajad ja prokurörid 
peaksid olema asjakohaselt koolitatud 
muu hulgas selleks, et tõhustada 
rahvusvahelist õiguskaitset ja õigusalast 
koostööd. Isikutele, kelle ülesandeks on 
uurida kõnealuseid süütegusid ja esitada 
nende eest süüdistus, peaksid olema 
kättesaadavad ka organiseeritud 
kuritegevuse või muude raskete kuritegude 
puhul kasutatavad uurimisvahendid, nagu 
teabe pealtkuulamine või -vaatamine, 
varjatud jälgimine, sealhulgas 
elektrooniline jälgimine, ning 
pangakontode kontrollimine või muu 
finantsuurimine.

(8) Selleks et tagada inimkaubandusega 
seotud süütegude edukas uurimine ja nende 
eest süüdistuse esitamine, ei tohiks nende 
algatamine sõltuda ohvri poolsest süüteost 
teatamisest ega süüdistuse esitamisest. 
Kooskõlas riiklike õigusaktidega 
rakendavad liikmesriigid vajalikke 
meetmeid, et võimaldada vastutusele 
võtmist käesolevas direktiivis osutatud 
kuritegude eest pärast ohvri täisealiseks 
saamist. Uurimisel peaks asjakohaselt 
arvesse võtma kuriteo toimepanemisel 
kasutatud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat ning tuleb 
välja töötada eraldi vahendid interneti 
kaudu toimuva inimkaubanduse 
tõkestamiseks ja selle vastu võitlemiseks. 
Isikutele, kelle ülesandeks on uurida 
süütegusid ja esitada nende eest süüdistus, 
peaksid olema kättesaadavad ka 
organiseeritud kuritegevuse või muude 
raskete kuritegude puhul kasutatavad
uurimisvahendid, nagu teabe 
pealtkuulamine või -vaatamine, varjatud 
jälgimine, sealhulgas elektrooniline 
jälgimine, ning pangakontode 
kontrollimine või muu finantsuurimine.

Or. en
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Muudatusettepanek 74
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et tagada inimkaubandusega 
seotud süütegude edukas uurimine ja nende 
eest süüdistuse esitamine, ei tohiks nende 
algatamine sõltuda ohvri poolsest süüteost 
teatamisest ega süüdistuse esitamisest. 
Süüdistuse esitamine peaks olema lubatud 
piisava aja jooksul pärast ohvri täisealiseks 
saamist. Õiguskaitsetöötajad ja prokurörid 
peaksid olema asjakohaselt koolitatud muu 
hulgas selleks, et tõhustada rahvusvahelist 
õiguskaitset ja õigusalast koostööd. 
Isikutele, kelle ülesandeks on uurida 
kõnealuseid süütegusid ja esitada nende 
eest süüdistus, peaksid olema 
kättesaadavad ka organiseeritud 
kuritegevuse või muude raskete kuritegude 
puhul kasutatavad uurimisvahendid, nagu 
teabe pealtkuulamine või -vaatamine, 
varjatud jälgimine, sealhulgas 
elektrooniline jälgimine, ning 
pangakontode kontrollimine või muu 
finantsuurimine.

(8) Selleks et tagada inimkaubandusega 
seotud süütegude edukas uurimine ja nende 
eest süüdistuse esitamine, ei tohiks nende 
algatamine sõltuda ohvri poolsest süüteost 
teatamisest ega süüdistuse esitamisest. 
Süüdistuse esitamine peaks olema lubatud 
piisava aja jooksul pärast ohvri täisealiseks 
saamist. Õiguskaitsetöötajad ja prokurörid 
peaksid olema asjakohaselt koolitatud muu 
hulgas selleks, et tõhustada rahvusvahelist 
õiguskaitset ja õigusalast koostööd. 
Isikutele, kelle ülesandeks on uurida 
kõnealuseid süütegusid ja esitada nende 
eest süüdistus, peaksid olema 
kättesaadavad ka organiseeritud 
kuritegevuse või muude raskete kuritegude 
puhul kasutatavad uurimisvahendid, nagu 
teabe pealtkuulamine või -vaatamine, 
varjatud jälgimine, sealhulgas 
elektrooniline jälgimine, ning 
pangakontode kontrollimine või muu 
finantsuurimine. Inimkaubanduse 
tõkestamine on erakordselt tähtis, mille 
tõttu peaks inimkaubanduse vastu 
võitlemine ja inimkaubanduses 
süüdistatavate kriminaalvastutusele 
võtmise parandamine kõigi võimalike 
vahenditega olema liikmesriikide 
esmatähtis ülesanne.

Or. en
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Muudatusettepanek 75
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et tagada inimkaubandusega 
seotud süütegude edukas uurimine ja nende 
eest süüdistuse esitamine, ei tohiks nende 
algatamine sõltuda ohvri poolsest süüteost 
teatamisest ega süüdistuse esitamisest. 
Süüdistuse esitamine peaks olema lubatud 
piisava aja jooksul pärast ohvri 
täisealiseks saamist. Õiguskaitsetöötajad 
ja prokurörid peaksid olema asjakohaselt 
koolitatud muu hulgas selleks, et 
tõhustada rahvusvahelist õiguskaitset ja 
õigusalast koostööd. Isikutele, kelle 
ülesandeks on uurida kõnealuseid 
süütegusid ja esitada nende eest süüdistus, 
peaksid olema kättesaadavad ka 
organiseeritud kuritegevuse või muude 
raskete kuritegude puhul kasutatavad 
uurimisvahendid, nagu teabe
pealtkuulamine või -vaatamine, varjatud 
jälgimine, sealhulgas elektrooniline 
jälgimine, ning pangakontode 
kontrollimine või muu finantsuurimine.

(8) Selleks et tagada inimkaubandusega 
seotud süütegude edukas uurimine ja nende 
eest süüdistuse esitamine, ei tohiks nende 
algatamine sõltuda ohvri poolsest süüteost 
teatamisest ega süüdistuse esitamisest. 
Süüdistuse esitamine peaks olema lubatud 
piisava aja jooksul pärast ohvri täisealiseks 
saamist. Õiguskaitsetöötajad ja prokurörid 
peaksid olema asjakohaselt koolitatud muu 
hulgas selleks, et tõhustada rahvusvahelist 
õiguskaitset ja õigusalast koostööd. 
Isikutele, kelle ülesandeks on uurida 
kõnealuseid süütegusid ja esitada nende 
eest süüdistus, peaksid olema 
kättesaadavad ka organiseeritud 
kuritegevuse või muude raskete kuritegude 
puhul juba kasutatavad uurimise 
erivahendid, nagu teabe pealtkuulamine 
või -vaatamine, varjatud jälgimine, 
sealhulgas elektrooniline jälgimine, 
salapolitseinikud, ning pangakontode 
kontrollimine või muu finantsuurimine. 
Uurimisel tuleb asjakohaselt arvesse võtta 
asjaolu, et inimkaubitsejad kasutavad 
internetti, ja arendada erivahendeid 
küberruumi kaudu toimuva 
inimkaubanduse tõkestamiseks ja 
vältimiseks.

Or. en

Selgitus

Inimkaubanduse vältimiseks tuleb meil kasutada samasuguseid uurimistehnikaid, mida 
kasutatakse muu raske kuritegevusega võitlemiseks, nagu narkokaubandus ja organiseeritud 
kuritegevus: inimkaubanduses kasutatakse internetti, kuid see ei peaks olema käesoleva 
põhjenduse raskuspunkt, sest põhjenduse eesmärk on tugevdada rahvusvahelist õiguskaitset 
ja õigusalast koostööd.
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Muudatusettepanek 76
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et tagada inimkaubandusega 
seotud süütegude edukas uurimine ja nende 
eest süüdistuse esitamine, ei tohiks nende 
algatamine sõltuda ohvri poolsest süüteost 
teatamisest ega süüdistuse esitamisest. 
Süüdistuse esitamine peaks olema lubatud 
piisava aja jooksul pärast ohvri täisealiseks 
saamist. Õiguskaitsetöötajad ja prokurörid 
peaksid olema asjakohaselt koolitatud muu 
hulgas selleks, et tõhustada rahvusvahelist 
õiguskaitset ja õigusalast koostööd. 
Isikutele, kelle ülesandeks on uurida 
kõnealuseid süütegusid ja esitada nende 
eest süüdistus, peaksid olema 
kättesaadavad ka organiseeritud 
kuritegevuse või muude raskete kuritegude 
puhul kasutatavad uurimisvahendid, nagu 
teabe pealtkuulamine või -vaatamine, 
varjatud jälgimine, sealhulgas 
elektrooniline jälgimine, ning 
pangakontode kontrollimine või muu 
finantsuurimine.

(8) Selleks et tagada inimkaubandusega 
seotud süütegude edukas uurimine ja nende 
eest süüdistuse esitamine, ei tohiks nende 
algatamine sõltuda ohvri poolsest süüteost 
teatamisest ega süüdistuse esitamisest. 
Süüdistuse esitamine peaks olema lubatud 
piisava aja jooksul pärast ohvri täisealiseks 
saamist. Õiguskaitsetöötajad ja prokurörid 
peaksid olema asjakohaselt koolitatud, 
olema end tööks ohvritega ette 
valmistanud ja kasutama sootundlikku 
lähenemist, et tõhustada rahvusvahelist 
õiguskaitset ja õigusalast koostööd.
Isikutele, kelle ülesandeks on uurida 
kõnealuseid süütegusid ja esitada nende 
eest süüdistus, peaksid olema 
kättesaadavad ka organiseeritud 
kuritegevuse või muude raskete kuritegude 
puhul kasutatavad uurimisvahendid, nagu 
teabe pealtkuulamine või -vaatamine, 
varjatud jälgimine, sealhulgas 
elektrooniline jälgimine, ning 
pangakontode kontrollimine või muu 
finantsuurimine.

Or. lt

Muudatusettepanek 77
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Liikmesriigid peaksid edendada 
politsei- ja õigusalast koostööd eelkõige 
piiriüleste uurimiste puhul. Europoli 
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koordineeritud ühised uurimisrühmad on 
hea näide selles valdkonnas ja neid tuleks 
edendada. Liikmesriigid võiksid samuti 
kasu saada parimate tavade vahetamisest.

Or. en

Selgitus

Inimkaubandusega tuleb võidelda rahvusvahelisel tasandil ning tuleb tugevdada piiriülest 
koostööd rahvusvaheliste ja piiriüleste uurimiste abil. Europoli roll on väga oluline ja seda 
tuleks suurendada.

Muudatusettepanek 78
Judith Sargentini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kui nõukogu 29. aprilli 2004. aasta 
direktiiviga 2004/81/EÜ (elamisloa 
väljaandmise kohta pädevate asutustega 
koostööd tegevatele kolmandate riikide 
kodanikele, kes on inimkaubanduse ohvrid 
või kelle ebaseaduslikule sisserändele on 
kaasa aidatud) on nähtud ette elamisloa 
andmine kolmandate riikide kodanikest 
inimkaubanduse ohvritele ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. 
aasta direktiiviga 2004/38/EÜ (mis käsitleb 
Euroopa Liidu kodanike ja nende 
pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt 
liikmesriikide territooriumil) reguleeritud 
ELi kodanike ja nende pereliikmete õigust 
kasutada õigust liikuda ja elada vabalt 
liikmesriikide territooriumil, pakkudes 
sealhulgas kaitset väljasaatmise eest, siis 
käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
konkreetsed kaitsemeetmed kõikide 
inimkaubanduse ohvrite jaoks. Seega ei 
käsitleta käesolevas direktiivis osutatud 
rühmade puhul liikmesriikide 
territooriumil elamisloa saamise 
tingimusi.

(10) Kui nõukogu 29. aprilli 2004. aasta 
direktiiviga 2004/81/EÜ (elamisloa 
väljaandmise kohta pädevate asutustega 
koostööd tegevatele kolmandate riikide 
kodanikele, kes on inimkaubanduse ohvrid 
või kelle ebaseaduslikule sisserändele on 
kaasa aidatud) on nähtud ette elamisloa 
andmine kolmandate riikide kodanikest 
inimkaubanduse ohvritele ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. 
aasta direktiiviga 2004/38/EÜ (mis käsitleb 
Euroopa Liidu kodanike ja nende 
pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt 
liikmesriikide territooriumil) reguleeritud 
ELi kodanike ja nende pereliikmete õigust 
kasutada õigust liikuda ja elada vabalt 
liikmesriikide territooriumil, pakkudes 
sealhulgas kaitset väljasaatmise eest, siis 
käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
konkreetsed kaitsemeetmed kõikide 
inimkaubanduse ohvrite jaoks.
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Or. en

Selgitus

Inimkaubandusvastase võitlemise direktiivis tuleks järgida terviklikku lähenemisviisi ja selles 
mõttes tundub see tekst tarbetu.

Muudatusettepanek 79
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Inimkaubanduse ohvritel peab olema 
võimalus oma õigusi tõhusalt kasutada. 
Seepärast tuleks ohvritele pakkuda abi ja 
toetust enne kriminaalmenetlust, selle ajal 
ning asjakohase aja jooksul pärast seda. 
Selleks et abi ja toetus oleksid tõhusad, on 
neid vaja pakkuda teadlikult ja konsensuse 
alusel, tagades, et ohver on nõus näiteks 
haiguste tuvastamise või muude oluliste 
tugimeetmetega. Pakutav abi ja toetus 
peaksid hõlmama vähemalt minimaalsel 
hulgal meetmeid, mis on vajalikud, et anda 
ohvrile võimalus taastuda ja inimkauplejate 
käest pääseda. Selliste meetmete praktilisel 
kohaldamisel tuleks lähtuvalt riiklike 
menetluste kohaselt korraldatud 
erihindamisest arvesse võtta asjaomase 
isiku olukorda ja vajadusi. Isikule tuleks 
abi ja toetust pakkuda kohe, kui on alust
arvata, et ta võib olla inimkaubanduse 
ohver, ja hoolimata sellest, kas ta soovib 
esineda tunnistajana. Abi tuleks 
tingimusteta osutada vähemalt seni, kuni 
pädevad asutused on teinud lõpliku otsuse 
järelemõtlemisaja ja elamisloa kohta või 
muul viisil kinnitanud, et isik on 
inimkaubanduse ohver. Kui pärast 
tuvastamismenetluse lõpuleviimist või 
järelemõtlemisaja möödumist ei 
tunnistata isik elamisloa saamise 
tingimustele vastavaks või tal ei ole 
muude tingimuste kohaselt riigis 

(11) Inimkaubanduse ohvritel peab olema 
võimalus oma õigusi tõhusalt kasutada. 
Seepärast tuleks ohvritele pakkuda abi ja 
toetust enne kriminaalmenetlust, selle ajal 
ning asjakohase aja jooksul pärast seda. 
Selleks et abi ja toetus oleksid tõhusad, on 
neid vaja pakkuda teadlikult ja konsensuse 
alusel, tagades, et ohver on nõus näiteks 
haiguste tuvastamise või muude oluliste 
tugimeetmetega. Pakutav abi ja toetus 
peaksid hõlmama vähemalt minimaalsel 
hulgal meetmeid, mis on vajalikud, et anda 
ohvrile võimalus taastuda ja inimkauplejate 
käest pääseda. Selliste meetmete praktilisel 
kohaldamisel tuleks lähtuvalt riiklike 
menetluste kohaselt korraldatud 
erihindamisest arvesse võtta asjaomase 
isiku olukorda ja vajadusi. Isikule tuleks 
abi ja toetust pakkuda kohe, kui on alust 
arvata, et ta võib olla inimkaubanduse 
ohver, ja hoolimata sellest, kas ta soovib 
esineda tunnistajana. Abi tuleks 
tingimusteta osutada vähemalt seni, kuni 
pädevad asutused on teinud lõpliku otsuse 
järelemõtlemisaja ja elamisloa kohta või 
muul viisil kinnitanud, et isik on 
inimkaubanduse ohver. Vajaduse korral 
tuleks abi ja toetuse pakkumist jätkata 
asjakohase aja jooksul pärast 
kriminaalmenetluse lõppu, näiteks juhul, 
kui kuriteo raskete füüsiliste või psüühiliste 
tagajärgede tõttu on käimas ravi või kui 
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seaduslikku elukohta, ei ole asjaomane 
liikmesriik kohustatud jätkama abi ja 
toetuse pakkumist sellele isikule käesoleva 
direktiivi alusel. Vajaduse korral tuleks abi 
ja toetuse pakkumist jätkata asjakohase aja 
jooksul pärast kriminaalmenetluse lõppu, 
näiteks juhul, kui kuriteo raskete füüsiliste 
või psüühiliste tagajärgede tõttu on käimas 
ravi või kui ohvri turvalisus on 
kriminaalmenetluse käigus antud ütluste 
tõttu ohus.

ohvri turvalisus on kriminaalmenetluse 
käigus antud ütluste tõttu ohus.
Inimkaubandusvastased meetmed ei 
kahjusta inimkaubanduse ohvrite, 
sisserändajate, riigisiseselt 
ümberasustatud isikute, põgenike ja 
varjupaigataotlejate õigusi.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Inimkaubanduse ohvritel peab olema 
võimalus oma õigusi tõhusalt kasutada. 
Seepärast tuleks ohvritele pakkuda abi ja 
toetust enne kriminaalmenetlust, selle ajal 
ning asjakohase aja jooksul pärast seda. 
Selleks et abi ja toetus oleksid tõhusad, on 
neid vaja pakkuda teadlikult ja konsensuse 
alusel, tagades, et ohver on nõus näiteks 
haiguste tuvastamise või muude oluliste 
tugimeetmetega. Pakutav abi ja toetus 
peaksid hõlmama vähemalt minimaalsel 
hulgal meetmeid, mis on vajalikud, et anda 
ohvrile võimalus taastuda ja inimkauplejate 
käest pääseda. Selliste meetmete praktilisel 
kohaldamisel tuleks lähtuvalt riiklike 
menetluste kohaselt korraldatud 
erihindamisest arvesse võtta asjaomase 
isiku olukorda ja vajadusi. Isikule tuleks 
abi ja toetust pakkuda kohe, kui on alust 
arvata, et ta võib olla inimkaubanduse 
ohver, ja hoolimata sellest, kas ta soovib 
esineda tunnistajana. Abi tuleks 
tingimusteta osutada vähemalt seni, kuni 
pädevad asutused on teinud lõpliku otsuse 

(11) Inimkaubanduse ohvritel peab olema 
võimalus oma õigusi tõhusalt kasutada. 
Seepärast tuleks ohvritele pakkuda abi ja 
toetust enne kriminaalmenetlust, selle ajal 
ning asjakohase aja jooksul pärast seda. 
Inimkaubanduse ohvritel peaks olema 
võimalus saada alaline elamisluba. 
Selleks et abi ja toetus oleksid tõhusad, on 
neid vaja pakkuda teadlikult ja konsensuse 
alusel, tagades, et ohver on nõus näiteks 
haiguste tuvastamise või muude oluliste 
tugimeetmetega. Pakutav abi ja toetus 
peaksid hõlmama vähemalt minimaalsel 
hulgal meetmeid, mis on vajalikud, et anda 
ohvrile võimalus taastuda ja inimkauplejate 
käest pääseda. Selliste meetmete praktilisel 
kohaldamisel tuleks lähtuvalt riiklike 
menetluste kohaselt korraldatud 
erihindamisest arvesse võtta asjaomase 
isiku olukorda ja vajadusi, sealhulgas 
ohvri sisserändaja staatust. Isikule tuleks 
abi ja toetust pakkuda kohe, kui on alust 
arvata, et ta võib olla inimkaubanduse 
ohver, ja hoolimata sellest, kas ta soovib 
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järelemõtlemisaja ja elamisloa kohta või 
muul viisil kinnitanud, et isik on 
inimkaubanduse ohver. Kui pärast 
tuvastamismenetluse lõpuleviimist või 
järelemõtlemisaja möödumist ei tunnistata 
isik elamisloa saamise tingimustele 
vastavaks või tal ei ole muude tingimuste 
kohaselt riigis seaduslikku elukohta, ei ole 
asjaomane liikmesriik kohustatud jätkama 
abi ja toetuse pakkumist sellele isikule 
käesoleva direktiivi alusel. Vajaduse korral 
tuleks abi ja toetuse pakkumist jätkata 
asjakohase aja jooksul pärast 
kriminaalmenetluse lõppu, näiteks juhul, 
kui kuriteo raskete füüsiliste või psüühiliste 
tagajärgede tõttu on käimas ravi või kui 
ohvri turvalisus on kriminaalmenetluse 
käigus antud ütluste tõttu ohus.

esineda tunnistajana. Abi tuleks 
tingimusteta osutada vähemalt seni, kuni 
pädevad asutused on teinud lõpliku otsuse 
järelemõtlemisaja ja elamisloa kohta või 
muul viisil kinnitanud, et isik on 
inimkaubanduse ohver. Kui pärast 
tuvastamismenetluse lõpuleviimist või 
järelemõtlemisaja möödumist ei tunnistata 
isik elamisloa saamise tingimustele 
vastavaks või tal ei ole muude tingimuste 
kohaselt riigis seaduslikku elukohta, ei ole 
asjaomane liikmesriik kohustatud jätkama 
abi ja toetuse pakkumist sellele isikule 
käesoleva direktiivi alusel. Vajaduse korral 
tuleks abi ja toetuse pakkumist jätkata 
asjakohase aja jooksul pärast 
kriminaalmenetluse lõppu, näiteks juhul, 
kui kuriteo raskete füüsiliste või psüühiliste 
tagajärgede tõttu on käimas ravi või kui 
ohvri turvalisus on kriminaalmenetluse 
käigus antud ütluste tõttu ohus.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Inimkaubanduse ohvritel peab olema 
võimalus oma õigusi tõhusalt kasutada. 
Seepärast tuleks ohvritele pakkuda abi ja 
toetust enne kriminaalmenetlust, selle ajal 
ning asjakohase aja jooksul pärast seda. 
Selleks et abi ja toetus oleksid tõhusad, on 
neid vaja pakkuda teadlikult ja konsensuse 
alusel, tagades, et ohver on nõus näiteks 
haiguste tuvastamise või muude oluliste 
tugimeetmetega. Pakutav abi ja toetus 
peaksid hõlmama vähemalt minimaalsel 
hulgal meetmeid, mis on vajalikud, et anda 
ohvrile võimalus taastuda ja inimkauplejate 
käest pääseda. Selliste meetmete praktilisel 

(11) Inimkaubanduse ohvritel peab olema 
võimalus oma õigusi tõhusalt kasutada. 
Seepärast tuleks ohvritele pakkuda abi ja 
toetust enne kriminaalmenetlust, selle ajal 
ning asjakohase aja jooksul pärast seda. 
Selleks et abi ja toetus oleksid tõhusad, on 
neid vaja pakkuda teadlikult ja konsensuse 
alusel, tagades, et ohver on nõus näiteks 
haiguste tuvastamise või muude oluliste 
tugimeetmetega. Pakutav abi ja toetus 
peaksid hõlmama vähemalt minimaalsel 
hulgal meetmeid, mis on vajalikud, et anda 
ohvrile võimalus taastuda ja inimkauplejate 
käest pääseda. Selliste meetmete praktilisel 
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kohaldamisel tuleks lähtuvalt riiklike 
menetluste kohaselt korraldatud 
erihindamisest arvesse võtta asjaomase 
isiku olukorda ja vajadusi. Isikule tuleks 
abi ja toetust pakkuda kohe, kui on alust 
arvata, et ta võib olla inimkaubanduse 
ohver, ja hoolimata sellest, kas ta soovib 
esineda tunnistajana. Abi tuleks 
tingimusteta osutada vähemalt seni, kuni 
pädevad asutused on teinud lõpliku otsuse 
järelemõtlemisaja ja elamisloa kohta või 
muul viisil kinnitanud, et isik on 
inimkaubanduse ohver. Kui pärast 
tuvastamismenetluse lõpuleviimist või 
järelemõtlemisaja möödumist ei tunnistata 
isik elamisloa saamise tingimustele 
vastavaks või tal ei ole muude tingimuste 
kohaselt riigis seaduslikku elukohta, ei ole 
asjaomane liikmesriik kohustatud jätkama 
abi ja toetuse pakkumist sellele isikule 
käesoleva direktiivi alusel. Vajaduse korral 
tuleks abi ja toetuse pakkumist jätkata 
asjakohase aja jooksul pärast 
kriminaalmenetluse lõppu, näiteks juhul, 
kui kuriteo raskete füüsiliste või psüühiliste 
tagajärgede tõttu on käimas ravi või kui 
ohvri turvalisus on kriminaalmenetluse 
käigus antud ütluste tõttu ohus.

kohaldamisel tuleks lähtuvalt riiklike 
menetluste kohaselt korraldatud 
erihindamisest arvesse võtta asjaomase 
isiku olukorda ja vajadusi, sealhulgas tema 
sisserändaja staatust. Isikule tuleks abi ja 
toetust pakkuda kohe, kui on alust arvata, 
et ta võib olla inimkaubanduse ohver, ja 
hoolimata sellest, kas ta soovib esineda 
tunnistajana. Abi tuleks tingimusteta 
osutada vähemalt seni, kuni pädevad 
asutused on teinud lõpliku otsuse 
järelemõtlemisaja ja elamisloa kohta või 
muul viisil kinnitanud, et isik on 
inimkaubanduse ohver. Kui pärast 
tuvastamismenetluse lõpuleviimist või 
järelemõtlemisaja möödumist ei tunnistata 
isik elamisloa saamise tingimustele 
vastavaks või tal ei ole muude tingimuste 
kohaselt riigis seaduslikku elukohta, ei ole 
asjaomane liikmesriik kohustatud jätkama 
abi ja toetuse pakkumist sellele isikule 
käesoleva direktiivi alusel. Vajaduse korral 
tuleks abi ja toetuse pakkumist jätkata 
asjakohase aja jooksul pärast 
kriminaalmenetluse lõppu, näiteks juhul, 
kui kuriteo raskete füüsiliste või psüühiliste 
tagajärgede tõttu on käimas ravi või kui 
ohvri turvalisus on kriminaalmenetluse 
käigus antud ütluste tõttu ohus.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Liikmesriigid tagavad, et 
inimkaubanduse ohvritele pakutakse ja 
säilitatakse asjakohaste ja tõhusate 
õiguskoostöö meetmete abil sama 
kaitsetase, kui nad liiguvad Euroopa 
Liidus. Inimkaubanduse ohvreid 
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teavitatakse ELi tasandil saadavatest 
kaitsemeetmetest.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Barbara Matera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Kõiki ühes liikmesriigis võetud 
meetmeid inimkaubanduse ohvrite 
kaitseks peab olema võimalik tagada 
Euroopa lähenemiskeelu kaudu ka kogu 
Euroopa Liidu territooriumil.

Or. it

Selgitus

Euroopa lähenemiskeeld võib olla oluline abivahend, mille abil tagada tõsiste inimõiguste 
rikkumiste korral kogu liidu territooriumil samaväärne kaitse.

Muudatusettepanek 84
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Nõukogu 15. märtsi 2001. aasta 
raamotsusega 2001/220/JSK (ohvrite 
seisundi kohta kriminaalmenetluses) on 
sätestatud ohvrite õigused 
kriminaalmenetluses, sealhulgas õigus 
kaitsele ja hüvitisele. Lisaks tuleks 
inimkaubanduse ohvritele pakkuda 
õigusnõustamist ja esindamist, sealhulgas 
hüvitise taotlemise korral. 
Õigusnõustamise eesmärk on anda 
ohvritele võimalus saada teavet ja nõu 

(12) Nõukogu 15. märtsi 2001. aasta 
raamotsusega 2001/220/JSK (ohvrite 
seisundi kohta kriminaalmenetluses) on 
sätestatud ohvrite õigused 
kriminaalmenetluses, sealhulgas õigus 
kaitsele ja hüvitisele ning piiriülestele 
kaitsemeetmetele, nagu Euroopa 
lähenemiskeeld. Inimkaubanduse ohvritel 
peab olema võimalus oma õigusi tõhusalt 
kasutada. Lisaks tuleks inimkaubanduse 
ohvritele pakkuda ka õigusnõustamist ja 
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nende käsutuses olevate erinevate 
võimaluste kohta. Õigusnõustamist ja 
esindamist tuleks pakkuda vastavalt 
liikmesriikide endi menetlustele tasuta 
vähemalt juhul, kui ohvril ei ole piisavalt 
rahalisi vahendeid. Kuna selliseid 
vahendeid ei ole tõenäoliselt eelkõige 
lapsohvritel, pakutaks neile 
õigusnõustamist ja esindamist tegelikkuses 
tasuta. Lisaks peaksid ohvrid lähtuvalt 
riiklike menetluste kohaselt korraldatud 
riskihindamisest olema kaitstud 
kättemaksu, hirmutamise ja uuesti 
inimkaubanduse ohvriks langemise eest.

esindamist, sealhulgas hüvitise taotlemise 
korral. Õigusnõustamise eesmärk on anda 
ohvritele võimalus saada teavet ja nõu 
nende käsutuses olevate erinevate 
võimaluste kohta. Õigusnõustamist ja 
esindamist tuleks pakkuda vastavalt 
liikmesriikide endi menetlustele tasuta 
vähemalt juhul, kui ohvril ei ole piisavalt 
rahalisi vahendeid. Kuna selliseid 
vahendeid ei ole tõenäoliselt eelkõige 
lapsohvritel, pakutaks neile 
õigusnõustamist ja esindamist tegelikkuses 
tasuta. Lisaks peaksid ohvrid lähtuvalt 
riiklike menetluste kohaselt korraldatud 
riskihindamisest olema kaitstud 
kättemaksu, hirmutamise ja uuesti 
inimkaubanduse ohvriks langemise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Nõukogu 15. märtsi 2001. aasta 
raamotsusega 2001/220/JSK (ohvrite 
seisundi kohta kriminaalmenetluses) on 
sätestatud ohvrite õigused 
kriminaalmenetluses, sealhulgas õigus 
kaitsele ja hüvitisele. Lisaks tuleks 
inimkaubanduse ohvritele pakkuda 
õigusnõustamist ja esindamist, sealhulgas 
hüvitise taotlemise korral. 
Õigusnõustamise eesmärk on anda 
ohvritele võimalus saada teavet ja nõu 
nende käsutuses olevate erinevate 
võimaluste kohta. Õigusnõustamist ja 
esindamist tuleks pakkuda vastavalt 
liikmesriikide endi menetlustele tasuta 
vähemalt juhul, kui ohvril ei ole piisavalt 
rahalisi vahendeid. Kuna selliseid 
vahendeid ei ole tõenäoliselt eelkõige 

(12) Nõukogu 15. märtsi 2001. aasta 
raamotsusega 2001/220/JSK (ohvrite 
seisundi kohta kriminaalmenetluses) on 
sätestatud ohvrite õigused 
kriminaalmenetluses, sealhulgas õigus 
kaitsele ja hüvitisele. Lisaks tuleks 
inimkaubanduse ohvritele pakkuda 
õigusnõustamist ja esindamist, sealhulgas 
hüvitise taotlemise korral.
Õigusnõustamise eesmärk on anda 
ohvritele võimalus saada teavet ja nõu 
nende käsutuses olevate erinevate 
võimaluste kohta. Õigusnõustamist ja 
esindamist tuleks pakkuda vastavalt 
liikmesriikide endi menetlustele tasuta 
vähemalt juhul, kui ohvril ei ole piisavalt 
rahalisi vahendeid. Kuna selliseid 
vahendeid ei ole tõenäoliselt eelkõige 
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lapsohvritel, pakutaks neile 
õigusnõustamist ja esindamist tegelikkuses
tasuta. Lisaks peaksid ohvrid lähtuvalt 
riiklike menetluste kohaselt korraldatud 
riskihindamisest olema kaitstud 
kättemaksu, hirmutamise ja uuesti 
inimkaubanduse ohvriks langemise eest.

lapsohvritel, pakutakse neile 
õigusnõustamist ja esindamist tasuta.
Lisaks peaksid ohvrid lähtuvalt riiklike 
menetluste kohaselt korraldatud 
riskihindamisest olema kaitstud 
kättemaksu, hirmutamise ja uuesti 
inimkaubanduse ohvriks langemise eest.

Or. en

Selgitus

Põhjenduse 12 sõnastus tuleb täpsemasse vastavusse viia artikli 14 lõike 2 sõnastusega 
(„Liikmesriigid tagavad, et lapsohvrile pakutakse viivitamata tasuta õigusnõustamist ja 
esindamist, sealhulgas hüvitise taotlemise korral.”)

Muudatusettepanek 86
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Nõukogu 15. märtsi 2001. aasta 
raamotsusega 2001/220/JSK (ohvrite 
seisundi kohta kriminaalmenetluses) on 
sätestatud ohvrite õigused 
kriminaalmenetluses, sealhulgas õigus 
kaitsele ja hüvitisele. Lisaks tuleks
inimkaubanduse ohvritele pakkuda 
õigusnõustamist ja esindamist, sealhulgas 
hüvitise taotlemise korral. 
Õigusnõustamise eesmärk on anda 
ohvritele võimalus saada teavet ja nõu 
nende käsutuses olevate erinevate 
võimaluste kohta. Õigusnõustamist ja 
esindamist tuleks pakkuda vastavalt 
liikmesriikide endi menetlustele tasuta 
vähemalt juhul, kui ohvril ei ole piisavalt 
rahalisi vahendeid. Kuna selliseid 
vahendeid ei ole tõenäoliselt eelkõige 
lapsohvritel, pakutaks neile 
õigusnõustamist ja esindamist tegelikkuses 
tasuta. Lisaks peaksid ohvrid lähtuvalt 
riiklike menetluste kohaselt korraldatud 

(12) Nõukogu 15. märtsi 2001. aasta 
raamotsusega 2001/220/JSK (ohvrite 
seisundi kohta kriminaalmenetluses) on 
sätestatud ohvrite õigused 
kriminaalmenetluses, sealhulgas õigus 
kaitsele ja hüvitisele. Lisaks tuleb
inimkaubanduse ohvritele pakkuda 
õigusnõustamist ja esindamist, sealhulgas 
hüvitise taotlemise korral. 
Õigusnõustamise eesmärk on anda 
ohvritele võimalus saada teavet ja nõu 
nende käsutuses olevate erinevate 
võimaluste kohta. Õigusnõustamist ja 
esindamist tuleb pakkuda vastavalt 
liikmesriikide endi menetlustele tasuta 
vähemalt juhul, kui ohvril ei ole piisavalt 
rahalisi vahendeid. Kuna selliseid 
vahendeid ei ole tõenäoliselt eelkõige 
lapsohvritel, pakutaks neile 
õigusnõustamist ja esindamist tegelikkuses 
tasuta. Lisaks peavad ohvrid lähtuvalt 
riiklike menetluste kohaselt korraldatud 
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riskihindamisest olema kaitstud 
kättemaksu, hirmutamise ja uuesti 
inimkaubanduse ohvriks langemise eest.

riskihindamisest olema kaitstud 
kättemaksu, hirmutamise ja uuesti 
inimkaubanduse ohvriks langemise eest.

Or. lt

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Inimkaubanduse ohvrid, kes on juba 
kannatanud inimkaubandusega üldiselt 
kaasneva kuritarvitamise ning alandava 
kohtlemise nagu seksuaalse ärakasutamise, 
vägistamise, orjusega samalaadsete 
tingimuste või elundite eemaldamise all, 
peaksid kriminaalmenetluse ajal olema 
kaitstud uue ohvriks langemise ja 
lisatraumade eest. Sel eesmärgil tuleks 
inimkaubanduse ohvreid kriminaaluurimise 
ja -menetluste ajal kohelda viisil, mis 
arvestab nende konkreetseid vajadusi. 
Konkreetsete vajaduste hindamisel tuleks 
arvesse võtta selliseid asjaolusid nagu 
ohvri vanus, rasedus, tervislik seisund, 
puue ja muud temaga seotud asjaolud ning 
ohvri suhtes toimepandud kuriteo 
füüsilised ja psüühilised tagajärjed. 
Erikohtlemise ja selle viisi üle otsustatakse 
igal üksikjuhul eraldi vastavalt riiklikes 
õigusaktides kindlaksmääratud 
tingimustele, kohtu kaalutlusõigusele, 
praktikale ja juhistele.

(13) Inimkaubanduse ohvrid, kes on juba 
kannatanud inimkaubandusega üldiselt 
kaasneva kuritarvitamise ning alandava 
kohtlemise nagu seksuaalse ärakasutamise, 
vägistamise, orjusega samalaadsete 
tingimuste või elundite eemaldamise all, 
peaksid kriminaalmenetluse ajal olema 
kaitstud uue ohvriks langemise ja 
lisatraumade eest. Sel eesmärgil tuleks 
inimkaubanduse ohvreid kriminaaluurimise 
ja -menetluste ajal kohelda viisil, mis 
arvestab nende konkreetseid vajadusi. 
Konkreetsete vajaduste hindamisel tuleks 
arvesse võtta selliseid asjaolusid nagu 
ohvri sugu, vanus, rasedus, tervislik 
seisund, puue, sisserändaja staatus ja 
muud temaga seotud asjaolud ning ohvri 
suhtes toimepandud kuriteo füüsilised ja 
psüühilised tagajärjed. Erikohtlemise ja 
selle viisi üle otsustatakse igal üksikjuhul 
eraldi vastavalt riiklikes õigusaktides 
kindlaksmääratud tingimustele, kohtu 
kaalutlusõigusele, praktikale ja juhistele.

Or. en
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Muudatusettepanek 88
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Inimkaubanduse ohvrid, kes on juba 
kannatanud inimkaubandusega üldiselt 
kaasneva kuritarvitamise ning alandava 
kohtlemise nagu seksuaalse ärakasutamise, 
vägistamise, orjusega samalaadsete 
tingimuste või elundite eemaldamise all, 
peaksid kriminaalmenetluse ajal olema 
kaitstud uue ohvriks langemise ja 
lisatraumade eest. Sel eesmärgil tuleks 
inimkaubanduse ohvreid kriminaaluurimise 
ja -menetluste ajal kohelda viisil, mis 
arvestab nende konkreetseid vajadusi. 
Konkreetsete vajaduste hindamisel tuleks 
arvesse võtta selliseid asjaolusid nagu 
ohvri vanus, rasedus, tervislik seisund, 
puue ja muud temaga seotud asjaolud ning 
ohvri suhtes toimepandud kuriteo 
füüsilised ja psüühilised tagajärjed. 
Erikohtlemise ja selle viisi üle otsustatakse 
igal üksikjuhul eraldi vastavalt riiklikes 
õigusaktides kindlaksmääratud 
tingimustele, kohtu kaalutlusõigusele, 
praktikale ja juhistele.

(13) Inimkaubanduse ohvrid, kes on juba 
kannatanud inimkaubandusega üldiselt 
kaasneva kuritarvitamise ning alandava 
kohtlemise nagu seksuaalse ärakasutamise, 
vägistamise, orjusega samalaadsete 
tingimuste või elundite eemaldamise all, 
peaksid kriminaalmenetluse ajal olema 
kaitstud uue ohvriks langemise ja 
lisatraumade eest. Sel eesmärgil tuleks 
inimkaubanduse ohvreid kriminaaluurimise 
ja -menetluste ajal kohelda viisil, mis 
arvestab nende konkreetseid vajadusi. 
Konkreetsete vajaduste hindamisel tuleks 
arvesse võtta selliseid asjaolusid nagu 
ohvri sugu, vanus, rasedus, tervislik 
seisund, puue, sisserändaja staatus ja 
muud temaga seotud asjaolud ning ohvri 
suhtes toimepandud kuriteo füüsilised ja 
psüühilised tagajärjed. Erikohtlemise ja 
selle viisi üle otsustatakse igal üksikjuhul 
eraldi vastavalt riiklikes õigusaktides 
kindlaksmääratud tingimustele, kohtu 
kaalutlusõigusele, praktikale ja juhistele.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Inimkaubanduse ohvrid, kes on juba 
kannatanud inimkaubandusega üldiselt 
kaasneva kuritarvitamise ning alandava 
kohtlemise nagu seksuaalse ärakasutamise, 

(13) Inimkaubanduse ohvrid, kes on juba 
kannatanud inimkaubandusega üldiselt 
kaasneva kuritarvitamise ning alandava 
kohtlemise nagu seksuaalse ärakasutamise, 
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vägistamise, orjusega samalaadsete 
tingimuste või elundite eemaldamise all, 
peaksid kriminaalmenetluse ajal olema 
kaitstud uue ohvriks langemise ja 
lisatraumade eest. Sel eesmärgil tuleks 
inimkaubanduse ohvreid kriminaaluurimise 
ja -menetluste ajal kohelda viisil, mis 
arvestab nende konkreetseid vajadusi.
Konkreetsete vajaduste hindamisel tuleks 
arvesse võtta selliseid asjaolusid nagu 
ohvri vanus, rasedus, tervislik seisund, 
puue ja muud temaga seotud asjaolud ning 
ohvri suhtes toimepandud kuriteo 
füüsilised ja psüühilised tagajärjed.
Erikohtlemise ja selle viisi üle otsustatakse 
igal üksikjuhul eraldi vastavalt riiklikes 
õigusaktides kindlaksmääratud 
tingimustele, kohtu kaalutlusõigusele, 
praktikale ja juhistele.

seksuaalne kuritarvitamise, vägistamise, 
orjusega samalaadsete tingimuste või 
elundite eemaldamise all, peaksid 
kriminaalmenetluse ajal olema kaitstud uue 
ohvriks langemise ja lisatraumade eest. Sel 
eesmärgil tuleks inimkaubanduse ohvreid 
kriminaaluurimise ja -menetluste ajal 
kohelda viisil, mis arvestab nende 
konkreetseid vajadusi. Konkreetsete 
vajaduste hindamisel tuleks arvesse võtta 
selliseid asjaolusid nagu ohvri vanus, 
rasedus, tervislik seisund, puue ja muud 
temaga seotud asjaolud ning ohvri suhtes 
toimepandud kuriteo füüsilised ja 
psüühilised tagajärjed. Erikohtlemise ja 
selle viisi üle otsustatakse igal üksikjuhul 
eraldi vastavalt riiklikes õigusaktides 
kindlaksmääratud tingimustele, kohtu 
kaalutlusõigusele, praktikale ja juhistele.

Or. en

Selgitus

Seksuaalset ärakasutamist ja kuritarvitamist tuleb nimetada nii inimkaubitsejate tegevuse 
käsitlemisel kui ka seetõttu, et (põhjenduses 13 mainitud) seksuaalne ärakasutamine koos 
seksuaalse kuritarvitamisega on selgelt komisjoni ettepaneku KOM(2010)0094 teema.

Muudatusettepanek 90
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Inimkaubanduse ohvrid, kes on juba 
kannatanud inimkaubandusega üldiselt 
kaasneva kuritarvitamise ning alandava 
kohtlemise nagu seksuaalse ärakasutamise, 
vägistamise, orjusega samalaadsete 
tingimuste või elundite eemaldamise all, 
peaksid kriminaalmenetluse ajal olema 
kaitstud uue ohvriks langemise ja 
lisatraumade eest. Sel eesmärgil tuleks 
inimkaubanduse ohvreid kriminaaluurimise 

(13) Inimkaubanduse ohvrid, kes on juba 
kannatanud inimkaubandusega üldiselt 
kaasneva kuritarvitamise ning alandava 
kohtlemise nagu seksuaalse ärakasutamise, 
vägistamise, orjusega samalaadsete 
tingimuste või elundite eemaldamise all, 
peaksid kriminaalmenetluse ajal olema 
kaitstud uue ohvriks langemise ja 
lisatraumade eest. Sel eesmärgil tuleks 
inimkaubanduse ohvreid kriminaaluurimise 
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ja -menetluste ajal kohelda viisil, mis 
arvestab nende konkreetseid vajadusi. 
Konkreetsete vajaduste hindamisel tuleks 
arvesse võtta selliseid asjaolusid nagu 
ohvri vanus, rasedus, tervislik seisund, 
puue ja muud temaga seotud asjaolud ning 
ohvri suhtes toimepandud kuriteo 
füüsilised ja psüühilised tagajärjed. 
Erikohtlemise ja selle viisi üle otsustatakse 
igal üksikjuhul eraldi vastavalt riiklikes 
õigusaktides kindlaksmääratud 
tingimustele, kohtu kaalutlusõigusele, 
praktikale ja juhistele.

ja -menetluste ajal kohelda viisil, mis 
arvestab nende konkreetseid vajadusi. 
Konkreetsete vajaduste hindamisel tuleks 
arvesse võtta selliseid asjaolusid nagu 
ohvri vanus, rasedus, tervislik seisund, 
puue ja muud temaga seotud asjaolud ning 
ohvri suhtes toimepandud kuriteo 
füüsilised ja psüühilised tagajärjed. 
Erikohtlemise viisi üle otsustatakse igal 
üksikjuhul eraldi vastavalt riiklikes 
õigusaktides kindlaksmääratud 
tingimustele, kohtu kaalutlusõigusele, 
praktikale ja juhistele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et ravi andmine on reegel, mitte erand.

Muudatusettepanek 91
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Et vältida olukorda, kus ohvritel 
tuleb algatada mitu menetlust, peavad 
liikmesriigid tagama ohvritele õiguse 
laiendada neile ja säilitada Euroopa Liidu 
piires elukohta vahetades lihtsal ja 
tõhusal viisil samasugune kaitsetase, mis 
neile ühes liikmesriigis anti. Selleks 
peavad liikmesriigid teavitama 
inimkaubanduse ohvreid, et sel eesmärgil 
on olemas ühenduse õigusalase koostöö 
menetlused. 

Or. es
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Muudatusettepanek 92
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Lisaks kõikidele inimkaubanduse 
ohvrite käsutuses olevatele meetmetele 
peaksid liikmesriigid tagama, et 
lapsohvritele pakutakse erilisi abi-, toetus-
ja kaitsemeetmeid. Neid meetmeid tuleks 
võtta lapse huvidest lähtudes ja kooskõlas 
ÜRO lapse õiguste konventsiooniga. Kui 
inimkaubanduse ohvriks langenud isiku 
vanus ei ole teada ja on põhjust arvata, et 
isik on alla 18 aasta vana, tuleks seda isikut 
käsitada lapsena ning ta peaks saama 
viivitamatult abi, toetust ja kaitset. 
Lapsohvritele suunatud abi- ja 
toetusmeetmed peaksid keskenduma 
ohvrite füüsilisele ja psüühilisele 
taastumisele ja asjaomase isiku olukorra 
püsivale lahendamisele. Kuna lapsohver 
tuleks ühiskonda taas integreerida
võimalikult kiiresti, peavad meetmed 
hõlmama õigust haridusele. Arvestades, et 
inimkaubanduse ohvriks langenud lapsed 
on eriti kaitsetud, tuleks tagada täiendavad 
kaitsemeetmed, et kaitsta neid 
kriminaaluurimise ja –menetluse osaks 
olevate vestluste ajal.

(14) Lisaks kõikidele inimkaubanduse 
ohvrite käsutuses olevatele meetmetele 
peaksid liikmesriigid tagama, et 
lapsohvritele pakutakse erilisi abi-, toetus-
ja kaitsemeetmeid. Neid meetmeid tuleks 
võtta lapse huvidest lähtudes ja kooskõlas 
ÜRO lapse õiguste konventsiooniga. Kui 
inimkaubanduse ohvriks langenud isiku 
vanus ei ole teada ja on põhjust arvata, et 
isik on alla 18 aasta vana, tuleks seda isikut 
käsitada lapsena ning ta peaks saama 
viivitamatult abi, toetust ja kaitset. 
Lapsohvritele suunatud abi- ja 
toetusmeetmed peaksid keskenduma 
ohvrite füüsilisele ja psüühilisele 
taastumisele ja asjaomase isiku olukorra 
püsivale lahendamisele. Kuna lapsohver 
tuleks taas integreerida ühiskonda ja 
normaalsesse ellu oma perekonnas või 
adoptiivperekonnas võimalikult kiiresti, 
peavad meetmed hõlmama õigust 
haridusele. Arvestades, et inimkaubanduse 
ohvriks langenud lapsed on eriti kaitsetud, 
tuleks tagada täiendavad kaitsemeetmed, et 
kaitsta neid kriminaaluurimise ja –
menetluse osaks olevate vestluste ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liikmesriigid peaksid välja töötama (15) Liikmesriigid peaksid välja töötama 
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inimkaubandusvastase poliitika, sealhulgas 
meetmed kõikide ärakasutamise vormide
aluseks oleva nõudluse ja inimkaubanduse 
ohvriks langemise riski vähendamiseks, 
ja/või neid tugevdama, kasutades selleks 
teadustegevuse, teavitamise, teadlikkuse 
suurendamise ja hariduse pakutavaid 
vahendeid. Kõnealuste meetmete puhul 
peaksid liikmesriigid võtma arvesse soolisi 
aspekte ja lapse õigusi. Kõik ametnikud, 
kes puutuvad tõenäoliselt kokku 
inimkaubanduse ohvrite või võimalike 
ohvritega, peaksid olema asjakohaselt 
koolitatud, et nad oskaksid tuvastada 
sellised ohvrid ja nendega tegeleda. 
Selline koolituse kohustus kehtiks 
eelkõige politsei- ja piirivalveametnike, 
tööinspektorite, tervishoiutöötajate ja 
konsulaartöötajate suhtes, kuid kohalikest 
oludest lähtuvalt võiks see hõlmata ka 
muid avaliku võimu kandjate rühmi, kes 
oma töö raames puutuvad tõenäoliselt 
kokku inimkaubanduse ohvritega.

inimkaubandusvastase poliitika, sealhulgas 
meetmed kõikide ärakasutamise vormide 
aluseks oleva nõudluse ja inimkaubanduse 
ohvriks langemise riski vähendamiseks, 
ja/või neid tugevdama, kasutades selleks 
teadustegevuse, sealhulgas 
inimkaubanduse uusi vorme käsitlevate 
uurimistööde, teavitamise, ühtlustatud 
andmete kogumise, teadlikkuse 
suurendamise ja hariduse pakutavaid 
vahendeid. Kõnealuste meetmete puhul 
peaksid liikmesriigid võtma arvesse soolisi 
aspekte ja lapse õigusi. 

Or. en

Selgitus

Väljajäetud osa on raporti projekti teises põhjenduses juba käsitletud.

Muudatusettepanek 94
Anna Hedh, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liikmesriigid peaksid välja töötama 
inimkaubandusvastase poliitika, sealhulgas 
meetmed kõikide ärakasutamise vormide 
aluseks oleva nõudluse ja inimkaubanduse 
ohvriks langemise riski vähendamiseks, 
ja/või neid tugevdama, kasutades selleks 
teadustegevuse, teavitamise, teadlikkuse 
suurendamise ja hariduse pakutavaid 

(15) Liikmesriigid peaksid välja töötama 
inimkaubandusvastase poliitika, sealhulgas 
meetmed kõikide ärakasutamise vormide 
aluseks oleva nõudluse ja inimkaubanduse 
ohvriks langemise riski vähendamiseks, 
ja/või neid tugevdama, kasutades selleks 
teadustegevuse, sealhulgas 
inimkaubanduse uusi vorme käsitlevate 
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vahendeid. Kõnealuste meetmete puhul 
peaksid liikmesriigid võtma arvesse soolisi 
aspekte ja lapse õigusi. Kõik ametnikud, 
kes puutuvad tõenäoliselt kokku 
inimkaubanduse ohvrite või võimalike 
ohvritega, peaksid olema asjakohaselt 
koolitatud, et nad oskaksid tuvastada 
sellised ohvrid ja nendega tegeleda. Selline 
koolituse kohustus kehtiks eelkõige 
politsei- ja piirivalveametnike, 
tööinspektorite, tervishoiutöötajate ja 
konsulaartöötajate suhtes, kuid kohalikest 
oludest lähtuvalt võiks see hõlmata ka 
muid avaliku võimu kandjate rühmi, kes 
oma töö raames puutuvad tõenäoliselt 
kokku inimkaubanduse ohvritega.

uurimistööde, teavitamise, ühtlustatud 
andmete kogumise, teadlikkuse 
suurendamise ja hariduse pakutavaid 
vahendeid. Kõnealuste meetmete puhul 
peaksid liikmesriigid võtma arvesse soolisi 
aspekte ja lapse õigusi. Kõik ametnikud, 
kes puutuvad tõenäoliselt kokku 
inimkaubanduse ohvrite või võimalike 
ohvritega, peaksid olema asjakohaselt 
koolitatud, et nad oskaksid tuvastada 
sellised ohvrid ja nendega tegeleda. Selline 
koolituse kohustus kehtiks eelkõige 
politsei- ja piirivalveametnike, 
tööinspektorite, tervishoiutöötajate ja 
konsulaartöötajate suhtes, kuid kohalikest 
oludest lähtuvalt võiks see hõlmata ka 
muid avaliku võimu kandjate ja 
sotsiaalvaldkonna eraõiguslikke rühmi, 
kes oma töö raames puutuvad tõenäoliselt 
kokku inimkaubanduse ohvritega

Or. en

Muudatusettepanek 95
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liikmesriigid peaksid välja töötama 
inimkaubandusvastase poliitika, sealhulgas 
meetmed kõikide ärakasutamise vormide 
aluseks oleva nõudluse ja inimkaubanduse 
ohvriks langemise riski vähendamiseks, 
ja/või neid tugevdama, kasutades selleks 
teadustegevuse, teavitamise, teadlikkuse 
suurendamise ja hariduse pakutavaid 
vahendeid. Kõnealuste meetmete puhul 
peaksid liikmesriigid võtma arvesse soolisi 
aspekte ja lapse õigusi. Kõik ametnikud, 
kes puutuvad tõenäoliselt kokku 
inimkaubanduse ohvrite või võimalike 
ohvritega, peaksid olema asjakohaselt 
koolitatud, et nad oskaksid tuvastada 

(15) Liikmesriigid peaksid välja töötama 
inimkaubandusvastase poliitika, sealhulgas 
meetmed kõikide ärakasutamise vormide 
aluseks oleva nõudluse ja inimkaubanduse 
ohvriks langemise riski vähendamiseks, 
ja/või neid tugevdama, kasutades selleks 
teadustegevuse, teavitamise, teadlikkuse 
suurendamise ja hariduse pakutavaid 
vahendeid. Kõnealuste meetmete puhul 
peaksid liikmesriigid võtma arvesse soolisi 
aspekte ja lapse õigusi. Liikmesriigid 
peavad avaliku sektori osalemise ja 
kaasosalemise kindlaksmääramisel ja 
likvideerimisel olema väga hoolikad. Kõik 
ametnikud, kes puutuvad tõenäoliselt 
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sellised ohvrid ja nendega tegeleda. Selline 
koolituse kohustus kehtiks eelkõige 
politsei- ja piirivalveametnike, 
tööinspektorite, tervishoiutöötajate ja 
konsulaartöötajate suhtes, kuid kohalikest 
oludest lähtuvalt võiks see hõlmata ka 
muid avaliku võimu kandjate rühmi, kes 
oma töö raames puutuvad tõenäoliselt 
kokku inimkaubanduse ohvritega.

kokku inimkaubanduse ohvrite või 
võimalike ohvritega, peaksid olema 
asjakohaselt koolitatud, et nad oskaksid 
tuvastada sellised ohvrid ja nendega 
tegeleda. Selline koolituse kohustus kehtiks 
eelkõige politsei- ja piirivalveametnike, 
tööinspektorite, tervishoiutöötajate ja 
konsulaartöötajate suhtes, kuid kohalikest 
oludest lähtuvalt võiks see hõlmata ka 
muid avaliku võimu kandjate rühmi, kes 
oma töö raames puutuvad tõenäoliselt 
kokku inimkaubanduse ohvritega. 
Poliitiliste algatuste koostamisel, koolituse 
pakkumisel ning inimkaubandusvastaste 
meetmete mõju järelevalvel ja hindamisel 
peaksid liikmesriigid tegema koostööd 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega, 
mis töötavad inimkaubanduse ohvritega.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liikmesriigid peaksid välja töötama 
inimkaubandusvastase poliitika, sealhulgas 
meetmed kõikide ärakasutamise vormide 
aluseks oleva nõudluse ja inimkaubanduse 
ohvriks langemise riski vähendamiseks, 
ja/või neid tugevdama, kasutades selleks 
teadustegevuse, teavitamise, teadlikkuse 
suurendamise ja hariduse pakutavaid 
vahendeid. Kõnealuste meetmete puhul 
peaksid liikmesriigid võtma arvesse soolisi 
aspekte ja lapse õigusi. Kõik ametnikud, 
kes puutuvad tõenäoliselt kokku
inimkaubanduse ohvrite või võimalike 
ohvritega, peaksid olema asjakohaselt 
koolitatud, et nad oskaksid tuvastada 
sellised ohvrid ja nendega tegeleda. Selline 
koolituse kohustus kehtiks eelkõige 

(15) Liikmesriigid peaksid välja töötama 
inimkaubandusvastase poliitika, sealhulgas 
meetmed kõikide ärakasutamise vormide 
aluseks oleva nõudluse ja inimkaubanduse 
ohvriks langemise riski vähendamiseks, 
ja/või neid tugevdama, kasutades selleks 
teadustegevuse, teavitamise, teadlikkuse 
suurendamise ja hariduse pakutavaid 
vahendeid. Kõnealuste meetmete puhul 
peaksid liikmesriigid võtma arvesse soolisi 
aspekte ja lapse õigusi. Kõik ametnikud, 
kes puutuvad tõenäoliselt kokku 
inimkaubanduse ohvrite või võimalike 
ohvritega, peaksid olema asjakohaselt 
koolitatud, et nad oskaksid tuvastada 
sellised ohvrid ja nendega tegeleda. Selline 
koolituse kohustus kehtiks eelkõige 
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politsei- ja piirivalveametnike, 
tööinspektorite, tervishoiutöötajate ja 
konsulaartöötajate suhtes, kuid kohalikest 
oludest lähtuvalt võiks see hõlmata ka 
muid avaliku võimu kandjate rühmi, kes 
oma töö raames puutuvad tõenäoliselt 
kokku inimkaubanduse ohvritega.

politsei- ja piirivalveametnike, 
tööinspektorite, tervishoiutöötajate ja 
konsulaartöötajate suhtes, kuid kohalikest 
oludest lähtuvalt võiks see hõlmata ka
muid avaliku võimu kandjate rühmi, kes 
oma töö raames puutuvad tõenäoliselt 
kokku inimkaubanduse ohvritega. 
Liikmesriigid võtavad meetmeid, et anda 
selgeid ja põhjalikke juhiseid 
sotsiaalteenuste, tervishoiu, hariduse, 
sisserände ja õiguskaitse kohta inimestele, 
kes on olnud inimkaubanduse ohvrid.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liikmesriigid peaksid välja töötama 
inimkaubandusvastase poliitika, sealhulgas 
meetmed kõikide ärakasutamise vormide 
aluseks oleva nõudluse ja inimkaubanduse 
ohvriks langemise riski vähendamiseks, 
ja/või neid tugevdama, kasutades selleks 
teadustegevuse, teavitamise, teadlikkuse 
suurendamise ja hariduse pakutavaid 
vahendeid. Kõnealuste meetmete puhul 
peaksid liikmesriigid võtma arvesse soolisi 
aspekte ja lapse õigusi. Kõik ametnikud, 
kes puutuvad tõenäoliselt kokku 
inimkaubanduse ohvrite või võimalike 
ohvritega, peaksid olema asjakohaselt 
koolitatud, et nad oskaksid tuvastada 
sellised ohvrid ja nendega tegeleda. Selline 
koolituse kohustus kehtiks eelkõige 
politsei- ja piirivalveametnike, 
tööinspektorite, tervishoiutöötajate ja 
konsulaartöötajate suhtes, kuid kohalikest 
oludest lähtuvalt võiks see hõlmata ka 
muid avaliku võimu kandjate rühmi, kes 
oma töö raames puutuvad tõenäoliselt 

(15) Liikmesriigid peaksid välja töötama 
inimkaubandusvastase poliitika, sealhulgas 
meetmed kõikide ärakasutamise vormide 
aluseks oleva nõudluse ja inimkaubanduse 
ohvriks langemise riski vähendamiseks, 
ja/või neid tugevdama, kasutades selleks 
teadustegevuse, sealhulgas 
inimkaubanduse uusi vorme käsitlevate 
uurimistööde, teavitamise, ühtlustatud 
andmete kogumise ja andmete vahetamise 
inimkaubandusvastasele võitlusele 
spetsialiseerunud valitsusväliste 
organisatsioonidega, teadlikkuse 
suurendamise ja hariduse pakutavaid 
vahendeid. Kõnealuste meetmete puhul 
peaksid liikmesriigid võtma arvesse soolisi 
aspekte ja lapse õigusi. Kõik ametnikud, 
kes puutuvad tõenäoliselt kokku 
inimkaubanduse ohvrite või võimalike 
ohvritega, peaksid olema asjakohaselt 
koolitatud, et nad oskaksid tuvastada 
sellised ohvrid ja nendega tegeleda. Selline 
koolituse kohustus kehtiks eelkõige 
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kokku inimkaubanduse ohvritega. politsei- ja piirivalveametnike, 
tööinspektorite, tervishoiutöötajate ja 
konsulaartöötajate suhtes, kuid kohalikest 
oludest lähtuvalt võiks see hõlmata ka 
muid avaliku võimu kandjate rühmi, kes 
oma töö raames puutuvad tõenäoliselt 
kokku inimkaubanduse ohvritega.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Judith Sargentini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liikmesriigid peaksid välja töötama 
inimkaubandusvastase poliitika, sealhulgas 
meetmed kõikide ärakasutamise vormide 
aluseks oleva nõudluse ja inimkaubanduse 
ohvriks langemise riski vähendamiseks, 
ja/või neid tugevdama, kasutades selleks 
teadustegevuse, teavitamise, teadlikkuse 
suurendamise ja hariduse pakutavaid 
vahendeid. Kõnealuste meetmete puhul 
peaksid liikmesriigid võtma arvesse soolisi 
aspekte ja lapse õigusi. Kõik ametnikud, 
kes puutuvad tõenäoliselt kokku 
inimkaubanduse ohvrite või võimalike 
ohvritega, peaksid olema asjakohaselt 
koolitatud, et nad oskaksid tuvastada 
sellised ohvrid ja nendega tegeleda. Selline 
koolituse kohustus kehtiks eelkõige 
politsei- ja piirivalveametnike, 
tööinspektorite, tervishoiutöötajate ja 
konsulaartöötajate suhtes, kuid kohalikest 
oludest lähtuvalt võiks see hõlmata ka 
muid avaliku võimu kandjate rühmi, kes 
oma töö raames puutuvad tõenäoliselt 
kokku inimkaubanduse ohvritega.

(15) Liikmesriigid peaksid välja töötama 
inimkaubandusvastase poliitika, sealhulgas 
meetmed kõikide ärakasutamise vormide 
aluseks oleva nõudluse ja inimkaubanduse 
ohvriks langemise riski vähendamiseks, 
ja/või neid tugevdama, kasutades selleks 
teadustegevuse, teavitamise, andmete 
kogumise, mille puhul ei kahjustata 
mingil määral andmesubjekti, teadlikkuse 
suurendamise ja hariduse pakutavaid 
vahendeid. Kõnealuste meetmete puhul 
peaksid liikmesriigid võtma arvesse soolisi 
aspekte ja lapse õigusi. Kõik ametnikud, 
kes puutuvad tõenäoliselt kokku 
inimkaubanduse ohvrite või võimalike 
ohvritega, peaksid olema asjakohaselt 
koolitatud, et nad oskaksid tuvastada 
sellised ohvrid ja nendega tegeleda. Selline 
koolituse kohustus kehtiks eelkõige 
politsei- ja piirivalveametnike, 
tööinspektorite, tervishoiutöötajate ja 
konsulaartöötajate suhtes, kuid kohalikest 
oludest lähtuvalt võiks see hõlmata ka 
muid avaliku võimu kandjate rühmi, kes 
oma töö raames puutuvad tõenäoliselt 
kokku inimkaubanduse ohvritega.

Or. en



PE445.701v01-00 42/109 AM\823510ET.doc

ET

Selgitus

On oluline, et andmete kogumine inimkaubanduse ohvrite kohta toimuks ohvrit täielikult 
austaval viisil.

Muudatusettepanek 99
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liikmesriigid peaksid välja töötama 
inimkaubandusvastase poliitika, sealhulgas 
meetmed kõikide ärakasutamise vormide 
aluseks oleva nõudluse ja inimkaubanduse 
ohvriks langemise riski vähendamiseks, 
ja/või neid tugevdama, kasutades selleks 
teadustegevuse, teavitamise, teadlikkuse 
suurendamise ja hariduse pakutavaid 
vahendeid. Kõnealuste meetmete puhul 
peaksid liikmesriigid võtma arvesse soolisi 
aspekte ja lapse õigusi. Kõik ametnikud, 
kes puutuvad tõenäoliselt kokku 
inimkaubanduse ohvrite või võimalike 
ohvritega, peaksid olema asjakohaselt 
koolitatud, et nad oskaksid tuvastada 
sellised ohvrid ja nendega tegeleda. 
Selline koolituse kohustus kehtiks 
eelkõige politsei- ja piirivalveametnike, 
tööinspektorite, tervishoiutöötajate ja 
konsulaartöötajate suhtes, kuid kohalikest 
oludest lähtuvalt võiks see hõlmata ka 
muid avaliku võimu kandjate rühmi, kes 
oma töö raames puutuvad tõenäoliselt 
kokku inimkaubanduse ohvritega.

(15) Liikmesriigid peaksid välja töötama 
inimkaubandusvastase poliitika, sealhulgas 
meetmed kõikide ärakasutamise vormide 
aluseks oleva nõudluse ja inimkaubanduse 
ohvriks langemise riski vähendamiseks, ja 
neid tugevdama, kasutades selleks 
teadustegevuse, teavitamise, teadlikkuse 
suurendamise ja hariduse pakutavaid 
vahendeid ning meetmeid traditsiooniliste 
sooliste stereotüüpide kaotamiseks. 
Kõnealuste meetmete puhul peavad
liikmesriigid võtma arvesse soolisi aspekte 
ja lapse õigusi.

Or. lt
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Muudatusettepanek 100
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Kogutavates võrreldavates 
statistilistes andmetes tuleb esitada 
vähemalt inimkaubanduse ohvrite arv, 
sealhulgas nende sugu, vanus ja rahvus 
ning inimkaubanduse liik; teenuste liik, 
mida ohvrid pidid osutama, vahi alla 
võetud, süüdistuse saanud ja süüdi 
mõistetud inimkaubitsejate arv ning 
suunamismehhanismid riigi 
varjupaigaasutuste poole.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Liikmesriigid peaksid kasutusele 
võtma paremaid eratööhõivebüroode, 
sealhulgas hooajatööliste värbamise 
büroode tegevuse järelevalvesüsteeme, 
mille aluseks on ILO eratööhõivebüroode 
konventsioonis nr 181 sätestatud normid.

Or. en
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Muudatusettepanek 102
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Ametnikud, kes puutuvad 
tõenäoliselt kokku inimkaubanduse 
ohvrite või võimalike ohvritega, peaksid 
olema asjakohaselt koolitatud selles osas, 
kuidas selliseid ohvreid või võimalikke 
ohvreid tuvastada ja kuidas nendega 
tegeleda ning nad peaksid kasutama 
sootundlikku lähenemist. Selline koolituse 
kohustus peaks kehtima eelkõige politsei-
ja piirivalveametnike, 
migratsiooniteenistuste ametnike, 
prokuröride, advokaatide, kohtunike ja 
kohtute töötajate, tööinspektorite, 
sotsiaal-, lastekaitse- ja 
tervishoiutöötajate ning 
konsulaartöötajate suhtes, kuid kohalikest 
oludest lähtuvalt võiks see hõlmata ka 
muid avaliku võimu kandjate rühmi, kes 
oma töö raames puutuvad tõenäoliselt 
kokku inimkaubanduse ohvrite või 
võimalike ohvritega.

Or. lt

Muudatusettepanek 103
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tuleks asjakohaselt arvesse võtta 
kolmanda riigi hooajatöötajate riiki 
sisenemise ja seal elamise üldtingimusi 
käsitleva direktiivi eelnõu.
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Or. en

Selgitus

ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo seni viimase aruande järgi on kõige 
levinum inimkaubanduse liik naiste ja laste seksuaalse ärakasutamise eesmärgil (79%) ja 
teisel kohal on sunniviisiline töö (18%). Seetõttu tuleks maksimaalselt kasutada kõiki meie 
kasutuses olevaid vahendeid, et võidelda kõikide inimkaubanduse liikidega.

Muudatusettepanek 104
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) Komisjon ja liikmesriigid eristavad 
kliente nende kavatsuste järgi. 
Elundikaubanduse kliente ei tohiks 
kohelda võrdsetel alustel muude 
inimkaubanduse muude vormide 
klientidega, sest elundikaubandus on 
kliendile eluohtlik.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 c) Kõik ametnikud, kes puutuvad 
tõenäoliselt kokku inimkaubanduse 
ohvrite või võimalike ohvritega, peaksid 
olema asjakohaselt koolitatud, et nad 
oskaksid tuvastada sellised ohvrid ja 
nendega tegeleda. Selline koolituse 
kohustus peaks kehtima eelkõige politsei-
ja piirivalveametnike, sisserändajate 
kinnipidamisasutuste töötajate ja 
sisserändeametnike, kohtunike ja kohtute 
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töötajate, tööinspektorite, sotsiaal-, 
lastekaitse- ja tervishoiutöötajate ning 
konsulaartöötajate suhtes, kuid kohalikest 
oludest lähtuvalt võiks see hõlmata ka 
muid avaliku võimu kandjate rühmi, kes 
oma töös puutuvad tõenäoliselt kokku 
inimkaubanduse ohvritega. 
Õiguskaitsetöötajad ja prokurörid peaksid 
olema asjakohaselt koolitatud muu hulgas 
selleks, et tõhustada rahvusvahelist 
õiguskaitset ja õigusalast koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 d) Kõikides liikmesriikides tuleks 
tugevdada tööõiguse järgimisega seotud 
kontrolli- ja täitemehhanisme. 
Liikmesriigid peaksid tagama vajaliku 
õigusraamistiku ning selle, et neil oleksid 
õigusjärgsete kohustuste täitmiseks 
olemas vajalikud mehhanismid, koolitus 
ja piisavad tehnilised vahendid, nii et 
inspekteerimisasutuste ametnikud saaksid 
tihedas koostöös ametiühingutega 
vastutust kanda ning neile oleks tagatud 
teabe- ja teadlikkusekoolitus, et nad 
oskaksid ära tunda inimkaubanduse 
ohvreid, keda tööalaselt ekspluateeritakse.
Liikmesriigid peaksid tugevdama 
sellealast koostööd ja kooskõlastamist 
liidu tasandil, ka koostöös Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning 
Euroopa Ametiühingute 
Konföderatsiooni, sotsiaalpartnerite ja 
teiste huvitatud pooltega. Nõukogu peaks 
kaaluma ka riiklike tööinspektsioonide 
võrgustiku loomist.
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Or. en

Muudatusettepanek 107
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) juuni 2009. aasta direktiivis 
2009/52/EÜ (millega sätestatakse 
ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate 
riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate 
karistuste miinimumnõuded) on sätestatud 
karistused ebaseaduslikult riigis viibivate 
kolmandate riikide kodanike tööandjatele, 
kes vaatamata sellele, et neile ei ole 
esitatud süüdistust ja neid ei ole mõistetud 
süüdi, kasutavad teadlikult 
inimkaubanduse ohvri tööd või teenuseid. 
Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
arvestama võimalusega kehtestada 
sanktsioonid teadlikult inimkaubanduse 
ohvri pakutavaid teenuseid kasutavate 
isikute suhtes. Nimetatud täiendav 
kriminaliseerimine võiks hõlmata nii 
seaduslikult riigis viibivate kolmandate 
riikide ja ELi kodanike tööandjaid kui ka 
inimkaubanduse ohvrite pakutavate 
seksuaalteenuste ostjaid sõltumata nende 
kodakondsusest.

(16) juuni 2009. aasta direktiivis 
2009/52/EÜ (millega sätestatakse 
ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate 
riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate 
karistuste miinimumnõuded) on sätestatud 
karistused ebaseaduslikult riigis viibivate 
kolmandate riikide kodanike tööandjatele, 
kes vaatamata sellele, et neile ei ole 
esitatud süüdistust ja neid ei ole mõistetud 
süüdi, kasutavad teadlikult 
inimkaubanduse ohvri tööd või teenuseid. 
Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
arvestama võimalusega kehtestada 
sanktsioonid teadlikult inimkaubanduse 
ohvri pakutavaid teenuseid kasutavate 
isikute suhtes ning kehtestada 
sanktsioonid prostituutide kasutajate 
suhtes. Nimetatud täiendav 
kriminaliseerimine võiks hõlmata nii 
seaduslikult riigis viibivate kolmandate 
riikide ja ELi kodanike tööandjaid kui ka 
inimkaubanduse ohvrite pakutavate 
seksuaalteenuste ostjaid sõltumata nende 
kodakondsusest.

Or. en
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Muudatusettepanek 108
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) juuni 2009. aasta direktiivis 
2009/52/EÜ (millega sätestatakse 
ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate 
riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate 
karistuste miinimumnõuded) on sätestatud 
karistused ebaseaduslikult riigis viibivate 
kolmandate riikide kodanike tööandjatele, 
kes vaatamata sellele, et neile ei ole 
esitatud süüdistust ja neid ei ole mõistetud 
süüdi, kasutavad teadlikult 
inimkaubanduse ohvri tööd või teenuseid.
Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
arvestama võimalusega kehtestada 
sanktsioonid teadlikult inimkaubanduse 
ohvri pakutavaid teenuseid kasutavate 
isikute suhtes. Nimetatud täiendav 
kriminaliseerimine võiks hõlmata nii 
seaduslikult riigis viibivate kolmandate 
riikide ja ELi kodanike tööandjaid kui ka
inimkaubanduse ohvrite pakutavate 
seksuaalteenuste ostjaid sõltumata nende 
kodakondsusest.

(16) juuni 2009. aasta direktiivis 
2009/52/EÜ (millega sätestatakse 
ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate 
riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate 
karistuste miinimumnõuded) on sätestatud 
karistused ebaseaduslikult riigis viibivate 
kolmandate riikide kodanike tööandjatele, 
kes vaatamata sellele, et neile ei ole 
esitatud süüdistust ja neid ei ole mõistetud 
süüdi, kasutavad teadlikult 
inimkaubanduse ohvri tööd või teenuseid. 
Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
arvestama võimalusega kehtestada 
sanktsioonid teadlikult inimkaubanduse 
ohvri pakutavaid teenuseid kasutavate 
isikute suhtes. Nimetatud täiendav 
kriminaliseerimine võiks hõlmata nii 
seaduslikult riigis viibivate kolmandate 
riikide ja ELi kodanike tööandjaid.
Nähakse ette sanktsioonid
inimkaubanduse ohvrite pakutavate 
seksuaalteenuste ostjate suhtes sõltumata 
nende kodakondsusest.

Or. en

Selgitus

Muudetavas sättes nimetatud tegu väärib oma raskuse tõttu sanktsioone.

Muudatusettepanek 109
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liikmesriigid peaksid oma (17) Liikmesriigid peaksid oma 
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riigisisesest korraldusest lähtudes 
asjakohasel viisil ning arvesse võttes 
vajadust minimaalse struktuuri ja 
kindlaksmääratud ülesannete järele looma 
riiklikud järelevalvesüsteemid, näiteks 
määrama riiklikud raportöörid, või 
samaväärsed mehhanismid, et hinnata 
inimkaubandusalaseid suundumusi, mõõta 
inimkaubandusvastaste meetmete 
tulemuslikkust ja anda korrapäraselt aru 
asjakohastele siseriiklikele asutustele.

riigisisesest korraldusest lähtudes 
asjakohasel viisil ning arvesse võttes 
vajadust minimaalse struktuuri ja 
kindlaksmääratud ülesannete järele looma 
riiklikud järelevalvesüsteemid, näiteks 
määrama riiklikud raportöörid, või 
samaväärsed mehhanismid, et hinnata 
inimkaubandusalaseid suundumusi, mõõta 
inimkaubandusvastaste meetmete 
tulemuslikkust ja anda korrapäraselt aru 
asjakohastele siseriiklikele asutustele. 
Lisaks riiklikele järelevalvesüsteemidele 
ja aruandlusmehhanismidele peaks õigus-
, vabadus- ja turvalisusküsimuste 
peadirektoraadi poolt ametisse nimetatud 
ELi inimkaubandusvastase võitluse 
koordinaator aitama tõhustada 
liikmesriikide, ELi institutsioonide ja 
asutuste koostööd, et võidelda 
inimkaubanduse vastu, ja tagama 
asjakohaste meetmete kasutamise 
Euroopa tasandil.

Or. en

Selgitus

ELi inimkaubandusvastase võitluse koordinaatori ametisse nimetamine toetab ühtset 
lähenemisviisi kõikides liikmesriikides ja võimaldab ELi tasandil kasutusele võtta tõhusad ja 
nähtavad inimkaubandusvastased meetmed.

Muudatusettepanek 110
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liikmesriigid peaksid oma 
riigisisesest korraldusest lähtudes 
asjakohasel viisil ning arvesse võttes 
vajadust minimaalse struktuuri ja 
kindlaksmääratud ülesannete järele looma 
riiklikud järelevalvesüsteemid, näiteks 
määrama riiklikud raportöörid, või 

(17) Liikmesriigid peaksid oma 
riigisisesest korraldusest lähtudes 
asjakohasel viisil ning arvesse võttes 
vajadust minimaalse struktuuri ja 
kindlaksmääratud ülesannete järele looma 
mõjusad riiklikud järelevalvesüsteemid, 
näiteks määrama riiklikud raportöörid, või 
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samaväärsed mehhanismid, et hinnata 
inimkaubandusalaseid suundumusi, mõõta 
inimkaubandusvastaste meetmete 
tulemuslikkust ja anda korrapäraselt aru 
asjakohastele siseriiklikele asutustele.

samaväärsed mehhanismid, et hinnata 
inimkaubandusalaseid suundumusi, mõõta 
inimkaubandusvastaste meetmete 
tulemuslikkust ja anda korrapäraselt aru 
asjakohastele siseriiklikele asutustele.

Or. lt

Muudatusettepanek 111
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Euroopa Liit loob siseasjade 
voliniku järelevalve all ELi 
inimkaubandusvastase võitluse 
koordinaatori ametikoha; koordinaator 
koordineerib selle valdkonna tegevust ja 
poliitikat, sealhulgas riiklike raportööride 
võrgustiku tegevust ning annab aru 
Euroopa Parlamendile.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) ELi inimkaubandusvastane 
koordinaator koostab korrapäraselt 
võrdleva uurimuse, milles hinnatakse 
riikide inimkaubandusvastaseid 
tegevuskavasid ja tuuakse eelkõige välja 
parimad tavad. Uurimus esitatakse 
Euroopa Parlamendile, liikmesriikide 
parlamentidele, Euroopa Komisjonile ja 
nõukogule.
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Or. en

Muudatusettepanek 113
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid, eelkõige inimväärikust, 
orjuse, sunniviisilise töö ja 
inimkaubanduse keelustamist, piinamise ja 
ebainimliku või alandava kohtlemise või 
karistamise keeldu, lapse õigusi, õigust 
vabadusele ja turvalisusele, sõna- ja 
teabevabadust, isikuandmete kaitset, õigust 
tõhusale õiguskaitsele ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele ning kuritegude ja 
karistuste seaduslikkuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtet. Eelkõige on 
käesoleva direktiivi eesmärk tagada 
nimetatud õiguste täielik austamine ja 
sellest tuleks lähtuda ka direktiivi 
rakendamisel.

(19) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid, eelkõige soolist 
võrdõiguslikkust, inimväärikust, orjuse, 
sunniviisilise töö ja inimkaubanduse 
keelustamist, piinamise ja ebainimliku või 
alandava kohtlemise või karistamise 
keeldu, lapse õigusi, õigust vabadusele ja 
turvalisusele, sõna- ja teabevabadust, 
isikuandmete kaitset, õigust tõhusale 
õiguskaitsele ja õiglasele kohtulikule 
arutamisele ning kuritegude ja karistuste 
seaduslikkuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtet. Eelkõige on käesoleva direktiivi 
eesmärk tagada nimetatud õiguste täielik 
austamine ja sellest tuleks lähtuda ka 
direktiivi rakendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid, eelkõige inimväärikust, 
orjuse, sunniviisilise töö ja 
inimkaubanduse keelustamist, piinamise ja 

(19) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid, eelkõige soolist 
võrdõiguslikkust, inimväärikust, orjuse, 
sunniviisilise töö ja inimkaubanduse 
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ebainimliku või alandava kohtlemise või 
karistamise keeldu, lapse õigusi, õigust 
vabadusele ja turvalisusele, sõna- ja 
teabevabadust, isikuandmete kaitset, õigust 
tõhusale õiguskaitsele ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele ning kuritegude ja 
karistuste seaduslikkuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtet. Eelkõige on 
käesoleva direktiivi eesmärk tagada 
nimetatud õiguste täielik austamine ja 
sellest tuleks lähtuda ka direktiivi 
rakendamisel.

keelustamist, piinamise ja ebainimliku või 
alandava kohtlemise või karistamise 
keeldu, lapse õigusi, õigust vabadusele ja 
turvalisusele, sõna- ja teabevabadust, 
isikuandmete kaitset, õigust tõhusale 
õiguskaitsele ja õiglasele kohtulikule 
arutamisele ning kuritegude ja karistuste 
seaduslikkuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtet. Eelkõige on käesoleva direktiivi 
eesmärk tagada nimetatud õiguste täielik 
austamine ja sellest tuleks lähtuda ka 
direktiivi rakendamisel.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid, eelkõige inimväärikust, 
orjuse, sunniviisilise töö ja 
inimkaubanduse keelustamist, piinamise ja 
ebainimliku või alandava kohtlemise või 
karistamise keeldu, lapse õigusi, õigust 
vabadusele ja turvalisusele, sõna- ja 
teabevabadust, isikuandmete kaitset, õigust 
tõhusale õiguskaitsele ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele ning kuritegude ja 
karistuste seaduslikkuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtet. Eelkõige on 
käesoleva direktiivi eesmärk tagada 
nimetatud õiguste täielik austamine ja 
sellest tuleks lähtuda ka direktiivi 
rakendamisel.

(19) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid, eelkõige inimväärikust, 
soolist võrdõiguslikkust, orjuse, 
sunniviisilise töö ja inimkaubanduse 
keelustamist, piinamise ja ebainimliku või 
alandava kohtlemise või karistamise 
keeldu, lapse õigusi, õigust vabadusele ja 
turvalisusele, sõna- ja teabevabadust, 
isikuandmete kaitset, õigust tõhusale 
õiguskaitsele ja õiglasele kohtulikule 
arutamisele ning kuritegude ja karistuste 
seaduslikkuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtet. Eelkõige on käesoleva direktiivi 
eesmärk tagada nimetatud õiguste täielik 
austamine ja sellest tuleks lähtuda ka 
direktiivi rakendamisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 116
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada järgmiste tahtlike 
tegude karistatavus: 
isiku värbamine, transportimine, 
üleviimine, varjamine või vastuvõtmine, 
sealhulgas kõnealuse isiku üle saavutatud 
kontrolli vahetamine või üleandmine, 
milleks kasutatakse ähvardusi, jõudu või 
muid sunnimeetodeid, inimröövi, kelmust, 
pettust, võimu või kaitsetu seisundi 
kuritarvitamist või teise isiku üle kontrolli 
omava isiku nõusoleku saavutamiseks raha 
või hüvitiste võtmist või andmist 
ärakasutamise eesmärgil.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada järgmiste tahtlike 
tegude karistatavus: 
isiku värbamine, transportimine, 
üleviimine, varjamine või vastuvõtmine, 
sealhulgas laste, rasedate naiste ja nende 
sündimata laste kõnealuse isiku üle 
saavutatud kontrolli vahetamine või 
üleandmine, milleks kasutatakse ähvardusi, 
jõudu või muid sunnimeetodeid, inimröövi, 
kelmust, pettust, võimu või kaitsetu 
seisundi kuritarvitamist või teise isiku üle 
kontrolli omava isiku nõusoleku 
saavutamiseks raha või hüvitiste võtmist 
või andmist ärakasutamise eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Lívia Járóka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ärakasutamine hõlmab vähemalt isiku 
kasutamist prostituudina või muid 
seksuaalse ärakasutamise vorme, 
sunniviisilist tööd või pealesunnitud 
teenuseid, sealhulgas kerjamine, orjust või 
muid samalaadseid tingimusi, sunnitööd, 
ärakasutamist kuritegelikuks tegevuseks 
või elundite eemaldamist.

3. Ärakasutamine hõlmab vähemalt isiku 
kasutamist prostituudina või muid 
seksuaalse ärakasutamise vorme, 
sunniviisilist tööd või pealesunnitud 
teenuseid, sealhulgas kerjamine ja 
sõltuvussuhtes oleva inimkaubanduse 
ohvri kasutamine kerjamiseks tema 
suhtest kuriteo toimepanijatega 
olenemata, orjust või muid samalaadseid 
tingimusi, sunnitööd, ärakasutamist 
kuritegelikuks tegevuseks või elundite 
eemaldamist



PE445.701v01-00 54/109 AM\823510ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 118
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ärakasutamine hõlmab vähemalt isiku 
kasutamist prostituudina või muid 
seksuaalse ärakasutamise vorme, 
sunniviisilist tööd või pealesunnitud 
teenuseid, sealhulgas kerjamine, orjust või 
muid samalaadseid tingimusi, sunnitööd, 
ärakasutamist kuritegelikuks tegevuseks 
või elundite eemaldamist.

3. Ärakasutamine hõlmab vähemalt isiku 
kasutamist prostituudina või muid 
seksuaalse ärakasutamise vorme, 
sunniviisilist tööd või pealesunnitud 
teenuseid, sealhulgas kerjamine, orjust või 
muid samalaadseid tingimusi, sunnitööd, 
ärakasutamist kuritegelikuks tegevuseks 
või elundite eemaldamist või laste ja 
sündimata laste müük ebaseaduslikuks 
adopteerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ärakasutamine hõlmab vähemalt isiku 
kasutamist prostituudina või muid 
seksuaalse ärakasutamise vorme, 
sunniviisilist tööd või pealesunnitud 
teenuseid, sealhulgas kerjamine, orjust või 
muid samalaadseid tingimusi, sunnitööd, 
ärakasutamist kuritegelikuks tegevuseks 
või elundite eemaldamist.

3. Naiste, meeste ja alla 18-aasta vanuste 
isikute ärakasutamine hõlmab vähemalt 
isiku kasutamist prostituudina või muid 
seksuaalse ärakasutamise vorme, 
sunniviisilist tööd või pealesunnitud 
teenuseid, sealhulgas kerjamine, orjust või 
muid samalaadseid tingimusi, sunnitööd, 
ärakasutamist kuritegelikuks tegevuseks 
või elundite eemaldamist.

Or. en
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Selgitus

Paljud ärakasutamise ohvrid on eriti sunniviisilise töö juhtudel ka mehed ja noored, mille 
tõttu tuleb tugevamalt rõhutada, et ärakasutamise määratlus ei ole seotud isiku sooga.

Muudatusettepanek 120
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ärakasutamine hõlmab vähemalt isiku 
kasutamist prostituudina või muid 
seksuaalse ärakasutamise vorme, 
sunniviisilist tööd või pealesunnitud 
teenuseid, sealhulgas kerjamine, orjust või 
muid samalaadseid tingimusi, sunnitööd, 
ärakasutamist kuritegelikuks tegevuseks 
või elundite eemaldamist.

3. Ärakasutamine hõlmab vähemalt isiku 
kasutamist prostituudina või muid 
seksuaalse ärakasutamise vorme, 
sunniviisilist tööd või pealesunnitud 
teenuseid, sealhulgas kerjamist,
ebaseaduslikku adopteerimist, orjust või 
muid samalaadseid tingimusi, sunnitööd, 
ärakasutamist kuritegelikuks tegevuseks, 
nagu uimastitega seotud kuritegevust, 
pisirikkumisi, jne, või elundite 
eemaldamist, inimkaubandust abielu 
eesmärgil või sundabielu.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ärakasutamine hõlmab vähemalt isiku 
kasutamist prostituudina või muid 
seksuaalse ärakasutamise vorme, 
sunniviisilist tööd või pealesunnitud 
teenuseid, sealhulgas kerjamine, orjust või 
muid samalaadseid tingimusi, sunnitööd, 
ärakasutamist kuritegelikuks tegevuseks 
või elundite eemaldamist.

3. Ärakasutamine hõlmab vähemalt isiku 
kasutamist prostituudina või muid 
seksuaalse ärakasutamise vorme, 
sunniviisilist tööd või pealesunnitud 
teenuseid, sealhulgas kerjamine, orjust või 
muid samalaadseid tingimusi, sunnitööd, 
ärakasutamist kuritegelikuks tegevuseks 
või elundite, rakkude, kudede või 
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kehaosade eemaldamist.

Or. en

Selgitus

Oleks mõistlik lisada ärakasutamise mõistesse ka rakkude, kudede või kehaosade 
eemaldamine.

Muudatusettepanek 122
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Inimkaubanduse ohvri nõusolek
kavandatud või tegelikuks ärakasutamiseks
ei ole tähtis, kui on kasutatud mõnd lõikes 
1 nimetatud vahendit.

4. Inimkaubanduse ohvri nõusolekut
kavandatud või tegelikuks ärakasutamiseks
loetakse alati asjasse mittepuutuvaks.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui lõikes 1 nimetatud tegu on seotud 
lapsega, käsitatakse seda karistatava 
inimkaubandusena isegi juhul, kui ühtegi 
lõikes 1 nimetatud vahendit ei ole 
kasutatud.

5. Kui lõikes 1 nimetatud tegu on seotud 
lapsega või isikuga, kes kannatab ajutise 
või püsiva vaimse või psühholoogilise 
häire all, mis mõjutab tema 
enesemääramisõigust, käsitatakse seda 
karistatava inimkaubandusena isegi juhul, 
kui ühtegi lõikes 1 nimetatud vahendit ei 
ole kasutatud.

Or. en
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Muudatusettepanek 124
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Käesolevas direktiivis tähendab 
„hooldaja” pädevate asutuste poolt 
nimetatud isikut, kelle ülesanne on 
abistada ja esindada saatjata last, et 
tagada lapse huvide järgimine, ning 
„seaduslik esindaja” tähendab pädevate 
asutuste poolt nimetatud isikut, kelle 
ülesanne on vajaduse korral kasutada 
lapse eest tema õigusvõimet.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 nimetatud 
süütegude eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt viieaastane 
vangistus. 
2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 nimetatud 
süütegude eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus, kui süütegu on 
pandud toime mõnel järgmistest 
asjaoludest: 
(a) süüteo pani toime avaliku võimu 
kandja seoses oma ametikohustuste 
täitmisega;
(b) süütegu pandi toime isiku vastu, kes 
on eriti kaitsetu, mis tähendab käesolevas 
direktiivis vähemalt lapsohvrit ja selliseid 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
asjakohase karistuse määramiseks. 
Liikmesriikidel on õigus kehtestada 
karistusi vastavalt oma 
kriminaalõigussüsteemile. 
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täiskasvanuid, kes on eriti kaitsetud 
raseduse, tervisliku seisundi või puude 
tõttu; 
(c) süütegu pandi toime kuritegeliku 
ühenduse raames raamotsuse 
2008/841/JSK tähenduses;
(d) süüteoga seati tahtlikult või raske 
ettevaatamatuse tõttu ohtu ohvri elu; 
(e) süütegu pandi toime rasket vägivalda 
kasutades või sellega põhjustati ohvrile 
eriti suur kahju.
3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 3 nimetatud 
süütegude eest määratakse tõhus, 
proportsionaalne ja hoiatav karistus, mis 
võib hõlmata teo toimepanija üleandmist. 

Or. en

Selgitus

Karistuste ühtlustamine ei ole vastuvõetav ning see küsimus peaks jääma subsidiaarsuse 
põhimõtte alla. 

Muudatusettepanek 126
Lívia Járóka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) süütegu pandi toime isiku vastu, kes on 
eriti kaitsetu, mis tähendab käesolevas 
direktiivis vähemalt lapsohvrit ja selliseid 
täiskasvanuid, kes on eriti kaitsetud 
raseduse, tervisliku seisundi või puude 
tõttu;

b) süütegu pandi toime isiku vastu, kes on 
eriti kaitsetu, mis tähendab käesolevas 
direktiivis vähemalt lapsohvrit ja selliseid 
täiskasvanuid, kes on eriti kaitsetud soo,
raseduse, tervisliku seisundi või puude 
tõttu või kui ohvreid on sunnitud 
kasutama uimasteid või ravimeid, neid on 
piinatud või vägistatud või nende suhtes 
on kasutatud muid tõsiseid psüühilise, 
füüsilise või seksuaalse vägivalla vorme;

Or. en
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Muudatusettepanek 127
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) süütegu pandi toime isiku vastu, kes on 
eriti kaitsetu, mis tähendab käesolevas 
direktiivis vähemalt lapsohvrit ja selliseid 
täiskasvanuid, kes on eriti kaitsetud 
raseduse, tervisliku seisundi või puude 
tõttu;

(b) süütegu pandi toime isiku vastu, kes on 
eriti kaitsetu, mis tähendab käesolevas 
direktiivis vähemalt lapsohvrit ja selliseid 
täiskasvanuid, kes on eriti kaitsetud 
raseduse, tervisliku seisundi, puude või
sisserändaja staatuse tõttu;

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) süütegu pandi toime isiku vastu, kes on 
eriti kaitsetu, mis tähendab käesolevas 
direktiivis vähemalt lapsohvrit ja selliseid 
täiskasvanuid, kes on eriti kaitsetud 
raseduse, tervisliku seisundi või puude
tõttu;

(b) süütegu pandi toime isiku vastu, kes on 
eriti kaitsetu, mis tähendab käesolevas 
direktiivis vähemalt lapsohvrit ja selliseid 
täiskasvanuid, kes on eriti kaitsetud soo,
raseduse, tervisliku seisundi, puude või
sisserändaja staatuse tõttu;

Or. en

Muudatusettepanek 129
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) süütegu pandi toime isiku vastu, kes on 
eriti kaitsetu, mis tähendab käesolevas 
direktiivis vähemalt lapsohvrit ja selliseid 

(b) süütegu pandi toime isiku vastu, kes on 
eriti kaitsetu, mis tähendab käesolevas 
direktiivis vähemalt lapsohvrit ja selliseid 
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täiskasvanuid, kes on eriti kaitsetud 
raseduse, tervisliku seisundi või puude 
tõttu;

täiskasvanuid, kes on eriti kaitsetud 
raseduse, tervisliku seisundi või vaimse või 
füüsilise puude tõttu;

Or. en

Muudatusettepanek 130
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) süüteoga seati tahtlikult või raske
ettevaatamatuse tõttu ohtu ohvri elu;

d) süüteoga seati tahtlikult või 
ettevaatamatuse tõttu ohtu ohvri elu;

Or. en

Muudatusettepanek 131
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) süütegu pandi toime rasket vägivalda
kasutades või sellega põhjustati ohvrile 
eriti suur kahju.

(e) süütegu pandi toime rasket kasutades
vägivalda, kaasa arvatud meeste vägivalda 
naiste vastu või sellega põhjustati ohvrile 
eriti suur kahju.

Or. en



AM\823510ET.doc 61/109 PE445.701v01-00

ET

Muudatusettepanek 132
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid rakendavad vajalikke 
meetmeid tagamaks käesolevas direktiivis 
osutatud kuritegevusest saadavate 
sissetulekute ja rikkumistest saadava 
kasumi kinnipidamise ja konfiskeerimise.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid rakendavad vajalikke 
meetmeid tagamaks käesolevas direktiivis 
osutatud kuritegudest saadavate 
sissetulekute ja kasumi kinnipidamise ja 
konfiskeerimise. Selles osas on ülimalt 
oluline tihe piiriülene koostöö 
liikmesriikide politsei, kohtu- ja 
finantsasutuste ning Europoli ja 
Eurojusti vahel.

Or. en
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Muudatusettepanek 134
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid rakendavad vajalikke 
meetmeid tagamaks käesoleva direktiivi 
alusel kinni peetud ja konfiskeeritud ning 
kuritegevusest saadavate sissetulekute ja 
kasumi kasutamise ohvrite abistamiseks 
ja kaitsmiseks, sealhulgas ka ohvritele 
hüvitise maksmiseks ning seaduste 
rakendamiseks inimkaubanduse vastases 
võitluses.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Selliste sätete korral nagu kurjategija 
vara konfiskeerimine ja arestimine 
võtavad liikmesriigid meetmeid, mille abil 
soodustada selle vara kasutamist harimise 
ja abiandmise eesmärgil. Kõnealust tulu 
võidakse kasutada ohvrite rahaliseks 
toetamiseks. 

Or. it

Selgitus

Konfiskeeritud ja arestitud varast saadud tulu kasutamine kuriteo ohvrite aitamiseks 
võimaldab tagada neile vajaliku toetuse.
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Muudatusettepanek 136
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et juriidilist isikut saab 
vastutusele võtta artiklites 2 ja 3 nimetatud 
süütegude eest, mille on tema kasuks toime 
pannud eraisikuna või juriidilise isiku 
organi liikmena tegutsenud isik, kes on 
juriidilise isiku juures juhtival kohal, ühel 
järgmistest alustest:

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed ning vastutavad tagamaks, et 
juriidilist isikut saab vastutusele võtta 
artiklites 2 ja 3 nimetatud süütegude eest, 
mille on tema kasuks toime pannud 
eraisikuna või juriidilise isiku organi 
liikmena tegutsenud isik, kes on juriidilise 
isiku juures juhtival kohal, ühel järgmistest 
alustest:

Or. en

Muudatusettepanek 137
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) iga muu isik, kes tegutseb ükskõik 
millise ülalnimetatud isiku käsu kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 138
Anna Hedh, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada ohvrile õigus saada 
kahju eest tõhusat hüvitust ka sel juhul, 
kui vastutaval karistusasutusel puuduvad 
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jõustamiseks vajalikud varad.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid rakendavad vajalikke 
meetmeid tagamaks käesolevas direktiivis 
osutatud kuritegevusest saadavate 
sissetulekute ja rikkumistest saadava 
kasumi kinnipidamise ja konfiskeerimise.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid rakendavad vajalikke 
meetmeid tagamaks käesoleva direktiivi 
alusel kinni peetud ja konfiskeeritud ning 
kuritegevusest saadavate sissetulekute ja 
kasumi kasutamise ohvrite abistamiseks 
ja kaitsmiseks, sealhulgas ka ohvritele 
hüvitise maksmiseks ning seaduste 
rakendamiseks inimkaubanduse vastases 
võitluses.

Or. en
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Muudatusettepanek 141
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid näevad vastavalt oma 
õigussüsteemi aluspõhimõtetele ette 
võimaluse jätta inimkaubanduse ohvrile 
süüdistus esitamata või karistus 
määramata kuritegelikus tegevuses
sunnitud osalemise eest, kui see tulenes 
otseselt asjaolust, et tema suhtes oli toime 
pandud mõni artiklis 2 nimetatud tegu.

Liikmesriigid ei võta inimkaubanduse
ohvreid prostitutsiooni või sisserännet 
käsitlevate riiklike õigusaktide alusel 
ja/või nende isikute sunnitud osalemise 
eest muus ebaseaduslikus tegevuses 
vastutusele ega karista neid, kui nende 
tegevus tulenes otseselt asjaolust, et nende
suhtes oli toime pandud mõni artiklis 2 
nimetatud tegu.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid näevad vastavalt oma 
õigussüsteemi aluspõhimõtetele ette 
võimaluse jätta inimkaubanduse ohvrile
süüdistus esitamata või karistus 
määramata kuritegelikus tegevuses 
sunnitud osalemise eest, kui see tulenes 
otseselt asjaolust, et tema suhtes oli toime 
pandud mõni artiklis 2 nimetatud tegu.

Liikmesriigid, vastavalt oma õigussüsteemi 
aluspõhimõtetele, ei esita inimkaubanduse 
ohvrile süüdistust ega määra karistust
kuritegelikus tegevuses sunnitud osalemise 
eest, kui see tulenes otseselt asjaolust, et 
tema suhtes oli toime pandud mõni artiklis 
2 nimetatud tegu.

Or. en
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Muudatusettepanek 143
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklites 2 ja 3 
nimetatud süütegude uurimine ja nende 
eest süüdistuse esitamine ei sõltu ohvri 
antud tunnistusest ega süüdistusest ning et 
kriminaalmenetlust võib jätkata ka juhul, 
kui ohver on oma avalduse tagasi võtnud.

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklites 2 ja 3 
nimetatud süütegude uurimine ja nende 
eest süüdistuse esitamine ei sõltu ohvri 
antud tunnistusest ega süüdistusest ning et 
kriminaalmenetlust võib jätkata ka juhul, 
kui ohver on oma avalduse tagasi võtnud. 
Sellisel juhul tuleks algatada ja/või lisaks 
sellele tagada asjakohased abi- ja 
kaitsemeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklites 2 ja 3 
nimetatud süütegude uurimine ja nende 
eest süüdistuse esitamine ei sõltu ohvri 
antud tunnistusest ega süüdistusest ning et 
kriminaalmenetlust võib jätkata ka juhul, 
kui ohver on oma avalduse tagasi võtnud.

1. Liikmesriigid tagavad vastavalt oma 
siseriiklikele seadustele, et artiklites 2 ja 3 
nimetatud süütegude uurimine ja nende 
eest süüdistuse esitamine ei sõltu ohvri 
antud tunnistusest ega süüdistusest ning et 
kriminaalmenetlust võib jätkata ka juhul, 
kui ohver on oma avalduse tagasi võtnud.

Or. en
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Muudatusettepanek 145
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et piisava aja jooksul pärast 
ohvri täisealiseks saamist oleks võimalik 
esitada süüdistus mis tahes artiklites 2 ja 3 
nimetatud süüteo eest.

2. Liikmesriigid võtavad vastavalt oma 
siseriiklikele seadustele vajalikud 
meetmed, et piisava aja jooksul pärast 
ohvri täisealiseks saamist oleks võimalik 
esitada süüdistus mis tahes artiklites 2 ja 3 
nimetatud süüteo eest.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid rakendavad vajalikke 
meetmeid tagamaks tõendusmaterjali, 
näiteks ohvrite tunnistuste 
videosalvestiste, võimalikult kiire 
kogumise ja turvamise.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et isikud, üksused või 
asutused, kelle ülesandeks on artiklites 2 ja 
3 nimetatud süütegude uurimine või nende 

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et isikud, üksused või 
asutused, kelle ülesandeks on artiklites 2 ja 
3 nimetatud süütegude uurimine või nende 
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eest süüdistuse esitamine, oleksid saanud
nõuetekohase koolituse.

eest süüdistuse esitamine, oleksid saanud 
koolituse inimõiguste, naiste õiguste ja 
soolise võrdõiguslikkuse alal.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et isikud, üksused või 
asutused, kelle ülesandeks on artiklites 2 ja 
3 nimetatud süütegude uurimine või nende 
eest süüdistuse esitamine, oleksid saanud
nõuetekohase koolituse.

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et isikud, üksused või 
asutused, kelle ülesandeks on artiklites 2 ja 
3 nimetatud süütegude uurimine või nende 
eest süüdistuse esitamine, oleksid saanud 
koolituse inimõiguste, naiste õiguste ja 
soolise võrdõiguslikkuse alal.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et isikud, üksused või 
asutused, kelle ülesandeks on artiklites 2 ja 
3 nimetatud süütegude uurimine või nende 
eest süüdistuse esitamine, oleksid saanud 
nõuetekohase koolituse.

3. Liikmesriigid võtavad vastavalt oma 
siseriiklikele seadustele vajalikud 
meetmed tagamaks, et isikud, üksused või 
asutused, kelle ülesandeks on artiklites 2 ja 
3 nimetatud süütegude uurimine või nende 
eest süüdistuse esitamine, oleksid saanud 
nõuetekohase koolituse.

Or. en
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Muudatusettepanek 150
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada organiseeritud 
kuritegevuse või muude raskete kuritegude 
puhul kasutatavate tõhusate 
uurimisvahendite kättesaadavus isikutele, 
üksustele või asutustele, kelle ülesandeks 
on artiklites 2 ja 3 nimetatud süütegude 
uurimine või nende eest süüdistuse 
esitamine.

4. Liikmesriigid võtavad vastavalt oma
siseriiklikule seadusele vajalikud 
meetmed, et tagada organiseeritud 
kuritegevuse või muude raskete kuritegude 
puhul kasutatavate tõhusate 
uurimisvahendite kättesaadavus isikutele, 
üksustele või asutustele, kelle ülesandeks 
on artiklites 2 ja 3 nimetatud süütegude 
uurimine või nende eest süüdistuse 
esitamine.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklites 2 ja 3 
nimetatud süütegusid uuritaks 
ühisjuurdluste, kriminaalmenetluste 
koordineerimise ja vastastikuse õigusabi 
kaudu koostöös Europoli ja Eurojustiga. 

Or. it

Selgitus

Võttes arvesse, et kõnealused kuriteod on sageli piiriülesed, peavad liikmesriigid, EUROPOL 
ja EUROJUST tegema kurjategijate jälitamisel koostööd.
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Muudatusettepanek 152
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et kehtestada oma jurisdiktsioon 
artiklites 2 ja 3 nimetatud süütegude puhul, 
kui:

1. Liikmesriigid võtavad vastavalt oma 
siseriiklikele seadustele vajalikud 
meetmed, et kehtestada oma jurisdiktsioon 
artiklites 2 ja 3 nimetatud süütegude puhul, 
kui:

Or. en

Muudatusettepanek 153
Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui kuriteo toimepanija on selle riigi 
kodanik või tema alaline elukoht asub selle 
riigi territooriumil või

(b) kui kuriteo toimepanija on selle riigi 
kodanik või tema alaline elukoht asub selle 
riigi territooriumil või ta viibib seal muul 
põhjusel või

Or. it

Selgitus

Alalise elukoha mõistele tuleb lisada kurjategija liikmesriigis viibimise mõiste, et liikmesriigi 
jurisdiktsioon laieneks õigusjärgselt ka ettepanekus nimetatud juhtudele kuriteo ohvri kasuks.

Muudatusettepanek 154
Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kuritegu on toime pandud selle riigi (c) kuritegu on toime pandud selle riigi 
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kodaniku vastu või isiku vastu, kelle 
alaline elukoht on selle riigi territooriumil, 
või

kodaniku vastu või isiku vastu, kes viibib 
või kelle alaline elukoht on selle riigi 
territooriumil, või

Or. it

Selgitus

Alalise elukoha mõistele tuleb lisada ohvri liikmesriigi territooriumil viibimise mõiste, et 
liikmesriigi jurisdiktsioon laieneks õigusjärgselt ka ettepanekus nimetatud juhtudele kuriteo 
ohvri kasuks.

Muudatusettepanek 155
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et ohvrile pakutakse 
abi ja toetust enne kriminaalmenetlust, 
selle ajal ning asjakohase aja jooksul pärast 
seda, et tal oleks võimalik kasutada 
nõukogu 15. märtsi 2001. aasta 
raamotsuses 2001/220/JSK (ohvrite 
seisundi kohta kriminaalmenetluses) ja 
käesolevas direktiivis sätestatud õigusi.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, mida nende riigi valitsus peab 
asjakohaseks, tagamaks, et ohvritele
pakutakse abi ja toetust enne 
kriminaalmenetlust, selle ajal ning 
asjakohase aja jooksul pärast seda, et neil
oleks võimalik kasutada nõukogu 15. 
märtsi 2001. aasta raamotsuses 
2001/220/JSK (ohvrite seisundi kohta 
kriminaalmenetluses) ja käesolevas 
direktiivis sätestatud õigusi.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et isikule pakutakse 
abi ja toetust kohe, kui pädevad asutused 

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et isikule pakutakse 
abi ja toetust kohe, kui pädevad asutused 
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on saanud andmeid selle kohta, et isiku 
suhtes võib olla toime pandud mõni 
artiklites 2 ja 3 nimetatud süütegu.

on saanud andmeid selle kohta, et isiku 
suhtes võib olla toime pandud mõni 
artiklites 2 ja 3 nimetatud süütegu. 
Inimkaubanduse ohvritel peaks olema 
õigus saada abi ja kaitset ning neile tuleks 
anda võimalus saada ajutine elamisluba 
sõltumata sellest, kas nad on valmis 
koostööks kriminaalmenetluses.

Or. en

Selgitus

Turvakaalutlustel tuleks ohvritele tagada kaitse ja vajadusel ajutine elamisluba 
kriminaalmenetluse ajaks.

Muudatusettepanek 157
Anna Hedh, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et luua koostöös asjaomaste 
tugiorganisatsioonidega nõuetekohased 
mehhanismid ohvrite varajaseks 
tuvastamiseks, toetamiseks ja abistamiseks.

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et luua koostöös asjaomaste 
tugiorganisatsioonidega, ka selle 
valdkonna tunnustatud ja aktiivsete 
valitsuseväliste organisatsioonidega,
nõuetekohased mehhanismid ohvrite 
varajaseks tuvastamiseks, toetamiseks ja 
abistamiseks. Selliste meetmete hulka 
peaks kuuluma inimkaubanduse ohvrite 
tuvastamiseks ette nähtud ELi 
üldprotokollide väljaarendamisele 
pakutav toetus, mis väljendub parimate 
tavade vahetamises vastavate osalejate, 
eelkõige avalik-õiguslike ja eraõiguslike 
sotsiaalteenistuste vahel.

Or. en
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Muudatusettepanek 158
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et luua koostöös asjaomaste 
tugiorganisatsioonidega nõuetekohased 
mehhanismid ohvrite varajaseks 
tuvastamiseks, toetamiseks ja abistamiseks. 

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et luua koostöös asjaomaste 
tugiorganisatsioonidega nõuetekohased 
mehhanismid ohvrite varajaseks 
tuvastamiseks, toetamiseks ja abistamiseks. 
Liikmesriigid teevad tihedat koostööd 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega, 
kaasa arvatud organisatsioonidega, kes 
pakuvad teenuseid inimkaubanduse 
ohvritele, meeste vägivalla ohvriks 
langenud naistele ning ekspluateerimise 
eri vormide, ka seksuaalse 
ekspluateerimise ohvritele.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et luua koostöös asjaomaste 
tugiorganisatsioonidega nõuetekohased 
mehhanismid ohvrite varajaseks 
tuvastamiseks, toetamiseks ja abistamiseks.

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et luua koostöös asjaomaste 
tugiorganisatsioonidega nõuetekohased 
mehhanismid ohvrite varajaseks 
tuvastamiseks, toetamiseks ja abistamiseks. 
Liikmesriigid teevad tihedat koostööd 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega, 
kaasa arvatud organisatsioonidega, kes 
pakuvad teenuseid inimkaubanduse 
ohvritele, meeste vägivalla ohvriks 
langenud naistele ning ekspluateerimise 
eri vormide, ka seksuaalse 
ekspluateerimise ohvritele.
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Or. en

Muudatusettepanek 160
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et luua koostöös asjaomaste 
tugiorganisatsioonidega nõuetekohased 
mehhanismid ohvrite varajaseks 
tuvastamiseks, toetamiseks ja abistamiseks.

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et luua nõuetekohased 
mehhanismid ohvrite varajaseks 
tuvastamiseks, toetamiseks ja abistamiseks
koostöös asjaomaste 
tugiorganisatsioonidega, kaasa arvatud 
organisatsioonidega, kes pakuvad 
teenuseid inimkaubanduse ohvritele, 
meeste vägivalla ohvriks langenud 
naistele ning ekspluateerimise eri 
vormide, ka seksuaalse ekspluateerimise 
ohvritele.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Judith Sargentini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et luua koostöös asjaomaste 
tugiorganisatsioonidega nõuetekohased 
mehhanismid ohvrite varajaseks 
tuvastamiseks, toetamiseks ja abistamiseks.

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et luua koostöös asjaomaste 
tugiorganisatsioonidega nõuetekohased 
mehhanismid ohvrite varajaseks 
tuvastamiseks, toetamiseks ja abistamiseks, 
kaasa arvatud järelemõtlemiseks ja 
taastumiseks ette nähtud aeg, mis 
võimaldab ohvril kuriteo toimepanijast 
vabaneda.

Or. en
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Selgitus

Inimkaubanduse ohvrite toetamisel tuleks võtta arvesse, et ohvrite ärakasutamine on nii 
füüsiline kui ka psühholoogiline ning et ohvril on vaja aega taastumiseks enne, kui ta saab 
kohtus ütlusi anda ja tunnistajaks olla. 

Muudatusettepanek 162
Judith Sargentini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui liikmesriigi pädevad 
ametiasutused on tuvastanud, et isik on 
inimkaubanduse ohver, kaalutlevad 
liikmesriigid isikule elamisloa väljastamist 
vastavalt nõukogu direktiivile 2004/81/EÜ 
elamisloa väljaandmise kohta pädevate 
asutustega koostööd tegevatele 
kolmandate riikide kodanikele, kes on 
inimkaubanduse ohvrid või kelle 
ebaseaduslikule sisserändele on kaasa 
aidatud.

Or. en

Selgitus

Direktiivi 2004/81/EÜ olemasolu tuleks selgelt esile tuua artiklis, kus käsitletakse 
inimkaubanduse ohvrite abistamist ja kaitset.

Muudatusettepanek 163
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad 
suunamismehhanismi olemasolu, mille 
kaudu riiklikud osalejad suunavad 
inimkaubanduse ohvrid asjakohastesse 
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tugiasutustesse ja -organisatsioonidesse, 
et tuvastada ohvrid ja võimaldada neile 
vajalik hooldus ja nõustamine. 
Selle hulka kuulub rahvusvahelist kaitset 
vajavatele isikutele suunamismehhanismi 
võimaldamine vastavalt nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/83/EÜ 
(miinimumnõuete kohta, mida 
kolmandate riikide kodanikud ja 
kodakondsuseta isikud peavad täitma, et 
saada pagulase või muul põhjusel 
rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus, 
ja antava kaitse sisu kohta)1 artiklitele 9 
ja 15 ning õiguskaitseasutuste ja riikide 
varjupaigaasutuste vahelise koostöö 
tagamine.
__________
1 ELT L 304, 30.9.2004, lk 12.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Liikmesriigid tagavad 
inimkaubanduse ohvritega töötavate 
sõltumatute tugiorganisatsioonide ja 
teenuseosutajate jätkusuutlikkuse ning 
koostöös inimkaubanduse vastase võitluse 
ELi koordinaatoriga soodustavad 
ohvritele otsese abi ja toetuse 
pakkumisega tegelevate organisatsioonide 
üle-euroopalise võrgustiku loomist.

Or. en
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Muudatusettepanek 165
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 2 viidatud abi ja toetust 
pakutakse ohvri nõusolekul ja teadmisel 
ning sellega kindlustatakse vähemalt ohvri 
toimetulekut tagav elatustase, sealhulgas 
nõuetekohane ja turvaline majutus ning 
materiaalne abi, vajalik arstiabi, mis 
hõlmab ka psühholoogilist abi, nõustamine 
ja teavitamine keeles, mida ohver mõistab, 
vajaduse korral suulise ja kirjaliku tõlke 
teenused ning lapse puhul õigus haridusele.
Liikmesriigid hoolitsevad erivajadustega 
ohvri eest.

5. Lõikes 2 ja 3 viidatud abi ja toetust 
pakutakse ohvri nõusolekul ja teadmisel 
ning sellega kindlustatakse ajutine 
elamisluba ja vähemalt ohvri toimetulekut 
tagav elatustase, sealhulgas nõuetekohane 
ja turvaline majutus ning materiaalne abi, 
vajalik arstiabi, mis hõlmab ka 
psühholoogilist abi, nõustamine ja 
teavitamine keeles, mida ohver mõistab, 
vajaduse korral suulise ja kirjaliku tõlke 
teenused ning lapse puhul õigus haridusele.
Liikmesriigid hoolitsevad erivajadustega 
ohvri eest.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 2 viidatud abi ja toetust 
pakutakse ohvri nõusolekul ja teadmisel 
ning sellega kindlustatakse vähemalt ohvri 
toimetulekut tagav elatustase, sealhulgas 
nõuetekohane ja turvaline majutus ning 
materiaalne abi, vajalik arstiabi, mis 
hõlmab ka psühholoogilist abi, 
nõustamine ja teavitamine keeles, mida 
ohver mõistab, vajaduse korral suulise ja 
kirjaliku tõlke teenused ning lapse puhul 
õigus haridusele. Liikmesriigid hoolitsevad 
erivajadustega ohvri eest.

5. Lõikes 2 viidatud abi ja toetust 
pakutakse ohvri nõusolekul ja teadmisel 
ning sellega kindlustatakse vähemalt ohvri 
toimetulekut tagav elatustase, sealhulgas 
nõuetekohane ja turvaline majutus ning 
materiaalne abi, vajalik arstiabi,
psühholoogiline ja vaimne abi, 
nõustamine ja teavitamine keeles, mida 
ohver mõistab, vajaduse korral suulise ja 
kirjaliku tõlke teenused ning lapse puhul 
õigus haridusele. Liikmesriigid hoolitsevad 
erivajadustega ohvri eest.

Or. en
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Selgitus

Vaimne abi on üks element, mis koos kõnealuses sättes loetletud ülejäänud teguritega võib 
olla abiks inimkaubanduse ohvritele tõhusa abi ja toetuse pakkumisel.

Muudatusettepanek 167
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 2 viidatud abi ja toetust 
pakutakse ohvri nõusolekul ja teadmisel 
ning sellega kindlustatakse vähemalt ohvri 
toimetulekut tagav elatustase, sealhulgas 
nõuetekohane ja turvaline majutus ning 
materiaalne abi, vajalik arstiabi, mis 
hõlmab ka psühholoogilist abi, nõustamine 
ja teavitamine keeles, mida ohver mõistab, 
vajaduse korral suulise ja kirjaliku tõlke 
teenused ning lapse puhul õigus haridusele.
Liikmesriigid hoolitsevad erivajadustega 
ohvri eest.

5. Lõikes 2 viidatud abi ja toetust 
pakutakse ohvri nõusolekul ja teadmisel 
ning sellega kindlustatakse vähemalt ohvri 
toimetulekut tagav elatustase, sealhulgas 
nõuetekohane ja turvaline majutus ning 
materiaalne abi, vajalik arstiabi, mis 
hõlmab ka psühholoogilist abi, nõustamine 
ja teavitamine keeles ja vormis, mida ohver 
mõistab, vajaduse korral suulise ja kirjaliku 
tõlke teenused ning lapse puhul õigus 
haridusele. Liikmesriigid hoolitsevad 
erivajadustega ohvri eest.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid tagavad, et nii 
vastuvõttev riik kui ka päritoluriik 
võimaldavad inimkaubanduse ohvritele 
ohutu tagasipöördumise. Inimkaubanduse 
ohvritele tuleks repatrieerimise osas 
pakkuda valikuvõimalust juhul, kui on 
põhjust järeldada, et repatrieerimine võib 
kaasa tuua tõsise ohu nende julgeolekule 
või et tagasijõudmisel on neil tõsine oht 
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uuesti inimkaubanduse ohvriks langeda 

Or. en

Muudatusettepanek 169
Eva-Britt Svensson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et 
inimkaubanduse ohvrile pakutakse 
viivitamata tasuta õigusnõustamist ja 
esindamist, sealhulgas hüvitise taotlemise 
korral. Kui ohvril ei ole piisavalt rahalisi 
vahendeid, pakutakse esindamist tasuta. 
Käesolev lõige ei piira artikli 14 lõike 2 
kohaldamist, kui ohver on laps. 

2. Liikmesriigid tagavad, et 
inimkaubanduse ohvrile pakutakse 
viivitamata tasuta õigusnõustamist ja 
esindamist, sealhulgas hüvitise taotlemise 
korral. Kui ohvril ei ole piisavalt rahalisi 
vahendeid, pakutakse esindamist tasuta. 
Liikmesriikidel tuleks luua kuriteo 
ohvritele kompensatsiooni maksmise 
fond, mille kaudu kõik inimkaubanduse 
ohvrid saaksid rahalist kompensatsiooni. 
Sellesse fondi tuleks suunata inimestega 
kaubitsejatelt konfiskeeritud vara.
Käesolev lõige ei piira artikli 14 lõike 2 
kohaldamist, kui ohver on laps. 

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taotletakse ohvrite kaitse ning nendele osutatava abi ja toetuse 
laiendamist.

Muudatusettepanek 170
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et 
inimkaubanduse ohvrile pakutakse 
viivitamata tasuta õigusnõustamist ja 

2. Liikmesriigid tagavad, et 
inimkaubanduse ohvrile pakutakse 
viivitamata tasuta õigusnõustamist ja 
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esindamist, sealhulgas hüvitise taotlemise 
korral. Kui ohvril ei ole piisavalt rahalisi 
vahendeid, pakutakse esindamist tasuta.
Käesolev lõige ei piira artikli 14 lõike 2 
kohaldamist, kui ohver on laps.

esindamist, sealhulgas hüvitise taotlemise 
korral. Käesolev lõige ei piira artikli 14 
lõike 2 kohaldamist, kui ohver on laps.

Or. lt

Muudatusettepanek 171
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et 
inimkaubanduse ohvrile pakutakse 
viivitamata tasuta õigusnõustamist ja 
esindamist, sealhulgas hüvitise taotlemise 
korral. Kui ohvril ei ole piisavalt rahalisi 
vahendeid, pakutakse esindamist tasuta.
Käesolev lõige ei piira artikli 14 lõike 2 
kohaldamist, kui ohver on laps.

2. Liikmesriigid tagavad, et 
inimkaubanduse ohvrile pakutakse 
viivitamata tasuta õigusnõustamist ja 
esindamist, sealhulgas hüvitise ja 
kinnipeetud palga taotlemise korral. Kui 
ohvril ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, 
pakutakse esindamist tasuta. Käesolev 
lõige ei piira artikli 14 lõike 2 kohaldamist, 
kui ohver on laps.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et 
inimkaubanduse ohvrile pakutakse 
viivitamata tasuta õigusnõustamist ja 
esindamist, sealhulgas hüvitise taotlemise 
korral. Kui ohvril ei ole piisavalt rahalisi 
vahendeid, pakutakse esindamist tasuta.
Käesolev lõige ei piira artikli 14 lõike 2 
kohaldamist, kui ohver on laps.

2. Liikmesriigid tagavad, et 
inimkaubanduse ohvrile pakutakse 
viivitamata tasuta õigusnõustamist ja 
esindamist, sealhulgas hüvitise ja 
kinnipeetud palga taotlemise korral. Kui 
ohvril ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, 
pakutakse esindamist tasuta. Käesolev 
lõige ei piira artikli 14 lõike 2 kohaldamist, 
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kui ohver on laps.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad mehhanismide 
olemasolu inimkaubanduse ohvritele 
kompensatsiooni maksmiseks sõltumata 
sellest, kas kuriteost saadud tulu on 
konfiskeeritud või mitte.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Piiramata kaitseõigust, võimaldavad 
kõik liikmesriigid vajaduse korral ja 
juhul, kui see on kooskõlas nende 
õigussüsteemi aluspõhimõtetega, jätta
tunnistajana esineva inimkaubanduse ohvri
isiku avalikustamata.

3. Piiramata kaitseõigust, rakendavad 
liikmesriigid kõik võimalikud meetmed, et 
tagada tunnistajatena esinevatele 
inimkaubanduse ohvritele parim võimalik 
kaitse, kasutades muu hulgas 
videokonverentsi võimalust. Selline kaitse 
peaks samuti tagama, et tunnistajana 
esineva inimkaubanduse ohvri isikut ei 
avalikustata.

Or. en
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Muudatusettepanek 175
Anna Hedh, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et 
inimkaubanduse ohver saab võimaluse 
korral lähtuvalt riskihindamisest ja 
kooskõlas riikliku õiguse või menetlustega 
asjakohast kaitset, muu hulgas võimaluse 
osaleda tunnistajakaitse programmides või 
muudes samalaadsetes meetmetes.

4. Liikmesriigid tagavad, et 
inimkaubanduse ohver saab võimaluse 
korral lähtuvalt riskihindamisest ja 
kooskõlas riikliku õiguse või menetlustega 
asjakohast kaitset, muu hulgas võimaluse 
osaleda tunnistajakaitse programmides või 
muudes samalaadsetes meetmetes. 
Liikmesriigid tagavad kooskõlas 
siseriiklikes õigusaktides või menetlustes 
sätestatud alustega, et inimkaubanduse 
ohvrite vastuvõtu ja toetamisega tegelevad 
valitsusevälised organisatsioonid on 
kaitstud kättemaksu, ähvarduste ja 
hirmutamise eest.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et 
inimkaubanduse ohver saab võimaluse 
korral lähtuvalt riskihindamisest ja 
kooskõlas riikliku õiguse või menetlustega 
asjakohast kaitset, muu hulgas võimaluse 
osaleda tunnistajakaitse programmides või 
muudes samalaadsetes meetmetes.

4. Liikmesriigid tagavad, et 
inimkaubanduse ohver saab võimaluse 
korral lähtuvalt riskihindamisest ja 
kooskõlas riikliku õiguse või menetlustega 
asjakohast kaitset, muu hulgas võimaluse 
osaleda tunnistajakaitse programmides või 
muudes samalaadsetes meetmetes. 
Individuaalses riskihindamises tuleks 
arvestada ohvri olukorraga, mis võib 
ohvri muuta eriti kaitsetuks, kaasa 
arvatud soo, raseduse, tervisliku seisundi, 
puude või sisserändaja staatuse tõttu.
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Or. en

Muudatusettepanek 177
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et 
inimkaubanduse ohver saab võimaluse 
korral lähtuvalt riskihindamisest ja 
kooskõlas riikliku õiguse või menetlustega 
asjakohast kaitset, muu hulgas võimaluse 
osaleda tunnistajakaitse programmides või 
muudes samalaadsetes meetmetes. 

4. Liikmesriigid tagavad, et 
inimkaubanduse ohver saab võimaluse 
korral lähtuvalt riskihindamisest ja 
kooskõlas riikliku õiguse või menetlustega 
asjakohast kaitset, muu hulgas võimaluse 
osaleda tunnistajakaitse programmides või 
muudes samalaadsetes meetmetes. 
Individuaalses riskihindamises tuleks 
arvestada ohvri olukorraga, mis võib ta 
muuta eriti kaitsetuks, kaasa arvatud soo, 
raseduse, tervisliku seisundi, puude või 
sisserändaja staatuse tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Inimkaubanduse lapsohvrile pakutakse 
abi, toetust ja kaitset, võttes arvesse lapse 
huvisid. 

1. Inimkaubanduse lapsohvrile pakutakse 
abi, toetust ja kaitset, võttes arvesse lapse 
huvisid. Liikmesriigid teevad tihedat 
koostööd kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega, kaasa arvatud 
organisatsioonidega, kes pakuvad 
teenuseid inimkaubanduse ohvritele, 
meeste vägivalla ohvriks langenud 
naistele ning ekspluateerimise eri 
vormide, ka seksuaalse ekspluateerimise 
ohvritele.
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Muudatusettepanek 179
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Inimkaubanduse lapsohvrile pakutakse 
abi, toetust ja kaitset, võttes arvesse lapse 
huvisid.

1. Inimkaubanduse lapsohvrile pakutakse 
abi, toetust ja kaitset, võttes arvesse lapse 
huvisid. Liikmesriigid teevad tihedat 
koostööd kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega, kaasa arvatud 
organisatsioonidega, kes pakuvad 
teenuseid inimkaubanduse ohvritele, 
meeste vägivalla ohvriks langenud 
naistele ning ekspluateerimise eri 
vormide, ka seksuaalse ekspluateerimise 
ohvritele.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Inimkaubanduse lapsohvrile pakutakse 
abi, toetust ja kaitset, võttes arvesse lapse 
huvisid.

1. Inimkaubanduse lapsohvrile pakutakse 
abi, toetust ja kaitset, võttes arvesse lapse 
huvisid ning austades rahvusvahelisi 
inimõiguste norme.

Or. en
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Muudatusettepanek 181
Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid määravad vajaduse
korral kultuurilise vahendaja ja 
sotsiaaltöötaja, et luua ohvri aitamiseks 
asjakohane ja personaliseeritud 
programm, mis vastab tema vajadustele.

Or. it

Selgitus

Kultuurilise vahendaja ja sotsiaaltöötaja olemasolu aitab ületada võimalikud ohvri 
erinevatest ühiskondlikest ja kultuurilistest tavadest ja päritolust tulenevad kultuuribarjäärid.

Muudatusettepanek 182
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et erimeetmed 
inimkaubanduse lapsohvri lühi- ja 
pikaajaliseks abistamiseks ja toetamiseks 
tema füüsilise ja psühhosotsiaalse 
taastumise raames võetakse pärast iga 
lapsohvri konkreetse olukorra hindamist, 
milles võetakse nõuetekohaselt arvesse 
lapse seisukohti, vajadusi ja huve.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et erimeetmed 
inimkaubanduse lapsohvri lühi- ja 
pikaajaliseks kaitsmiseks, abistamiseks ja 
toetamiseks tema füüsilise ja 
psühhosotsiaalse taastumise raames 
võetakse pärast iga lapsohvri konkreetse 
olukorra hindamist, milles võetakse 
nõuetekohaselt arvesse lapse seisukohti, 
vajadusi ja huve. Kui riiklike õigusaktide 
kohaselt vanemliku vastutuse kandjad ei 
saa last esindada enda ja lapsohvri huvide 
konflikti tõttu või kui laps on saatjata või 
perekonnast lahutatud, määravad 
liikmesriigid inimkaubanduse lapsohvrile 
kriminaaluurimises ja -menetluses 
hooldaja ja seadusliku esindaja alates 
hetkest, mil riigiasutused on ohvri 
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tuvastanud.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et erimeetmed 
inimkaubanduse lapsohvri lühi- ja 
pikaajaliseks abistamiseks ja toetamiseks 
tema füüsilise ja psühhosotsiaalse 
taastumise raames võetakse pärast iga 
lapsohvri konkreetse olukorra hindamist, 
milles võetakse nõuetekohaselt arvesse 
lapse seisukohti, vajadusi ja huve.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et erimeetmed 
inimkaubanduse lapsohvri lühi- ja 
pikaajaliseks kaitsmiseks ning 
psühholoogiliseks, meditsiiniliseks ja 
õigusalaseks abistamiseks ja toetamiseks 
tema füüsilise ja psühhosotsiaalse 
taastumise raames võetakse pärast iga 
lapsohvri konkreetse olukorra hindamist, 
milles võetakse nõuetekohaselt arvesse 
lapse seisukohti, vajadusi ja huve.

Or. lt

Muudatusettepanek 184
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid, et tagada eriabi ja toetus
lastele, kes on ebaseadusliku 
adopteerimise ohvrid.

Or. en
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Muudatusettepanek 185
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajaduse ja
võimaluse korral meetmed, et pakkuda abi 
ja toetust inimkaubanduse lapsohvri 
perekonnale, kui see asub liikmesriigi 
territooriumil. Eelkõige kohaldavad 
liikmesriigid vajaduse ja võimaluse korral 
perekonna suhtes nõukogu raamotsuse 
2001/220/JSK artiklit 4.

2. Liikmesriigid võtavad võimaluse korral
alati meetmed, et pakkuda abi ja toetust 
inimkaubanduse lapsohvri perekonnale, kui 
see asub liikmesriigi territooriumil.
Eelkõige kohaldavad liikmesriigid 
vajaduse ja võimaluse korral perekonna 
suhtes nõukogu raamotsuse 2001/220/JSK 
artiklit 4.

Or. it

Selgitus

Käesoleva sätte sõnastust on muudetud tugevamaks, et toetada ja pakkuda vajalikku abi 
inimkaubanduse ohvriks langenud alaealistele ja nende perekondadele, et tagada võimalikult 
suure abi andmine kõnealusele haavtavale inimrühmale.

Muudatusettepanek 186
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui laps on saatjata või perekonnast 
lahutatud, võetakse meetmeid, et leida 
lapse jaoks püsiv lahendus, kusjuures 
eelkõige tuleb silmas pidada lapse huvisid 
ning kasutada kõiki vajalikke 
menetluslikke kaitsemeetmeid. Püsivate 
lahenduste hulka võib kuuluda lapse 
integreerimine vastuvõtvasse ühiskonda, 
lapse perekonnaga taasühinemine mõnes 
muus liikmesriigis või kolmandas riigis, 
lapse tagasipöördumine päritoluriiki ja 
taasintegreerumine perekonnaga selles 
riigis. Inimkaubanduse lapsohvrite puhul, 
kes vajavad rahvusvahelist kaitset, võib 
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integreerimine vastuvõtvasse ühiskonda 
sisaldada pöördumist siseriikliku pädeva 
varjupaigaasutuse poole.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Lívia Járóka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui perekond ei asu liikmesriigi 
territooriumil, annab liikmesriik lapsele 
abi perekonna juurde naasmiseks ja 
sellega taasühinemiseks või lapse 
ühinemiseks perekonnaga mõnes teises 
liikmesriigis või kolmandas riigis, kui see 
on lapse huvidega rohkem kooskõlas, 
tekitamata sealjuures lapse jaoks ohtu 
uuesti inimkaubanduse ohvriks langeda; 
juhul, kui ükski nendest lahendustest ei 
ole võimalik või ei vasta lapse huvidele, 
leiab liikmesriik kooskõlas lapse huvidega 
tema jaoks püsiva lahenduse, pöördudes 
muu hulgas ka pädevate riiklike 
varjupaigaasutuste poole, kes tegelevad 
rahvusvahelist kaitset vajavate 
inimkaubanduse lapsohvrite 
probleemidega.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid loovad koostöös 
valitsusväliste organisatsioonide, 
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riigiametite ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega otsese abi 
programmid, et võimaluse korral aidata 
kaasa ohvrite vabatahtlikule 
tagasipöördumisele kodumaale ja seal 
taasintegreerumisele.

Or. it

Selgitus

Ohvri tagasipöördumine kodumaale ja seal taasintegreerumine, kui julgeolekutingimused 
seda lubavad, peab olema täiesti vabatahtlik ja selle puhul tuleb arvestada ohvri huve.

Muudatusettepanek 189
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et õigusasutused 
määravad inimkaubanduse lapsohvrile 
kriminaaluurimises ja -menetluses 
eriesindaja, kui riiklike õigusaktide 
kohaselt vanemliku vastutuse kandjad ei 
saa last esindada enda ja lapsohvri huvide 
konflikti tõttu või kui laps on saatjata või 
perekonnast lahutatud.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et õigusasutused 
määravad inimkaubanduse lapsohvrile 
kriminaaluurimises ja -menetluses 
eriesindaja, kui riiklike õigusaktide 
kohaselt vanemliku vastutuse kandjad ei 
saa last esindada enda ja lapsohvri huvide 
konflikti tõttu või kui laps on saatjata või 
perekonnast lahutatud.
Lapsele määratud eriesindaja nõustab ja 
kaitseb last ning tagab, et kõik otsused 
võetakse vastu lapse huvides, samuti 
kasutab eriesindaja vajadusel lapse eest 
tema õigusvõimet. 
Eriesindajat tuleks teavitada kõigist 
lapsega seonduvatest meetmetest, ning 
temaga selles osas nõu pidada. 
Eriesindajal peavad olema vajalikud 
teadmised, et tagada lapse huvide 
kaitsmine ning lapse õigusalaste, 
sotsiaalsete, tervishoiualaste, 
psühholoogiliste, materiaalsete ja 
haridusalaste vajadustega nõuetekohane 
arvestamine. 
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Or. en

Selgitus

Lapsele määratava eriesindaja rolli ja kvalifikatsiooni tuleks selgitada.

Muudatusettepanek 190
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) toimuvad vestlused lapsohvriga 
vajaduse korral selleks loodud või 
kohandatud ruumides;

b) toimuvad vestlused lapsohvriga 
vajaduse korral selleks loodud või 
kohandatud ruumides, kus laps tunneb 
ennast kindlalt;

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taotletakse lapse kaitstuse tasandi tõstmist.

Muudatusettepanek 191
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) juhib vajaduse korral vestlust 
lapsohvriga või viibib selle juures selleks 
koolitatud spetsialist;

(c) juhib vajaduse korral vestlust 
lapsohvriga või viibib selle juures selleks 
koolitatud spetsialist, kes on koolitatud ka 
inimõiguste, naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse alal;

Or. en
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Muudatusettepanek 192
Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) võib lapsohvriga kaasas olla tema 
esindaja või vajaduse korral tema valitud 
täiskasvanu, kui selle isiku suhtes ei ole 
tehtud vastupidist põhjendatud otsust.

(f) võib lapsohvriga kaasas olla tema 
esindaja ja/või konkreetselt pädeva 
sotsiaalteenistuse määratud hooldaja 
ja/või vajaduse korral tema valitud 
täiskasvanu, kui selle isiku suhtes ei ole 
tehtud vastupidist põhjendatud otsust.

Or. it

Selgitus

Need kolm isikut – esindaja, hooldaja või täiskasvanu – on kõik eri viisil sobivad valikud ja 
nende kohalviibimine kas koos või üksinda, vastavalt alaealise soovile ja vajadusele, tuleks 
ette näha selleks, et kaitsta võimalikult hästi ohvri huve.

Muudatusettepanek 193
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõik 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) võib lapsohvriga kaasas olla tema 
esindaja või vajaduse korral tema valitud 
täiskasvanu, kui selle isiku suhtes ei ole 
tehtud vastupidist põhjendatud otsust.

f) peaks lapsohvriga kaasas olema tema
määratud hooldaja, juriidiline esindaja 
või vajaduse korral tema valitud 
täiskasvanu, kui selle isiku suhtes ei ole 
tehtud vastupidist põhjendatud otsust.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taotletakse lapse kaitstuse tasandi tõstmist.
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Muudatusettepanek 194
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad asjakohased 
meetmed, et vähendada kõikide 
inimkaubandusega seotud ärakasutamise 
vormide aluseks olevat nõudlust.

1. Liikmesriigid võtavad asjakohased
halduslikud ja õiguslikud meetmed ning 
meetmed üld- ja kutsehariduse 
valdkonnas, samuti soolise 
võrdõiguslikkuse küsimustes, ning muud 
vajalikud meetmed, et vähendada kõikide 
inimkaubandusega seotud ärakasutamise 
vormide aluseks olevat nõudlust.

Or. lt

Muudatusettepanek 195
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad asjakohased 
meetmed, et vähendada kõikide 
inimkaubandusega seotud ärakasutamise 
vormide aluseks olevat nõudlust.

1. Liikmesriigid võtavad asjakohased 
meetmed, et vähendada kõikide 
inimkaubandusega seotud ärakasutamise 
vormide aluseks olevat nõudlust ja teha 
sellele lõpp.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad asjakohased
meetmed, et vähendada kõikide 

1. Liikmesriigid võtavad rangeimad
meetmed, et vähendada kõikide 
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inimkaubandusega seotud ärakasutamise 
vormide aluseks olevat nõudlust.

inimkaubandusega seotud ärakasutamise 
vormide aluseks olevat nõudlust.

Or. en

Muudatusettepanek 197
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad teadlikkuse 
suurendamise ja inimeste, eelkõige laste, 
inimkaubanduse ohvriks langemise ohu 
vähendamise eesmärgil asjakohaseid 
meetmeid, nagu näiteks teavitus- ja 
teadlikkuse suurendamise kampaaniad ning 
teadus- ja haridusprogrammid, mida 
vajaduse korral korraldatakse koostöös 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega.

2. Liikmesriigid võtavad teadlikkuse 
suurendamise ja inimeste, eelkõige laste, 
inimkaubanduse ohvriks langemise ohu 
vähendamise eesmärgil asjakohaseid 
meetmeid, nagu näiteks teavitus- ja 
teadlikkuse suurendamise kampaaniad ning 
teadus- ja haridusprogrammid, mida 
vajaduse korral korraldatakse koostöös 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega. 
EL käivitab kolmandates riikides 
sarnaseid algatusi, et tõsta teadlikkust 
inimkaubanduse kohta. 

Or. en

Muudatusettepanek 198
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad teadlikkuse 
suurendamise ja inimeste, eelkõige laste, 
inimkaubanduse ohvriks langemise ohu 
vähendamise eesmärgil asjakohaseid 
meetmeid, nagu näiteks teavitus- ja 
teadlikkuse suurendamise kampaaniad ning 
teadus- ja haridusprogrammid, mida 
vajaduse korral korraldatakse koostöös 

2. Liikmesriigid võtavad teadlikkuse 
suurendamise ja inimeste, eelkõige laste, 
inimkaubanduse ohvriks langemise ohu 
vähendamise eesmärgil asjakohaseid 
meetmeid, nagu näiteks teavitus- ja 
teadlikkuse suurendamise kampaaniad ning 
teadus- ja haridusprogrammid, mida 
vajaduse korral korraldatakse koostöös 
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kodanikuühiskonna organisatsioonidega. kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
muude asjakohaste sidusrühmadega.

Or. en

Selgitus

Oleks soovitav muuta mõiste hõlmavamaks ja avaramaks ning kaasata selle sätte 
reguleerimisalasse nii palju huvitatud isikuid, kui võimalik.

Muudatusettepanek 199
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad teadlikkuse 
suurendamise ja inimeste, eelkõige laste, 
inimkaubanduse ohvriks langemise ohu 
vähendamise eesmärgil asjakohaseid 
meetmeid, nagu näiteks teavitus- ja 
teadlikkuse suurendamise kampaaniad ning 
teadus- ja haridusprogrammid, mida 
vajaduse korral korraldatakse koostöös 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega.

2. Liikmesriigid võtavad teadlikkuse 
suurendamise ja inimeste, eelkõige laste ja 
naiste, inimkaubanduse ohvriks langemise 
ohu vähendamise eesmärgil asjakohaseid 
meetmeid, nagu näiteks teavitus- ja 
teadlikkuse suurendamise kampaaniad ning 
teadus- ja haridusprogrammid, mida 
vajaduse korral korraldatakse koostöös 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ülimalt oluline on laienemispoliitika 
osana teha ennetustööd potentsiaalsetele 
ohvritele ja kodanikuühiskonna 
tugevdamisele suunatud teadlikkuse 
tõstmise kampaaniate abil, kuna 
kandidaat- ja võimalikud kandidaatriigid 
on sageli ohvrite päritolu-, transiit- ja/või 
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sihtriigid, ning seetõttu tuleks neid hoida 
ELi ja liikmesriikide huviorbiidis.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võtavad meetmeid 
naiste mõjuvõimu suurendamiseks, et 
vähendada naiste kaitsetust ning ja ohtu 
langeda inimkaubanduse ohvriks.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid edendavad korrapäraste 
koolituste korraldamist ohvrite või 
võimalike ohvritega tõenäoliselt kokku 
puutuvatele ametnikele, sealhulgas 
politsei- ja piirivalveametnikele, 
tööinspektoritele, tervishoiutöötajatele ja
konsulaartöötajatele, et nad oskaksid 
tuvastada inimkaubanduse ohvreid ja 
nendega tegeleda.

3. Liikmesriigid edendavad korrapäraste 
koolituste korraldamist inimkaubanduse 
ohvrite või võimalike ohvritega 
tõenäoliselt kokku puutuvatele ametnikele, 
sealhulgas politsei- ja piirivalveametnikele,
migratsiooniteenistuste ametnikele, 
prokuröridele, advokaatidele, kohtunikele 
ja kohtute töötajatele, tööinspektoritele, 
sotsiaal-, lastekaitse- ja 
tervishoiutöötajatele ning
konsulaartöötajatele – kusjuures 
kohalikest oludest lähtuvalt võiks need 
koolitused hõlmata ka muid avaliku 
võimu kandjate rühmi –, et nad oskaksid 
tuvastada inimkaubanduse ohvreid ja 
võimalikke ohvreid ning nendega tegeleda.
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Or. lt

Muudatusettepanek 203
Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid edendavad korrapäraste 
koolituste korraldamist ohvrite või 
võimalike ohvritega tõenäoliselt kokku 
puutuvatele ametnikele, sealhulgas 
politsei- ja piirivalveametnikele, 
tööinspektoritele, tervishoiutöötajatele ja 
konsulaartöötajatele, et nad oskaksid 
tuvastada inimkaubanduse ohvreid ja 
nendega tegeleda.

3. Liikmesriigid edendavad korrapäraste 
koolituste korraldamist ohvrite või 
võimalike ohvritega tõenäoliselt kokku 
puutuvatele ametnikele, sealhulgas 
politsei- ja piirivalveametnikele, 
tööinspektoritele, tervishoiutöötajatele ja 
konsulaartöötajatele, et nad oskaksid 
tuvastada inimkaubanduse ohvreid ja 
nendega tegeleda, ning ka tõlgid, kui on 
vaja nende teenust.

Or. it

Selgitus

Arvestades, et kuriteod on sageli piiriülesed, on väga tõenäoline, et inimkaubanduse ohvrid ei 
räägi selle liikmesriigi keelt, kus kuritegu toime pandi. Seega oleks tõlkide asjakohane 
koolitamine kooskõlas vajadusega koolitada erialaasjatundjaid (politseinikke, kohtunikke, 
diplomaate ja tervishoiutöötajaid) selles valdkonnas.

Muudatusettepanek 204
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid edendavad korrapäraste 
koolituste korraldamist ohvrite või 
võimalike ohvritega tõenäoliselt kokku 
puutuvatele ametnikele, sealhulgas 
politsei- ja piirivalveametnikele, 
tööinspektoritele, tervishoiutöötajatele ja 
konsulaartöötajatele, et nad oskaksid 

3. Liikmesriigid edendavad korrapäraste 
koolituste korraldamist inimõiguste, naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse alal
ohvrite või võimalike ohvritega 
tõenäoliselt kokku puutuvatele ametnikele, 
sealhulgas politsei- ja piirivalveametnikele, 
tööinspektoritele, tervishoiutöötajatele ja 
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tuvastada inimkaubanduse ohvreid ja 
nendega tegeleda.

konsulaartöötajatele, et nad oskaksid 
tuvastada inimkaubanduse ohvreid ja 
nendega tegeleda.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid edendavad korrapäraste 
koolituste korraldamist ohvrite või
võimalike ohvritega tõenäoliselt kokku 
puutuvatele ametnikele, sealhulgas 
politsei- ja piirivalveametnikele, 
tööinspektoritele, tervishoiutöötajatele ja 
konsulaartöötajatele, et nad oskaksid 
tuvastada inimkaubanduse ohvreid ja 
nendega tegeleda.

3. Liikmesriigid edendavad korrapäraste 
koolituste korraldamist ohvrite või 
võimalike ohvritega tõenäoliselt kokku 
puutuvatele ametnikele, sealhulgas 
politsei- ja piirivalveametnikele, 
tööinspektoritele, tervishoiutöötajatele ja 
konsulaartöötajatele, et suurendada nende 
teadmisi soolisest võrdõiguslikkusest ja et
nad oskaksid tuvastada inimkaubanduse 
ohvreid ja nendega tegeleda.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 
tõhustada koostööd ja koordineerimist 
teabe kogumisel ja jagamisel ning 
parimate tavade vahetamisel vastutavate 
riigiametite vahel, samuti soodustavad 
nad kodanikuühiskonna kaasamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 207
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kaaluvad meetmete 
võtmist selleks, et kriminaliseerida artiklis 
2 nimetatud ärakasutamisega seotud 
teenuste kasutamine juhul, kui ollakse 
teadlik, et teenust pakkuv isik on mõne 
artiklis 2 nimetatud süüteo ohver.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 208
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kaaluvad meetmete 
võtmist selleks, et kriminaliseerida artiklis 
2 nimetatud ärakasutamisega seotud 
teenuste kasutamine juhul, kui ollakse 
teadlik, et teenust pakkuv isik on mõne 
artiklis 2 nimetatud süüteo ohver.

4. Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 
kriminaliseerida artiklis 2 nimetatud 
ärakasutamisega seotud teenuste 
kasutamine juhul, kui ollakse teadlik, et 
teenust pakkuv isik on mõne artiklis 2 
nimetatud süüteo ohver, välja arvatud 
olukorras, kus klient aitas ohvrit, kui 
teenuse kasutamisel osutusid määravaks 
konkreetne oht selle kasutajate tervisele 
või humanitaarsed põhjused, kui isiku 
suhtes rakendati tugevat sundi teenust 
kasutada või kui klient aitas ohvrit 
tuvastada või päästa.

Or. en
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Muudatusettepanek 209
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kaaluvad meetmete 
võtmist selleks, et kriminaliseerida artiklis 
2 nimetatud ärakasutamisega seotud 
teenuste kasutamine juhul, kui ollakse 
teadlik, et teenust pakkuv isik on mõne 
artiklis 2 nimetatud süüteo ohver.

4. Liikmesriigid võtavad meetmeid selleks, 
et kriminaliseerida artiklis 2 nimetatud 
ärakasutamisega seotud teenuste 
kasutamine juhul, kui ollakse teadlik, et 
teenust pakkuv isik on mõne artiklis 2 
nimetatud süüteo ohver.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kaaluvad meetmete 
võtmist selleks, et kriminaliseerida artiklis 
2 nimetatud ärakasutamisega seotud 
teenuste kasutamine juhul, kui ollakse 
teadlik, et teenust pakkuv isik on mõne 
artiklis 2 nimetatud süüteo ohver.

4. Liikmesriigid võtavad meetmeid selleks, 
et kriminaliseerida artiklis 2 nimetatud 
ärakasutamisega seotud teenuste 
kasutamine juhul, kui ollakse teadlik, et 
teenust pakkuv isik on mõne artiklis 2 
nimetatud süüteo ohver. Seksuaalse 
ärakasutamise osas võtavad liikmesriigid 
meetmeid ärakasutamisega seotud 
teenuste kriminaliseerimiseks sõltumata 
sellest, kas teenuse kasutaja oli teadlik, et 
teenuse pakkuja on inimkaubanduse 
ohver.

Or. en
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Muudatusettepanek 211
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kaaluvad meetmete 
võtmist selleks, et kriminaliseerida artiklis 
2 nimetatud ärakasutamisega seotud 
teenuste kasutamine juhul, kui ollakse 
teadlik, et teenust pakkuv isik on mõne 
artiklis 2 nimetatud süüteo ohver.

4. Liikmesriigid võtavad õiguslikud ja 
muud meetmed selleks, et kriminaliseerida 
artiklis 2 nimetatud ärakasutamisega 
seotud teenuste kasutamine juhul, kui 
ollakse teadlik, et teenust pakkuv isik on 
mõne artiklis 2 nimetatud süüteo ohver.

Or. lt

Muudatusettepanek 212
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kaaluvad meetmete 
võtmist selleks, et kriminaliseerida artiklis 
2 nimetatud ärakasutamisega seotud 
teenuste kasutamine juhul, kui ollakse 
teadlik, et teenust pakkuv isik on mõne 
artiklis 2 nimetatud süüteo ohver.

4. Liikmesriigid võtavad meetmeid selleks, 
et kriminaliseerida artiklis 2 nimetatud 
ärakasutamisega seotud teenuste 
kasutamine juhul, kui ollakse teadlik, et 
teenust pakkuv isik on mõne artiklis 2 
nimetatud süüteo ohver.

Or. en

Selgitus

Inimkaubanduse ohvriks langenud isiku poolt nö pakutud teenuste kasutaja 
kriminaalvastutusele võtmine, kui ta oli teadlik, et nimetatud isik oli inimkaubanduse ohver, 
peaks aitama ennetada inimkaubandust.
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Muudatusettepanek 213
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kaaluvad meetmete 
võtmist selleks, et kriminaliseerida artiklis 
2 nimetatud ärakasutamisega seotud 
teenuste kasutamine juhul, kui ollakse 
teadlik, et teenust pakkuv isik on mõne 
artiklis 2 nimetatud süüteo ohver.

4. Liikmesriigid võtavad meetmeid selleks, 
et kriminaliseerida artiklis 2 nimetatud 
ärakasutamisega seotud teenuste 
kasutamine juhul, kui ollakse teadlik, et 
teenust pakkuv isik on mõne artiklis 2 
nimetatud süüteo ohver.

Or. en

Selgitus

Muudetavas sättes nimetatud tegu väärib oma raskuse tõttu sanktsioone.

Muudatusettepanek 214
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui teenuse kasutamisel osutus 
määravaks konkreetne oht selle 
kasutajate elule, kui teenust kasutati ohvri 
aitamiseks humanitaarsetel põhjustel või 
kui isiku suhtes rakendati teenuse 
kasutamiseks tugevat sundi, tuleb 
sanktsioonide kohaldatavust iga juhtumi 
puhul eraldi hinnata.

Or. en
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Muudatusettepanek 215
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ohvritele esmase abi pakkumiseks 
loovad liikmesriigid loovad ühtse Euroopa 
numbriga mitmekeelse tasuta 
telefonitugiliini või toetavad olemasolevat 
liini. Liikmesriigid peaksid samuti 
kaaluma võimalust, et tasuta 
telefonitugiliin võiks olla kättesaadav ka 
helistajatele väljaspool ELi.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriikidel palutakse tungivalt 
teha koostööd piiriülese kuritegevusega 
võitlemise alal nii, et see aitaks ennetada 
kuritegevust. Teabe ja parimate tavade 
jagamine ning jätkuv ja avatud koostöö 
õiguskaitseorganite vahel on positiivsed 
sammud, mis aitavad võidelda 
inimkaubandusega. 

Or. en
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Muudatusettepanek 217
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. EL peaks soodustama kriminaal- ja 
tööõiguse suuremat kooskõlastamist, et 
vähendada nõudlust sunniviisilise tööga 
seotud toodete ja teenuste järele. 
Vastutustundetute tööandjate suhtes 
kohaldatavate sanktsioonide ning 
meetmete vahel, mida võetakse 
äritegevuse vastavusse viimiseks 
nõuetega, peaks valitsema tasakaal.

Or. en

Selgitus

Sunniviisiline töö ja ekspluateerimine ELis on kasvav probleem, millega liikmesriikidel tuleb 
tegeleda.

Muudatusettepanek 218
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid parandavad oma 
kriminaalõiguse reageerimisvõimet 
inimkaubandusega seotud asjades, et 
vältida olukorda, kus inimestega 
kaubitsejad saavad tegutseda ja/või jäävad 
karistamata.

Or. en
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Muudatusettepanek 219
Anna Hedh, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et määrata riiklikud raportöörid või luua
muud samaväärsed mehhanismid.
Kõnealuste mehhanismide ülesandeks on 
hinnata inimkaubandusalaseid suundumusi, 
mõõta inimkaubandusvastaste meetmete 
tulemuslikkust ja anda aru asjakohastele 
siseriiklikele asutustele.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et määrata sõltumatud riiklikud 
raportöörid või luua samaväärsed 
mehhanismid. Kõnealuste mehhanismide 
ülesandeks on koguda võrreldavaid 
statistilisi andmeid, hinnata 
inimkaubandusalaseid suundumusi ning 
kaitse- ja abimehhanisme, koostöös 
asjakohaste sotisaalvaldkonnas 
tegutsejate ning selle valdkonna 
tunnustatud ja aktiivsete valitsuseväliste 
organisatsioonidega, mõõta 
inimkaubandusvastaste meetmete 
tulemuslikkust ja anda vähemalt kord 
aastas aru asjakohastele siseriiklikele 
asutustele ning ELi 
inimkaubandusevastase võitluse 
koordinaatorile.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et määrata riiklikud raportöörid või luua 
muud samaväärsed mehhanismid. 
Kõnealuste mehhanismide ülesandeks on 
hinnata inimkaubandusalaseid suundumusi, 
mõõta inimkaubandusvastaste meetmete 
tulemuslikkust ja anda aru asjakohastele 
siseriiklikele asutustele.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et määrata riiklikud raportöörid või luua 
muud samaväärsed mehhanismid. 
Kõnealuste mehhanismide ülesandeks on 
hinnata inimkaubandusalaseid suundumusi, 
mõõta inimkaubandusvastaste meetmete 
tulemuslikkust ja anda aru asjakohastele 
siseriiklikele asutustele.
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ELi inimkaubandusevastase võitluse 
koordinaator, kes toimib õigus-, vabadus-
ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi 
juures, teeb koostööd riiklike raportööride 
või muude võrdväärsete mehhanismidega 
ning tagab koostöö liikmesriikide ja ELi 
institutsioonide, Frontexi, Europoli, 
Interpoli, valitsusväliste organisatsioonide 
ning muude asjakohaste osalejatega, keda 
peetakse inimkaubanduse vastases 
võitluses oluliseks.

Or. en

Selgitus

ELil oleks kasu ELi inimkaubandusevastase võitluse koordinaatorist, kes tugevdaks koostööd 
liikmesriikide vahel ja annaks aru ELi institutsioonidele. Kuid selline koordinaator ei peaks 
olema eraldi organ, vaid toimima õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi 
juures, et vältida edasist halduskoormust ja kulusid.

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et määrata riiklikud raportöörid või luua 
muud samaväärsed mehhanismid.
Kõnealuste mehhanismide ülesandeks on 
hinnata inimkaubandusalaseid suundumusi, 
mõõta inimkaubandusvastaste meetmete 
tulemuslikkust ja anda aru asjakohastele 
siseriiklikele asutustele.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et määrata riiklikud raportöörid või luua 
muud samaväärsed mehhanismid.
Kõnealuste mehhanismide ülesandeks on
koostöös kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega hinnata 
inimkaubandusalaseid suundumusi, mõõta 
inimkaubandusvastaste meetmete 
tulemuslikkust ja anda aru asjakohastele 
siseriiklikele ja ELi asutustele. Riiklik 
raportöör peaks olema poliitiliselt 
iseseisev ega tohiks sõltuda parteidest, 
samuti peaks tal olema kasutada piisavalt 
rahalisi vahendeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 222
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et määrata riiklikud raportöörid või luua 
muud samaväärsed mehhanismid.
Kõnealuste mehhanismide ülesandeks on 
hinnata inimkaubandusalaseid suundumusi, 
mõõta inimkaubandusvastaste meetmete 
tulemuslikkust ja anda aru asjakohastele 
siseriiklikele asutustele.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et määrata riiklikud raportöörid või luua 
muud samaväärsed mehhanismid.
Kõnealuste mehhanismide ülesandeks on 
hinnata inimkaubandusalaseid suundumusi, 
mõõta inimkaubandusvastaste meetmete 
tulemuslikkust ja anda aru asjakohastele 
siseriiklikele ja ELi asutustele. Riiklik 
raportöör peaks olema poliitiliselt 
iseseisev ega tohiks sõltuda parteidest, 
samuti peaks tal olema piisavalt rahalisi 
vahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et määrata riiklikud raportöörid või luua 
muud samaväärsed mehhanismid.
Kõnealuste mehhanismide ülesandeks on 
hinnata inimkaubandusalaseid suundumusi, 
mõõta inimkaubandusvastaste meetmete 
tulemuslikkust ja anda aru asjakohastele 
siseriiklikele asutustele.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et määrata riiklikud raportöörid või luua 
muud samaväärsed mehhanismid.
Kõnealuste mehhanismide ülesandeks on 
hinnata inimkaubandusalaseid suundumusi, 
mõõta ja jälgida inimkaubandusvastaste 
meetmete tulemuslikkust ja anda aru 
asjakohastele siseriiklikele ja ELi
asutustele.

Or. en
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Muudatusettepanek 224
Anna Hedh, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kogutud teave edastatakse ELi 
inimkaubandusevastase võitluse 
koordinaatorile, Eurojustile, Europolile ja 
Frontexile. Selle põhjal ning muud 
saadavat teavet kasutades koostab ELi 
inimkaubandusevastase võitluse 
koordinaator koostöös Eurojusti, 
Europoli, Frontexi ja asjakohaste 
sotsiaalvaldkonnas tegutsejatele ning 
tunnustatud ja aktiivsete valitsuseväliste 
organisatsioonidega iga-aastase aruande 
inimkaubanduse olukorra kohta. 
Aruanne esitatakse Euroopa 
Parlamendile, riikide parlamentidele, 
Euroopa Komisjonile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Judith Sargentini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kogutud teave edastatakse ELi 
inimkaubandusevastase võitluse 
koordinaatorile, Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ametile, Eurojustile, 
Europolile, Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiametile ja 
Frontexile. Selle põhjal ning muud 
saadavat teavet kasutades koostab ELi 
inimkaubandusevastase võitluse 
koordinaator koostöös Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ameti, Eurojusti, Europoli, 
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 
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ja Frontexiga iga-aastase aruande 
inimkaubanduse olukorra kohta. 
Aruanne esitatakse Euroopa 
Parlamendile, riikide parlamentidele, 
Euroopa Komisjonile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi inimkaubandusevastase võitluse 
koordinaator 

1. Euroopa Liidu inimkaubandusevastase 
võitluse koordinaatori õigusraamistik on 
siseasjade voliniku järelevalve all. 

2. Euroopa Liidu inimkaubandusevastase 
võitluse koordinaator vastutab ühtse 
lähenemisviisi tagamise eest 
inimkaubandusevastases võitluses nii 
liikmesriikide kui ka ELi tasandil, 
koordineerib riiklike raportööride tegevust 
ning korraldab ühtlustatud järelevalvet ja 
aruandlust Euroopa institutsioonidele. 
Euroopa Liidu inimkaubandusevastase 
võitluse koordinaator nõustab 
omaalgatuslikult või konsultatsiooni 
korras kõiki Euroopa Liidu institutsioone 
ja asutusi kõikides inimkaubandusega 
seotud küsimustes.

3. Käesolev artikkel jõustub viis aastat 
pärast käesoleva direktiivi avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en
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Muudatusettepanek 227
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Laienemispoliitika raames läbiviidav 
politsei- ja õigusalane koostöö moodustab 
olulise osa jõupingutustest, mida EL teeb 
tõhusaks võitlemiseks inimkaubanduse 
vastu. Ühtsuse tagamiseks tuleks 
liikmesriikidel ja Euroopa Liidu 
inimkaubandusevastase võitluse 
koordinaatoril tagada, et nii kandidaat-
kui ka võimalikes kandidaatriikides 
võetakse vastavalt käesolevale direktiivile 
asjakohaselt vastu ELi poliitika. Võitluses 
inimkaubandusega saab saavutada edu 
ainult siis, kui kohaliku, piirkondliku ja 
rahvusvahelise tasandi valitsused, ametid 
ja organisatsioonid töötavad koos.

Or. en


