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Tarkistus 53
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ottaa huomioon oleskeluluvasta, joka 
myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa tekeville 
kolmansien maiden kansalaisille, jotka 
ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat 
joutuneet laittomassa maahantulossa 
avustamisen kohteiksi, annetun 
neuvoston direktiivin 2004/81/EY,

Or. en

Tarkistus 54
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Ihmiskauppa on rikos, jossa 
keskeisenä tekijänä on henkilön 
hyväksikäyttö ja jossa on esiinnyttävä 
kolmen osatekijän yhdistelmä (toiminta, 
keinot, tarkoitus), jotta rikos muodostuu.

Or. en
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Tarkistus 55
Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan unioni on sitoutunut 
ehkäisemään ja torjumaan ihmiskauppaa 
sekä suojelemaan sen kohteeksi 
joutuneiden henkilöiden oikeuksia. Tässä 
tarkoituksessa tehtiin 19 päivänä 
heinäkuuta 2002 neuvoston puitepäätös 
2002/629/YOS ihmiskaupan torjunnasta. 
Lisäksi on laadittu EU:n suunnitelma 
parhaista käytännöistä, vaatimuksista ja 
menettelyistä ihmiskaupan estämiseksi ja 
torjumiseksi (2005/C 311/01). 
Samanaikaisesti EU toteuttaa toimia 
EU:n ulkopuolisissa uhrien lähtö- ja 
kauttakulkumaissa erityistavoitteenaan 
lisätä tietoisuutta, vähentää 
syrjäytymisalttiutta, tukea ja auttaa 
uhreja, puuttua ihmiskaupan 
perimmäisiin syihin ja tukea maita 
kehittämään tarkoituksenmukaista 
lainsäädäntöä ihmiskaupan torjumiseksi. 
Lisäksi rikosoikeudellisia menettelyjä 
koskevien toimivaltaristiriitojen 
ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta tehty 
neuvoston puitepäätös 2009/948/YOS tulee 
helpottamaan ihmiskauppatapausten 
syytetoimien koordinointia.

(2) Euroopan unioni on sitoutunut 
ehkäisemään ja torjumaan ihmiskauppaa 
sekä suojelemaan sen kohteeksi 
joutuneiden henkilöiden oikeuksia. Tässä 
tarkoituksessa tehtiin 19 päivänä 
heinäkuuta 2002 neuvoston puitepäätös 
2002/629/YOS ihmiskaupan torjunnasta. 
Lisäksi on laadittu EU:n suunnitelma 
parhaista käytännöistä, vaatimuksista ja 
menettelyistä ihmiskaupan estämiseksi ja 
torjumiseksi (2005/C 311/01). Lisäksi 
rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien 
toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja 
ratkaisemisesta tehty neuvoston 
puitepäätös 2009/948/YOS tulee 
helpottamaan ihmiskauppatapausten 
syytetoimien koordinointia. 
Samanaikaisesti EU toteuttaa toimia 
EU:n ulkopuolisissa uhrien lähtö- ja 
kauttakulkumaissa erityistavoitteenaan 
lisätä tietoisuutta, vähentää 
syrjäytymisalttiutta, tukea ja auttaa 
uhreja, puuttua ihmiskaupan 
perimmäisiin syihin ja tukea maita 
kehittämään tarkoituksenmukaista 
lainsäädäntöä ihmiskaupan torjumiseksi. 
Osana laajentumisprosessia EU on 
sisällyttänyt ihmiskaupan torjumisen 
EU:n mahdollisten ehdokasvaltioiden ja 
ehdokasvaltioiden kanssa tehtyihin 
vakautus- ja assosiaatiosopimuksiin. 
Tämän sitoumuksen tulisi olla tärkeä osa 
laajentumisprosessia myös jatkossa.

Or. en
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Tarkistus 56
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Köyhyys on ohjaava voima 
suurimmassa osassa ihmiskauppaa, ja 
EU:n on tehostettava ponnistelujaan 
köyhyyden torjumiseksi EU:ssa ja sen 
ulkopuolella. 

Or. en

Perustelu

Käytännössä köyhyys on yksi ihmiskaupan perimmäisiä syitä. Tämä seikka on tunnustettava, 
jos EU haluaa saavuttaa edistymistä ihmiskaupan torjunnassa.

Tarkistus 57
Anna Hedh, Silvia Costa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tässä direktiivissä ihmiskaupan 
torjuntaan sovelletaan yhtenäistä ja 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa. 
Direktiivin tärkeimpiä tavoitteita ovat 
ehkäisyn, syytteeseenpanon ja uhrin 
oikeuksien suojelun tehostaminen. Lapset 
ovat haavoittuvampia ja siksi suuremmassa 
vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi. 
Direktiivin säännöksiä sovellettaessa 
ensisijaisinta on turvata lapsen etu 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen 
oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti.

(3) Tässä direktiivissä ihmiskaupan 
torjuntaan sovelletaan yhtenäistä ja 
kokonaisvaltaista humanitaarista 
lähestymistapaa ja sitä olisi noudatettava 
oleskeluluvasta, joka myönnetään 
yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa tekeville kolmansien maiden 
kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan 
uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa 
maahantulossa avustamisen kohteiksi, 
29. huhtikuuta 2004 annetun neuvoston 
direktiivin 2004/81/EY1 mukaisesti sekä 
maassa laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia 
koskevista vähimmäisvaatimuksista 
18. kesäkuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
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2009/52/EY2 mukaisesti. Direktiivin 
tärkeimpiä tavoitteita ovat ehkäisyn, 
syytteeseenpanon ja uhrin oikeuksien 
suojelun tehostaminen. Lapset ovat 
haavoittuvampia ja siksi suuremmassa 
vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi. 
Direktiivin säännöksiä sovellettaessa 
ensisijaisinta on turvata lapsen etu 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen 
oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti. 
Pantaessa tätä direktiiviä täytäntöön on 
kiinnitettävä riittävästi huomiota siihen, 
että toimitaan johdonmukaisesti [lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön ja 
seksuaalisen riiston sekä 
lapsipornografian torjumisesta ja 
puitepäätöksen 2004/68/YOS 
kumoamisesta] ... annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2010/…/EU kanssa.
_________
1 EUVL L 261, 6.8.2004, s. 19.
2 EUVL L 168, 30.06.2009, s. 24.

Or. en

Tarkistus 58
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tässä direktiivissä ihmiskaupan 
torjuntaan sovelletaan yhtenäistä ja 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa. 
Direktiivin tärkeimpiä tavoitteita ovat 
ehkäisyn, syytteeseenpanon ja uhrin 
oikeuksien suojelun tehostaminen. Lapset
ovat haavoittuvampia ja siksi suuremmassa 
vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi. 
Direktiivin säännöksiä sovellettaessa 
ensisijaisinta on turvata lapsen etu 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen 

(3) Tässä direktiivissä ihmiskaupan 
torjuntaan sovelletaan yhtenäistä ja 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja 
pantaessa sitä täytäntöön olisi otettava 
huomioon oleskeluluvasta, joka 
myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa tekeville 
kolmansien maiden kansalaisille, jotka 
ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat 
joutuneet laittomassa maahantulossa 
avustamisen kohteiksi, 29. huhtikuuta 
2004 annettu neuvoston direktiivi 
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oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti. 2004/81/EY1 sekä maassa laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten työnantajiin kohdistettavia 
seuraamuksia koskevista 
vähimmäisvaatimuksista 18. kesäkuuta 
2009 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2009/52/EY2. 
Direktiivin tärkeimpiä tavoitteita ovat 
ehkäisyn, syytteeseenpanon ja uhrin 
oikeuksien suojelun tehostaminen. Lapset 
ovat haavoittuvampia ja siksi suuremmassa 
vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi. 
Direktiivin säännöksiä sovellettaessa 
ensisijaisinta on turvata lapsen etu 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen 
oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti. 
Pantaessa tätä direktiiviä täytäntöön on 
kiinnitettävä riittävästi huomiota siihen, 
että toimitaan johdonmukaisesti [lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön ja 
seksuaalisen riiston sekä 
lapsipornografian torjumisesta ja 
puitepäätöksen 2004/68/YOS 
kumoamisesta] ... annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2010/…/EU kanssa.
_________
1 EUVL L 261, 6.8.2004, s. 19.
2 EUVL L 168, 30.06.2009, s. 24.

Or. en

Tarkistus 59
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tässä direktiivissä ihmiskaupan 
torjuntaan sovelletaan yhtenäistä ja 

(3) Tässä direktiivissä ihmiskaupan 
torjuntaan sovelletaan yhtenäistä ja 
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kokonaisvaltaista lähestymistapaa. 
Direktiivin tärkeimpiä tavoitteita ovat 
ehkäisyn, syytteeseenpanon ja uhrin 
oikeuksien suojelun tehostaminen. Lapset 
ovat haavoittuvampia ja siksi suuremmassa 
vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi. 
Direktiivin säännöksiä sovellettaessa 
ensisijaisinta on turvata lapsen etu 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen 
oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti.

kokonaisvaltaista samoin kuin 
moniulotteista lähestymistapaa. Direktiivin 
tärkeimpiä tavoitteita ovat ehkäisyn, 
syytteeseenpanon ja uhrin oikeuksien 
suojelun tehostaminen. Valtaosa 
ihmiskaupan ja etenkin seksuaalisen 
hyväksikäytön tarkoituksissa harjoitetun 
ihmiskaupan uhreista on naisia. Lapset 
ovat haavoittuvampia ja siksi suuremmassa 
vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi. 
Direktiivin säännöksiä sovellettaessa 
ensisijaisinta on turvata lapsen etu 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen 
oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti. 
Tässä direktiivissä myös määritellään 
ihmiskaupan eri muotojen käsitteellisiä 
merkityksiä ja pyritään varmistamaan, 
että kutakin muotoa torjutaan 
tehokkaimmin keinoin. Tähän sisältyy 
voimakas sukupuolinäkökulma kaikissa 
direktiivin säännöksissä EU:n 
perusoikeuskirjan ja kaikkinaisen naisten 
syrjinnän poistamista koskevan 
yleissopimuksen mukaisesti.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tässä direktiivissä ihmiskaupan 
torjuntaan sovelletaan yhtenäistä ja 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa. 
Direktiivin tärkeimpiä tavoitteita ovat 
ehkäisyn, syytteeseenpanon ja uhrin 
oikeuksien suojelun tehostaminen. Lapset 
ovat haavoittuvampia ja siksi suuremmassa 
vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi. 
Direktiivin säännöksiä sovellettaessa 
ensisijaisinta on turvata lapsen etu 

(3) Tässä direktiivissä ihmiskaupan 
torjuntaan sovelletaan yhtenäistä ja 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa. 
Valtaosa ihmiskaupan ja etenkin 
seksuaalisen hyväksikäytön tarkoituksissa 
harjoitetun ihmiskaupan uhreista 
(80 prosenttia) on naisia. Direktiivin 
tärkeimpiä tavoitteita ovat ehkäisyn, 
syytteeseenpanon ja uhrin oikeuksien 
suojelun tehostaminen. Tässä direktiivissä 
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Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen 
oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti. 

määritellään ihmiskaupan eri muotojen 
käsitteellisiä merkityksiä ja pyritään 
varmistamaan, että kutakin muotoa 
torjutaan tehokkaimmin keinoin. Tähän 
sisältyy voimakas sukupuolinäkökulma 
kaikissa direktiivin säännöksissä EU:n 
perusoikeuskirjan mukaisesti. Lapset ovat 
haavoittuvampia ja siksi suuremmassa 
vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi. 
Direktiivin säännöksiä sovellettaessa 
ensisijaisinta on turvata lapsen etu 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen 
oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 61
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Vuonna 2000 tehty kansainvälisen 
järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksen lisäpöytäkirja 
ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten 
kaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja 
rankaisemisesta ja vuonna 2005 tehty 
Euroopan neuvoston yleissopimus 
ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta ovat 
ratkaisevia välineitä pyrittäessä 
tehostamaan ihmiskaupan vastaista 
kansainvälistä yhteistyötä.

(4) Vuonna 1949 tehty ihmisten kaupan ja 
toisten prostituutiosta hyötymisen 
tukahduttamista koskeva YK:n 
yleissopimus, vuonna 2000 tehty 
kansainvälisen järjestäytyneen 
rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimuksen 
lisäpöytäkirja ihmiskaupan, erityisesti 
naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä, 
torjumisesta ja rankaisemisesta ja vuonna 
2005 tehty Euroopan neuvoston 
yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta 
toiminnasta ovat ratkaisevia välineitä 
pyrittäessä tehostamaan ihmiskaupan 
vastaista kansainvälistä yhteistyötä.

Or. en
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Tarkistus 62
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta direktiivillä voitaisiin puuttua 
ihmiskaupan viimeaikaiseen kehitykseen, 
siinä omaksuttu ihmiskaupan käsite on 
laajempi kuin puitepäätöksessä 
2002/629/YOS, mistä syystä direktiivi 
kattaa uusia hyväksikäytön muotoja. 
Direktiiviä sovellettaessa kerjäämiseen 
pakottaminen olisi katsottava pakollisen 
työn tai palveluksen muodoksi pakollista 
työtä koskevaan, 29 päivänä kesäkuuta 
1930 tehtyyn ILO:n sopimukseen n:o 29 
sisältyvän määritelmän mukaisesti. Tästä 
syystä kerjäämisen hyväksikäyttö kuuluu 
ihmiskaupan määritelmän soveltamisalaan 
vain siinä tapauksessa, että siinä toteutuvat 
kaikki pakollisen työn tai palveluksen 
osatekijät. Alan oikeuskäytännön 
perusteella olisi arvioitava 
tapauskohtaisesti, onko mahdollinen 
suostuminen tällaisen palveluksen 
suorittamiseen aito. Kun on kyse lapsesta, 
lähtökohtana olisi kuitenkin pidettävä aina 
sitä, ettei mahdollinen suostumus ole aito. 
Käsite ’rikollisen toiminnan hyväksikäyttö’ 
olisi ymmärrettävä toiminnaksi, jossa 
henkilöä käytetään hyväksi muun muassa 
taskuvarkauksiin, myymälävarkauksiin tai 
vastaavaan toimintaan, joka on 
rangaistuksenalaista ja johon sisältyy 
taloudellista hyötyä. Määritelmä kattaa 
myös ihmiskaupan 
elintenpoistamistarkoituksessa, joka voi 
olla yhteydessä elinkauppaan ja joka
loukkaa vakavasti ihmisarvoa ja 
ruumiillista koskemattomuutta.

(5) Jotta direktiivillä voitaisiin puuttua 
ihmiskaupan viimeaikaiseen kehitykseen, 
siinä omaksuttu ihmiskaupan käsite on 
laajempi kuin puitepäätöksessä 
2002/629/YOS, mistä syystä direktiivi 
kattaa uusia hyväksikäytön muotoja. 
Direktiiviä sovellettaessa kerjäämiseen 
pakottaminen olisi katsottava pakollisen 
työn tai palveluksen muodoksi pakollista 
työtä koskevaan, 29 päivänä kesäkuuta 
1930 tehtyyn ILO:n sopimukseen n:o 29 
sisältyvän määritelmän mukaisesti. Tästä 
syystä kerjäämisen hyväksikäyttö, mukaan 
lukien riippuvuussuhteessa olevan 
ihmiskaupan uhriksi joutuneen henkilön 
käyttö kerjäämiseen, kuuluu ihmiskaupan 
määritelmän soveltamisalaan vain siinä 
tapauksessa, että siinä toteutuvat kaikki 
pakollisen työn tai palveluksen osatekijät.
Alan oikeuskäytännön perusteella olisi 
arvioitava tapauskohtaisesti, onko 
mahdollinen suostuminen tällaisen 
palveluksen suorittamiseen aito. Kun on 
kyse lapsesta, lähtökohtana olisi kuitenkin 
pidettävä aina sitä, ettei mahdollinen 
suostumus ole aito. Käsite ’rikollisen 
toiminnan hyväksikäyttö’ olisi 
ymmärrettävä toiminnaksi, jossa henkilöä 
käytetään hyväksi muun muassa 
taskuvarkauksiin, myymälävarkauksiin tai 
vastaavaan toimintaan, joka on 
rangaistuksenalaista ja johon sisältyy 
taloudellista hyötyä. Määritelmä kattaa 
myös ihmiskaupan 
elintenpoistamistarkoituksessa, joka 
loukkaa vakavasti ihmisarvoa ja 
ruumiillista koskemattomuutta.

Or. en
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Tarkistus 63
Lívia Járóka

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta direktiivillä voitaisiin puuttua 
ihmiskaupan viimeaikaiseen kehitykseen, 
siinä omaksuttu ihmiskaupan käsite on 
laajempi kuin puitepäätöksessä 
2002/629/YOS, mistä syystä direktiivi 
kattaa uusia hyväksikäytön muotoja. 
Direktiiviä sovellettaessa kerjäämiseen 
pakottaminen olisi katsottava pakollisen 
työn tai palveluksen muodoksi pakollista 
työtä koskevaan, 29 päivänä kesäkuuta 
1930 tehtyyn ILO:n sopimukseen n:o 29 
sisältyvän määritelmän mukaisesti. Tästä 
syystä kerjäämisen hyväksikäyttö kuuluu 
ihmiskaupan määritelmän soveltamisalaan 
vain siinä tapauksessa, että siinä toteutuvat 
kaikki pakollisen työn tai palveluksen 
osatekijät. Alan oikeuskäytännön 
perusteella olisi arvioitava 
tapauskohtaisesti, onko mahdollinen 
suostuminen tällaisen palveluksen 
suorittamiseen aito. Kun on kyse lapsesta, 
lähtökohtana olisi kuitenkin pidettävä aina 
sitä, ettei mahdollinen suostumus ole aito. 
Käsite ’rikollisen toiminnan hyväksikäyttö’ 
olisi ymmärrettävä toiminnaksi, jossa 
henkilöä käytetään hyväksi muun muassa 
taskuvarkauksiin, myymälävarkauksiin tai
vastaavaan toimintaan, joka on 
rangaistuksenalaista ja johon sisältyy 
taloudellista hyötyä. Määritelmä kattaa 
myös ihmiskaupan 
elintenpoistamistarkoituksessa, joka voi 
olla yhteydessä elinkauppaan ja joka
loukkaa vakavasti ihmisarvoa ja 
ruumiillista koskemattomuutta.

(5) Jotta direktiivillä voitaisiin puuttua 
ihmiskaupan viimeaikaiseen kehitykseen, 
siinä omaksuttu ihmiskaupan käsite on 
laajempi kuin puitepäätöksessä 
2002/629/YOS, mistä syystä direktiivi 
kattaa uusia hyväksikäytön muotoja. 
Direktiiviä sovellettaessa kerjäämiseen 
pakottaminen olisi katsottava pakollisen 
työn tai palveluksen muodoksi pakollista 
työtä koskevaan, 29 päivänä kesäkuuta 
1930 tehtyyn ILO:n sopimukseen n:o 29 
sisältyvän määritelmän mukaisesti. Tästä 
syystä kerjäämisen hyväksikäyttö, mukaan 
lukien riippuvuussuhteessa olevan 
ihmiskaupan uhriksi joutuneen henkilön 
käyttö kerjäämiseen riippumatta siitä, 
mikä hänen suhteensa tekijöihin on,
kuuluu ihmiskaupan määritelmän 
soveltamisalaan vain siinä tapauksessa, että 
siinä toteutuvat kaikki pakollisen työn tai 
palveluksen osatekijät. Alan 
oikeuskäytännön perusteella olisi 
arvioitava tapauskohtaisesti, onko 
mahdollinen suostuminen tällaisen 
palveluksen suorittamiseen aito. Kun on 
kyse lapsesta, lähtökohtana olisi kuitenkin 
pidettävä aina sitä, ettei mahdollinen 
suostumus ole aito. Käsite ’rikollisen 
toiminnan hyväksikäyttö’ olisi 
ymmärrettävä toiminnaksi, jossa henkilöä 
käytetään hyväksi muun muassa 
taskuvarkauksiin, myymälävarkauksiin tai 
vastaavaan toimintaan, joka on 
rangaistuksenalaista ja johon sisältyy 
taloudellista hyötyä. Määritelmä kattaa 
myös ihmiskaupan 
elintenpoistamistarkoituksessa, joka 
loukkaa vakavasti ihmisarvoa ja 
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ruumiillista koskemattomuutta.

Or. en

Tarkistus 64
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta direktiivillä voitaisiin puuttua 
ihmiskaupan viimeaikaiseen kehitykseen, 
siinä omaksuttu ihmiskaupan käsite on 
laajempi kuin puitepäätöksessä 
2002/629/YOS, mistä syystä direktiivi 
kattaa uusia hyväksikäytön muotoja. 
Direktiiviä sovellettaessa kerjäämiseen 
pakottaminen olisi katsottava pakollisen 
työn tai palveluksen muodoksi pakollista 
työtä koskevaan, 29 päivänä kesäkuuta 
1930 tehtyyn ILO:n sopimukseen n:o 29 
sisältyvän määritelmän mukaisesti. Tästä 
syystä kerjäämisen hyväksikäyttö kuuluu 
ihmiskaupan määritelmän soveltamisalaan 
vain siinä tapauksessa, että siinä toteutuvat 
kaikki pakollisen työn tai palveluksen 
osatekijät. Alan oikeuskäytännön 
perusteella olisi arvioitava 
tapauskohtaisesti, onko mahdollinen 
suostuminen tällaisen palveluksen 
suorittamiseen aito. Kun on kyse lapsesta, 
lähtökohtana olisi kuitenkin pidettävä aina 
sitä, ettei mahdollinen suostumus ole aito. 
Käsite ’rikollisen toiminnan hyväksikäyttö’ 
olisi ymmärrettävä toiminnaksi, jossa 
henkilöä käytetään hyväksi muun muassa 
taskuvarkauksiin, myymälävarkauksiin tai 
vastaavaan toimintaan, joka on 
rangaistuksenalaista ja johon sisältyy 
taloudellista hyötyä. Määritelmä kattaa 
myös ihmiskaupan 
elintenpoistamistarkoituksessa, joka voi 
olla yhteydessä elinkauppaan ja joka 
loukkaa vakavasti ihmisarvoa ja 

(5) Jotta direktiivillä voitaisiin puuttua 
ihmiskaupan viimeaikaiseen kehitykseen, 
siinä omaksuttu ihmiskaupan käsite on 
laajempi kuin puitepäätöksessä 
2002/629/YOS, mistä syystä direktiivi 
kattaa uusia hyväksikäytön muotoja. 
Direktiiviä sovellettaessa kerjäämiseen 
pakottaminen olisi katsottava pakollisen 
työn tai palveluksen muodoksi pakollista 
työtä koskevaan, 29 päivänä kesäkuuta 
1930 tehtyyn ILO:n sopimukseen n:o 29 
sisältyvän määritelmän mukaisesti. Tästä 
syystä kerjäämisen hyväksikäyttö kuuluu 
ihmiskaupan määritelmän soveltamisalaan 
vain siinä tapauksessa, että siinä toteutuvat 
kaikki pakollisen työn tai palveluksen 
osatekijät. Alan oikeuskäytännön 
perusteella olisi arvioitava 
tapauskohtaisesti, onko mahdollinen 
suostuminen tällaisen palveluksen 
suorittamiseen aito. Kun on kyse lapsesta, 
lähtökohtana olisi kuitenkin pidettävä aina 
sitä, ettei mahdollinen suostumus ole aito. 
Käsite ’rikollisen toiminnan hyväksikäyttö’ 
olisi ymmärrettävä toiminnaksi, jossa 
henkilöä käytetään hyväksi muun muassa 
taskuvarkauksiin, myymälävarkauksiin tai 
vastaavaan toimintaan, joka on 
rangaistuksenalaista ja johon sisältyy 
taloudellista hyötyä. Määritelmä kattaa 
myös ihmiskaupan lasten ja 
syntymättömien lasten laitonta adoptiota 
varten sekä elinten 
poistamistarkoituksessa, joka voi olla 
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ruumiillista koskemattomuutta. yhteydessä elinkauppaan ja joka loukkaa 
vakavasti ihmisarvoa ja ruumiillista 
koskemattomuutta.

Or. en

Tarkistus 65
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta direktiivillä voitaisiin puuttua 
ihmiskaupan viimeaikaiseen kehitykseen, 
siinä omaksuttu ihmiskaupan käsite on 
laajempi kuin puitepäätöksessä 
2002/629/YOS, mistä syystä direktiivi 
kattaa uusia hyväksikäytön muotoja. 
Direktiiviä sovellettaessa kerjäämiseen 
pakottaminen olisi katsottava pakollisen 
työn tai palveluksen muodoksi pakollista 
työtä koskevaan, 29 päivänä kesäkuuta 
1930 tehtyyn ILO:n sopimukseen n:o 29 
sisältyvän määritelmän mukaisesti. Tästä 
syystä kerjäämisen hyväksikäyttö kuuluu 
ihmiskaupan määritelmän soveltamisalaan 
vain siinä tapauksessa, että siinä toteutuvat 
kaikki pakollisen työn tai palveluksen 
osatekijät. Alan oikeuskäytännön 
perusteella olisi arvioitava 
tapauskohtaisesti, onko mahdollinen 
suostuminen tällaisen palveluksen 
suorittamiseen aito. Kun on kyse lapsesta, 
lähtökohtana olisi kuitenkin pidettävä aina 
sitä, ettei mahdollinen suostumus ole aito. 
Käsite ’rikollisen toiminnan hyväksikäyttö’ 
olisi ymmärrettävä toiminnaksi, jossa 
henkilöä käytetään hyväksi muun muassa 
taskuvarkauksiin, myymälävarkauksiin tai 
vastaavaan toimintaan, joka on 
rangaistuksenalaista ja johon sisältyy 
taloudellista hyötyä. Määritelmä kattaa 
myös ihmiskaupan 
elintenpoistamistarkoituksessa, joka voi 

(5) Jotta direktiivillä voitaisiin puuttua 
ihmiskaupan viimeaikaiseen kehitykseen, 
siinä omaksuttu ihmiskaupan käsite on 
laajempi kuin puitepäätöksessä 
2002/629/YOS, mistä syystä direktiivi 
kattaa uusia hyväksikäytön muotoja. 
Direktiiviä sovellettaessa kerjäämiseen 
pakottaminen olisi katsottava pakollisen 
työn tai palveluksen muodoksi pakollista 
työtä koskevaan, 29 päivänä kesäkuuta 
1930 tehtyyn ILO:n sopimukseen n:o 29 
sisältyvän määritelmän mukaisesti. Tästä 
syystä kerjäämisen hyväksikäyttö kuuluu 
ihmiskaupan määritelmän soveltamisalaan 
vain siinä tapauksessa, että siinä toteutuvat 
kaikki pakollisen työn tai palveluksen 
osatekijät. Alan oikeuskäytännön 
perusteella olisi arvioitava 
tapauskohtaisesti, onko mahdollinen 
suostuminen tällaisen palveluksen 
suorittamiseen aito. Kun on kyse lapsesta 
ja kaikissa seksuaalisen hyväksikäytön 
tapauksissa, lähtökohtana olisi kuitenkin 
pidettävä aina sitä, ettei mahdollinen 
suostumus ole aito. Käsite ’rikollisen 
toiminnan hyväksikäyttö’ olisi 
ymmärrettävä toiminnaksi, jossa henkilöä 
käytetään hyväksi muun muassa 
taskuvarkauksiin, myymälävarkauksiin tai 
vastaavaan toimintaan, joka on 
rangaistuksenalaista ja johon sisältyy 
taloudellista hyötyä. Määritelmä kattaa 
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olla yhteydessä elinkauppaan ja joka 
loukkaa vakavasti ihmisarvoa ja 
ruumiillista koskemattomuutta.

myös ihmiskaupan 
elintenpoistamistarkoituksessa, joka voi 
olla yhteydessä elinkauppaan ja joka 
loukkaa vakavasti ihmisarvoa ja 
ruumiillista koskemattomuutta.

Or. en

Tarkistus 66
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta direktiivillä voitaisiin puuttua 
ihmiskaupan viimeaikaiseen kehitykseen, 
siinä omaksuttu ihmiskaupan käsite on 
laajempi kuin puitepäätöksessä 
2002/629/YOS, mistä syystä direktiivi 
kattaa uusia hyväksikäytön muotoja. 
Direktiiviä sovellettaessa kerjäämiseen 
pakottaminen olisi katsottava pakollisen 
työn tai palveluksen muodoksi pakollista 
työtä koskevaan, 29 päivänä kesäkuuta 
1930 tehtyyn ILO:n sopimukseen n:o 29 
sisältyvän määritelmän mukaisesti. Tästä 
syystä kerjäämisen hyväksikäyttö kuuluu 
ihmiskaupan määritelmän soveltamisalaan 
vain siinä tapauksessa, että siinä toteutuvat 
kaikki pakollisen työn tai palveluksen 
osatekijät. Alan oikeuskäytännön 
perusteella olisi arvioitava 
tapauskohtaisesti, onko mahdollinen 
suostuminen tällaisen palveluksen 
suorittamiseen aito. Kun on kyse lapsesta, 
lähtökohtana olisi kuitenkin pidettävä aina 
sitä, ettei mahdollinen suostumus ole aito. 
Käsite ’rikollisen toiminnan hyväksikäyttö’ 
olisi ymmärrettävä toiminnaksi, jossa 
henkilöä käytetään hyväksi muun muassa 
taskuvarkauksiin, myymälävarkauksiin tai 
vastaavaan toimintaan, joka on 
rangaistuksenalaista ja johon sisältyy 
taloudellista hyötyä. Määritelmä kattaa 

(5) Jotta direktiivillä voitaisiin puuttua 
ihmiskaupan viimeaikaiseen kehitykseen, 
siinä omaksuttu ihmiskaupan käsite on 
laajempi kuin puitepäätöksessä 
2002/629/YOS, mistä syystä direktiivi 
kattaa uusia hyväksikäytön muotoja. 
Direktiiviä sovellettaessa kerjäämiseen 
pakottaminen olisi katsottava pakollisen 
työn tai palveluksen muodoksi pakollista 
työtä koskevaan, 29 päivänä kesäkuuta 
1930 tehtyyn ILO:n sopimukseen n:o 29 
sisältyvän määritelmän mukaisesti. Tästä 
syystä kerjäämisen hyväksikäyttö kuuluu 
ihmiskaupan määritelmän soveltamisalaan 
vain siinä tapauksessa, että siinä toteutuvat 
kaikki pakollisen työn tai palveluksen 
osatekijät. Alan oikeuskäytännön 
perusteella olisi arvioitava 
tapauskohtaisesti, onko mahdollinen 
suostuminen tällaisen palveluksen 
suorittamiseen aito. Kun on kyse lapsesta,
lähtökohtana olisi kuitenkin pidettävä aina 
sitä, ettei mahdollinen suostumus ole aito.
Käsite ’rikollisen toiminnan hyväksikäyttö’ 
olisi ymmärrettävä toiminnaksi, jossa 
henkilöä käytetään hyväksi muun muassa 
taskuvarkauksiin, myymälävarkauksiin, 
huumausainerikoksiin tai vastaavaan 
toimintaan, joka on rangaistuksenalaista ja 
johon sisältyy taloudellista hyötyä. 
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myös ihmiskaupan 
elintenpoistamistarkoituksessa, joka voi 
olla yhteydessä elinkauppaan ja joka 
loukkaa vakavasti ihmisarvoa ja 
ruumiillista koskemattomuutta.

Määritelmä kattaa myös ihmiskaupan 
elintenpoistamistarkoituksessa, joka voi 
olla yhteydessä elinkauppaan ja joka 
loukkaa vakavasti ihmisarvoa ja 
ruumiillista koskemattomuutta.

Or. en

Tarkistus 67
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Kerjäävien lasten perheenjäsenet tai 
sukulaiset voivat olla osallisina 
ihmiskauppaprosessissa, joka johtaa 
siihen, että lapset kerjäävät 
hyväksikäytettyinä. Jotta tilanteeseen 
voidaan puuttua, kunkin lapsen tapausta 
olisi arvioitava erikseen ja olisi otettava 
huomioon lapsen näkemykset ja 
perhetilanne, myös perheenjäsenten rooli 
ihmiskauppaprosessissa. Päätös olisi 
tehtävä lapsen etu huomioon ottaen ja 
tunnustaen, että joihinkin tilanteisiin 
voidaan puuttua parhaiten tarjoamalla 
lapselle ja perheenjäsenille 
sosiaaliavustusta, kun taas muissa 
tilanteissa vanhempien tai sukulaisten 
asettaminen rikossyytteeseen voi olla 
asianmukaista, jos he ovat osallisina 
ihmiskauppaprosessissa.

Or. en
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Tarkistus 68
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tehokasta ehkäisyä, suojelua ja 
syytteeseenpanoa varten on tarpeen 
erottaa toisistaan ihmiskauppa 
elintenpoistamistarkoituksessa, johon 
syyllistytään vain silloin, kun elimet 
poistetaan eläviltä luovuttajilta, ja elinten, 
kudosten ja solujen laiton kauppa. 
Komission ja Europolin olisi laadittava ja 
pantava täytäntöön näihin kahteen 
ongelmaan kohdennettu ratkaisu, jossa 
olisi ensisijaisesti parannettava 
molempien elinten laittoman kaupan 
muotojen seurantaa.

Or. en

Perustelu

On hyvin tärkeää, että elinten laiton kauppa sisällytetään asiaa koskevien EU:n välineiden 
soveltamisalaan. Toisaalta tässä direktiiviehdotuksessa olisi otettava huomioon Euroopan 
neuvoston ja Yhdistyneiden Kansakuntien yhteisen "Trafficking in organs, tissues and cells 
and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs" -tutkimuksen 
tärkeimmät suositukset. Tässä vuonna 2009 julkaistussa tutkimuksessa erotetaan selkeästi 
toisistaan oikeudellisesti nämä laittoman kaupan muodot ja korostetaan tarvetta kerätä asiaa 
koskevaa luotettavaa tietoa.

Tarkistus 69
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tässä direktiivissä säädettyjen 
rangaistusten taso heijastaa sitä kasvavaa 
huolta, joka jäsenvaltioilla on ihmiskaupan 
lisääntymisestä. Direktiivillä pyritään 
rikoksen vakavuus huomioon ottaen 
varmistamaan, että seuraamusten 

(6) Tässä direktiivissä säädettyjen 
rangaistusten taso heijastaa sitä kasvavaa 
huolta, joka jäsenvaltioilla on ihmiskaupan 
lisääntymisestä. Direktiivillä pyritään 
rikoksen vakavuus huomioon ottaen 
varmistamaan, että seuraamusten 
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yhdenmukaistamista jatketaan ja että niitä 
tiukennetaan EU:ssa. Jos rikos tehdään 
tietyissä olosuhteissa, jos uhri on 
esimerkiksi erityisen haavoittuva, 
rangaistuksen pitäisi olla ankarampi. 
Direktiiviä sovellettaessa erityisen 
haavoittuviksi henkilöiksi olisi katsottava 
ainakin kaikki lapset sekä aikuiset, jotka
ovat rikoksen tekohetkellä erityisen 
haavoittuvia raskauden, terveydentilansa 
tai vammaisuutensa takia. Jos rikos on 
erityisen vakava, jos esimerkiksi uhrin 
henki on vaarannettu, rikokseen liittyy 
vakavaa väkivaltaa tai uhrille on aiheutunut 
erityisen vakavaa haittaa, myös 
rangaistuksen pitäisi olla erityisen ankara. 
Kun tässä direktiivissä viitataan 
luovuttamiseen, se olisi tulkittava 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 
jäsenvaltioiden välisistä 
luovuttamismenettelyistä 13 päivänä 
kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS mukaisesti.

yhdenmukaistamista jatketaan ja että niitä 
tiukennetaan EU:ssa. Jos rikos tehdään 
tietyissä olosuhteissa, jos uhri on 
esimerkiksi erityisen haavoittuva, 
rangaistuksen pitäisi olla ankarampi. 
Direktiiviä sovellettaessa erityisen 
haavoittuviksi henkilöiksi olisi katsottava 
ainakin kaikki lapset sekä aikuiset, jotka 
ovat erityisen haavoittuvia raskauden, 
terveydentilansa tai vammaisuutensa takia, 
tai jos uhri on joutunut kidutuksen, 
raiskauksen tai muun vakavan 
psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen 
väkivallan kohteeksi. Jos rikos on erityisen 
vakava, jos esimerkiksi uhrin henki on 
vaarannettu, rikokseen liittyy vakavaa 
väkivaltaa tai uhrille on aiheutunut 
erityisen vakavaa haittaa, myös 
rangaistuksen pitäisi olla erityisen ankara. 
Kun tässä direktiivissä viitataan 
luovuttamiseen, se olisi tulkittava 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 
jäsenvaltioiden välisistä 
luovuttamismenettelyistä 13 päivänä 
kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 70
Lívia Járóka

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tässä direktiivissä säädettyjen 
rangaistusten taso heijastaa sitä kasvavaa 
huolta, joka jäsenvaltioilla on ihmiskaupan 
lisääntymisestä. Direktiivillä pyritään 
rikoksen vakavuus huomioon ottaen 
varmistamaan, että seuraamusten 
yhdenmukaistamista jatketaan ja että niitä 
tiukennetaan EU:ssa. Jos rikos tehdään 

(6) Tässä direktiivissä säädettyjen 
rangaistusten taso heijastaa sitä kasvavaa 
huolta, joka jäsenvaltioilla on ihmiskaupan 
lisääntymisestä. Direktiivillä pyritään 
rikoksen vakavuus huomioon ottaen 
varmistamaan, että seuraamusten 
yhdenmukaistamista jatketaan ja että niitä 
tiukennetaan EU:ssa. Jos rikos tehdään 
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tietyissä olosuhteissa, jos uhri on 
esimerkiksi erityisen haavoittuva, 
rangaistuksen pitäisi olla ankarampi. 
Direktiiviä sovellettaessa erityisen 
haavoittuviksi henkilöiksi olisi katsottava 
ainakin kaikki lapset sekä aikuiset, jotka 
ovat rikoksen tekohetkellä erityisen 
haavoittuvia raskauden, terveydentilansa 
tai vammaisuutensa takia. Jos rikos on 
erityisen vakava, jos esimerkiksi uhrin 
henki on vaarannettu, rikokseen liittyy 
vakavaa väkivaltaa tai uhrille on aiheutunut 
erityisen vakavaa haittaa, myös 
rangaistuksen pitäisi olla erityisen ankara. 
Kun tässä direktiivissä viitataan 
luovuttamiseen, se olisi tulkittava 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 
jäsenvaltioiden välisistä 
luovuttamismenettelyistä 13 päivänä 
kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS mukaisesti.

tietyissä olosuhteissa, jos uhri on 
esimerkiksi erityisen haavoittuva, 
rangaistuksen pitäisi olla ankarampi. 
Direktiiviä sovellettaessa erityisen 
haavoittuviksi henkilöiksi olisi katsottava 
ainakin kaikki lapset sekä aikuiset, jotka 
ovat erityisen haavoittuvia sukupuolensa, 
raskauden, terveydentilansa tai 
vammaisuutensa takia, tai jos uhri on 
joutunut kidutuksen, huumausaineiden 
tai lääkkeiden pakkokäytön, raiskauksen 
tai muun vakavan psyykkisen, fyysisen tai 
seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Jos 
rikos on erityisen vakava, jos esimerkiksi 
uhrin henki on vaarannettu, rikokseen 
liittyy vakavaa väkivaltaa tai uhrille on 
aiheutunut erityisen vakavaa haittaa, myös 
rangaistuksen pitäisi olla erityisen ankara. 
Kun tässä direktiivissä viitataan 
luovuttamiseen, se olisi tulkittava 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 
jäsenvaltioiden välisistä 
luovuttamismenettelyistä 13 päivänä 
kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS mukaisesti.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tässä direktiivissä säädettyjen 
rangaistusten taso heijastaa sitä kasvavaa 
huolta, joka jäsenvaltioilla on ihmiskaupan 
lisääntymisestä. Direktiivillä pyritään 
rikoksen vakavuus huomioon ottaen 
varmistamaan, että seuraamusten 
yhdenmukaistamista jatketaan ja että niitä 
tiukennetaan EU:ssa. Jos rikos tehdään 
tietyissä olosuhteissa, jos uhri on 
esimerkiksi erityisen haavoittuva, 

(6) Tässä direktiivissä säädettyjen 
rangaistusten taso heijastaa sitä kasvavaa 
huolta, joka jäsenvaltioilla on ihmiskaupan 
lisääntymisestä. Direktiivillä pyritään 
rikoksen vakavuus huomioon ottaen 
varmistamaan, että seuraamusten 
yhdenmukaistamista jatketaan ja että niitä 
tiukennetaan EU:ssa. Jos rikos tehdään 
tietyissä olosuhteissa, jos uhri on 
esimerkiksi erityisen haavoittuva, 
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rangaistuksen pitäisi olla ankarampi. 
Direktiiviä sovellettaessa erityisen 
haavoittuviksi henkilöiksi olisi katsottava 
ainakin kaikki lapset sekä aikuiset, jotka 
ovat rikoksen tekohetkellä erityisen 
haavoittuvia raskauden, terveydentilansa 
tai vammaisuutensa takia. Jos rikos on 
erityisen vakava, jos esimerkiksi uhrin 
henki on vaarannettu, rikokseen liittyy 
vakavaa väkivaltaa tai uhrille on aiheutunut 
erityisen vakavaa haittaa, myös 
rangaistuksen pitäisi olla erityisen ankara. 
Kun tässä direktiivissä viitataan 
luovuttamiseen, se olisi tulkittava 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 
jäsenvaltioiden välisistä 
luovuttamismenettelyistä 13 päivänä 
kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS mukaisesti.

rangaistuksen pitäisi olla ankarampi. 
Direktiiviä sovellettaessa erityisen 
haavoittuviksi henkilöiksi olisi katsottava 
ainakin kaikki lapset sekä aikuiset, jotka 
ovat rikoksen tekohetkellä erityisen 
haavoittuvia sukupuolen, raskauden, 
terveydentilansa, vammaisuutensa tai 
maahanmuuttaja-aseman takia. Jos rikos 
on erityisen vakava, jos esimerkiksi uhrin 
henki on vaarannettu, rikokseen liittyy 
vakavaa väkivaltaa tai uhrille on aiheutunut 
erityisen vakavaa haittaa, myös 
rangaistuksen pitäisi olla erityisen ankara. 
Kun tässä direktiivissä viitataan 
luovuttamiseen, se olisi tulkittava 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 
jäsenvaltioiden välisistä 
luovuttamismenettelyistä 13 päivänä 
kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 72
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tässä direktiivissä säädettyjen 
rangaistusten taso heijastaa sitä kasvavaa 
huolta, joka jäsenvaltioilla on ihmiskaupan 
lisääntymisestä. Direktiivillä pyritään 
rikoksen vakavuus huomioon ottaen 
varmistamaan, että seuraamusten 
yhdenmukaistamista jatketaan ja että niitä 
tiukennetaan EU:ssa. Jos rikos tehdään 
tietyissä olosuhteissa, jos uhri on 
esimerkiksi erityisen haavoittuva, 
rangaistuksen pitäisi olla ankarampi. 
Direktiiviä sovellettaessa erityisen 
haavoittuviksi henkilöiksi olisi katsottava 
ainakin kaikki lapset sekä aikuiset, jotka 
ovat rikoksen tekohetkellä erityisen 

(6) Tässä direktiivissä säädettyjen 
rangaistusten taso heijastaa sitä kasvavaa 
huolta, joka jäsenvaltioilla on ihmiskaupan 
lisääntymisestä. Direktiivillä pyritään 
rikoksen vakavuus huomioon ottaen 
varmistamaan, että seuraamusten 
yhdenmukaistamista jatketaan ja että niitä 
tiukennetaan EU:ssa. Jos rikos tehdään 
tietyissä olosuhteissa, jos uhri on 
esimerkiksi erityisen haavoittuva, 
rangaistuksen pitäisi olla ankarampi. 
Direktiiviä sovellettaessa erityisen 
haavoittuviksi henkilöiksi olisi katsottava 
ainakin kaikki lapset sekä aikuiset, jotka 
ovat rikoksen tekohetkellä erityisen 



PE445.701v01-00 20/114 AM\823510FI.doc

FI

haavoittuvia raskauden, terveydentilansa 
tai vammaisuutensa takia. Jos rikos on 
erityisen vakava, jos esimerkiksi uhrin 
henki on vaarannettu, rikokseen liittyy 
vakavaa väkivaltaa tai uhrille on aiheutunut 
erityisen vakavaa haittaa, myös 
rangaistuksen pitäisi olla erityisen ankara. 
Kun tässä direktiivissä viitataan 
luovuttamiseen, se olisi tulkittava 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 
jäsenvaltioiden välisistä 
luovuttamismenettelyistä 13 päivänä 
kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS mukaisesti.

haavoittuvia sukupuolen, raskauden, 
terveydentilansa, vammaisuutensa tai 
maahanmuuttaja-aseman takia. Jos rikos 
on erityisen vakava, jos esimerkiksi uhrin 
henki on vaarannettu, rikokseen liittyy 
vakavaa väkivaltaa, mukaan lukien 
miesten naisiin kohdistama väkivalta, tai 
uhrille on aiheutunut erityisen vakavaa 
haittaa, myös rangaistuksen pitäisi olla 
erityisen ankara. Kun tässä direktiivissä 
viitataan luovuttamiseen, se olisi tulkittava 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 
jäsenvaltioiden välisistä 
luovuttamismenettelyistä 13 päivänä 
kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 73
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta voidaan varmistaa, että 
ihmiskauppaan liittyvässä tutkinnassa ja 
syytteeseenpanossa onnistutaan, niiden 
alullepanon ei pitäisi riippua uhrin 
ilmoituksesta tai syytöksestä. 
Syytteeseenpano pitäisi tehdä 
mahdolliseksi riittävän pitkään sen 
jälkeen, kun uhri on saavuttanut täysi-
ikäisyyden. Lainvalvontaviranomaisten ja 
syyttäjien pitäisi olla riittävän 
koulutettuja, myös kansainvälisen 
lainvalvonnan ja oikeudellisen yhteistyön 
tehostamista silmällä pitäen. Lisäksi 
tällaisten rikosten tutkinnasta ja 
syytetoimista vastaavilla pitäisi olla 
käytössään järjestäytyneen rikollisuuden ja 
muiden vakavien rikosten tutkinnassa 
käytettävät keinot, kuten kuuntelu, 
tarkkailu (myös etätarkkailu), pankkitilien 
seuranta ja muu rahoituksen tutkintaan 

(8) Jotta voidaan varmistaa, että 
ihmiskauppaan liittyvässä tutkinnassa ja 
syytteeseenpanossa onnistutaan, niiden 
alullepanon ei pitäisi riippua uhrin 
ilmoituksesta tai syytöksestä. Kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltioiden 
on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, 
jotta syytteeseenpano tämän direktiivin 
mukaisista rikoksista on mahdollista sen 
jälkeen, kun uhri on saavuttanut täysi-
ikäisyyden. Tutkinnassa olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon rikoksen 
teossa käytetyt tieto- ja viestintätekniikat 
ja kehitettävä erityisiä välineitä Internetin 
kautta käytävän ihmiskaupan estämiseksi 
ja torjumiseksi. Lisäksi tutkinnasta ja 
syytetoimista vastaavilla pitäisi olla 
käytössään järjestäytyneen rikollisuuden ja 
muiden vakavien rikosten tutkinnassa 
käytettävät keinot, kuten kuuntelu, 
tarkkailu (myös etätarkkailu), pankkitilien 
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liittyvät välineet. seuranta ja muu rahoituksen tutkintaan 
liittyvät välineet.

Or. en

Tarkistus 74
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta voidaan varmistaa, että 
ihmiskauppaan liittyvässä tutkinnassa ja 
syytteeseenpanossa onnistutaan, niiden 
alullepanon ei pitäisi riippua uhrin 
ilmoituksesta tai syytöksestä. 
Syytteeseenpano pitäisi tehdä 
mahdolliseksi riittävän pitkään sen jälkeen, 
kun uhri on saavuttanut täysi-ikäisyyden. 
Lainvalvontaviranomaisten ja syyttäjien 
pitäisi olla riittävän koulutettuja, myös 
kansainvälisen lainvalvonnan ja 
oikeudellisen yhteistyön tehostamista 
silmällä pitäen. Lisäksi tällaisten rikosten 
tutkinnasta ja syytetoimista vastaavilla 
pitäisi olla käytössään järjestäytyneen 
rikollisuuden ja muiden vakavien rikosten 
tutkinnassa käytettävät keinot, kuten 
kuuntelu, tarkkailu (myös etätarkkailu), 
pankkitilien seuranta ja muu rahoituksen 
tutkintaan liittyvät välineet.

(8) Jotta voidaan varmistaa, että 
ihmiskauppaan liittyvässä tutkinnassa ja 
syytteeseenpanossa onnistutaan, niiden 
alullepanon ei pitäisi riippua uhrin 
ilmoituksesta tai syytöksestä. 
Syytteeseenpano pitäisi tehdä 
mahdolliseksi riittävän pitkään sen jälkeen, 
kun uhri on saavuttanut täysi-ikäisyyden. 
Lainvalvontaviranomaisten ja syyttäjien 
pitäisi olla riittävän koulutettuja, myös 
kansainvälisen lainvalvonnan ja 
oikeudellisen yhteistyön tehostamista 
silmällä pitäen. Lisäksi tällaisten rikosten 
tutkinnasta ja syytetoimista vastaavilla 
pitäisi olla käytössään järjestäytyneen 
rikollisuuden ja muiden vakavien rikosten 
tutkinnassa käytettävät keinot, kuten 
kuuntelu, tarkkailu (myös etätarkkailu), 
pankkitilien seuranta ja muu rahoituksen 
tutkintaan liittyvät välineet. Ihmiskaupan 
estäminen on äärimmäisen tärkeää, 
minkä vuoksi jäsenvaltioiden tulisi torjua 
ihmiskauppaa ensisijaisena toimenpiteenä 
ja parantaa kaikin mahdollisin keinoin 
ihmiskauppaan syyllistyvien saattamista 
rikosoikeudelliseen vastuuseen.

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta voidaan varmistaa, että 
ihmiskauppaan liittyvässä tutkinnassa ja 
syytteeseenpanossa onnistutaan, niiden 
alullepanon ei pitäisi riippua uhrin 
ilmoituksesta tai syytöksestä. 
Syytteeseenpano pitäisi tehdä 
mahdolliseksi riittävän pitkään sen jälkeen, 
kun uhri on saavuttanut täysi-ikäisyyden. 
Lainvalvontaviranomaisten ja syyttäjien 
pitäisi olla riittävän koulutettuja, myös 
kansainvälisen lainvalvonnan ja 
oikeudellisen yhteistyön tehostamista 
silmällä pitäen. Lisäksi tällaisten rikosten 
tutkinnasta ja syytetoimista vastaavilla 
pitäisi olla käytössään järjestäytyneen 
rikollisuuden ja muiden vakavien rikosten 
tutkinnassa käytettävät keinot, kuten 
kuuntelu, tarkkailu (myös etätarkkailu), 
pankkitilien seuranta ja muu rahoituksen 
tutkintaan liittyvät välineet.

(8) Jotta voidaan varmistaa, että 
ihmiskauppaan liittyvässä tutkinnassa ja 
syytteeseenpanossa onnistutaan, niiden 
alullepanon ei pitäisi riippua uhrin 
ilmoituksesta tai syytöksestä. 
Syytteeseenpano pitäisi tehdä 
mahdolliseksi riittävän pitkään sen jälkeen, 
kun uhri on saavuttanut täysi-ikäisyyden. 
Lainvalvontaviranomaisten ja syyttäjien 
pitäisi olla riittävän koulutettuja, myös 
kansainvälisen lainvalvonnan ja 
oikeudellisen yhteistyön tehostamista 
silmällä pitäen. Lisäksi tällaisten rikosten 
tutkinnasta ja syytetoimista vastaavilla 
pitäisi olla käytössään järjestäytyneen 
rikollisuuden ja muiden vakavien rikosten 
tutkinnassa jo käytettävät erityiskeinot, 
kuten kuuntelu, tarkkailu (myös 
etätarkkailu), salaisen poliisin joukot, 
pankkitilien seuranta ja muu rahoituksen 
tutkintaan liittyvät välineet. Tutkimuksissa 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon, 
että ihmiskaupan harjoittajat hyödyntävät 
Internetiä, ja kehitettävä erityisvälineitä 
Internetin kautta toteutettavan 
ihmiskaupan estämiseksi ja torjumiseksi.

Or. en

Perustelu

Ihmiskaupan torjunnassa on käytettävä samoja tutkimustekniikoita kuin torjuttaessa muuta 
vakavaa rikollisuutta, kuten huumausainekauppaa tai järjestäytynyttä rikollisuutta; 
ihmiskaupassa hyödynnetään Internetiä, mutta Internetin ei tulisi olla johdanto-osan 
kappaleen painopisteenä, vaan sillä pyritään tehostamaan kansainvälistä lainvalvontaa ja 
oikeudellista yhteistyötä.
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Tarkistus 76
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta voidaan varmistaa, että 
ihmiskauppaan liittyvässä tutkinnassa ja 
syytteeseenpanossa onnistutaan, niiden 
alullepanon ei pitäisi riippua uhrin 
ilmoituksesta tai syytöksestä. 
Syytteeseenpano pitäisi tehdä 
mahdolliseksi riittävän pitkään sen jälkeen, 
kun uhri on saavuttanut täysi-ikäisyyden. 
Lainvalvontaviranomaisten ja syyttäjien 
pitäisi olla riittävän koulutettuja, myös
kansainvälisen lainvalvonnan ja 
oikeudellisen yhteistyön tehostamista 
silmällä pitäen. Lisäksi tällaisten rikosten 
tutkinnasta ja syytetoimista vastaavilla 
pitäisi olla käytössään järjestäytyneen 
rikollisuuden ja muiden vakavien rikosten 
tutkinnassa käytettävät keinot, kuten 
kuuntelu, tarkkailu (myös etätarkkailu), 
pankkitilien seuranta ja muu rahoituksen 
tutkintaan liittyvät välineet.

(8) Jotta voidaan varmistaa, että 
ihmiskauppaan liittyvässä tutkinnassa ja 
syytteeseenpanossa onnistutaan, niiden 
alullepanon ei pitäisi riippua uhrin 
ilmoituksesta tai syytöksestä. 
Syytteeseenpano pitäisi tehdä 
mahdolliseksi riittävän pitkään sen jälkeen, 
kun uhri on saavuttanut täysi-ikäisyyden. 
Lainvalvontaviranomaisten ja syyttäjien 
pitäisi olla riittävän koulutettuja, 
valmistautuneita työskentelemään uhrien 
kanssa ja ottaa huomioon 
sukupuolinäkökulma, kansainvälisen 
lainvalvonnan ja oikeudellisen yhteistyön 
tehostamista silmällä pitäen. Lisäksi 
tällaisten rikosten tutkinnasta ja 
syytetoimista vastaavilla pitäisi olla 
käytössään järjestäytyneen rikollisuuden ja 
muiden vakavien rikosten tutkinnassa 
käytettävät keinot, kuten kuuntelu, 
tarkkailu (myös etätarkkailu), pankkitilien 
seuranta ja muu rahoituksen tutkintaan 
liittyvät välineet.

Or. lt

Tarkistus 77
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Jäsenvaltioiden tulisi edistää 
oikeudellista ja poliisiyhteistyötä 
erityisesti rajatylittävissä tutkimuksissa. 
Europolin koordinoimat yhteiset 
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tutkimusryhmät ovat tästä hyvä esimerkki 
ja niiden käyttöä olisi lisättävä. 
Jäsenvaltiot voisivat myös hyötyä 
parhaiden käytänteiden jakamisesta.

Or. en

Perustelu

Ihmiskauppaa on torjuttava kansainvälisesti ja on tehostettava yhteistyötä yli valtiorajojen 
kansainvälisten ja rajatylittävien tutkimusten avulla. Europolilla on tässä hyvin tärkeä 
tehtävä ja sitä olisi edelleen kehitettävä.

Tarkistus 78
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Oleskeluluvasta, joka myönnetään 
yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa tekeville kolmansien maiden 
kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan 
uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa 
maahantulossa avustamisen kohteiksi, 29 
päivänä huhtikuuta 2004 annetussa 
neuvoston direktiivissä 2004/81/EY 
säädetään oleskeluluvan myöntämisestä 
kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat 
ihmiskaupan uhreja. Euroopan unionin 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä 
oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella 29 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2004/38/EY säännellään sitä, miten 
unionin kansalaiset ja heidän 
perheenjäsenensä voivat käyttää oikeuttaan 
liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden 
alueella, mukaan lukien suoja 
karkottamista vastaan. Tällä direktiivillä 
taas otetaan käyttöön kaikille ihmiskaupan 
uhreille tarkoitettuja erityisiä 
suojelutoimia. Näin ollen tässä 

(10) Oleskeluluvasta, joka myönnetään 
yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa tekeville kolmansien maiden 
kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan 
uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa 
maahantulossa avustamisen kohteiksi 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa 
neuvoston direktiivissä 2004/81/EY 
säädetään oleskeluluvan myöntämisestä 
kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat 
ihmiskaupan uhreja. Euroopan unionin 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä 
oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella 29 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2004/38/EY säännellään sitä, miten 
unionin kansalaiset ja heidän 
perheenjäsenensä voivat käyttää oikeuttaan 
liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden 
alueella, mukaan lukien suoja 
karkottamista vastaan. Tällä direktiivillä 
taas otetaan käyttöön kaikille ihmiskaupan 
uhreille tarkoitettuja erityisiä 
suojelutoimia.
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direktiivissä ei käsitellä tällaisten 
henkilöiden edellytyksiä oleskella 
jäsenvaltioiden alueella.

Or. en

Perustelu

Ihmiskaupan torjuntaa koskevassa direktiivissä olisi noudatettava kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa, minkä vuoksi tämä teksti vaikuttaa tarpeettomalta.

Tarkistus 79
Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Näin ollen tässä direktiivissä ei 
käsitellä tällaisten henkilöiden edellytyksiä 
oleskella jäsenvaltioiden alueella. 
Ihmiskaupan uhrien on voitava käyttää 
oikeuksiaan tehokkaasti. Tästä syystä 
uhreille olisi tarjottava apua ja tukea ennen 
rikosoikeudenkäyntiä, sen kuluessa ja 
riittävän pitkään sen jälkeen. Jotta apu ja 
tuki olisi tuloksellista, sen antamisen on 
perustuttava tietoon ja suostumukseen niin, 
että varmistetaan uhrin suostuminen 
esimerkiksi toimenpiteisiin tautien 
toteamiseksi tai muihin keskeisiin 
tukitoimiin. Annettavan avun ja tuen olisi 
katettava vähimmäistoimet, joiden avulla 
uhri voi toipua ja paeta ihmiskauppiaita. 
Tällaisten toimien käytännön toteutuksessa 
olisi otettava huomioon asianomaisen 
henkilön tilanne ja tarpeet kansallisten 
menettelyjen mukaisesti laadittavan 
yksilöllisen arvioinnin pohjalta. Henkilölle 
on annettava apua ja tukea heti, kun on 
viitteitä siitä, että hän on saattanut joutua 
ihmiskaupan kohteeksi, riippumatta hänen 
valmiudestaan todistaa. Apua olisi 
annettava ehdoitta ainakin siihen asti, 
kunnes toimivaltaiset viranomaiset ovat 

(11) Näin ollen tässä direktiivissä ei 
käsitellä tällaisten henkilöiden edellytyksiä 
oleskella jäsenvaltioiden alueella. 
Ihmiskaupan uhrien on voitava käyttää 
oikeuksiaan tehokkaasti. Tästä syystä 
uhreille olisi tarjottava apua ja tukea ennen 
rikosoikeudenkäyntiä, sen kuluessa ja 
riittävän pitkään sen jälkeen. Jotta apu ja 
tuki olisi tuloksellista, sen antamisen on 
perustuttava tietoon ja suostumukseen niin, 
että varmistetaan uhrin suostuminen 
esimerkiksi toimenpiteisiin tautien 
toteamiseksi tai muihin keskeisiin 
tukitoimiin. Annettavan avun ja tuen olisi 
katettava vähimmäistoimet, joiden avulla 
uhri voi toipua ja paeta ihmiskauppiaita. 
Tällaisten toimien käytännön toteutuksessa 
olisi otettava huomioon asianomaisen 
henkilön tilanne ja tarpeet kansallisten 
menettelyjen mukaisesti laadittavan 
yksilöllisen arvioinnin pohjalta. Henkilölle 
on annettava apua ja tukea heti, kun on 
viitteitä siitä, että hän on saattanut joutua 
ihmiskaupan kohteeksi, riippumatta hänen 
valmiudestaan todistaa. Apua olisi 
annettava ehdoitta ainakin siihen asti, 
kunnes toimivaltaiset viranomaiset ovat 
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tehneet lopullisen päätöksen harkinta-ajasta 
ja oleskeluluvasta tai muutoin 
tunnustaneet, että henkilö on ihmiskaupan 
uhri. Jos tunnistamisprosessin päätteeksi 
tai harkinta-ajan päätyttyä katsotaan, ettei 
henkilölle voida myöntää oleskelulupaa 
tai ettei tällä muutoin ole laillista 
asuinpaikkaa maassa, direktiivin 
mukaisesti asianomainen jäsenvaltio ei 
ole velvollinen jatkamaan avun ja tuen 
myöntämistä kyseiselle henkilölle. Avun ja 
tuen antamista olisi tarvittaessa jatkettava 
riittävän pitkään rikosoikeudenkäynnin 
jälkeen, jos esimerkiksi rikoksen 
aiheuttamaan vakavaan fyysiseen tai 
psyykkiseen vammaan saatava hoito jatkuu 
tai jos uhrin turvallisuus on vaarassa hänen 
rikosoikeudenkäynnissä antamiensa 
lausuntojen takia.

tehneet lopullisen päätöksen harkinta-ajasta 
ja oleskeluluvasta tai muutoin 
tunnustaneet, että henkilö on ihmiskaupan 
uhri. Avun ja tuen antamista olisi 
tarvittaessa jatkettava riittävän pitkään 
rikosoikeudenkäynnin jälkeen, jos 
esimerkiksi rikoksen aiheuttamaan 
vakavaan fyysiseen tai psyykkiseen 
vammaan saatava hoito jatkuu tai jos uhrin 
turvallisuus on vaarassa hänen 
rikosoikeudenkäynnissä antamiensa 
lausuntojen takia. Ihmiskaupan 
torjuntatoimet eivät saa vaikuttaa 
haitallisesti ihmiskaupan uhreiksi 
joutuneiden henkilöiden ja 
maahanmuuttajien, erityisesti maan 
sisällä siirtymään joutuneiden 
henkilöiden, pakolaisten ja 
turvapaikanhakijoiden oikeuksiin.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Näin ollen tässä direktiivissä ei 
käsitellä tällaisten henkilöiden edellytyksiä 
oleskella jäsenvaltioiden alueella. 
Ihmiskaupan uhrien on voitava käyttää
oikeuksiaan tehokkaasti. Tästä syystä 
uhreille olisi tarjottava apua ja tukea ennen 
rikosoikeudenkäyntiä, sen kuluessa ja 
riittävän pitkään sen jälkeen. Jotta apu ja 
tuki olisi tuloksellista, sen antamisen on 
perustuttava tietoon ja suostumukseen niin, 
että varmistetaan uhrin suostuminen 
esimerkiksi toimenpiteisiin tautien 
toteamiseksi tai muihin keskeisiin 
tukitoimiin. Annettavan avun ja tuen olisi 
katettava vähimmäistoimet, joiden avulla 
uhri voi toipua ja paeta ihmiskauppiaita. 

(11) Näin ollen tässä direktiivissä ei 
käsitellä tällaisten henkilöiden edellytyksiä 
oleskella jäsenvaltioiden alueella. 
Ihmiskaupan uhrien on voitava käyttää 
oikeuksiaan tehokkaasti. Tästä syystä 
uhreille olisi tarjottava apua ja tukea ennen 
rikosoikeudenkäyntiä, sen kuluessa ja 
riittävän pitkään sen jälkeen. Ihmiskaupan 
uhreiksi joutuneiden henkilöiden on 
voitava hankkia pysyvä oleskelulupa. Jotta 
apu ja tuki olisi tuloksellista, sen antamisen 
on perustuttava tietoon ja suostumukseen 
niin, että varmistetaan uhrin suostuminen 
esimerkiksi toimenpiteisiin tautien 
toteamiseksi tai muihin keskeisiin 
tukitoimiin. Annettavan avun ja tuen olisi 
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Tällaisten toimien käytännön toteutuksessa 
olisi otettava huomioon asianomaisen 
henkilön tilanne ja tarpeet kansallisten 
menettelyjen mukaisesti laadittavan 
yksilöllisen arvioinnin pohjalta. Henkilölle 
on annettava apua ja tukea heti, kun on 
viitteitä siitä, että hän on saattanut joutua 
ihmiskaupan kohteeksi, riippumatta hänen 
valmiudestaan todistaa. Apua olisi 
annettava ehdoitta ainakin siihen asti, 
kunnes toimivaltaiset viranomaiset ovat 
tehneet lopullisen päätöksen harkinta-ajasta 
ja oleskeluluvasta tai muutoin 
tunnustaneet, että henkilö on ihmiskaupan 
uhri. Jos tunnistamisprosessin päätteeksi tai 
harkinta-ajan päätyttyä katsotaan, ettei 
henkilölle voida myöntää oleskelulupaa tai 
ettei tällä muutoin ole laillista asuinpaikkaa 
maassa, direktiivin mukaisesti 
asianomainen jäsenvaltio ei ole velvollinen 
jatkamaan avun ja tuen myöntämistä 
kyseiselle henkilölle. Avun ja tuen 
antamista olisi tarvittaessa jatkettava 
riittävän pitkään rikosoikeudenkäynnin 
jälkeen, jos esimerkiksi rikoksen 
aiheuttamaan vakavaan fyysiseen tai 
psyykkiseen vammaan saatava hoito jatkuu 
tai jos uhrin turvallisuus on vaarassa hänen 
rikosoikeudenkäynnissä antamiensa 
lausuntojen takia.

katettava vähimmäistoimet, joiden avulla 
uhri voi toipua ja paeta ihmiskauppiaita. 
Tällaisten toimien käytännön toteutuksessa 
olisi otettava huomioon asianomaisen 
henkilön tilanne ja tarpeet, uhrin 
maahanmuuttaja-asema mukaan 
luettuna, kansallisten menettelyjen 
mukaisesti laadittavan yksilöllisen 
arvioinnin pohjalta. Henkilölle on 
annettava apua ja tukea heti, kun on 
viitteitä siitä, että hän on saattanut joutua 
ihmiskaupan kohteeksi, riippumatta hänen 
valmiudestaan todistaa. Apua olisi 
annettava ehdoitta ainakin siihen asti, 
kunnes toimivaltaiset viranomaiset ovat 
tehneet lopullisen päätöksen harkinta-ajasta 
ja oleskeluluvasta tai muutoin 
tunnustaneet, että henkilö on ihmiskaupan 
uhri. Jos tunnistamisprosessin päätteeksi tai 
harkinta-ajan päätyttyä katsotaan, ettei 
henkilölle voida myöntää oleskelulupaa tai 
ettei tällä muutoin ole laillista asuinpaikkaa 
maassa, direktiivin mukaisesti 
asianomainen jäsenvaltio ei ole velvollinen 
jatkamaan avun ja tuen myöntämistä 
kyseiselle henkilölle. Avun ja tuen 
antamista olisi tarvittaessa jatkettava 
riittävän pitkään rikosoikeudenkäynnin 
jälkeen, jos esimerkiksi rikoksen 
aiheuttamaan vakavaan fyysiseen tai 
psyykkiseen vammaan saatava hoito jatkuu 
tai jos uhrin turvallisuus on vaarassa hänen 
rikosoikeudenkäynnissä antamiensa 
lausuntojen takia.

Or. en

Tarkistus 81
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Näin ollen tässä direktiivissä ei (11) Näin ollen tässä direktiivissä ei 
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käsitellä tällaisten henkilöiden edellytyksiä 
oleskella jäsenvaltioiden alueella. 
Ihmiskaupan uhrien on voitava käyttää 
oikeuksiaan tehokkaasti. Tästä syystä 
uhreille olisi tarjottava apua ja tukea ennen 
rikosoikeudenkäyntiä, sen kuluessa ja 
riittävän pitkään sen jälkeen. Jotta apu ja 
tuki olisi tuloksellista, sen antamisen on 
perustuttava tietoon ja suostumukseen niin, 
että varmistetaan uhrin suostuminen 
esimerkiksi toimenpiteisiin tautien 
toteamiseksi tai muihin keskeisiin 
tukitoimiin. Annettavan avun ja tuen olisi 
katettava vähimmäistoimet, joiden avulla 
uhri voi toipua ja paeta ihmiskauppiaita. 
Tällaisten toimien käytännön toteutuksessa 
olisi otettava huomioon asianomaisen 
henkilön tilanne ja tarpeet kansallisten 
menettelyjen mukaisesti laadittavan 
yksilöllisen arvioinnin pohjalta. Henkilölle 
on annettava apua ja tukea heti, kun on 
viitteitä siitä, että hän on saattanut joutua 
ihmiskaupan kohteeksi, riippumatta hänen 
valmiudestaan todistaa. Apua olisi 
annettava ehdoitta ainakin siihen asti, 
kunnes toimivaltaiset viranomaiset ovat 
tehneet lopullisen päätöksen harkinta-ajasta 
ja oleskeluluvasta tai muutoin 
tunnustaneet, että henkilö on ihmiskaupan 
uhri. Jos tunnistamisprosessin päätteeksi tai 
harkinta-ajan päätyttyä katsotaan, ettei 
henkilölle voida myöntää oleskelulupaa tai 
ettei tällä muutoin ole laillista asuinpaikkaa 
maassa, direktiivin mukaisesti 
asianomainen jäsenvaltio ei ole velvollinen 
jatkamaan avun ja tuen myöntämistä 
kyseiselle henkilölle. Avun ja tuen 
antamista olisi tarvittaessa jatkettava 
riittävän pitkään rikosoikeudenkäynnin 
jälkeen, jos esimerkiksi rikoksen 
aiheuttamaan vakavaan fyysiseen tai 
psyykkiseen vammaan saatava hoito jatkuu 
tai jos uhrin turvallisuus on vaarassa hänen 
rikosoikeudenkäynnissä antamiensa 
lausuntojen takia.

käsitellä tällaisten henkilöiden edellytyksiä 
oleskella jäsenvaltioiden alueella. 
Ihmiskaupan uhrien on voitava käyttää 
oikeuksiaan tehokkaasti. Tästä syystä 
uhreille olisi tarjottava apua ja tukea ennen 
rikosoikeudenkäyntiä, sen kuluessa ja 
riittävän pitkään sen jälkeen. Jotta apu ja 
tuki olisi tuloksellista, sen antamisen on 
perustuttava tietoon ja suostumukseen niin, 
että varmistetaan uhrin suostuminen 
esimerkiksi toimenpiteisiin tautien 
toteamiseksi tai muihin keskeisiin 
tukitoimiin. Annettavan avun ja tuen olisi 
katettava vähimmäistoimet, joiden avulla 
uhri voi toipua ja paeta ihmiskauppiaita. 
Tällaisten toimien käytännön toteutuksessa 
olisi otettava huomioon asianomaisen 
henkilön tilanne ja tarpeet, hänen 
maahanmuuttaja-asemansa mukaan 
luettuna, kansallisten menettelyjen 
mukaisesti laadittavan yksilöllisen 
arvioinnin pohjalta. Henkilölle on 
annettava apua ja tukea heti, kun on 
viitteitä siitä, että hän on saattanut joutua 
ihmiskaupan kohteeksi, riippumatta hänen 
valmiudestaan todistaa. Apua olisi 
annettava ehdoitta ainakin siihen asti, 
kunnes toimivaltaiset viranomaiset ovat 
tehneet lopullisen päätöksen harkinta-ajasta 
ja oleskeluluvasta tai muutoin 
tunnustaneet, että henkilö on ihmiskaupan 
uhri. Jos tunnistamisprosessin päätteeksi tai 
harkinta-ajan päätyttyä katsotaan, ettei 
henkilölle voida myöntää oleskelulupaa tai 
ettei tällä muutoin ole laillista asuinpaikkaa 
maassa, direktiivin mukaisesti 
asianomainen jäsenvaltio ei ole velvollinen 
jatkamaan avun ja tuen myöntämistä 
kyseiselle henkilölle. Avun ja tuen 
antamista olisi tarvittaessa jatkettava 
riittävän pitkään rikosoikeudenkäynnin 
jälkeen, jos esimerkiksi rikoksen 
aiheuttamaan vakavaan fyysiseen tai 
psyykkiseen vammaan saatava hoito jatkuu 
tai jos uhrin turvallisuus on vaarassa hänen 
rikosoikeudenkäynnissä antamiensa 
lausuntojen takia.
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Or. en

Tarkistus 82
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava 
asianmukaisen ja tehokkaan 
oikeudellisen yhteistyön avulla, että 
ihmiskaupan uhreille tarjotaan ja 
ylläpidetään samantasoista suojelua 
heidän liikkuessaan Euroopan unionin 
alueella. Ihmiskaupan uhreille on myös 
ilmoitettava EU:n tasolla saatavilla 
olevista suojelutoimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 83
Barbara Matera

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Kaikki yhdessä jäsenvaltiossa 
ihmiskaupan uhrien suojelemiseksi 
toteutetut toimenpiteet ovat voimassa 
eurooppalaisen suojelumääräyksen kautta 
koko Euroopan unionin alueella.

Or. it

Perustelu

Eurooppalainen suojelumääräys voi toimia tärkeänä tukitoimenpiteenä, jolla taataan 
vakavissa ihmisoikeusrikkomustapauksissa samantasoinen suojelu koko Euroopan unionissa.



PE445.701v01-00 30/114 AM\823510FI.doc

FI

Tarkistus 84
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Uhrin asemasta 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 15 
päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä 
neuvoston puitepäätöksessä 2001/220/YOS 
vahvistetaan tietyt uhrin oikeudet 
rikosoikeudenkäynnissä mukaan lukien 
oikeus suojeluun ja korvauksiin. Lisäksi 
ihmiskaupan uhreille olisi annettava 
mahdollisuus lainopilliseen neuvontaan ja 
oikeudelliseen edustukseen, myös 
korvausten vaatimista varten. Lainopillisen 
neuvonnan tarkoituksena on antaa uhreille 
tietoa ja neuvoja heille tarjolla olevista eri 
vaihtoehdoista. Lainopillisen neuvonnan ja 
oikeudellisen edustuksen pitäisi olla 
maksutonta ainakin siinä tapauksessa, ettei 
uhrilla ole niihin varaa, ja niiden osalta 
noudatetaan jäsenvaltioiden sisäisiä 
menettelyjä. Koska on todennäköistä, ettei 
varsinkaan lapsiuhreilla ole tällaisia varoja, 
lainopillinen neuvonta ja oikeudellinen 
edustus olisivat heille käytännössä 
maksuttomia. Lisäksi uhreja pitäisi suojella 
kostotoimilta, pelottelulta ja ihmiskaupan 
uhriksi uudelleen joutumisen riskiltä 
kansallisten menettelyjen mukaisesti 
laadittujen yksilöllisten riskinarviointien 
perusteella.

(12) Uhrin asemasta 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 15 
päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä 
neuvoston puitepäätöksessä 2001/220/YOS 
vahvistetaan tietyt uhrin oikeudet 
rikosoikeudenkäynnissä mukaan lukien 
oikeus suojeluun sekä rajatylittäviin 
suojelutoimenpiteisiin, kuten 
eurooppalaiseen suojelumääräykseen, ja 
korvauksiin. Ihmiskaupan uhrien on 
voitava harjoittaa oikeuksiaan 
tehokkaasti. Lisäksi ihmiskaupan uhreille 
olisi annettava myös mahdollisuus 
lainopilliseen neuvontaan ja oikeudelliseen 
edustukseen, myös korvausten vaatimista 
varten. Lainopillisen neuvonnan 
tarkoituksena on antaa uhreille tietoa ja 
neuvoja heille tarjolla olevista eri 
vaihtoehdoista. Lainopillisen neuvonnan ja 
oikeudellisen edustuksen pitäisi olla 
maksutonta ainakin siinä tapauksessa, ettei 
uhrilla ole niihin varaa, ja niiden osalta 
noudatetaan jäsenvaltioiden sisäisiä 
menettelyjä. Koska on todennäköistä, ettei 
varsinkaan lapsiuhreilla ole tällaisia varoja, 
lainopillinen neuvonta ja oikeudellinen 
edustus olisivat heille käytännössä 
maksuttomia. Lisäksi uhreja pitäisi suojella 
kostotoimilta, pelottelulta ja ihmiskaupan 
uhriksi uudelleen joutumisen riskiltä 
kansallisten menettelyjen mukaisesti 
laadittujen yksilöllisten riskinarviointien 
perusteella.

Or. en
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Tarkistus 85
Anna Záborská

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Uhrin asemasta 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 15 
päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä 
neuvoston puitepäätöksessä 2001/220/YOS 
vahvistetaan tietyt uhrin oikeudet 
rikosoikeudenkäynnissä mukaan lukien 
oikeus suojeluun ja korvauksiin. Lisäksi 
ihmiskaupan uhreille olisi annettava 
mahdollisuus lainopilliseen neuvontaan ja 
oikeudelliseen edustukseen, myös 
korvausten vaatimista varten. Lainopillisen 
neuvonnan tarkoituksena on antaa uhreille 
tietoa ja neuvoja heille tarjolla olevista eri 
vaihtoehdoista. Lainopillisen neuvonnan ja 
oikeudellisen edustuksen pitäisi olla 
maksutonta ainakin siinä tapauksessa, ettei 
uhrilla ole niihin varaa, ja niiden osalta 
noudatetaan jäsenvaltioiden sisäisiä 
menettelyjä. Koska on todennäköistä, ettei 
varsinkaan lapsiuhreilla ole tällaisia varoja, 
lainopillinen neuvonta ja oikeudellinen 
edustus olisivat heille käytännössä
maksuttomia. Lisäksi uhreja pitäisi suojella 
kostotoimilta, pelottelulta ja ihmiskaupan 
uhriksi uudelleen joutumisen riskiltä 
kansallisten menettelyjen mukaisesti
laadittujen yksilöllisten riskinarviointien 
perusteella.

(12) Uhrin asemasta 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 15 
päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä 
neuvoston puitepäätöksessä 2001/220/YOS 
vahvistetaan tietyt uhrin oikeudet 
rikosoikeudenkäynnissä mukaan lukien 
oikeus suojeluun ja korvauksiin. Lisäksi 
ihmiskaupan uhreille olisi annettava 
mahdollisuus lainopilliseen neuvontaan ja 
oikeudelliseen edustukseen, myös 
korvausten vaatimista varten. Lainopillisen 
neuvonnan tarkoituksena on antaa uhreille 
tietoa ja neuvoja heille tarjolla olevista eri 
vaihtoehdoista. Lainopillisen neuvonnan ja 
oikeudellisen edustuksen pitäisi olla 
maksutonta ainakin siinä tapauksessa, ettei 
uhrilla ole niihin varaa, ja niiden osalta 
noudatetaan jäsenvaltioiden sisäisiä 
menettelyjä. Koska on todennäköistä, ettei 
varsinkaan lapsiuhreilla ole tällaisia varoja, 
lainopillisen neuvonnan ja oikeudellisen 
edustuksen on oltava heille maksuttomia.
Lisäksi uhreja pitäisi suojella kostotoimilta, 
pelottelulta ja ihmiskaupan uhriksi 
uudelleen joutumisen riskiltä kansallisten 
menettelyjen mukaisesti laadittujen 
yksilöllisten riskinarviointien perusteella.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan 12 kappale on yhdenmukaistettava 14 artiklan 2 kohdan tiukemman 
sanamuodon kanssa ("Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lapsiuhrit saavat välittömästi ja 
maksutta lainopillista neuvontaa ja oikeudellisen edustuksen, myös korvausten vaatimista 
varten.").
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Tarkistus 86
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Uhrin asemasta 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 15 
päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä 
neuvoston puitepäätöksessä 2001/220/YOS 
vahvistetaan tietyt uhrin oikeudet 
rikosoikeudenkäynnissä mukaan lukien 
oikeus suojeluun ja korvauksiin. Lisäksi 
ihmiskaupan uhreille olisi annettava 
mahdollisuus lainopilliseen neuvontaan ja 
oikeudelliseen edustukseen, myös 
korvausten vaatimista varten. Lainopillisen 
neuvonnan tarkoituksena on antaa uhreille 
tietoa ja neuvoja heille tarjolla olevista eri 
vaihtoehdoista. Lainopillisen neuvonnan ja 
oikeudellisen edustuksen pitäisi olla
maksutonta ainakin siinä tapauksessa, ettei 
uhrilla ole niihin varaa, ja niiden osalta 
noudatetaan jäsenvaltioiden sisäisiä 
menettelyjä. Koska on todennäköistä, ettei 
varsinkaan lapsiuhreilla ole tällaisia varoja, 
lainopillinen neuvonta ja oikeudellinen 
edustus olisivat heille käytännössä 
maksuttomia. Lisäksi uhreja pitäisi 
suojella kostotoimilta, pelottelulta ja 
ihmiskaupan uhriksi uudelleen joutumisen 
riskiltä kansallisten menettelyjen 
mukaisesti laadittujen yksilöllisten 
riskinarviointien perusteella.

(12) Uhrin asemasta 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 15 
päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä 
neuvoston puitepäätöksessä 2001/220/YOS 
vahvistetaan tietyt uhrin oikeudet 
rikosoikeudenkäynnissä mukaan lukien 
oikeus suojeluun ja korvauksiin. Lisäksi 
ihmiskaupan uhreille on annettava 
mahdollisuus lainopilliseen neuvontaan ja 
oikeudelliseen edustukseen, myös 
korvausten vaatimista varten. Lainopillisen 
neuvonnan tarkoituksena on antaa uhreille 
tietoa ja neuvoja heille tarjolla olevista eri 
vaihtoehdoista. Lainopillisen neuvonnan ja 
oikeudellisen edustuksen on oltava
maksutonta ainakin siinä tapauksessa, ettei 
uhrilla ole niihin varaa, ja niiden osalta 
noudatetaan jäsenvaltioiden sisäisiä 
menettelyjä. Koska on todennäköistä, ettei 
varsinkaan lapsiuhreilla ole tällaisia varoja, 
lainopillinen neuvonta ja oikeudellinen 
edustus olisivat heille käytännössä 
maksuttomia. Lisäksi uhreja on suojeltava
kostotoimilta, pelottelulta ja ihmiskaupan 
uhriksi uudelleen joutumisen riskiltä 
kansallisten menettelyjen mukaisesti 
laadittujen yksilöllisten riskinarviointien 
perusteella.

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Koska ihmiskaupan uhrit ovat jo 
joutuneet ihmiskaupalle tyypillisen 
hyväksikäytön ja halventavan kohtelun, 
kuten seksuaalisen riiston, raiskauksen, 
orjuuden kaltaisten käytäntöjen tai elinten 
poiston, kohteeksi, heitä olisi suojeltava 
lisäkärsimyksiltä ja -traumoilta 
oikeudenkäynnin aikana. Ihmiskaupan 
uhrien pitäisikin saada heidän tarpeisiinsa 
sovitettua hoitoa rikostutkinnan ja 
-oikeudenkäynnin aikana. Yksilöllisessä 
tarvearvioinnissa pitäisi ottaa huomioon 
uhrin henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten 
ikä, terveydentila, mahdollinen raskaus 
ja/tai vammaisuus ja muut ominaisuudet 
samoin kuin rikollisen toiminnan kohteeksi 
joutumisesta aiheutuneet fyysiset ja 
psyykkiset seuraukset. Uhrille 
mahdollisesti annettavasta hoidosta ja sen 
laadusta päätetään tapauskohtaisesti 
kansallisessa lainsäädännössä 
vahvistettujen perusteiden, oikeudellista 
harkintavaltaa koskevien sääntöjen sekä 
alan käytäntöjen ja ohjeistuksen 
mukaisesti.

(13) Koska ihmiskaupan uhrit ovat jo 
joutuneet ihmiskaupalle tyypillisen 
hyväksikäytön ja halventavan kohtelun, 
kuten seksuaalisen riiston, raiskauksen, 
orjuuden kaltaisten käytäntöjen tai elinten 
poiston, kohteeksi, heitä olisi suojeltava 
lisäkärsimyksiltä ja -traumoilta 
oikeudenkäynnin aikana. Ihmiskaupan 
uhrien pitäisikin saada heidän tarpeisiinsa
sovitettua hoitoa rikostutkinnan ja 
-oikeudenkäynnin aikana. Yksilöllisessä 
tarvearvioinnissa pitäisi ottaa huomioon 
uhrin henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten 
sukupuoli, ikä, terveydentila, mahdollinen 
raskaus ja/tai vammaisuus, 
maahanmuuttaja-asema ja muut 
ominaisuudet samoin kuin rikollisen 
toiminnan kohteeksi joutumisesta 
aiheutuneet fyysiset ja psyykkiset 
seuraukset. Uhrille mahdollisesti 
annettavasta hoidosta ja sen laadusta 
päätetään tapauskohtaisesti kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden, 
oikeudellista harkintavaltaa koskevien 
sääntöjen sekä alan käytäntöjen ja 
ohjeistuksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 88
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Koska ihmiskaupan uhrit ovat jo (13) Koska ihmiskaupan uhrit ovat jo 
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joutuneet ihmiskaupalle tyypillisen 
hyväksikäytön ja halventavan kohtelun, 
kuten seksuaalisen riiston, raiskauksen, 
orjuuden kaltaisten käytäntöjen tai elinten 
poiston, kohteeksi, heitä olisi suojeltava 
lisäkärsimyksiltä ja -traumoilta 
oikeudenkäynnin aikana. Ihmiskaupan 
uhrien pitäisikin saada heidän tarpeisiinsa 
sovitettua hoitoa rikostutkinnan ja 
-oikeudenkäynnin aikana. Yksilöllisessä 
tarvearvioinnissa pitäisi ottaa huomioon 
uhrin henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten 
ikä, terveydentila, mahdollinen raskaus 
ja/tai vammaisuus ja muut ominaisuudet 
samoin kuin rikollisen toiminnan kohteeksi 
joutumisesta aiheutuneet fyysiset ja 
psyykkiset seuraukset. Uhrille 
mahdollisesti annettavasta hoidosta ja sen 
laadusta päätetään tapauskohtaisesti 
kansallisessa lainsäädännössä 
vahvistettujen perusteiden, oikeudellista 
harkintavaltaa koskevien sääntöjen sekä 
alan käytäntöjen ja ohjeistuksen 
mukaisesti.

joutuneet ihmiskaupalle tyypillisen 
hyväksikäytön ja halventavan kohtelun, 
kuten seksuaalisen riiston, raiskauksen, 
orjuuden kaltaisten käytäntöjen tai elinten 
poiston, kohteeksi, heitä olisi suojeltava 
lisäkärsimyksiltä ja -traumoilta 
oikeudenkäynnin aikana. Ihmiskaupan 
uhrien pitäisikin saada heidän tarpeisiinsa 
sovitettua hoitoa rikostutkinnan ja 
-oikeudenkäynnin aikana. Yksilöllisessä 
tarvearvioinnissa pitäisi ottaa huomioon 
uhrin henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten 
sukupuoli, ikä, terveydentila, mahdollinen 
raskaus ja/tai vammaisuus, 
maahanmuuttaja-asema ja muut 
ominaisuudet samoin kuin rikollisen 
toiminnan kohteeksi joutumisesta 
aiheutuneet fyysiset ja psyykkiset 
seuraukset. Uhrille mahdollisesti 
annettavasta hoidosta ja sen laadusta 
päätetään tapauskohtaisesti kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden, 
oikeudellista harkintavaltaa koskevien 
sääntöjen sekä alan käytäntöjen ja 
ohjeistuksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 89
Anna Záborská

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Koska ihmiskaupan uhrit ovat jo 
joutuneet ihmiskaupalle tyypillisen 
hyväksikäytön ja halventavan kohtelun, 
kuten seksuaalisen riiston, raiskauksen, 
orjuuden kaltaisten käytäntöjen tai elinten 
poiston, kohteeksi, heitä olisi suojeltava 
lisäkärsimyksiltä ja -traumoilta 
oikeudenkäynnin aikana. Ihmiskaupan 
uhrien pitäisikin saada heidän tarpeisiinsa 
sovitettua hoitoa rikostutkinnan ja 

(13) Koska ihmiskaupan uhrit ovat jo 
joutuneet ihmiskaupalle tyypillisen 
hyväksikäytön ja halventavan kohtelun, 
kuten seksuaalisen riiston, seksuaalisen 
hyväksikäytön, raiskauksen, orjuuden 
kaltaisten käytäntöjen tai elinten poiston, 
kohteeksi, heitä olisi suojeltava 
lisäkärsimyksiltä ja -traumoilta 
oikeudenkäynnin aikana. Ihmiskaupan 
uhrien pitäisikin saada heidän tarpeisiinsa 
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-oikeudenkäynnin aikana. Yksilöllisessä 
tarvearvioinnissa pitäisi ottaa huomioon 
uhrin henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten 
ikä, terveydentila, mahdollinen raskaus 
ja/tai vammaisuus ja muut ominaisuudet 
samoin kuin rikollisen toiminnan kohteeksi 
joutumisesta aiheutuneet fyysiset ja 
psyykkiset seuraukset. Uhrille 
mahdollisesti annettavasta hoidosta ja sen 
laadusta päätetään tapauskohtaisesti 
kansallisessa lainsäädännössä 
vahvistettujen perusteiden, oikeudellista 
harkintavaltaa koskevien sääntöjen sekä 
alan käytäntöjen ja ohjeistuksen 
mukaisesti.

sovitettua hoitoa rikostutkinnan ja 
-oikeudenkäynnin aikana. Yksilöllisessä 
tarvearvioinnissa pitäisi ottaa huomioon 
uhrin henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten 
ikä, terveydentila, mahdollinen raskaus 
ja/tai vammaisuus ja muut ominaisuudet 
samoin kuin rikollisen toiminnan kohteeksi 
joutumisesta aiheutuneet fyysiset ja 
psyykkiset seuraukset. Uhrille 
mahdollisesti annettavasta hoidosta ja sen 
laadusta päätetään tapauskohtaisesti 
kansallisessa lainsäädännössä 
vahvistettujen perusteiden, oikeudellista 
harkintavaltaa koskevien sääntöjen sekä 
alan käytäntöjen ja ohjeistuksen 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Seksuaalinen hyväksikäyttö on mainittava ihmiskauppiaiden harjoittamien käytäntöjen vuoksi 
sekä sen vuoksi, että seksuaalinen riisto (mainitaan johdanto-osan 13 kappaleessa) on 
direktiiviehdotuksen KOM(2010)0094 aiheena yhdessä seksuaalisen hyväksikäytön kanssa.

Tarkistus 90
Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Koska ihmiskaupan uhrit ovat jo 
joutuneet ihmiskaupalle tyypillisen 
hyväksikäytön ja halventavan kohtelun, 
kuten seksuaalisen riiston, raiskauksen, 
orjuuden kaltaisten käytäntöjen tai elinten 
poiston, kohteeksi, heitä olisi suojeltava 
lisäkärsimyksiltä ja -traumoilta 
oikeudenkäynnin aikana. Ihmiskaupan 
uhrien pitäisikin saada heidän tarpeisiinsa 
sovitettua hoitoa rikostutkinnan ja 
-oikeudenkäynnin aikana. Yksilöllisessä 
tarvearvioinnissa pitäisi ottaa huomioon 
uhrin henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten 

(13) Koska ihmiskaupan uhrit ovat jo 
joutuneet ihmiskaupalle tyypillisen 
hyväksikäytön ja halventavan kohtelun, 
kuten seksuaalisen riiston, raiskauksen, 
orjuuden kaltaisten käytäntöjen tai elinten 
poiston, kohteeksi, heitä olisi suojeltava 
lisäkärsimyksiltä ja -traumoilta 
oikeudenkäynnin aikana. Ihmiskaupan 
uhrien pitäisikin saada heidän tarpeisiinsa 
sovitettua hoitoa rikostutkinnan ja 
-oikeudenkäynnin aikana. Yksilöllisessä 
tarvearvioinnissa pitäisi ottaa huomioon 
uhrin henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten 
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ikä, terveydentila, mahdollinen raskaus 
ja/tai vammaisuus ja muut ominaisuudet 
samoin kuin rikollisen toiminnan kohteeksi 
joutumisesta aiheutuneet fyysiset ja 
psyykkiset seuraukset. Uhrille 
mahdollisesti annettavasta hoidosta ja sen 
laadusta päätetään tapauskohtaisesti 
kansallisessa lainsäädännössä 
vahvistettujen perusteiden, oikeudellista 
harkintavaltaa koskevien sääntöjen sekä 
alan käytäntöjen ja ohjeistuksen 
mukaisesti.

ikä, terveydentila, mahdollinen raskaus 
ja/tai vammaisuus ja muut ominaisuudet 
samoin kuin rikollisen toiminnan kohteeksi 
joutumisesta aiheutuneet fyysiset ja 
psyykkiset seuraukset. Uhrille annettavasta 
hoidosta ja sen laadusta päätetään 
tapauskohtaisesti kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden, 
oikeudellista harkintavaltaa koskevien 
sääntöjen sekä alan käytäntöjen ja 
ohjeistuksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Näin varmistetaan, että hoidon antaminen on sääntö eikä poikkeus.

Tarkistus 91
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Jotta uhrien ei tarvitse käynnistää 
useita menettelyjä, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että uhreilla on oikeus 
säilyttää yksinkertaisella ja tehokkaalla 
tavalla heille yhdessä jäsenvaltiossa 
myönnetty suojelu myös muissa 
jäsenvaltioissa heidän liikkuessaan 
Euroopan unionin alueella. Ihmiskaupan 
uhreille olisi näin ollen ilmoitettava, että 
tätä tarkoitusta varten on olemassa EU:n 
oikeudellisen yhteistyön menettelyitä. 

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Kaikille ihmiskaupan uhreille 
tarkoitettujen toimenpiteiden lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
lapsiuhrien auttamiseksi, tukemiseksi ja 
suojelemiseksi on tarjolla 
erityistoimenpiteitä. Näitä toimenpiteitä 
olisi toteutettava lapsen edun ja YK:n 
lapsen oikeuksien yleissopimuksen 
mukaisesti. Jos ihmiskaupan uhrin iästä on
epävarmuutta ja on syytä uskoa, että hän 
on alle 18-vuotias, henkilöä olisi 
kohdeltava lapsena ja hänen olisi saatava 
välittömästi apua, tukea ja suojelua. 
Lapsiuhreille suunnatuissa apu- ja 
tukitoimissa olisi keskityttävä uhrien 
fyysiseen ja psykososiaaliseen toipumiseen 
ja kestävän ratkaisun löytämiseen henkilön 
tilanteeseen. Koska lapsiuhrit olisi 
sopeutettava yhteiskuntaan 
mahdollisimman nopeasti, 
sopeuttamistoimiin on kuuluttava oikeus 
koulutukseen. Koska ihmiskaupan 
lapsiuhrit ovat erityisen haavoittuvia, 
käytettävissä pitäisi olla lisätoimenpiteitä 
heidän suojelemisekseen osana 
rikostutkintaa ja -oikeudenkäyntiä 
järjestettävien kuulustelujen aikana.

(14) Kaikille ihmiskaupan uhreille 
tarkoitettujen toimenpiteiden lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
lapsiuhrien auttamiseksi, tukemiseksi ja 
suojelemiseksi on tarjolla 
erityistoimenpiteitä. Näitä toimenpiteitä 
olisi toteutettava lapsen edun ja YK:n 
lapsen oikeuksien yleissopimuksen 
mukaisesti. Jos ihmiskaupan uhrin iästä on 
epävarmuutta ja on syytä uskoa, että hän 
on alle 18-vuotias, henkilöä olisi 
kohdeltava lapsena ja hänen olisi saatava 
välittömästi apua, tukea ja suojelua. 
Lapsiuhreille suunnatuissa apu- ja 
tukitoimissa olisi keskityttävä uhrien 
fyysiseen ja psykososiaaliseen toipumiseen 
ja kestävän ratkaisun löytämiseen henkilön 
tilanteeseen. Koska lapsiuhrit olisi 
sopeutettava yhteiskuntaan ja normaaliin 
elämään omassa perheessään tai 
adoptioperheessään mahdollisimman 
nopeasti, sopeuttamistoimiin on kuuluttava 
oikeus koulutukseen. Koska ihmiskaupan 
lapsiuhrit ovat erityisen haavoittuvia, 
käytettävissä pitäisi olla lisätoimenpiteitä 
heidän suojelemisekseen osana 
rikostutkintaa ja -oikeudenkäyntiä 
järjestettävien kuulustelujen aikana.

Or. en
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Tarkistus 93
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jäsenvaltioiden olisi laadittava ja/tai 
tehostettava ihmiskaupan ehkäisemiseen 
tähtääviä politiikkoja, mukaan lukien 
toimenpiteet, joilla tutkimuksen, tiedon, 
valistuksen ja koulutuksen avulla hillitään 
kaikenlaista hyväksikäyttöä edistävää 
kysyntää ja vähennetään henkilöiden riskiä 
joutua ihmiskaupan uhreiksi. 
Tämäntyyppisissä aloitteissa 
jäsenvaltioiden olisi omaksuttava 
sukupuolierot ja lapsen oikeudet huomioon 
ottava lähestymistapa. Työssään 
ihmiskaupan uhrien tai potentiaalisten 
uhrien kanssa todennäköisesti 
kosketukseen tulevien henkilöiden olisi 
saatava riittävä koulutus uhrien 
tunnistamiseen ja siihen, miten menetellä 
heidän kanssaan. Tämä koulutusvelvoite 
koskisi erityisesti poliiseja, rajavartijoita, 
työsuojelutarkastajia sekä terveydenhoito-
ja konsulaattihenkilöstöä mutta 
paikallisolosuhteista riippuen myös muita 
viranomaisryhmiä, jotka työssään 
todennäköisesti kohtaavat ihmiskaupan 
uhreja.

(15) Jäsenvaltioiden olisi laadittava ja/tai 
tehostettava ihmiskaupan ehkäisemiseen 
tähtääviä politiikkoja, mukaan lukien 
toimenpiteet, joilla tutkimuksen, mukaan 
lukien ihmiskaupan uusia muotoja 
koskevan tutkimuksen, tiedon, 
yhdenmukaistetun tiedonkeruun,
valistuksen ja koulutuksen avulla hillitään 
kaikenlaista hyväksikäyttöä edistävää 
kysyntää ja vähennetään henkilöiden riskiä 
joutua ihmiskaupan uhreiksi. 
Tämäntyyppisissä aloitteissa 
jäsenvaltioiden olisi omaksuttava 
sukupuolierot ja lapsen oikeudet huomioon 
ottava lähestymistapa. 

Or. en

Perustelu

Poistettua osaa käsitellään jo toisessa mietintöluonnoksen johdanto-osan kappaleessa.
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Tarkistus 94
Anna Hedh, Silvia Costa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jäsenvaltioiden olisi laadittava ja/tai 
tehostettava ihmiskaupan ehkäisemiseen 
tähtääviä politiikkoja, mukaan lukien 
toimenpiteet, joilla tutkimuksen, tiedon, 
valistuksen ja koulutuksen avulla hillitään 
kaikenlaista hyväksikäyttöä edistävää 
kysyntää ja vähennetään henkilöiden riskiä 
joutua ihmiskaupan uhreiksi.
Tämäntyyppisissä aloitteissa 
jäsenvaltioiden olisi omaksuttava 
sukupuolierot ja lapsen oikeudet huomioon 
ottava lähestymistapa. Työssään 
ihmiskaupan uhrien tai potentiaalisten 
uhrien kanssa todennäköisesti 
kosketukseen tulevien henkilöiden olisi 
saatava riittävä koulutus uhrien 
tunnistamiseen ja siihen, miten menetellä 
heidän kanssaan. Tämä koulutusvelvoite 
koskisi erityisesti poliiseja, rajavartijoita, 
työsuojelutarkastajia sekä terveydenhoito-
ja konsulaattihenkilöstöä mutta 
paikallisolosuhteista riippuen myös muita 
viranomaisryhmiä, jotka työssään 
todennäköisesti kohtaavat ihmiskaupan 
uhreja.

(15) Jäsenvaltioiden olisi laadittava ja/tai 
tehostettava ihmiskaupan ehkäisemiseen 
tähtääviä politiikkoja, mukaan lukien 
toimenpiteet, joilla tutkimuksen, mukaan 
lukien ihmiskaupan uusia muotoja 
koskevan tutkimuksen, tiedon, 
koulutuksen, yhdenmukaistetun 
tiedonkeruun, valistuksen ja koulutuksen 
avulla hillitään kaikenlaista hyväksikäyttöä 
edistävää kysyntää ja vähennetään 
henkilöiden riskiä joutua ihmiskaupan 
uhreiksi. Tämäntyyppisissä aloitteissa 
jäsenvaltioiden olisi omaksuttava 
sukupuolierot ja lapsen oikeudet huomioon 
ottava lähestymistapa. Työssään 
ihmiskaupan uhrien tai potentiaalisten 
uhrien kanssa todennäköisesti 
kosketukseen tulevien henkilöiden olisi 
saatava riittävä koulutus uhrien 
tunnistamiseen ja siihen, miten menetellä 
heidän kanssaan. Tämä koulutusvelvoite 
koskisi erityisesti poliiseja, rajavartijoita, 
työsuojelutarkastajia sekä terveydenhoito-
ja konsulaattihenkilöstöä mutta 
paikallisolosuhteista riippuen myös muita 
viranomaisryhmiä ja sosiaalialan 
yksityisiä tahoja, jotka työssään 
todennäköisesti kohtaavat ihmiskaupan 
uhreja.

Or. en
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Tarkistus 95
Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jäsenvaltioiden olisi laadittava ja/tai 
tehostettava ihmiskaupan ehkäisemiseen 
tähtääviä politiikkoja, mukaan lukien 
toimenpiteet, joilla tutkimuksen, tiedon, 
valistuksen ja koulutuksen avulla hillitään 
kaikenlaista hyväksikäyttöä edistävää 
kysyntää ja vähennetään henkilöiden riskiä 
joutua ihmiskaupan uhreiksi. 
Tämäntyyppisissä aloitteissa 
jäsenvaltioiden olisi omaksuttava 
sukupuolierot ja lapsen oikeudet huomioon 
ottava lähestymistapa. Työssään 
ihmiskaupan uhrien tai potentiaalisten 
uhrien kanssa todennäköisesti 
kosketukseen tulevien henkilöiden olisi 
saatava riittävä koulutus uhrien 
tunnistamiseen ja siihen, miten menetellä 
heidän kanssaan. Tämä koulutusvelvoite 
koskisi erityisesti poliiseja, rajavartijoita, 
työsuojelutarkastajia sekä terveydenhoito-
ja konsulaattihenkilöstöä mutta 
paikallisolosuhteista riippuen myös muita 
viranomaisryhmiä, jotka työssään 
todennäköisesti kohtaavat ihmiskaupan 
uhreja.

(15) Jäsenvaltioiden olisi laadittava ja/tai 
tehostettava ihmiskaupan ehkäisemiseen 
tähtääviä politiikkoja, mukaan lukien 
toimenpiteet, joilla tutkimuksen, tiedon, 
valistuksen ja koulutuksen avulla hillitään 
kaikenlaista hyväksikäyttöä edistävää 
kysyntää ja vähennetään henkilöiden riskiä 
joutua ihmiskaupan uhreiksi. 
Tämäntyyppisissä aloitteissa 
jäsenvaltioiden olisi omaksuttava 
sukupuolierot ja lapsen oikeudet huomioon 
ottava lähestymistapa. Jäsenvaltioiden on 
toimittava huolellisesti yksilöidessään ja 
poistaessaan julkisen ja yksityisen 
sektorin osallistumista ihmiskauppaan tai 
osallisuutta siinä. Työssään ihmiskaupan 
uhrien tai potentiaalisten uhrien kanssa 
todennäköisesti kosketukseen tulevien 
henkilöiden olisi saatava riittävä koulutus 
uhrien tunnistamiseen ja siihen, miten 
menetellä heidän kanssaan. Tämä 
koulutusvelvoite koskisi erityisesti 
poliiseja, rajavartijoita, 
työsuojelutarkastajia sekä terveydenhoito-
ja konsulaattihenkilöstöä mutta 
paikallisolosuhteista riippuen myös muita 
viranomaisryhmiä, jotka työssään 
todennäköisesti kohtaavat ihmiskaupan 
uhreja. Jäsenvaltioiden olisi toimittava 
yhteistyössä ihmiskaupan uhrien kanssa 
työskentelevien kansalaisjärjestöjen 
kanssa laatimalla poliittisia aloitteita, 
antamalla koulutusta ja seuraamalla ja 
arvioimalla ihmiskaupan torjuntatoimien 
tehokkuutta.

Or. en
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Tarkistus 96
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jäsenvaltioiden olisi laadittava ja/tai 
tehostettava ihmiskaupan ehkäisemiseen 
tähtääviä politiikkoja, mukaan lukien 
toimenpiteet, joilla tutkimuksen, tiedon, 
valistuksen ja koulutuksen avulla hillitään 
kaikenlaista hyväksikäyttöä edistävää 
kysyntää ja vähennetään henkilöiden riskiä 
joutua ihmiskaupan uhreiksi. 
Tämäntyyppisissä aloitteissa 
jäsenvaltioiden olisi omaksuttava 
sukupuolierot ja lapsen oikeudet huomioon 
ottava lähestymistapa. Työssään 
ihmiskaupan uhrien tai potentiaalisten 
uhrien kanssa todennäköisesti 
kosketukseen tulevien henkilöiden olisi 
saatava riittävä koulutus uhrien 
tunnistamiseen ja siihen, miten menetellä 
heidän kanssaan. Tämä koulutusvelvoite 
koskisi erityisesti poliiseja, rajavartijoita, 
työsuojelutarkastajia sekä terveydenhoito-
ja konsulaattihenkilöstöä mutta 
paikallisolosuhteista riippuen myös muita 
viranomaisryhmiä, jotka työssään 
todennäköisesti kohtaavat ihmiskaupan 
uhreja.

(15) Jäsenvaltioiden olisi laadittava ja/tai
tehostettava ihmiskaupan ehkäisemiseen 
tähtääviä politiikkoja, mukaan lukien 
toimenpiteet, joilla tutkimuksen, tiedon, 
valistuksen ja koulutuksen avulla hillitään 
kaikenlaista hyväksikäyttöä edistävää 
kysyntää ja vähennetään henkilöiden riskiä 
joutua ihmiskaupan uhreiksi. 
Tämäntyyppisissä aloitteissa 
jäsenvaltioiden olisi omaksuttava 
sukupuolierot ja lapsen oikeudet huomioon 
ottava lähestymistapa. Työssään 
ihmiskaupan uhrien tai potentiaalisten 
uhrien kanssa todennäköisesti 
kosketukseen tulevien henkilöiden olisi 
saatava riittävä koulutus uhrien 
tunnistamiseen ja siihen, miten menetellä 
heidän kanssaan. Tämä koulutusvelvoite 
koskisi erityisesti poliiseja, rajavartijoita, 
työsuojelutarkastajia sekä terveydenhoito-
ja konsulaattihenkilöstöä mutta 
paikallisolosuhteista riippuen myös muita 
viranomaisryhmiä, jotka työssään 
todennäköisesti kohtaavat ihmiskaupan 
uhreja. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
toimiin varmistaakseen, että ihmiskaupan 
uhreiksi joutuneille henkilöille tarjotaan 
selkeitä ja kattavia ohjeita 
sosiaaliturvasta, terveydenhuollosta, 
koulutuksesta, maahanmuutosta ja 
lainvalvonnasta.

Or. en
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Tarkistus 97
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jäsenvaltioiden olisi laadittava ja/tai 
tehostettava ihmiskaupan ehkäisemiseen 
tähtääviä politiikkoja, mukaan lukien 
toimenpiteet, joilla tutkimuksen, tiedon, 
valistuksen ja koulutuksen avulla hillitään 
kaikenlaista hyväksikäyttöä edistävää 
kysyntää ja vähennetään henkilöiden riskiä 
joutua ihmiskaupan uhreiksi. 
Tämäntyyppisissä aloitteissa 
jäsenvaltioiden olisi omaksuttava 
sukupuolierot ja lapsen oikeudet huomioon 
ottava lähestymistapa. Työssään 
ihmiskaupan uhrien tai potentiaalisten 
uhrien kanssa todennäköisesti 
kosketukseen tulevien henkilöiden olisi 
saatava riittävä koulutus uhrien 
tunnistamiseen ja siihen, miten menetellä 
heidän kanssaan. Tämä koulutusvelvoite 
koskisi erityisesti poliiseja, rajavartijoita, 
työsuojelutarkastajia sekä terveydenhoito-
ja konsulaattihenkilöstöä mutta 
paikallisolosuhteista riippuen myös muita 
viranomaisryhmiä, jotka työssään 
todennäköisesti kohtaavat ihmiskaupan 
uhreja.

(15) Jäsenvaltioiden olisi laadittava ja/tai 
tehostettava ihmiskaupan ehkäisemiseen 
tähtääviä politiikkoja, mukaan lukien 
toimenpiteet, joilla tutkimuksen, mukaan 
lukien ihmiskaupan uusia muotoja 
koskevan tutkimuksen, tiedon, 
yhdenmukaistetun tiedonkeruun, 
tietojenvaihdon ihmiskaupan torjumiseen 
erikoistuneiden kansalaisjärjestöjen 
kanssa, valistuksen ja koulutuksen avulla 
hillitään kaikenlaista hyväksikäyttöä 
edistävää kysyntää ja vähennetään 
henkilöiden riskiä joutua ihmiskaupan 
uhreiksi. Tämäntyyppisissä aloitteissa 
jäsenvaltioiden olisi omaksuttava 
sukupuolierot ja lapsen oikeudet huomioon 
ottava lähestymistapa. Työssään 
ihmiskaupan uhrien tai potentiaalisten 
uhrien kanssa todennäköisesti 
kosketukseen tulevien henkilöiden olisi 
saatava riittävä koulutus uhrien 
tunnistamiseen ja siihen, miten menetellä 
heidän kanssaan. Tämä koulutusvelvoite 
koskisi erityisesti poliiseja, rajavartijoita, 
työsuojelutarkastajia sekä terveydenhoito-
ja konsulaattihenkilöstöä mutta 
paikallisolosuhteista riippuen myös muita 
viranomaisryhmiä, jotka työssään 
todennäköisesti kohtaavat ihmiskaupan 
uhreja.

Or. en
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Tarkistus 98
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jäsenvaltioiden olisi laadittava ja/tai 
tehostettava ihmiskaupan ehkäisemiseen 
tähtääviä politiikkoja, mukaan lukien 
toimenpiteet, joilla tutkimuksen, tiedon, 
valistuksen ja koulutuksen avulla hillitään 
kaikenlaista hyväksikäyttöä edistävää 
kysyntää ja vähennetään henkilöiden riskiä 
joutua ihmiskaupan uhreiksi. 
Tämäntyyppisissä aloitteissa 
jäsenvaltioiden olisi omaksuttava 
sukupuolierot ja lapsen oikeudet huomioon 
ottava lähestymistapa. Työssään 
ihmiskaupan uhrien tai potentiaalisten 
uhrien kanssa todennäköisesti 
kosketukseen tulevien henkilöiden olisi 
saatava riittävä koulutus uhrien 
tunnistamiseen ja siihen, miten menetellä 
heidän kanssaan. Tämä koulutusvelvoite 
koskisi erityisesti poliiseja, rajavartijoita, 
työsuojelutarkastajia sekä terveydenhoito-
ja konsulaattihenkilöstöä mutta 
paikallisolosuhteista riippuen myös muita 
viranomaisryhmiä, jotka työssään 
todennäköisesti kohtaavat ihmiskaupan 
uhreja.

(15) Jäsenvaltioiden olisi laadittava ja/tai 
tehostettava ihmiskaupan ehkäisemiseen 
tähtääviä politiikkoja, mukaan lukien 
toimenpiteet, joilla tutkimuksen, tiedon, 
asianomaisten henkilöiden oikeuksia 
kunnioittavan tiedonkeruun, valistuksen 
ja koulutuksen avulla hillitään kaikenlaista 
hyväksikäyttöä edistävää kysyntää ja 
vähennetään henkilöiden riskiä joutua 
ihmiskaupan uhreiksi. Tämäntyyppisissä 
aloitteissa jäsenvaltioiden olisi 
omaksuttava sukupuolierot ja lapsen 
oikeudet huomioon ottava lähestymistapa. 
Työssään ihmiskaupan uhrien tai 
potentiaalisten uhrien kanssa 
todennäköisesti kosketukseen tulevien 
henkilöiden olisi saatava riittävä koulutus 
uhrien tunnistamiseen ja siihen, miten 
menetellä heidän kanssaan. Tämä 
koulutusvelvoite koskisi erityisesti 
poliiseja, rajavartijoita, 
työsuojelutarkastajia sekä terveydenhoito-
ja konsulaattihenkilöstöä mutta 
paikallisolosuhteista riippuen myös muita 
viranomaisryhmiä, jotka työssään 
todennäköisesti kohtaavat ihmiskaupan 
uhreja.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että kerättäessä tietoa ihmiskaupasta kunnioitetaan uhrien oikeuksia.
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Tarkistus 99
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jäsenvaltioiden olisi laadittava ja/tai
tehostettava ihmiskaupan ehkäisemiseen 
tähtääviä politiikkoja, mukaan lukien 
toimenpiteet, joilla tutkimuksen, tiedon, 
valistuksen ja koulutuksen avulla hillitään 
kaikenlaista hyväksikäyttöä edistävää 
kysyntää ja vähennetään henkilöiden riskiä 
joutua ihmiskaupan uhreiksi.
Tämäntyyppisissä aloitteissa 
jäsenvaltioiden olisi omaksuttava 
sukupuolierot ja lapsen oikeudet huomioon 
ottava lähestymistapa. Työssään 
ihmiskaupan uhrien tai potentiaalisten 
uhrien kanssa todennäköisesti 
kosketukseen tulevien henkilöiden olisi 
saatava riittävä koulutus uhrien 
tunnistamiseen ja siihen, miten menetellä 
heidän kanssaan. Tämä koulutusvelvoite 
koskisi erityisesti poliiseja, rajavartijoita, 
työsuojelutarkastajia sekä terveydenhoito-
ja konsulaattihenkilöstöä mutta 
paikallisolosuhteista riippuen myös muita 
viranomaisryhmiä, jotka työssään 
todennäköisesti kohtaavat ihmiskaupan 
uhreja. 

(15) Jäsenvaltioiden olisi laadittava ja 
tehostettava ihmiskaupan ehkäisemiseen 
tähtääviä politiikkoja, mukaan lukien 
toimenpiteet, joilla tutkimuksen, tiedon, 
valistuksen ja koulutuksen sekä 
perinteisten sukupuolistereotypioiden 
poistamisen avulla hillitään kaikenlaista 
hyväksikäyttöä edistävää kysyntää ja 
vähennetään henkilöiden riskiä joutua 
ihmiskaupan uhreiksi. Tämäntyyppisissä 
aloitteissa jäsenvaltioiden on omaksuttava 
sukupuolierot ja lapsen oikeudet huomioon 
ottava lähestymistapa.

Or. lt

Tarkistus 100
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Vertailukelpoisiin kerättäviin 
tilastotietoihin on sisällytettävä ainakin 
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ihmiskaupan kohteeksi joutuneiden 
henkilöiden määrä, mukaan lukien tiedot 
sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta sekä 
ihmiskaupan muodosta, palvelut, joita 
uhrit joutuivat tarjoamaan, pidätettyjen, 
syytteeseen pantujen ja tuomittujen 
ihmiskauppiaiden määrä sekä 
ohjausmekanismit kansallisille 
turvapaikkaviranomaisille.

Or. en

Tarkistus 101
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Jäsenvaltioiden tulisi ottaa 
käyttöön tehokkaampia järjestelmiä, joilla 
seurataan yksityisten työnvälitysyritysten 
toimintaa, mukaan lukien yritykset, jotka 
palkkaavat kausityöntekijöitä, yksityisistä 
työnvälitystoimistoista tehdyssä 
Kansainvälisen työjärjestön 
yleissopimuksessa nro 181 vahvistettujen 
normien mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 102
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Työssään ihmiskaupan uhrien tai 
potentiaalisten uhrien kanssa 
todennäköisesti kosketukseen tulevien 
henkilöiden olisi saatava riittävä koulutus 
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uhrien tunnistamiseen ja siihen, miten 
menetellä heidän kanssaan, sekä ottaa 
huomioon sukupuolinäkökulma. Tätä 
koulutusvelvoitetta olisi sovellettava 
erityisesti poliiseihin, rajavartijoihin, 
maahanmuuttoviranomaisiin, syyttäjiin, 
asianajajiin, tuomareihin ja 
oikeusviranomaisiin, 
työsuojelutarkastajiin, 
sosiaalityöntekijöihin, lastenhoito- ja 
terveydenhoitohenkilökuntaan sekä 
konsulaattien henkilöstöön mutta 
paikallisolosuhteista riippuen myös 
muihin viranomaisryhmiin, jotka 
todennäköisesti kohtaavat työssään 
ihmiskaupan uhreja tai potentiaalisia 
uhreja.

Or. lt

Tarkistus 103
Georgios Papanikolaou

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Pantaessa tätä direktiiviä 
täytäntöön olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon kolmansien maiden 
kausityöntekijöiden maahanpääsyn ja 
oleskelun ehtoja koskeva 
direktiiviehdotus.

Or. en

Perustelu

Yhdistyneiden Kansakuntien huumeiden ja rikollisuuden torjunnan toimiston viimeisimmän 
raportin mukaan ihmiskaupan yleisin muoto on naisten ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö 
(79 prosenttia) ja toiseksi yleisin muoto on pakkotyö (18 prosenttia). Näin ollen olisi 
hyödynnettävä kaikkia käytettävissä olevia keinoja ihmiskaupan kaikkien muotojen 
torjumiseksi.
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Tarkistus 104
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Komission ja jäsenvaltioiden on 
jaoteltava asiakkaat heidän aikomustensa 
mukaan. Elinkaupan asiakkaita ei tulisi 
kohdella samalla tavoin kuin 
ihmiskaupan muiden muotojen 
asiakkaita, koska elinkauppa vaarantaa 
ihmishenkiä.

Or. en

Tarkistus 105
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 c) Työssään ihmiskaupan uhrien tai 
potentiaalisten uhrien kanssa 
todennäköisesti kosketukseen tulevien 
henkilöiden olisi saatava riittävä koulutus 
uhrien tunnistamiseen ja siihen, miten 
menetellä heidän kanssaan. Tätä 
koulutusvelvoitetta olisi sovellettava 
erityisesti poliiseihin, rajavartijoihin, 
maahanmuuttajien pidätyskeskuksissa 
työskenteleviin henkilöihin ja 
maahanmuuttoviranomaisiin, 
tuomareihin ja oikeusviranomaisiin, 
työsuojelutarkastajiin, 
sosiaalityöntekijöihin, lastenhoito- ja 
terveydenhoitohenkilökuntaan sekä 
konsulaattien henkilöstöön mutta 
paikallisolosuhteista riippuen myös 
muihin viranomaisryhmiin, jotka 
todennäköisesti kohtaavat työssään 
ihmiskaupan uhreja. 
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Lainvalvontaviranomaisten ja syyttäjien 
pitäisi myös olla riittävän koulutettuja, 
myös kansainvälisen lainvalvonnan ja 
oikeudellisen yhteistyön tehostamista 
silmällä pitäen.

Or. en

Tarkistus 106
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 d) Kaikissa jäsenvaltioissa olisi 
vahvistettava työlainsäädäntöön liittyviä 
tarkastus- ja 
täytäntöönpanomekanismeja. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
niillä on tarvittava oikeuskehys ja että 
asiaa koskevat olennaiset mekanismit, 
koulutus ja riittävät tekniset resurssit ovat 
saatavilla, jotta jäsenvaltiot voivat täyttää 
oikeudelliset velvoitteensa antamalla 
tarkastuselinten virkamiehille vastuuta 
tiiviissä yhteistyössä ammattiliittojen 
kanssa sekä tietoja ja valistusta työnsä 
kautta hyväksikäytettyjen ihmiskaupan 
uhrien tunnistamiseksi. Jäsenvaltioiden 
olisi vahvistettava tämän alan yhteistyötä 
ja koordinointia unionin tasolla, myös 
yhteistyössä Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean, Euroopan ammatillisen 
yhteistyöjärjestön, työmarkkinaosapuolten 
ja muiden asianomaisten tahojen kanssa.
Neuvoston tulisi myös harkita 
kansallisten työsuojelutarkastusten 
verkottamista.

Or. en
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Tarkistus 107
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Maassa laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja 
toimenpiteitä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista 18 päivänä 
kesäkuuta 2009 annetussa direktiivissä 
2009/52/EY säädetään seuraamuksista 
työnantajalle, jota ei ole syytetty tai 
tuomittu ihmiskaupasta mutta joka käyttää 
laittomasti maassa oleskelevan kolmannen 
maan kansalaisen työpanosta tai palveluja 
tietoisena siitä, että tämä on ihmiskaupan 
uhri. Tämän lisäksi jäsenvaltioiden olisi 
harkittava mahdollisuutta määrätä 
seuraamuksia henkilölle, joka käyttää 
ihmiskaupan uhriksi tietämänsä henkilön 
tarjoamia palveluja. Tämä 
lisäkriminalisointi voisi kattaa laillisesti 
maassa oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten ja EU-kansalaisten työnantajat 
sekä ihmiskaupan kohteeksi joutuneen 
henkilön tarjoamien seksipalvelujen ostajat 
kansallisuudesta riippumatta.

(16) Maassa laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja 
toimenpiteitä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista 18 päivänä 
kesäkuuta 2009 annetussa direktiivissä 
2009/52/EY säädetään seuraamuksista 
työnantajalle, jota ei ole syytetty tai 
tuomittu ihmiskaupasta mutta joka käyttää 
laittomasti maassa oleskelevan kolmannen 
maan kansalaisen työpanosta tai palveluja 
tietoisena siitä, että tämä on ihmiskaupan 
uhri. Tämän lisäksi jäsenvaltioiden olisi 
harkittava mahdollisuutta määrätä 
seuraamuksia henkilölle, joka käyttää 
ihmiskaupan uhriksi tietämänsä henkilön 
tarjoamia palveluja, ja niiden tulisi 
määrätä seuraamuksia prostituution 
käyttäjille. Tämä lisäkriminalisointi voisi 
kattaa laillisesti maassa oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten ja EU-
kansalaisten työnantajat sekä ihmiskaupan 
kohteeksi joutuneen henkilön tarjoamien 
seksipalvelujen ostajat kansallisuudesta 
riippumatta.

Or. en

Tarkistus 108
Anna Záborská

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Maassa laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja 
toimenpiteitä koskevista 

(16) Maassa laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja 
toimenpiteitä koskevista 
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vähimmäisvaatimuksista 18 päivänä 
kesäkuuta 2009 annetussa direktiivissä 
2009/52/EY säädetään seuraamuksista 
työnantajalle, jota ei ole syytetty tai 
tuomittu ihmiskaupasta mutta joka käyttää 
laittomasti maassa oleskelevan kolmannen 
maan kansalaisen työpanosta tai palveluja 
tietoisena siitä, että tämä on ihmiskaupan 
uhri. Tämän lisäksi jäsenvaltioiden olisi 
harkittava mahdollisuutta määrätä 
seuraamuksia henkilölle, joka käyttää 
ihmiskaupan uhriksi tietämänsä henkilön 
tarjoamia palveluja. Tämä 
lisäkriminalisointi voisi kattaa laillisesti 
maassa oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten ja EU-kansalaisten työnantajat 
sekä ihmiskaupan kohteeksi joutuneen 
henkilön tarjoamien seksipalvelujen ostajat
kansallisuudesta riippumatta.

vähimmäisvaatimuksista 18 päivänä 
kesäkuuta 2009 annetussa direktiivissä 
2009/52/EY säädetään seuraamuksista 
työnantajalle, jota ei ole syytetty tai 
tuomittu ihmiskaupasta mutta joka käyttää 
laittomasti maassa oleskelevan kolmannen 
maan kansalaisen työpanosta tai palveluja 
tietoisena siitä, että tämä on ihmiskaupan 
uhri. Tämän lisäksi jäsenvaltioiden olisi 
harkittava mahdollisuutta määrätä 
seuraamuksia henkilölle, joka käyttää 
ihmiskaupan uhriksi tietämänsä henkilön 
tarjoamia palveluja. Tämä 
lisäkriminalisointi voisi kattaa laillisesti 
maassa oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten ja EU-kansalaisten 
työnantajat. On määrättävä seuraamuksia 
ihmiskaupan kohteeksi joutuneen henkilön 
tarjoamien seksipalvelujen ostajille
kansallisuudesta riippumatta.

Or. en

Perustelu

Tarkistettavan säännöksen osassa mainitun toiminnan vakavuus edellyttää seuraamusten 
määräämistä.

Tarkistus 109
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
kansalliset seurantajärjestelmät –
esimerkiksi kansalliset raportoijat tai 
vastaavat mekanismit – sisäiseen 
organisaatioonsa soveltuvalla tavalla ja 
ottaen huomioon, että jonkinlaiselle 
vähimmäisrakenteelle ja sille määritellyille 
tehtäville on tarve. Järjestelmän 
tarkoituksena on laatia arvioita 
ihmiskaupan suuntauksista, punnita 
ihmiskaupan torjuntatoimien tuloksia ja 
raportoida säännöllisesti kansallisille 

(17) Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
kansalliset seurantajärjestelmät –
esimerkiksi kansalliset raportoijat tai 
vastaavat mekanismit – sisäiseen 
organisaatioonsa soveltuvalla tavalla ja 
ottaen huomioon, että jonkinlaiselle 
vähimmäisrakenteelle ja sille määritellyille 
tehtäville on tarve. Järjestelmän 
tarkoituksena on laatia arvioita 
ihmiskaupan suuntauksista, punnita 
ihmiskaupan torjuntatoimien tuloksia ja 
raportoida säännöllisesti kansallisille 
viranomaisille. Kansallisten 
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viranomaisille. seurantajärjestelmien ja 
raportointimekanismien lisäksi 
oikeudesta, vapaudesta ja turvallisuudesta 
vastaavan pääosaston nimittämän EU:n 
ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin 
tulisi edistää jäsenvaltioiden sekä EU:n 
toimielinten ja virastojen välistä tehokasta 
yhteistyötä ihmiskaupan torjumiseksi ja 
varmistaa, että ryhdytään asianmukaisiin 
unionin tason toimiin.

Or. en

Perustelu

Nimittämällä EU:n ihmiskaupan torjunnan koordinaattori tuetaan yhdenmukaista 
toimintatapaa eri jäsenvaltioissa ja mahdollistetaan tehokkaat ja näkyvät ihmiskaupan 
vastaiset toimet unionin tasolla.

Tarkistus 110
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
kansalliset seurantajärjestelmät –
esimerkiksi kansalliset raportoijat tai 
vastaavat mekanismit – sisäiseen 
organisaatioonsa soveltuvalla tavalla ja 
ottaen huomioon, että jonkinlaiselle 
vähimmäisrakenteelle ja sille määritellyille 
tehtäville on tarve. Järjestelmän 
tarkoituksena on laatia arvioita 
ihmiskaupan suuntauksista, punnita 
ihmiskaupan torjuntatoimien tuloksia ja 
raportoida säännöllisesti kansallisille 
viranomaisille.

(17) Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat kansalliset seurantajärjestelmät 
– esimerkiksi kansalliset raportoijat tai 
vastaavat mekanismit – sisäiseen 
organisaatioonsa soveltuvalla tavalla ja 
ottaen huomioon, että jonkinlaiselle 
vähimmäisrakenteelle ja sille määritellyille 
tehtäville on tarve. Järjestelmän 
tarkoituksena on laatia arvioita 
ihmiskaupan suuntauksista, punnita 
ihmiskaupan torjuntatoimien tuloksia ja 
raportoida säännöllisesti kansallisille 
viranomaisille.

Or. lt
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Tarkistus 111
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Euroopan unioni perustaa EU:n 
ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin 
toimen, ja tämä koordinaattori toimii 
sisäasioista vastaavan komission jäsenen 
valvonnassa ja koordinoi unionin 
toimintaa ja toimintalinjoja tällä alalla, 
mukaan lukien kansallisten raportoijien 
verkoston toimintaa, ja raportoi Euroopan 
parlamentille.

Or. en

Tarkistus 112
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) EU:n ihmiskaupan torjunnan 
koordinaattori laatii säännöllisesti 
vertailevan tutkimuksen, jossa arvioidaan 
ihmiskaupan torjunnan kansallisia 
toimintasuunnitelmia ja korostetaan 
erityisesti parhaita käytänteitä. Tutkimus 
esitetään Euroopan parlamentille, 
kansallisille parlamenteille, komissiolle ja 
neuvostolle.

Or. en
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Tarkistus 113
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita, erityisesti 
seuraavia: ihmisarvo, orjuuden, pakkotyön 
ja ihmiskaupan kielto, kidutuksen sekä 
epäinhimillisen tai halventavan kohtelun ja 
rangaistuksen kielto, lapsen oikeudet, 
oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, 
sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus, 
henkilötietojen suoja, oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, 
laillisuusperiaate ja rikoksista määrättävien 
rangaistusten oikeasuhteisuuden periaate. 
Erityisesti direktiivillä pyritään 
varmistamaan näiden oikeuksien ja 
periaatteiden täysimääräinen 
kunnioittaminen, myös sen 
täytäntöönpanossa.

(19) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita, erityisesti 
seuraavia: naisten ja miesten välinen tasa-
arvo, ihmisarvo, orjuuden, pakkotyön ja 
ihmiskaupan kielto, kidutuksen sekä 
epäinhimillisen tai halventavan kohtelun ja 
rangaistuksen kielto, lapsen oikeudet, 
oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, 
sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus, 
henkilötietojen suoja, oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, 
laillisuusperiaate ja rikoksista määrättävien 
rangaistusten oikeasuhteisuuden periaate. 
Erityisesti direktiivillä pyritään 
varmistamaan näiden oikeuksien ja 
periaatteiden täysimääräinen 
kunnioittaminen, myös sen 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 114
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita, erityisesti 
seuraavia: ihmisarvo, orjuuden, pakkotyön 
ja ihmiskaupan kielto, kidutuksen sekä 

(19) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita, erityisesti
seuraavia: naisten ja miesten välinen tasa-
arvo, ihmisarvo, orjuuden, pakkotyön ja 
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epäinhimillisen tai halventavan kohtelun ja 
rangaistuksen kielto, lapsen oikeudet, 
oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, 
sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus, 
henkilötietojen suoja, oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, 
laillisuusperiaate ja rikoksista määrättävien 
rangaistusten oikeasuhteisuuden periaate. 
Erityisesti direktiivillä pyritään 
varmistamaan näiden oikeuksien ja 
periaatteiden täysimääräinen 
kunnioittaminen, myös sen 
täytäntöönpanossa.

ihmiskaupan kielto, kidutuksen sekä 
epäinhimillisen tai halventavan kohtelun ja 
rangaistuksen kielto, lapsen oikeudet, 
oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, 
sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus, 
henkilötietojen suoja, oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, 
laillisuusperiaate ja rikoksista määrättävien 
rangaistusten oikeasuhteisuuden periaate. 
Erityisesti direktiivillä pyritään 
varmistamaan näiden oikeuksien ja 
periaatteiden täysimääräinen 
kunnioittaminen, myös sen 
täytäntöönpanossa.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita, erityisesti 
seuraavia: ihmisarvo, orjuuden, pakkotyön 
ja ihmiskaupan kielto, kidutuksen sekä 
epäinhimillisen tai halventavan kohtelun ja 
rangaistuksen kielto, lapsen oikeudet, 
oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, 
sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus, 
henkilötietojen suoja, oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, 
laillisuusperiaate ja rikoksista määrättävien 
rangaistusten oikeasuhteisuuden periaate. 
Erityisesti direktiivillä pyritään 
varmistamaan näiden oikeuksien ja 
periaatteiden täysimääräinen 
kunnioittaminen, myös sen 
täytäntöönpanossa.

(19) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita, erityisesti 
seuraavia: ihmisarvo, sukupuolten tasa-
arvo, orjuuden, pakkotyön ja ihmiskaupan 
kielto, kidutuksen sekä epäinhimillisen tai 
halventavan kohtelun ja rangaistuksen 
kielto, lapsen oikeudet, oikeus vapauteen ja 
turvallisuuteen, sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus, henkilötietojen 
suoja, oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, 
laillisuusperiaate ja rikoksista määrättävien 
rangaistusten oikeasuhteisuuden periaate. 
Erityisesti direktiivillä pyritään 
varmistamaan näiden oikeuksien ja 
periaatteiden täysimääräinen 
kunnioittaminen, myös sen 
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täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 116
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että seuraavat tahalliset 
teot on säädetty rangaistaviksi: 
hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuva 
henkilöiden värvääminen, kuljettaminen, 
siirtäminen, kätkeminen tai 
vastaanottaminen, mukaan lukien 
henkilöön kohdistuvan määräysvallan 
vaihtaminen tai siirtäminen, 
voimankäytöllä uhkaamisen tai 
voimankäytön tai muun pakottamisen, 
sieppauksen, petoksen, harhaanjohtamisen,
vallan väärinkäytön tai haavoittuvan 
aseman hyödyntämisen avulla taikka toista 
henkilöä määräysvallassaan pitävän 
henkilön suostumuksen saamiseksi annetun 
tai vastaanotetun maksun tai edun avulla.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että seuraavat tahalliset 
teot on säädetty rangaistaviksi: 
hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuva 
henkilöiden, myös lasten, raskaana 
olevien naisten ja heidän syntymättömien 
lastensa, värvääminen, kuljettaminen, 
siirtäminen, kätkeminen tai 
vastaanottaminen, mukaan lukien 
henkilöön kohdistuvan määräysvallan 
vaihtaminen tai siirtäminen, 
voimankäytöllä uhkaamisen tai 
voimankäytön tai muun pakottamisen, 
sieppauksen, petoksen, harhaanjohtamisen, 
vallan väärinkäytön tai haavoittuvan 
aseman hyödyntämisen avulla taikka toista 
henkilöä määräysvallassaan pitävän 
henkilön suostumuksen saamiseksi annetun 
tai vastaanotetun maksun tai edun avulla.

Or. en

Tarkistus 117
Lívia Járóka

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hyväksikäytöksi katsotaan ainakin 3. Hyväksikäytöksi katsotaan ainakin 
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hyväksikäyttö prostituutiotarkoituksessa ja 
muut seksuaalisen riiston muodot, 
pakkotyö tai pakollinen palvelu, myös 
kerjääminen, orjuus ja muut orjuuden 
kaltaiset käytännöt, orjuuden kaltaiset olot, 
rikollisen toiminnan hyväksikäyttö ja 
elinten poistaminen.

hyväksikäyttö prostituutiotarkoituksessa ja 
muut seksuaalisen riiston muodot, 
pakkotyö tai pakollinen palvelu, myös 
kerjääminen ja riippuvuussuhteessa 
olevan, ihmiskaupan uhriksi joutuneen 
henkilön käyttö kerjäämiseen riippumatta 
siitä, mikä hänen suhteensa tekijöihin on, 
orjuus ja muut orjuuden kaltaiset 
käytännöt, orjuuden kaltaiset olot, 
rikollisen toiminnan hyväksikäyttö ja 
elinten poistaminen.

Or. en

Tarkistus 118
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hyväksikäytöksi katsotaan ainakin 
hyväksikäyttö prostituutiotarkoituksessa ja 
muut seksuaalisen riiston muodot, 
pakkotyö tai pakollinen palvelu, myös 
kerjääminen, orjuus ja muut orjuuden 
kaltaiset käytännöt, orjuuden kaltaiset olot, 
rikollisen toiminnan hyväksikäyttö ja 
elinten poistaminen.

3. Hyväksikäytöksi katsotaan ainakin 
hyväksikäyttö prostituutiotarkoituksessa tai 
muut seksuaalisen riiston muodot, 
pakkotyö tai pakollinen palvelu, myös 
kerjääminen, orjuus tai muut orjuuden 
kaltaiset käytännöt, orjuuden kaltaiset olot, 
rikollisen toiminnan hyväksikäyttö, elinten 
poistaminen tai lasten ja syntymättömien 
lasten myynti laitonta adoptiota varten.

Or. en

Tarkistus 119
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hyväksikäytöksi katsotaan ainakin 
hyväksikäyttö prostituutiotarkoituksessa ja 

3. Naisten, miesten ja alle 18-vuotiaiden 
henkilöiden hyväksikäytöksi katsotaan 
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muut seksuaalisen riiston muodot, 
pakkotyö tai pakollinen palvelu, myös 
kerjääminen, orjuus ja muut orjuuden 
kaltaiset käytännöt, orjuuden kaltaiset olot, 
rikollisen toiminnan hyväksikäyttö ja 
elinten poistaminen.

ainakin hyväksikäyttö 
prostituutiotarkoituksessa tai muut 
seksuaalisen riiston muodot, pakkotyö tai 
pakollinen palvelu, myös kerjääminen, 
orjuus tai muut orjuuden kaltaiset 
käytännöt, orjuuden kaltaiset olot, 
rikollisen toiminnan hyväksikäyttö tai 
elinten poistaminen.

Or. en

Perustelu

Monet hyväksikäytön ja etenkin pakkotyön kohteeksi joutuvista henkilöistä ovat miehiä ja 
nuoria henkilöitä, joten on korostettava selkeämmin, että hyväksikäytön määritelmää ei tulisi 
sitoa sukupuoleen.

Tarkistus 120
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hyväksikäytöksi katsotaan ainakin 
hyväksikäyttö prostituutiotarkoituksessa ja 
muut seksuaalisen riiston muodot, 
pakkotyö tai pakollinen palvelu, myös 
kerjääminen, orjuus ja muut orjuuden 
kaltaiset käytännöt, orjuuden kaltaiset olot, 
rikollisen toiminnan hyväksikäyttö ja
elinten poistaminen.

3. Hyväksikäytöksi katsotaan ainakin 
hyväksikäyttö prostituutiotarkoituksessa tai 
muut seksuaalisen riiston muodot, 
pakkotyö tai pakollinen palvelu, myös 
kerjääminen, laiton adoptio, orjuus tai 
muut orjuuden kaltaiset käytännöt, 
orjuuden kaltaiset olot, rikollisen 
toiminnan hyväksikäyttö, esimerkiksi 
huumausainerikokset ja pikkurikollisuus,
elinten poistaminen tai ihmiskauppa 
avioliittoa tai pakkoavioliittoa varten.

Or. en
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Tarkistus 121
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hyväksikäytöksi katsotaan ainakin 
hyväksikäyttö prostituutiotarkoituksessa ja 
muut seksuaalisen riiston muodot, 
pakkotyö tai pakollinen palvelu, myös 
kerjääminen, orjuus ja muut orjuuden 
kaltaiset käytännöt, orjuuden kaltaiset olot, 
rikollisen toiminnan hyväksikäyttö ja 
elinten poistaminen.

3. Hyväksikäytöksi katsotaan ainakin 
hyväksikäyttö prostituutiotarkoituksessa tai 
muut seksuaalisen riiston muodot, 
pakkotyö tai pakollinen palvelu, myös 
kerjääminen, orjuus tai muut orjuuden 
kaltaiset käytännöt, orjuuden kaltaiset olot, 
rikollisen toiminnan hyväksikäyttö tai 
elinten, solujen, kudosten ja ruumiinosien
poistaminen.

Or. en

Perustelu

On järkevää sisällyttää hyväksikäytön määritelmään myös solujen, kudosten ja ruumiinosien 
poistaminen.

Tarkistus 122
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ihmiskaupan uhrin suostumuksella 
aiottuun tai tapahtuneeseen 
hyväksikäyttöön ei ole merkitystä, mikäli 
sen saamiseksi on käytetty jotakin 1 
kohdassa mainittua keinoa.

4. Ihmiskaupan uhrin suostumuksella 
aiottuun tai tapahtuneeseen 
hyväksikäyttöön ei ole missään 
olosuhteissa merkitystä. 

Or. en
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Tarkistus 123
Georgios Papanikolaou

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun 1 kohdassa tarkoitettu teko koskee 
lasta, se on säädettävä rangaistavaksi 
ihmiskaupaksi, vaikka mitään 1 kohdassa 
mainittua keinoa ei olisi käytetty.

5. Kun 1 kohdassa tarkoitettu teko koskee 
lasta tai henkilöä, joka kärsii tilapäisesti 
tai pysyvästi vakavasta henkisestä tai 
psyykkisestä häiriöstä, joka vaikuttaa 
hänen itsemääräämisoikeuteensa, se on 
säädettävä rangaistavaksi ihmiskaupaksi, 
vaikka mitään 1 kohdassa mainittua keinoa 
ei olisi käytetty.

Or. en

Tarkistus 124
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Tässä direktiivissä 'holhoojalla' 
tarkoitetaan toimivaltaisten viranomaisten 
nimittämää henkilöä, joka avustaa ja 
edustaa ilman huoltajaa olevaa lasta 
varmistaakseen lapsen edun, ja 
'oikeudellisella edustajalla' 
toimivaltaisten viranomaisten nimittämää 
henkilöä, joka tarvittaessa tekee lapsen 
puolesta oikeustoimia.

Or. en
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Tarkistus 125
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään viisi vuotta. 
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kymmenen vuotta, kun 
tekoon liittyy jokin seuraavista: 
a) rikoksen on tehnyt virkamies 
virkatehtäviä hoitaessaan;
b) rikoksen uhri on ollut erityisen 
haavoittuvassa asemassa, mikä tätä 
direktiiviä sovellettaessa tarkoittaa 
ainakin lapsiuhreja sekä aikuisia, jotka 
ovat erityisen haavoittuvia raskauden, 
terveydentilansa tai vammaisuutensa 
takia; 
c) rikos on tehty osana puitepäätöksessä 
2008/841/YOS tarkoitetun 
rikollisjärjestön toimintaa;
d) rikoksella on tahallisesti tai törkeällä 
tuottamuksella vaarannettu uhrin henki; 
e) rikoksen teossa on käytetty vakavaa 
väkivaltaa tai rikoksesta on aiheutunut 
uhrille erityisen vakavaa haittaa.
3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista säädetään 
tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat 
seuraamukset, joista voi seurata 
rikoksentekijän luovuttaminen. 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet varmistaakseen 
asianmukaisen rangaistuksen 
määräämisen. Jäsenvaltiot voivat vapaasti 
määrätä rangaistuksia omien 
rikosoikeudellisten järjestelmiensä 
mukaisesti. 

Or. en
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Perustelu

Rangaistuksia ei pidä yhdenmukaistaa vaan niihin on sovellettava toissijaisuusperiaatetta. 

Tarkistus 126
Lívia Járóka

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rikoksen uhri on ollut erityisen 
haavoittuvassa asemassa, mikä tätä 
direktiiviä sovellettaessa tarkoittaa ainakin 
lapsiuhreja sekä aikuisia, jotka ovat 
erityisen haavoittuvia raskauden, 
terveydentilansa tai vammaisuutensa takia;

b) rikoksen uhri on ollut erityisen 
haavoittuvassa asemassa, mikä tätä 
direktiiviä sovellettaessa tarkoittaa ainakin 
lapsiuhreja sekä aikuisia, jotka ovat 
erityisen haavoittuvia sukupuolensa,
raskauden, terveydentilansa tai 
vammaisuutensa takia, tai jos uhri on 
joutunut huumausaineiden tai lääkkeiden 
pakkokäytön, kidutuksen, raiskauksen tai 
muun vakavan psyykkisen, fyysisen tai 
seksuaalisen väkivallan kohteeksi;

Or. en

Tarkistus 127
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rikoksen uhri on ollut erityisen 
haavoittuvassa asemassa, mikä tätä 
direktiiviä sovellettaessa tarkoittaa ainakin 
lapsiuhreja sekä aikuisia, jotka ovat 
erityisen haavoittuvia raskauden, 
terveydentilansa tai vammaisuutensa takia; 

b) rikoksen uhri on ollut erityisen 
haavoittuvassa asemassa, mikä tätä 
direktiiviä sovellettaessa tarkoittaa ainakin 
lapsiuhreja sekä aikuisia, jotka ovat 
erityisen haavoittuvia sukupuolensa,
raskauden, terveydentilansa tai 
vammaisuutensa taikka maahanmuuttaja-
asemansa takia;

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rikoksen uhri on ollut erityisen 
haavoittuvassa asemassa, mikä tätä 
direktiiviä sovellettaessa tarkoittaa ainakin 
lapsiuhreja sekä aikuisia, jotka ovat 
erityisen haavoittuvia raskauden, 
terveydentilansa tai vammaisuutensa takia; 

b) rikoksen uhri on ollut erityisen 
haavoittuvassa asemassa, mikä tätä 
direktiiviä sovellettaessa tarkoittaa ainakin 
lapsiuhreja sekä aikuisia, jotka ovat 
erityisen haavoittuvia sukupuolensa,
raskauden, terveydentilansa tai 
vammaisuutensa taikka maahanmuuttaja-
asemansa takia;

Or. en

Tarkistus 129
Georgios Papanikolaou

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rikoksen uhri on ollut erityisen 
haavoittuvassa asemassa, mikä tätä 
direktiiviä sovellettaessa tarkoittaa ainakin 
lapsiuhreja sekä aikuisia, jotka ovat 
erityisen haavoittuvia raskauden, 
terveydentilansa tai vammaisuutensa takia;

b) rikoksen uhri on ollut erityisen 
haavoittuvassa asemassa, mikä tätä 
direktiiviä sovellettaessa tarkoittaa ainakin 
lapsiuhreja sekä aikuisia, jotka ovat 
erityisen haavoittuvia raskauden, 
terveydentilansa tai henkisen tai 
psyykkisen vammaisuutensa takia;

Or. en
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Tarkistus 130
Georgios Papanikolaou

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rikoksella on tahallisesti tai törkeällä
tuottamuksella vaarannettu uhrin henki;

d) rikoksella on tahallisesti tai 
laiminlyönnillä vaarannettu uhrin henki;

Or. en

Tarkistus 131
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) rikoksen teossa on käytetty vakavaa 
väkivaltaa tai rikoksesta on aiheutunut 
uhrille erityisen vakavaa haittaa.

e) rikoksen teossa on käytetty vakavaa 
väkivaltaa, mukaan lukien miesten naisiin 
kohdistama väkivalta, tai rikoksesta on 
aiheutunut uhrille erityisen vakavaa haittaa.

Or. en

Tarkistus 132
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tässä direktiivissä 
tarkoitetuista rikoksista saatavat tuotot ja 
voitot takavarikoidaan ja julistetaan 
menetetyiksi valtiolle.
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Or. en

Tarkistus 133
Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tässä direktiivissä 
tarkoitetuista rikoksista saatavat tuotot ja 
voitot takavarikoidaan ja julistetaan 
menetetyiksi valtiolle. Tässä yhteydessä 
jäsenvaltioiden poliisi-, oikeus- ja 
rahoitusviranomaisten sekä Europolin ja 
Eurojustin välinen tiivis rajatylittävä 
yhteistyö on olennaisen tärkeää.

Or. en

Tarkistus 134
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tämän direktiivin 
nojalla takavarikoidut ja valtiolle 
menetetyiksi julistetut tuotot ja voitot 
käytetään uhreille annettavan avun ja 
suojelun tukemiseen, mukaan lukien 
korvaukset uhreille ja lainvalvontatoimet 
ihmiskaupan torjumiseksi.

Or. en
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Tarkistus 135
Salvatore Iacolino

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Rikokseen syyllistyneiden 
omaisuuden takavarikointia tai 
menetetyksi määräämistä koskevien 
säännösten osalta jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimenpiteitä, joilla 
helpotetaan tämän omaisuuden käyttöä 
koulutus- ja avustustarkoituksiin. Saatava 
tuotto voidaan varata uhrien 
taloudelliseen tukemiseen. 

Or. it

Perustelu

Rikosten uhreja voidaan tukea ohjaamalla takavarikoidusta tai menetettäväksi määrätystä 
omaisuudesta saatava tuotto uhrien hyväksi.

Tarkistus 136
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että oikeushenkilö 
voidaan saattaa vastuuseen 2 ja 3 artiklassa 
tarkoitetusta rikoksesta, jonka on 
oikeushenkilön hyväksi tehnyt joko yksin 
tai oikeushenkilön elimen jäsenenä toimien 
henkilö, jolla on oikeushenkilössä johtava 
asema seuraavin perustein:

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet ja niiden vastuulla 
on varmistaa, että oikeushenkilö voidaan 
saattaa vastuuseen 2 ja 3 artiklassa 
tarkoitetusta rikoksesta, jonka on 
oikeushenkilön hyväksi tehnyt joko yksin 
tai oikeushenkilön elimen jäsenenä toimien 
henkilö, jolla on oikeushenkilössä johtava 
asema seuraavin perustein:

Or. en
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Tarkistus 137
Georgios Papanikolaou

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) muu henkilö, joka toimii edellä 
mainitun henkilön määräyksestä.

Or. en

Tarkistus 138
Anna Hedh, Silvia Costa

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen 
uhrin oikeudet saada korvauksia 
aiheutuneesta haitasta myös siinä 
tapauksessa, että rikokseen syyllistyneellä 
ei ole varoja korvauksen maksamiseen.

Or. en

Tarkistus 139
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tässä direktiivissä 
tarkoitetuista rikoksista saatavat tuotot ja 
voitot takavarikoidaan ja julistetaan 
menetetyiksi valtiolle.
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Or. en

Tarkistus 140
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tämän direktiivin 
nojalla takavarikoidut ja valtiolle 
menetetyiksi julistetut tuotot ja voitot 
käytetään uhreille annettavan avun ja 
suojelun tukemiseen, mukaan lukien 
korvaukset uhreille ja lainvalvontatoimet 
ihmiskaupan torjumiseksi.

Or. en

Tarkistus 141
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on oikeusjärjestelmiensä 
perusperiaatteita noudattaen 
huolehdittava siitä, että ihmiskaupan uhrit 
voidaan jättää syyttämättä tai 
seuraamuksetta osallistumisesta 
rikolliseen toimintaan, johon heidät on 
pakotettu suorana seurauksena 2 artiklassa 
tarkoitettujen tekojen kohteeksi 
joutumisesta.

Jäsenvaltiot eivät saa panna syytteeseen 
tai asettaa seuraamuksia ihmiskaupan
uhreille heidän osallistumisestaan
prostituutiota tai maahanmuuttoa 
koskevan kansallisen lainsäädännön 
rikkomiseen ja/tai heidän 
osallistumisestaan muuhun laittomaan
toimintaan, johon heidät on pakotettu 
suorana seurauksena 2 artiklassa 
tarkoitettujen tekojen kohteeksi 
joutumisesta.

Or. en
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Tarkistus 142
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on oikeusjärjestelmiensä 
perusperiaatteita noudattaen huolehdittava 
siitä, että ihmiskaupan uhrit voidaan jättää
syyttämättä tai seuraamuksetta
osallistumisesta rikolliseen toimintaan, 
johon heidät on pakotettu suorana 
seurauksena 2 artiklassa tarkoitettujen 
tekojen kohteeksi joutumisesta.

Jäsenvaltioiden on oikeusjärjestelmiensä 
perusperiaatteita noudattaen huolehdittava 
siitä, että ihmiskaupan uhreja ei panna 
syytteeseen tai heille ei määrätä 
seuraamuksia osallistumisesta rikolliseen 
toimintaan, johon heidät on pakotettu 
suorana seurauksena 2 artiklassa 
tarkoitettujen tekojen kohteeksi 
joutumisesta.

Or. en

Tarkistus 143
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 
ja 3 artiklassa tarkoitettuja rikoksia 
koskeva tutkinta tai syytteeseenpano ei
edellytä uhrin ilmoitusta tai syytettä ja että 
rikosoikeudenkäyntiä voidaan jatkaa, 
vaikka uhri olisi perunut antamansa 
lausunnon.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 
ja 3 artiklassa tarkoitettuja rikoksia 
koskeva tutkinta tai syytteeseenpano ei 
edellytä uhrin ilmoitusta tai syytettä ja että 
rikosoikeudenkäyntiä voidaan jatkaa, 
vaikka uhri olisi perunut antamansa 
lausunnon. Tässä tapauksessa on 
käynnistettävä ja/tai varmistettava 
edelleen asianmukaiset tuki- ja 
suojelutoimet.

Or. en
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Tarkistus 144
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 
ja 3 artiklassa tarkoitettuja rikoksia 
koskeva tutkinta tai syytteeseenpano ei 
edellytä uhrin ilmoitusta tai syytettä ja että 
rikosoikeudenkäyntiä voidaan jatkaa, 
vaikka uhri olisi perunut antamansa 
lausunnon. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava oman 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, 
että 2 ja 3 artiklassa tarkoitettuja rikoksia 
koskeva tutkinta tai syytteeseenpano ei 
edellytä uhrin ilmoitusta tai syytettä ja että 
rikosoikeudenkäyntiä voidaan jatkaa, 
vaikka uhri olisi perunut antamansa
lausunnon. 

Or. en

Tarkistus 145
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
syytteeseenpano 2 ja 3 artiklassa 
tarkoitetusta rikoksesta on mahdollista 
riittävän pitkään sen jälkeen, kun uhri on 
saavuttanut täysi-ikäisyyden.

2. Jäsenvaltioiden on oman kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
syytteeseenpano 2 ja 3 artiklassa 
tarkoitetusta rikoksesta on mahdollista 
riittävän pitkään sen jälkeen, kun uhri on 
saavuttanut täysi-ikäisyyden.

Or. en
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Tarkistus 146
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että todisteet kerätään ja 
varmistetaan mahdollisimman pian 
esimerkiksi videoimalla uhrien lausunnot.

Or. en

Tarkistus 147
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2 ja 3 artiklassa 
tarkoitettuja rikoksia tutkivat tai niistä 
syytteeseen panevat henkilöt, yksiköt ja 
muut tahot ovat asianmukaisesti 
koulutettuja.

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2 ja 3 artiklassa 
tarkoitettuja rikoksia tutkivat tai niistä 
syytteeseen panevat henkilöt, yksiköt ja 
muut tahot saavat koulutusta 
ihmisoikeuksiin, naisten oikeuksiin ja 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvissä 
kysymyksissä.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
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tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2 ja 3 artiklassa 
tarkoitettuja rikoksia tutkivat tai niistä 
syytteeseen panevat henkilöt, yksiköt ja 
muut tahot ovat asianmukaisesti 
koulutettuja.

tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2 ja 3 artiklassa 
tarkoitettuja rikoksia tutkivat tai niistä 
syytteeseen panevat henkilöt, yksiköt ja 
muut tahot saavat koulutusta 
ihmisoikeuksiin, naisten oikeuksiin ja 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvissä 
kysymyksissä.

Or. en

Tarkistus 149
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2 ja 3 artiklassa 
tarkoitettuja rikoksia tutkivat tai niistä 
syytteeseen panevat henkilöt, yksiköt ja 
muut tahot ovat asianmukaisesti 
koulutettuja.

3. Jäsenvaltioiden on oman kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2 ja 3 artiklassa 
tarkoitettuja rikoksia tutkivat tai niistä 
syytteeseen panevat henkilöt, yksiköt ja 
muut tahot ovat asianmukaisesti 
koulutettuja.

Or. en

Tarkistus 150
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2 ja 3 artiklassa 
tarkoitettuja rikoksia tutkivilla tai niistä 
syytteeseen panevilla henkilöillä, 
yksiköillä ja muilla tahoilla on 
käytettävissä tehokkaat, esimerkiksi 
järjestäytyneen rikollisuuden tai muiden 

4. Jäsenvaltioiden on oman kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2 ja 3 artiklassa 
tarkoitettuja rikoksia tutkivilla tai niistä 
syytteeseen panevilla henkilöillä, 
yksiköillä ja muilla tahoilla on 
käytettävissä tehokkaat, esimerkiksi 
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vakavien rikosten tutkinnassa käytettävät 
keinot. 

järjestäytyneen rikollisuuden tai muiden 
vakavien rikosten tutkinnassa käytettävät 
keinot.

Or. en

Tarkistus 151
Salvatore Iacolino

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet, joiden avulla 
edellä 2 ja 3 artiklassa tarkoitetuista 
rikoksista voidaan asettaa syytteeseen 
yhteisten tutkimusten, 
rikosoikeudenkäyntien koordinoinnin ja 
vastavuoroisen avun kautta yhteistyössä 
Europolin ja Eurojustin kanssa. 

Or. it

Perustelu

Kun otetaan huomioon kyseisten rikosten usein rajatylittävä luonne, jäsenvaltioiden, 
Europolin ja Eurojustin välinen yhteistyö on tarpeen, jotta rikoksentekijät voidaan asettaa 
syytteeseen.

Tarkistus 152
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet ulottaakseen 
lainkäyttövaltansa 2 ja 3 artiklassa 
tarkoitettuihin rikoksiin, jos

1. Jäsenvaltioiden on oman kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet ulottaakseen 
lainkäyttövaltansa 2 ja 3 artiklassa 



AM\823510FI.doc 73/114 PE445.701v01-00

FI

tarkoitettuihin rikoksiin, jos

Or. en

Tarkistus 153
Salvatore Iacolino

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rikoksentekijä on jäsenvaltion 
kansalainen tai hänen vakinainen 
asuinpaikkansa on jäsenvaltion alueella; tai 

b) rikoksentekijä on jäsenvaltion 
kansalainen tai hänen vakinainen 
asuinpaikkansa on jäsenvaltion alueella tai 
hän oleskelee siellä muusta syystä; tai

Or. it

Perustelu

Jäsenvaltion alueella olevan vakinaisen asuinpaikan käsitteeseen on lisättävä oleskelu 
jäsenvaltion alueella, jotta jäsenvaltioiden lainkäyttövalta voidaan laillisesti ulottaa 
ehdotuksessa tarkoitettuihin tapauksiin rikoksen uhrien eduksi.

Tarkistus 154
Salvatore Iacolino

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rikoksen uhri on jäsenvaltion 
kansalainen tai henkilö, jonka vakinainen 
asuinpaikka on jäsenvaltion alueella; tai

c) rikoksen uhri on jäsenvaltion 
kansalainen tai henkilö, jonka vakinainen 
asuinpaikka on jäsenvaltion alueella tai 
joka oleskelee siellä; tai

Or. it

Perustelu

Jäsenvaltion alueella olevan vakinaisen asuinpaikan käsitteeseen on lisättävä oleskelu 
jäsenvaltion alueella, jotta jäsenvaltioiden lainkäyttövalta voidaan laillisesti ulottaa 
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ehdotuksessa tarkoitettuihin tapauksiin rikoksen uhrien eduksi.

Tarkistus 155
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että uhrit saavat apua ja 
tukea ennen rikosoikeudenkäyntiä, sen 
aikana ja riittävän pitkään sen jälkeen, jotta 
he voivat käyttää uhrin asemasta 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 15 
päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä 
puitepäätöksessä 2001/220/YOS 
vahvistettuja oikeuksia.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kansallisten hallitustensa parhaaksi 
katsomalla tavalla tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että uhrit saavat apua 
ja tukea ennen rikosoikeudenkäyntiä, sen 
aikana ja riittävän pitkään sen jälkeen, jotta 
he voivat käyttää uhrin asemasta 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 15 
päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä 
puitepäätöksessä 2001/220/YOS sekä tässä 
direktiivissä vahvistettuja oikeuksia.

Or. en

Tarkistus 156
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että henkilölle annetaan 
apua ja tukea heti kun toimivaltaisilla 
viranomaisilla on viitteitä siitä, että tämä 
on saattanut joutua 2 ja 3 artiklassa 
tarkoitetun rikoksen kohteeksi.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että henkilölle annetaan 
apua ja tukea heti kun toimivaltaisilla 
viranomaisilla on viitteitä siitä, että tämä 
on saattanut joutua 2 ja 3 artiklassa 
tarkoitetun rikoksen kohteeksi. 
Ihmiskaupan uhreiksi joutuneilla 
henkilöillä tulisi olla oikeus tukeen, 
suojeluun ja tilapäiseen oleskelulupaan 
riippumatta siitä, ovatko he halukkaita 
toimimaan yhteistyössä 
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rikosoikeudenkäynnissä.

Or. en

Perustelu

Uhreille tulisi turvallisuussyistä tarjota suojelua ja tarvittaessa tilapäinen oleskelulupa 
ajanjaksoksi, joka tarvitaan rikosoikeudenkäynnin järjestämiseen.

Tarkistus 157
Anna Hedh, Silvia Costa

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet luodakseen 
tarkoituksenmukaiset mekanismit uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa 
samoin kuin heidän auttamiseksi ja 
tukemiseksi yhteistyössä alan 
tukijärjestöjen kanssa.

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet luodakseen 
tarkoituksenmukaiset mekanismit uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa 
samoin kuin heidän auttamiseksi ja 
tukemiseksi yhteistyössä alan 
tukijärjestöjen kanssa, mukaan lukien 
tunnustetut ja aktiiviset tämän alan 
kansalaisjärjestöt. Tällaisiin toimiin 
sisältyy tuki ihmiskaupan uhrien 
tunnistamiseen käytettävien EU:n 
yhteisten pöytäkirjojen kehittämiseen 
vaihtamalla parhaita käytänteitä kaikkien 
asianomaisten tahojen ja etenkin julkisten 
ja yksityisten sosiaalialan toimijoiden 
välillä.

Or. en

Tarkistus 158
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
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tarvittavat toimenpiteet luodakseen 
tarkoituksenmukaiset mekanismit uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa 
samoin kuin heidän auttamiseksi ja 
tukemiseksi yhteistyössä alan 
tukijärjestöjen kanssa. 

tarvittavat toimenpiteet luodakseen 
tarkoituksenmukaiset mekanismit uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa 
samoin kuin heidän auttamiseksi ja 
tukemiseksi yhteistyössä alan 
tukijärjestöjen kanssa. Jäsenvaltioiden on 
toimittava tiiviissä yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen kanssa, mukaan 
lukien ihmiskaupan, miesten naisiin 
kohdistaman väkivallan ja hyväksikäytön 
eri muotojen, kuten seksuaalisen 
hyväksikäytön, uhreille palveluja 
tarjoavat järjestöt.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet luodakseen 
tarkoituksenmukaiset mekanismit uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa 
samoin kuin heidän auttamiseksi ja 
tukemiseksi yhteistyössä alan 
tukijärjestöjen kanssa.

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet luodakseen 
tarkoituksenmukaiset mekanismit uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa 
samoin kuin heidän auttamiseksi ja 
tukemiseksi yhteistyössä alan 
tukijärjestöjen kanssa. Jäsenvaltioiden on 
toimittava tiiviissä yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen kanssa, mukaan 
lukien ihmiskaupan, miesten naisiin 
kohdistaman väkivallan ja hyväksikäytön 
eri muotojen, kuten seksuaalisen 
hyväksikäytön, uhreille palveluja 
tarjoavat järjestöt.

Or. en
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Tarkistus 160
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet luodakseen 
tarkoituksenmukaiset mekanismit uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa 
samoin kuin heidän auttamiseksi ja 
tukemiseksi yhteistyössä alan 
tukijärjestöjen kanssa. 

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet luodakseen 
tarkoituksenmukaiset mekanismit uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa 
samoin kuin heidän auttamiseksi ja 
tukemiseksi yhteistyössä alan 
tukijärjestöjen kanssa, mukaan lukien 
ihmiskaupan, miesten naisiin 
kohdistaman väkivallan ja hyväksikäytön 
eri muotojen, kuten seksuaalisen 
hyväksikäytön, uhreille palveluja 
tarjoavat järjestöt.

Or. en

Tarkistus 161
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet luodakseen 
tarkoituksenmukaiset mekanismit uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa 
samoin kuin heidän auttamiseksi ja 
tukemiseksi yhteistyössä alan 
tukijärjestöjen kanssa. 

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet luodakseen 
tarkoituksenmukaiset mekanismit uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa 
samoin kuin heidän auttamisekseen ja 
tukemisekseen muun muassa harkinta- ja 
toipumisajan avulla, jonka kuluessa uhrit 
voivat vapautua rikokseen syyllistyneiden 
vaikutusvallasta, yhteistyössä alan 
tukijärjestöjen kanssa. 

Or. en



PE445.701v01-00 78/114 AM\823510FI.doc

FI

Perustelu

Ihmiskaupan uhreja tuettaessa olisi otettava huomioon, että heidän samansa vammat ovat 
luonteeltaan sekä fyysisiä että psyykkisiä ja että uhrit tarvitsevat toipumisaikaa ennen kuin 
kykenevät antamaan todistajanlausunnon ja toimimaan oikeudessa todistajana.

Tarkistus 162
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten todettua, että henkilö on 
joutunut ihmiskaupan uhriksi, 
jäsenvaltioiden on harkittava 
oleskeluluvan myöntämistä 
oleskeluluvasta, joka myönnetään 
yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa tekeville kolmansien maiden 
kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan 
uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa 
maahantulossa avustamisen kohteiksi, 
annetun neuvoston direktiivin 2004/81/EY 
säännösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tässä artiklassa on mainittava erikseen olemassa oleva direktiivi 2004/81/EY ja viitattava 
ihmiskaupan uhreille tarjottavaan tukeen ja suojeluun.

Tarkistus 163
Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on tarjottava 
ohjausmekanismi, jonka kautta valtion 
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viranomaiset ohjaavat ihmiskaupan uhrit 
asianomaisiin tukivirastoihin ja 
-järjestöihin, jotta uhrit yksilöidään ja he 
saavat tarvitsemaansa hoitoa ja 
neuvontaa. 
Tähän lukeutuvat tarvittavat toimenpiteet, 
joilla tarjotaan ohjausmekanismi 
henkilöille, jotka tarvitsevat 
kansainvälistä suojelua kolmansien 
maiden kansalaisten ja 
kansalaisuudettomien henkilöiden 
määrittelyä pakolaisiksi tai muuta 
kansainvälistä suojelua tarvitseviksi 
henkilöiksi koskevista 
vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn 
suojelun sisällöstä 29. huhtikuuta 2004 
annetun neuvoston direktiivin 
2004/83/EY1 9 ja 15 artiklan mukaisesti; 
niiden on myös varmistettava yhteistyö 
lainvalvontaviranomaisten ja kansallisten 
turvapaikkaviranomaisten välillä.
__________
1 EYVL L 304, 30.9 2004, s. 12.

Or. en

Tarkistus 164
Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
ihmiskaupan uhrien kanssa 
työskentelevien riippumattomien 
tukijärjestöjen ja palvelujen tarjoajien 
kestävä toiminta ja kannustettava 
yhteistyössä EU:n ihmiskaupan torjunnan 
koordinaattorin kanssa luomaan uhreille 
tarjottavaa suoraa apua ja tukea 
käsittelevän yleiseurooppalaisen 
verkoston.

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

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun avun ja 
tuen on perustuttava suostumukseen ja 
tietoon, ja siihen on kuuluttava ainakin 
uhrin toimeentulon takaava elintaso eli 
tarkoituksenmukainen ja turvallinen 
majoitus, aineellinen apu, välttämätön 
sairaanhoito mukaan lukien psykologinen 
tuki, neuvonta ja tiedotus uhrin 
ymmärtämällä kielellä, tarvittaessa 
käännös- ja tulkkauspalvelut sekä lapsille 
koulunkäyntimahdollisuus. Jäsenvaltioiden 
on huolehdittava uhrin erityistarpeista.

5. Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun avun 
ja tuen on perustuttava suostumukseen ja 
tietoon, ja siihen on kuuluttava pysyvä 
oleskelulupa ja ainakin uhrin toimeentulon 
takaava elintaso eli tarkoituksenmukainen 
ja turvallinen majoitus, aineellinen apu, 
välttämätön sairaanhoito mukaan lukien 
psykologinen tuki, neuvonta ja tiedotus 
uhrin ymmärtämällä kielellä, tarvittaessa 
käännös- ja tulkkauspalvelut sekä lapsille 
koulunkäyntimahdollisuus. Jäsenvaltioiden 
on huolehdittava uhrin erityistarpeista.

Or. en

Tarkistus 166
Anna Záborská

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun avun ja 
tuen on perustuttava suostumukseen ja 
tietoon, ja siihen on kuuluttava ainakin 
uhrin toimeentulon takaava elintaso eli 
tarkoituksenmukainen ja turvallinen 
majoitus, aineellinen apu, välttämätön 
sairaanhoito mukaan lukien psykologinen 
tuki, neuvonta ja tiedotus uhrin 
ymmärtämällä kielellä, tarvittaessa 
käännös- ja tulkkauspalvelut sekä lapsille 
koulunkäyntimahdollisuus. Jäsenvaltioiden
on huolehdittava uhrin erityistarpeista.

5. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun avun ja 
tuen on perustuttava suostumukseen ja 
tietoon, ja siihen on kuuluttava ainakin 
uhrin toimeentulon takaava elintaso eli 
tarkoituksenmukainen ja turvallinen 
majoitus, aineellinen apu, välttämätön 
sairaanhoito, psykologinen ja henkinen 
tuki, neuvonta ja tiedotus uhrin 
ymmärtämällä kielellä, tarvittaessa 
käännös- ja tulkkauspalvelut sekä lapsille 
koulunkäyntimahdollisuus. Jäsenvaltioiden 
on huolehdittava uhrin erityistarpeista.
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Or. en

Perustelu

Henkinen tuki on tässä säännöksessä mainittujen seikkojen ohella tekijä, jonka avulla voidaan 
auttaa ja tukea ihmiskaupan uhreja tehokkaasti.

Tarkistus 167
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun avun ja 
tuen on perustuttava suostumukseen ja 
tietoon, ja siihen on kuuluttava ainakin 
uhrin toimeentulon takaava elintaso eli 
tarkoituksenmukainen ja turvallinen 
majoitus, aineellinen apu, välttämätön 
sairaanhoito mukaan lukien psykologinen 
tuki, neuvonta ja tiedotus uhrin 
ymmärtämällä kielellä, tarvittaessa 
käännös- ja tulkkauspalvelut sekä lapsille 
koulunkäyntimahdollisuus. Jäsenvaltioiden 
on huolehdittava uhrin erityistarpeista.

5. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun avun ja 
tuen on perustuttava suostumukseen ja 
tietoon, ja siihen on kuuluttava ainakin 
uhrin toimeentulon takaava elintaso eli 
tarkoituksenmukainen ja turvallinen 
majoitus, aineellinen apu, välttämätön 
sairaanhoito mukaan lukien psykologinen 
tuki, neuvonta ja tiedotus uhrin 
ymmärtämällä kielellä ja hallitsemassa 
muodossa, tarvittaessa käännös- ja 
tulkkauspalvelut sekä lapsille 
koulunkäyntimahdollisuus. Jäsenvaltioiden 
on huolehdittava uhrin erityistarpeista.

Or. en

Tarkistus 168
Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
ihmiskaupan uhreille turvallinen paluu 
sekä vastaanottavaan valtioon että 
alkuperävaltioon. Ihmiskaupan uhreille 
olisi tarjottava vaihtoehtoja kotimaahan
palauttamiselle tapauksissa, joissa 
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voidaan kohtuudella olettaa, että 
palauttaminen vaarantaisi vakavasti 
heidän turvallisuutensa tai he ovat 
suuressa vaarassa joutua uudelleen 
ihmiskaupan uhreiksi. 

Or. en

Tarkistus 169
Eva-Britt Svensson

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ihmiskaupan uhrit saavat maksutonta 
lainopillista neuvontaa ja oikeudellisen 
edustuksen, myös korvausten vaatimista 
varten. Oikeudellinen edustus on 
maksutonta, jos uhrilla ei ole siihen 
tarvittavia varoja. Tämä kohta ei rajoita 14 
artiklan 2 kohdan soveltamista, jos uhri on 
lapsi. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ihmiskaupan uhrit saavat maksutonta 
lainopillista neuvontaa ja oikeudellisen 
edustuksen, myös korvausten vaatimista 
varten. Oikeudellinen edustus on 
maksutonta, jos uhrilla ei ole siihen 
tarvittavia varoja. Jäsenvaltioiden olisi 
perustettava rikosten uhrien 
korvausrahasto, jonka kautta kaikki 
ihmiskaupan uhrit voivat saada 
korvauksia. Ihmiskauppiailta 
takavarikoidut varat olisi ohjattava tähän 
rahastoon. Tämä kohta ei rajoita 
14 artiklan 2 kohdan soveltamista, jos uhri 
on lapsi. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on laajentaa uhrien suojelua, apua ja tukea.



AM\823510FI.doc 83/114 PE445.701v01-00

FI

Tarkistus 170
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ihmiskaupan uhrit saavat maksutonta 
lainopillista neuvontaa ja oikeudellisen 
edustuksen, myös korvausten vaatimista 
varten. Oikeudellinen edustus on 
maksutonta, jos uhrilla ei ole siihen 
tarvittavia varoja. Tämä kohta ei rajoita 14 
artiklan 2 kohdan soveltamista, jos uhri on 
lapsi.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ihmiskaupan uhrit saavat maksutonta 
lainopillista neuvontaa ja oikeudellisen 
edustuksen, myös korvausten vaatimista 
varten. Tämä kohta ei rajoita 14 artiklan 
2 kohdan soveltamista, jos uhri on lapsi.

Or. lt

Tarkistus 171
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ihmiskaupan uhrit saavat maksutonta 
lainopillista neuvontaa ja oikeudellisen 
edustuksen, myös korvausten vaatimista 
varten. Oikeudellinen edustus on 
maksutonta, jos uhrilla ei ole siihen 
tarvittavia varoja. Tämä kohta ei rajoita 14 
artiklan 2 kohdan soveltamista, jos uhri on 
lapsi.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ihmiskaupan uhrit saavat maksutonta 
lainopillista neuvontaa ja oikeudellisen 
edustuksen, myös korvausten ja 
pidätettyjen palkkojen vaatimista varten. 
Oikeudellinen edustus on maksutonta, jos 
uhrilla ei ole siihen tarvittavia varoja.
Tämä kohta ei rajoita 14 artiklan 2 kohdan 
soveltamista, jos uhri on lapsi.

Or. en
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Tarkistus 172
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ihmiskaupan uhrit saavat maksutonta 
lainopillista neuvontaa ja oikeudellisen 
edustuksen, myös korvausten vaatimista 
varten. Oikeudellinen edustus on 
maksutonta, jos uhrilla ei ole siihen 
tarvittavia varoja. Tämä kohta ei rajoita 14 
artiklan 2 kohdan soveltamista, jos uhri on 
lapsi. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ihmiskaupan uhrit saavat maksutonta 
lainopillista neuvontaa ja oikeudellisen 
edustuksen, myös korvausten ja 
pidätettyjen palkkojen vaatimista varten. 
Oikeudellinen edustus on maksutonta, jos 
uhrilla ei ole siihen tarvittavia varoja. 
Tämä kohta ei rajoita 14 artiklan 2 kohdan 
soveltamista, jos uhri on lapsi.

Or. en

Tarkistus 173
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on tarjottava 
mekanismi korvauksien myöntämiseksi 
ihmiskaupan uhreille riippumatta siitä, 
onko rikoksesta saatu tuotto takavarikoitu 
vai ei.

Or. en

Tarkistus 174
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on oikeusjärjestelmänsä 3. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
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perusperiaatteiden sallimissa rajoissa ja 
tarvittaessa sallittava todistajana toimivan 
ihmiskaupan uhrin henkilöllisyyden 
salassa pitäminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta oikeutta puolustukseen.

toimenpiteet taatakseen todistajana 
toimivan ihmiskaupan uhrin laajin 
mahdollinen suojelu, mukaan lukien 
videokonferenssin käyttö, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta oikeutta 
puolustukseen. Tällä suojelulla on myös 
varmistettava, että todistajana toimivan 
ihmiskaupan uhrin henkilöllisyys 
pidetään salassa.

Or. en

Tarkistus 175
Anna Hedh, Silvia Costa

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ihmiskaupan uhrit saavat yksilölliseen 
riskinarviointiin perustuvaa 
tarkoituksenmukaista suojelua esimerkiksi 
tarjoamalla heille mahdollisuuden 
osallistua todistajansuojeluohjelmaan tai 
hyödyntää muita vastaavia toimia 
edellyttäen, että se on tarkoituksenmukaista 
ja kansallisessa lainsäädännössä tai 
kansallisissa menettelyissä vahvistettujen 
perusteiden mukaista.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ihmiskaupan uhrit saavat yksilölliseen 
riskinarviointiin perustuvaa 
tarkoituksenmukaista suojelua esimerkiksi 
tarjoamalla heille mahdollisuuden 
osallistua todistajansuojeluohjelmaan tai 
hyödyntää muita vastaavia toimia 
edellyttäen, että se on tarkoituksenmukaista 
ja kansallisessa lainsäädännössä tai 
kansallisissa menettelyissä vahvistettujen 
perusteiden mukaista. Jäsenvaltioiden on 
myös varmistettava suojelu 
kansalaisjärjestöihin kohdistuvilta 
kostotoimilta, uhkauksilta ja pelottelulta, 
kun ne vastaanottavat ja tukevat 
ihmiskaupan uhreja, kansallisessa 
lainsäädännössä tai menettelyissä 
määritetyin perustein.

Or. en
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Tarkistus 176
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ihmiskaupan uhrit saavat yksilölliseen 
riskinarviointiin perustuvaa 
tarkoituksenmukaista suojelua esimerkiksi 
tarjoamalla heille mahdollisuuden 
osallistua todistajansuojeluohjelmaan tai 
hyödyntää muita vastaavia toimia 
edellyttäen, että se on tarkoituksenmukaista 
ja kansallisessa lainsäädännössä tai 
kansallisissa menettelyissä vahvistettujen 
perusteiden mukaista.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ihmiskaupan uhrit saavat yksilölliseen 
riskinarviointiin perustuvaa 
tarkoituksenmukaista suojelua esimerkiksi 
tarjoamalla heille mahdollisuuden 
osallistua todistajansuojeluohjelmaan tai 
hyödyntää muita vastaavia toimia 
edellyttäen, että se on tarkoituksenmukaista 
ja kansallisessa lainsäädännössä tai 
kansallisissa menettelyissä vahvistettujen 
perusteiden mukaista. Yksilöllisessä 
riskinarvioinnissa olisi otettava huomioon 
uhrin tilanne, jossa hän saattaa olla 
erityisen haavoittuvassa asemassa 
esimerkiksi sukupuolen, raskauden, 
terveydentilan tai vammaisuuden taikka 
maahanmuuttaja-aseman vuoksi.

Or. en

Tarkistus 177
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ihmiskaupan uhrit saavat yksilölliseen 
riskinarviointiin perustuvaa 
tarkoituksenmukaista suojelua esimerkiksi 
tarjoamalla heille mahdollisuuden 
osallistua todistajansuojeluohjelmaan tai 
hyödyntää muita vastaavia toimia 
edellyttäen, että se on tarkoituksenmukaista 
ja kansallisessa lainsäädännössä tai 
kansallisissa menettelyissä vahvistettujen 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ihmiskaupan uhrit saavat yksilölliseen 
riskinarviointiin perustuvaa 
tarkoituksenmukaista suojelua esimerkiksi 
tarjoamalla heille mahdollisuuden 
osallistua todistajansuojeluohjelmaan tai 
hyödyntää muita vastaavia toimia 
edellyttäen, että se on tarkoituksenmukaista 
ja kansallisessa lainsäädännössä tai 
kansallisissa menettelyissä vahvistettujen 
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perusteiden mukaista. perusteiden mukaista. Yksilöllisessä 
riskinarvioinnissa olisi otettava huomioon 
uhrin tilanne, jossa hän saattaa olla 
erityisen haavoittuvassa asemassa 
esimerkiksi sukupuolen, raskauden, 
terveydentilan tai vammaisuuden taikka 
maahanmuuttaja-aseman vuoksi.

Or. en

Tarkistus 178
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ihmiskaupan lapsiuhreille on annettava 
apua, tukea ja suojelua lapsen etu 
huomioon ottaen. 

1. Ihmiskaupan lapsiuhreille on annettava 
apua, tukea ja suojelua lapsen etu 
huomioon ottaen. Jäsenvaltioiden on 
toimittava tiiviissä yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen kanssa, mukaan 
lukien ihmiskaupan, miesten naisiin 
kohdistaman väkivallan ja hyväksikäytön 
eri muotojen, kuten seksuaalisen 
hyväksikäytön, uhreille palveluja 
tarjoavat järjestöt.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ihmiskaupan lapsiuhreille on annettava 
apua, tukea ja suojelua lapsen etu 
huomioon ottaen.

1. Ihmiskaupan lapsiuhreille on annettava 
apua, tukea ja suojelua lapsen etu 
huomioon ottaen. Jäsenvaltioiden on 
toimittava tiiviissä yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen kanssa, mukaan 
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lukien ihmiskaupan, miesten naisiin 
kohdistaman väkivallan ja hyväksikäytön 
eri muotojen, kuten seksuaalisen 
hyväksikäytön, uhreille palveluja 
tarjoavat järjestöt.

Or. en

Tarkistus 180
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ihmiskaupan lapsiuhreille on annettava 
apua, tukea ja suojelua lapsen etu 
huomioon ottaen.

1. Ihmiskaupan lapsiuhreille on annettava 
apua, tukea ja suojelua lapsen etu 
huomioon ottaen ja kansainvälisiä 
ihmisoikeusnormeja noudattaen. 

Or. en

Tarkistus 181
Salvatore Iacolino

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä nimittääkseen tarvittaessa 
kulttuurikysymysten sovittelijan ja 
sosiaalityöntekijän, jotka laativat 
soveltuvan aikataulun uhrien tarpeiden 
mukaan räätälöityä ohjelmaa varten.

Or. it
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Perustelu

Kulttuurikysymysten sovittelijan ja sosiaalityöntekijän läsnäololla varmistetaan, että uhrien 
erilaisista sosiaalisista ja kulttuurisista perinteistä ja lähtökohdista johtuvat kulttuuriset 
esteet voidaan ylittää.

Tarkistus 182
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ennen kuin 
ihmiskaupan lapsiuhrien auttamiseksi ja 
tukemiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 
toteutetaan heidän fyysiseen ja 
psykososiaaliseen toipumiseensa tähtääviä 
erityistoimia, kunkin lapsiuhrin tilanne 
arvioidaan yksilöllisesti lapsen omat 
näkemykset, tarpeet ja huolenaiheet 
huomioon ottaen.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ennen kuin 
ihmiskaupan lapsiuhrien suojelemiseksi, 
auttamiseksi ja tukemiseksi lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä toteutetaan heidän 
fyysiseen ja psykososiaaliseen 
toipumiseensa tähtääviä erityistoimia, 
kunkin lapsiuhrin tilanne arvioidaan 
yksilöllisesti lapsen omat näkemykset, 
tarpeet ja huolenaiheet huomioon ottaen. 
Jäsenvaltioiden on nimitettävä 
ihmiskaupan lapsiuhrille holhooja ja 
oikeudenkäyntiavustaja siitä hetkestä 
lähtien, kun viranomaiset ovat 
tunnistaneet uhrin, jos lapsen huoltajat 
eivät kansallisen lainsäädännön mukaan 
voi edustaa lasta heidän ja lapsiuhrin 
välisen eturistiriidan vuoksi tai jos lapsi 
on ilman huoltajaa taikka erossa 
perheestään.

Or. en
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Tarkistus 183
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ennen kuin 
ihmiskaupan lapsiuhrien auttamiseksi ja 
tukemiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 
toteutetaan heidän fyysiseen ja 
psykososiaaliseen toipumiseensa tähtääviä 
erityistoimia, kunkin lapsiuhrin tilanne 
arvioidaan yksilöllisesti lapsen omat 
näkemykset, tarpeet ja huolenaiheet 
huomioon ottaen.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ennen kuin 
ihmiskaupan lapsiuhrien auttamiseksi ja 
suojelemiseksi sekä tukemiseksi 
psyykkisesti, lääketieteellisesti ja 
oikeudellisesti lyhyellä ja pitkällä 
aikavälillä toteutetaan heidän fyysiseen ja 
psykososiaaliseen toipumiseensa tähtääviä
erityistoimia, kunkin lapsiuhrin tilanne 
arvioidaan yksilöllisesti lapsen omat 
näkemykset, tarpeet ja huolenaiheet 
huomioon ottaen.

Or. lt

Tarkistus 184
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
kaikkiin tarvittaviin toimiin 
varmistaakseen, että laittoman adoption 
uhreiksi joutuneille lapsille tarjotaan 
erityistä apua ja tukea.

Or. en



AM\823510FI.doc 91/114 PE445.701v01-00

FI

Tarkistus 185
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on, mikäli se on 
tarkoituksenmukaista ja mahdollista, 
toteutettava toimenpiteitä ihmiskaupan 
lapsiuhrin perheen auttamiseksi ja 
tukemiseksi, jos perhe oleskelee 
asianomaisen jäsenvaltion alueella.
Jäsenvaltioiden on erityisesti, mikäli se on 
tarkoituksenmukaista ja mahdollista, 
sovellettava kyseiseen perheeseen 
neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS 
4 artiklaa.

2. Jäsenvaltioiden on, aina kun
mahdollista, toteutettava toimenpiteitä 
ihmiskaupan lapsiuhrin perheen 
auttamiseksi ja tukemiseksi, jos perhe 
oleskelee asianomaisen jäsenvaltion 
alueella. Jäsenvaltioiden on erityisesti, 
mikäli se on tarkoituksenmukaista ja 
mahdollista, sovellettava kyseiseen 
perheeseen neuvoston puitepäätöksen 
2001/220/YOS 4 artiklaa.

Or. it

Perustelu

Tämän ihmiskaupan uhreiksi joutuneiden lasten ja heidän perheidensä tarpeelliseen 
tukemiseen tähtäävän säännöksen sanamuotoa on tiukennettava, jotta varmistetaan, että 
nämä haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset saavat niin paljon tukea kuin mahdollista.

Tarkistus 186
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vailla holhoojaa ja perheestään 
erossa olevien lasten tapauksessa on 
ryhdyttävä toimiin kestävän ratkaisun 
löytämiseksi lapsen tilanteeseen asettaen 
etusijalle lapsen etu ja sisällyttäen kaikki 
tarvittavat menettelylliset takeet. Kestäviä 
ratkaisuja voivat olla kotouttaminen 
vastaanottavaan yhteiskuntaan, 
perheeseensä liittyminen toisessa 
jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa 
sekä perheensä luo paluu ja siihen jälleen 
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sopeuttaminen alkuperämaassa. 
Kotouttamiseen vastaanottavassa 
yhteiskunnassa voi sisältyä kansainvälistä 
suojelua tarvitsevien ihmiskaupan 
lapsiuhrien ohjaaminen toimivaltaisille 
kansallisille turvapaikkaviranomaisille.

Or. en

Tarkistus 187
Lívia Járóka

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun perhe ei ole läsnä jäsenvaltion 
alueella, jäsenvaltion on tarjottava 
lapselle apua perheeseen paluuta ja siihen 
jälleen sopeuttamista varten tai 
perheeseensä liittymistä varten toisessa 
jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa, 
kun se on lapsen edun mukaista, 
aiheuttamatta lapselle vaaraa joutua 
uudelleen ihmiskaupan uhriksi; kun 
kumpikaan näistä vaihtoehdoista ei ole 
mahdollinen tai lapsen edun mukaista, 
jäsenvaltion on löydettävä lapselle pysyvä 
ratkaisu lapsen edun mukaisesti, mukaan 
lukien ohjaaminen toimivaltaisille 
kansallisille turvapaikkaviranomaisille, 
jotka vastaavat kansainvälistä suojelua 
tarvitsevista ihmiskaupan lapsiuhreista.

Or. en
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Tarkistus 188
Salvatore Iacolino

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen, valtion 
viranomaisten ja kansainvälisten 
järjestöjen kanssa laadittava 
avustusohjelmia helpottaakseen, aina kun 
mahdollista, uhrien vapaaehtoista paluuta 
ja heidän jälleen sopeuttamistaan 
alkuperämaahansa. 

Or. it

Perustelu

Uhrien paluun ja uudelleen kotouttamisen alkuperämaahansa turvallisuusolojen niin salliessa 
ja uhrin edut huomioon ottaen on perustuttava täysin vapaehtoisuuteen. 

Tarkistus 189
Elena Oana Antonescu

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että oikeusviranomaiset 
nimittävät ihmiskaupan lapsiuhrille 
erityisedustajan rikostutkintaa ja -
oikeudenkäyntiä varten, jos 
vanhempainvastuunkantajat eivät 
kansallisen lain mukaan voi edustaa lasta 
heidän ja uhrin välisen eturistiriidan vuoksi 
tai jos lapsi on ilman huoltajaa taikka 
erossa perheestään.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että oikeusviranomaiset 
nimittävät ihmiskaupan lapsiuhrille 
erityisedustajan rikostutkintaa ja -
oikeudenkäyntiä varten, jos 
vanhempainvastuunkantajat eivät 
kansallisen lain mukaan voi edustaa lasta 
heidän ja uhrin välisen eturistiriidan vuoksi 
tai jos lapsi on ilman huoltajaa taikka 
erossa perheestään.
Nimitetty erityisedustaja neuvoo ja 
suojelee lasta ja varmistaa, että kaikki 
päätökset tehdään lapsen etu huomioiden, 
sekä tekee tarvittaessa lapsen puolesta 



PE445.701v01-00 94/114 AM\823510FI.doc

FI

oikeustoimia. 
Erityisedustajaa on kuultava ja hänelle on 
ilmoitettava kaikista lasta koskevista 
päätöksistä. Erityisedustajalla olisi oltava 
tarvittavaa asiantuntemusta 
varmistaakseen, että lapsen etu turvataan 
ja että lapsen oikeudellisista, sosiaalisista, 
terveydellisistä, psyykkisistä, aineellisista 
ja koulutuksellisista tarpeista 
huolehditaan asianmukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Olisi selvennettävä nimitetyn erityisedustajan tehtävää ja pätevyyttä.

Tarkistus 190
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) lapsiuhria kuulustellaan tarvittaessa 
tähän tarkoitukseen suunnitelluissa tai 
muunnetuissa tiloissa;

b) lapsiuhria kuulustellaan tarvittaessa 
tähän tarkoitukseen suunnitelluissa tai 
muunnetuissa tiloissa, joissa lapsi tuntee 
olonsa turvalliseksi;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on parantaa lapsen suojelun tasoa.

Tarkistus 191
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) lapsiuhria kuulustelevat tai siihen 
osallistuvat tarvittaessa ammattihenkilöt, 

c) lapsiuhria kuulustelevat tai 
kuulustelemiseen osallistuvat tarvittaessa 
ammattihenkilöt, joilla on tähän sopiva 
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joilla on tähän sopiva koulutus; koulutus, myös koulutusta 
ihmisoikeuksiin, naisten oikeuksiin ja 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvissä 
kysymyksissä;

Or. en

Tarkistus 192
Salvatore Iacolino

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) lapsiuhrin mukana voi olla hänen 
oikeudellinen edustajansa tai tarvittaessa 
lapsen valitsema aikuinen, ellei kyseisen 
henkilön osalta ole tehty päinvastaista 
päätöstä perustelluista syistä.

f) lapsiuhrin mukana voi olla hänen 
oikeudellinen edustajansa ja/tai 
asianomaisten sosiaaliviranomaisten 
nimittämä holhooja ja/tai tarvittaessa 
lapsen valitsema aikuinen, ellei kyseisen 
henkilön osalta ole tehty päinvastaista 
päätöstä perustelluista syistä.

Or. it

Perustelu

Nämä kolme tahoa – edustaja, holhooja tai aikuinen – ovat kaikki eri tavoin soveltuvia 
vaihtoehtoja, ja on varmistettava niiden läsnäolo yhdessä tai erikseen lapsen etujen ja 
toiveiden mukaan uhrin etujen turvaamiseksi niin hyvin kuin mahdollista.

Tarkistus 193
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) lapsiuhrin mukana voi olla hänen 
oikeudellinen edustajansa tai tarvittaessa 
lapsen valitsema aikuinen, ellei kyseisen 
henkilön osalta ole tehty päinvastaista 

f) lapsiuhrin mukana tulisi olla hänen 
nimitetty holhoojansa, oikeudellinen 
edustajansa tai tarvittaessa lapsen 
valitsema aikuinen, ellei kyseisen henkilön 
osalta ole tehty päinvastaista päätöstä 
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päätöstä perustelluista syistä. perustelluista syistä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on parantaa lapsen suojelun tasoa.

Tarkistus 194
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarkoituksenmukaiset toimenpiteet 
hillitäkseen kysyntää, joka edistää 
kaikenlaista ihmiskauppaan liittyvää 
hyväksikäyttöä.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarkoituksenmukaiset hallinnolliset ja 
oikeudelliset sekä yleisen ja ammatillisen 
alan koulutusta koskevat toimenpiteet, 
mukaan lukien sukupuolten tasa-arvoa 
koskeva koulutus, ja muut tarvittavat 
toimenpiteet hillitäkseen kysyntää, joka 
edistää kaikenlaista ihmiskauppaan 
liittyvää hyväksikäyttöä.

Or. lt

Tarkistus 195
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarkoituksenmukaiset toimenpiteet 
hillitäkseen kysyntää, joka edistää 
kaikenlaista ihmiskauppaan liittyvää 
hyväksikäyttöä. 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarkoituksenmukaiset toimenpiteet 
hillitäkseen ja poistaakseen kysynnän, 
joka edistää kaikenlaista ihmiskauppaan 
liittyvää hyväksikäyttöä. 

Or. en
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Tarkistus 196
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarkoituksenmukaiset toimenpiteet
hillitäkseen kysyntää, joka edistää 
kaikenlaista ihmiskauppaan liittyvää 
hyväksikäyttöä.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tiukkoja
toimenpiteitä hillitäkseen kysyntää, joka 
edistää kaikenlaista ihmiskauppaan 
liittyvää hyväksikäyttöä.

Or. en

Tarkistus 197
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittaessa yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen kanssa 
tarkoituksenmukaisia toimia, kuten 
tiedotus- ja valistuskampanjoita sekä 
tutkimus- ja opetusohjelmia, joilla pyritään 
lisäämään tietoisuutta ja vähentämään 
ihmiskaupan uhriksi joutumisen riskiä 
erityisesti lasten keskuudessa.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittaessa yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen kanssa 
tarkoituksenmukaisia toimia, kuten 
tiedotus- ja valistuskampanjoita sekä 
tutkimus- ja opetusohjelmia, joilla pyritään 
lisäämään tietoisuutta ja vähentämään 
ihmiskaupan uhriksi joutumisen riskiä 
erityisesti lasten keskuudessa. EU:n on 
käynnistettävä vastaavia aloitteita 
kolmansissa maissa tietoisuuden 
lisäämiseksi ihmiskaupasta.

Or. en
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Tarkistus 198
Anna Záborská

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittaessa yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen kanssa 
tarkoituksenmukaisia toimia, kuten 
tiedotus- ja valistuskampanjoita sekä 
tutkimus- ja opetusohjelmia, joilla pyritään 
lisäämään tietoisuutta ja vähentämään 
ihmiskaupan uhriksi joutumisen riskiä 
erityisesti lasten keskuudessa.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittaessa yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen ja muiden 
asianomaisten sidosryhmien kanssa 
tarkoituksenmukaisia toimia, kuten 
tiedotus- ja valistuskampanjoita sekä 
tutkimus- ja opetusohjelmia, joilla pyritään 
lisäämään tietoisuutta ja vähentämään 
ihmiskaupan uhriksi joutumisen riskiä 
erityisesti lasten keskuudessa.

Or. en

Perustelu

On suotavaa muuttaa sanamuotoa kattavammaksi ja laajemmaksi siten, että säännöksen 
soveltamisalaan lisätään niin moni asianomainen taho kuin mahdollista.

Tarkistus 199
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittaessa yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen kanssa 
tarkoituksenmukaisia toimia, kuten 
tiedotus- ja valistuskampanjoita sekä 
tutkimus- ja opetusohjelmia, joilla pyritään 
lisäämään tietoisuutta ja vähentämään 
ihmiskaupan uhriksi joutumisen riskiä 
erityisesti lasten keskuudessa.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittaessa yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen kanssa 
tarkoituksenmukaisia toimia, kuten 
tiedotus- ja valistuskampanjoita sekä 
tutkimus- ja opetusohjelmia, joilla pyritään 
lisäämään tietoisuutta ja vähentämään 
ihmiskaupan uhriksi joutumisen riskiä 
erityisesti lasten ja naisten keskuudessa.

Or. en
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Tarkistus 200
Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ennaltaehkäisy mahdollisille uhreille 
suunnatuin valistuskampanjoin ja 
kansalaisyhteiskuntaa vahvistaen osana 
laajentumispolitiikkaa on erittäin tärkeää, 
koska mahdolliset ehdokasvaltiot ja 
ehdokasvaltiot ovat usein uhrien 
alkuperämaita, kauttakulkumaita ja/tai 
kohdemaita ja EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden tulisi näin ollen kiinnittää 
niihin huomiota.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
toimiin, joilla pyritään lisäämään naisten 
vaikutusmahdollisuuksia ja vähentämään 
naisten haavoittuvuutta sekä vaaraa 
joutua ihmiskaupan uhreiksi.

Or. en
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Tarkistus 202
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
säännöllisen koulutuksen järjestämistä 
henkilöille, jotka työnsä puolesta joutuvat 
todennäköisesti kosketukseen uhrien ja 
potentiaalisten uhrien kanssa, esimerkiksi 
kenttäpoliiseille, rajavartijoille, 
työsuojelutarkastajille sekä terveydenhoito-
ja konsulaattihenkilöstölle, jotta heillä olisi 
valmiudet tunnistaa ihmiskaupan uhrit ja
potentiaaliset uhrit sekä tietää, miten 
menetellä heidän kanssaan.

3. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
säännöllisen koulutuksen järjestämistä 
henkilöille, jotka työnsä puolesta joutuvat 
todennäköisesti kosketukseen 
ihmiskaupan uhrien ja potentiaalisten 
uhrien kanssa, esimerkiksi poliiseille, 
rajavartijoille ja 
maahanmuuttoviranomaisille, syyttäjille, 
asianajajille, tuomareille ja 
oikeusviranomaisille, 
työsuojelutarkastajille, 
sosiaaliviranomaisille, lastenhoito- ja 
terveydenhoitohenkilöstölle sekä
konsulaattihenkilöstölle, mutta 
paikallisolosuhteista riippuen myös muille 
viranomaisryhmille, jotta heillä olisi 
valmiudet tunnistaa ihmiskaupan uhrit ja 
potentiaaliset uhrit sekä tietää, miten 
menetellä heidän kanssaan.

Or. lt

Tarkistus 203
Salvatore Iacolino

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
säännöllisen koulutuksen järjestämistä 
henkilöille, jotka työnsä puolesta joutuvat 
todennäköisesti kosketukseen uhrien ja 
potentiaalisten uhrien kanssa, esimerkiksi 
kenttäpoliiseille, rajavartijoille, 
työsuojelutarkastajille sekä terveydenhoito-
ja konsulaattihenkilöstölle, jotta heillä olisi 

3. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
säännöllisen koulutuksen järjestämistä 
henkilöille, jotka työnsä puolesta joutuvat 
todennäköisesti kosketukseen uhrien ja 
potentiaalisten uhrien kanssa, esimerkiksi 
kenttäpoliiseille, rajavartijoille, 
työsuojelutarkastajille sekä terveydenhoito-
ja konsulaattihenkilöstölle, jotta heillä olisi 
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valmiudet tunnistaa ihmiskaupan uhrit ja 
potentiaaliset uhrit sekä tietää, miten 
menetellä heidän kanssaan.

valmiudet tunnistaa ihmiskaupan uhrit ja 
potentiaaliset uhrit sekä tietää, miten 
menetellä heidän kanssaan, samoin kuin 
tulkeille, jos heidän palvelujaan tarvitaan.

Or. it

Perustelu

Kun otetaan huomioon rikoksen rajatylittävä luonne, on erittäin todennäköistä, että 
ihmiskaupan uhrit eivät osaa sen jäsenvaltion kieltä, jossa rikos tapahtuu. Tarjoamalla 
tulkeille asianmukaista koulutusta vastataan tarpeeseen kehittää tiettyjen ammattiryhmien 
(poliisille, tuomareille, konsulaattihenkilöstölle ja terveydenhoitohenkilöstölle) erityistaitoja.

Tarkistus 204
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
säännöllisen koulutuksen järjestämistä 
henkilöille, jotka työnsä puolesta joutuvat 
todennäköisesti kosketukseen uhrien ja 
potentiaalisten uhrien kanssa, esimerkiksi 
kenttäpoliiseille, rajavartijoille, 
työsuojelutarkastajille sekä terveydenhoito-
ja konsulaattihenkilöstölle, jotta heillä olisi 
valmiudet tunnistaa ihmiskaupan uhrit ja 
potentiaaliset uhrit sekä tietää, miten 
menetellä heidän kanssaan.

3. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
ihmisoikeuksia, naisten oikeuksia ja 
sukupuolten tasa-arvoa koskevan
säännöllisen koulutuksen järjestämistä 
henkilöille, jotka työnsä puolesta joutuvat 
todennäköisesti kosketukseen uhrien ja 
potentiaalisten uhrien kanssa, esimerkiksi 
kenttäpoliiseille, rajavartijoille, 
työsuojelutarkastajille sekä terveydenhoito-
ja konsulaattihenkilöstölle, jotta heillä olisi 
valmiudet tunnistaa ihmiskaupan uhrit ja 
potentiaaliset uhrit sekä tietää, miten 
menetellä heidän kanssaan.

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

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
säännöllisen koulutuksen järjestämistä 
henkilöille, jotka työnsä puolesta joutuvat 
todennäköisesti kosketukseen uhrien ja 
potentiaalisten uhrien kanssa, esimerkiksi 
kenttäpoliiseille, rajavartijoille, 
työsuojelutarkastajille sekä terveydenhoito-
ja konsulaattihenkilöstölle, jotta heillä olisi 
valmiudet tunnistaa ihmiskaupan uhrit ja 
potentiaaliset uhrit sekä tietää, miten 
menetellä heidän kanssaan.

3. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
säännöllisen koulutuksen järjestämistä 
henkilöille, jotka työnsä puolesta joutuvat 
todennäköisesti kosketukseen uhrien ja 
potentiaalisten uhrien kanssa, esimerkiksi 
kenttäpoliiseille, rajavartijoille, 
työsuojelutarkastajille sekä terveydenhoito-
ja konsulaattihenkilöstölle, jotta heillä olisi 
paremmat tiedot sukupuolten tasa-arvoa 
koskevista kysymyksistä ja valmiudet 
tunnistaa ihmiskaupan uhrit ja 
potentiaaliset uhrit sekä tietää, miten 
menetellä heidän kanssaan.

Or. en

Tarkistus 206
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä tietojen keräämistä ja 
jakamista sekä parhaiden käytänteiden 
vaihtoa asiasta vastaavien valtion 
viranomaisten välillä koskevan yhteistyön 
ja koordinoinnin tehostamiseksi ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistumisen 
lisäämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 207
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on harkittava 
toimenpiteiden toteuttamista sellaisten 
palvelujen käytön kriminalisoimiseksi, 
joissa on kyse 2 artiklassa tarkoitetusta 
hyväksikäytöstä, kun tiedetään, että 
palvelun tarjoaja on 2 artiklassa 
tarkoitetun rikoksen uhri.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 208
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on harkittava 
toimenpiteiden toteuttamista sellaisten 
palvelujen käytön kriminalisoimiseksi, 
joissa on kyse 2 artiklassa tarkoitetusta 
hyväksikäytöstä, kun tiedetään, että 
palvelun tarjoaja on 2 artiklassa tarkoitetun 
rikoksen uhri.

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä sellaisten palvelujen käytön 
kriminalisoimiseksi, joissa on kyse 
2 artiklassa tarkoitetusta hyväksikäytöstä, 
kun tiedetään, että palvelun tarjoaja on 
2 artiklassa tarkoitetun rikoksen uhri, paitsi 
tapauksissa, joissa asiakas auttoi uhreja, 
palvelun käyttö johtui todellisesta uhasta 
käyttäjien elämälle tai tapahtui 
humanitaarisista syistä, henkilö 
pakotettiin käyttämään palveluja tai 
asiakas auttoi tunnistamaan ja 
pelastamaan uhrin.

Or. en
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Tarkistus 209
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on harkittava 
toimenpiteiden toteuttamista sellaisten 
palvelujen käytön kriminalisoimiseksi, 
joissa on kyse 2 artiklassa tarkoitetusta 
hyväksikäytöstä, kun tiedetään, että 
palvelun tarjoaja on 2 artiklassa tarkoitetun 
rikoksen uhri.

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava
toimenpiteitä sellaisten palvelujen käytön 
kriminalisoimiseksi, joissa on kyse 
2 artiklassa tarkoitetusta hyväksikäytöstä, 
kun tiedetään, että palvelun tarjoaja on 
2 artiklassa tarkoitetun rikoksen uhri.

Or. en

Tarkistus 210
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on harkittava 
toimenpiteiden toteuttamista sellaisten 
palvelujen käytön kriminalisoimiseksi, 
joissa on kyse 2 artiklassa tarkoitetusta 
hyväksikäytöstä, kun tiedetään, että 
palvelun tarjoaja on 2 artiklassa tarkoitetun 
rikoksen uhri. 

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava
toimenpiteitä sellaisten palvelujen käytön 
kriminalisoimiseksi, joissa on kyse 
2 artiklassa tarkoitetusta hyväksikäytöstä, 
kun tiedetään, että palvelun tarjoaja on 
2 artiklassa tarkoitetun rikoksen uhri. Kun 
on kyse seksuaalisen hyväksikäytön 
nimenomaisesta muodosta, 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä sellaisten palvelujen käytön 
kriminalisoimiseksi, joissa on kyse 
hyväksikäytöstä, riippumatta siitä, että 
henkilön tiedetään olevan ihmiskaupan 
uhri.

Or. en
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Tarkistus 211
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on harkittava 
toimenpiteiden toteuttamista sellaisten 
palvelujen käytön kriminalisoimiseksi, 
joissa on kyse 2 artiklassa tarkoitetusta 
hyväksikäytöstä, kun tiedetään, että 
palvelun tarjoaja on 2 artiklassa tarkoitetun 
rikoksen uhri.

4. Jäsenvaltiot toteuttavat oikeudellisia ja 
muita toimenpiteitä sellaisten palvelujen 
käytön kriminalisoimiseksi, joissa on kyse 
2 artiklassa tarkoitetusta hyväksikäytöstä, 
kun tiedetään, että palvelun tarjoaja on 
2 artiklassa tarkoitetun rikoksen uhri.

Or. lt

Tarkistus 212
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on harkittava 
toimenpiteiden toteuttamista sellaisten 
palvelujen käytön kriminalisoimiseksi, 
joissa on kyse 2 artiklassa tarkoitetusta 
hyväksikäytöstä, kun tiedetään, että 
palvelun tarjoaja on 2 artiklassa tarkoitetun 
rikoksen uhri.

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava
toimenpiteitä sellaisten palvelujen käytön 
kriminalisoimiseksi, joissa on kyse 
2 artiklassa tarkoitetusta hyväksikäytöstä, 
kun tiedetään, että palvelun tarjoaja on 
2 artiklassa tarkoitetun rikoksen uhri.

Or. en

Perustelu

Ihmiskaupan uhreiksi joutuneiden henkilöiden "tarjoamien" palvelujen käyttäjän 
kriminalisointi siinä tapauksessa, että käyttäjä tietää henkilön olevan ihmiskaupan uhri, 
saattaa vaikuttaa ihmiskauppaan ehkäisevästi.
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Tarkistus 213
Anna Záborská

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on harkittava 
toimenpiteiden toteuttamista sellaisten 
palvelujen käytön kriminalisoimiseksi, 
joissa on kyse 2 artiklassa tarkoitetusta 
hyväksikäytöstä, kun tiedetään, että 
palvelun tarjoaja on 2 artiklassa tarkoitetun 
rikoksen uhri.

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava
toimenpiteitä sellaisten palvelujen käytön 
kriminalisoimiseksi, joissa on kyse 
2 artiklassa tarkoitetusta hyväksikäytöstä, 
kun tiedetään, että palvelun tarjoaja on 
2 artiklassa tarkoitetun rikoksen uhri.

Or. en

Perustelu

Tarkistettavan säännöksen osassa mainitun toiminnan vakavuus edellyttää seuraamusten 
määräämistä.

Tarkistus 214
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos palvelun käyttö johtui todellisesta 
uhasta käyttäjien elämälle tai tapahtui 
humanitaarisista syistä uhrin 
auttamiseksi tai henkilö pakotettiin 
käyttämään palveluja, seuraamusten 
määräämistä harkitaan tapauskohtaisesti.

Or. en
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Tarkistus 215
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on perustettava tai 
tuettava jo olemassa olevaa maksutonta 
monikielistä hätänumeroa / auttavaa 
puhelinta, jonka numero on sama 
kaikkialla Euroopassa ja jonka 
tarkoituksena on antaa välitöntä apua 
uhreille. Jäsenvaltioiden olisi myös 
harkittava mahdollisuutta soittaa 
maksuttomaan hätänumeroon EU:n 
ulkopuolelta.

Or. en

Tarkistus 216
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioita kehotetaan 
koordinoimaan toimenpiteitään ja 
toimimaan yhteistyössä rajatylittävän 
rikollisuuden alalla rikosten ehkäisyä 
edistävällä tavalla. Tietojen ja parhaiden 
käytänteiden jakaminen sekä 
lainvalvontaviranomaisten välinen 
jatkuva avoin vuoropuhelu ovat 
myönteisiä ja ennaltaehkäiseviä välineitä 
ihmiskaupan torjumiseen. 

Or. en
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Tarkistus 217
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. EU:n tulisi rohkaista 
yhdenmukaistamaan paremmin rikos- ja 
työlainsäädäntöä, jotta vähennetään 
pakkotyön tuloksena saatavien 
hyödykkeiden ja palvelujen kysyntää. 
Olisi löydettävä tasapaino 
häikäilemättömille työnantajille 
määrättävien seuraamusten ja yritysten 
sääntöjen noudattamiseen tähtäävien 
ennaltaehkäisevien toimien välillä.

Or. en

Perustelu

Pakkotyö ja hyväksikäyttö EU:ssa ovat kasvava ongelma, jota jäsenvaltioiden on torjuttava.

Tarkistus 218
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
parantamaan ihmiskaupasta 
rikosoikeudelliseen vastuuseen 
saattamista, jotta estetään 
ihmiskauppiaiden toiminta / 
rankaisematta jättäminen.

Or. en
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Tarkistus 219
Anna Hedh, Silvia Costa

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet nimetäkseen kansallisen 
raportoijan tai luodakseen vastaavan 
mekanismin. Tällaisten mekanismien 
tehtävänä on muun muassa arvioida 
ihmiskaupan suuntauksia, punnita 
ihmiskaupan torjuntatoimien tuloksia ja 
raportoida kansallisille viranomaisille.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet nimetäkseen 
riippumattoman kansallisen raportoijan tai 
luodakseen vastaavan mekanismin. 
Tällaisten mekanismien tehtävänä on muun 
muassa kerätä vertailukelpoisia 
tilastotietoja, arvioida ihmiskaupan 
suuntauksia ja luoda suojelu- ja 
avustusmekanismeja tiiviissä yhteistyössä 
asianomaisten sosiaalialan toimijoiden ja 
alan tunnustettujen ja aktiivisten 
kansalaisjärjestöjen kanssa, punnita 
ihmiskaupan torjuntatoimien tuloksia ja 
raportoida vähintään kerran vuodessa
kansallisille viranomaisille ja EU:n 
ihmiskaupan torjunnan koordinaattorille.

Or. en

Tarkistus 220
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet nimetäkseen kansallisen 
raportoijan tai luodakseen vastaavan 
mekanismin. Tällaisten mekanismien 
tehtävänä on muun muassa arvioida 
ihmiskaupan suuntauksia, punnita 
ihmiskaupan torjuntatoimien tuloksia ja 
raportoida kansallisille viranomaisille.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet nimetäkseen kansallisen 
raportoijan tai luodakseen vastaavan 
mekanismin. Tällaisten mekanismien 
tehtävänä on muun muassa arvioida 
ihmiskaupan suuntauksia, punnita 
ihmiskaupan torjuntatoimien tuloksia ja 
raportoida kansallisille viranomaisille.

Oikeudesta, vapaudesta ja 
turvallisuudesta vastaavan pääosaston 
nimittämä EU:n ihmiskaupan torjunnan 
koordinaattori toimii yhteistyössä 
kansallisten raportoijien tai vastaavien 
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mekanismien kanssa ja varmistaa 
yhteistyön jäsenvaltioiden ja EU:n 
toimielinten, Frontexin, Europolin, 
Interpolin, kansalaisjärjestöjen ja muiden 
asianomaisten tärkeimpien toimijoiden 
välillä ihmiskaupan torjunnassa.

Or. en

Perustelu

EU hyötyisi EU:n ihmiskaupan torjunnan koordinaattorista, joka tehostaisi jäsenvaltioiden 
välistä yhteistyötä ja raportoisi EU:n toimielimille. Kyseisen koordinaattorin ei kuitenkaan 
tulisi olla erillinen viranomainen vaan hänen tulisi toimia oikeudesta, vapaudesta ja 
turvallisuudesta vastaavan pääosaston alaisuudessa hallinnollisen lisätaakan ja kustannusten 
välttämiseksi.

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

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet nimetäkseen kansallisen 
raportoijan tai luodakseen vastaavan 
mekanismin. Tällaisten mekanismien 
tehtävänä on muun muassa arvioida 
ihmiskaupan suuntauksia, punnita 
ihmiskaupan torjuntatoimien tuloksia ja 
raportoida kansallisille viranomaisille. 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet nimetäkseen kansallisen 
raportoijan tai luodakseen vastaavan 
mekanismin. Tällaisten mekanismien 
tehtävänä on yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen kanssa muun muassa 
arvioida ihmiskaupan suuntauksia, punnita 
ihmiskaupan torjuntatoimien tuloksia ja 
raportoida kansallisille ja EU:n 
viranomaisille. Kansallisten raportoijien 
tulisi olla poliittisesti ja puolueista 
riippumattomia ja heille olisi myönnettävä 
riittävät taloudelliset resurssit.

Or. en
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Tarkistus 222
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet nimetäkseen kansallisen 
raportoijan tai luodakseen vastaavan 
mekanismin. Tällaisten mekanismien
tehtävänä on muun muassa arvioida 
ihmiskaupan suuntauksia, punnita 
ihmiskaupan torjuntatoimien tuloksia ja 
raportoida kansallisille viranomaisille. 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet nimetäkseen kansallisen 
raportoijan tai luodakseen vastaavan 
mekanismin. Tällaisten mekanismien 
tehtävänä on muun muassa arvioida 
ihmiskaupan suuntauksia, punnita 
ihmiskaupan torjuntatoimien tuloksia ja 
raportoida kansallisille ja EU:n
viranomaisille. Kansallisten raportoijien 
tulisi olla poliittisesti ja puolueista 
riippumattomia ja heille olisi myönnettävä 
riittävät taloudelliset resurssit.

Or. en

Tarkistus 223
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet nimetäkseen kansallisen 
raportoijan tai luodakseen vastaavan 
mekanismin. Tällaisten mekanismien
tehtävänä on muun muassa arvioida 
ihmiskaupan suuntauksia, punnita 
ihmiskaupan torjuntatoimien tuloksia ja 
raportoida kansallisille viranomaisille.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet nimetäkseen kansallisen 
raportoijan tai luodakseen vastaavan 
mekanismin. Tällaisten mekanismien 
tehtävänä on muun muassa arvioida 
ihmiskaupan suuntauksia, punnita ja 
seurata ihmiskaupan torjuntatoimien 
tuloksia ja raportoida kansallisille ja EU:n
viranomaisille. 

Or. en
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Tarkistus 224
Anna Hedh, Silvia Costa

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kerätyt tiedot toimitetaan EU:n 
ihmiskaupan torjunnan koordinaattorille, 
Eurojustille, Europolille ja Frontexille. 
Niiden perusteella ja muuta saatavilla 
olevaa tietoa käyttämällä EU:n 
ihmiskaupan torjunnan koordinaattori 
laatii yhteistyössä Eurojustin, Europolin, 
Frontexin sekä asianomaisten 
sosiaalialan toimijoiden ja alan 
tunnustettujen ja aktiivisten 
kansalaisjärjestöjen kanssa 
vuosikertomuksen ihmiskaupan tilasta. 
Kertomus esitetään Euroopan 
parlamentille, kansallisille parlamenteille, 
komissiolle ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 225
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kerätyt tiedot toimitetaan EU:n 
ihmiskaupan torjunnan koordinaattorille, 
EU:n perusoikeusvirastolle, Eurojustille, 
Europolille, Euroopan turvapaikka-
asioiden tukivirastolle ja Frontexille. 
Niiden perusteella ja muuta saatavilla 
olevaa tietoa käyttämällä EU:n 
ihmiskaupan torjunnan koordinaattori 
laatii yhteistyössä perusoikeusviraston, 
Eurojustin, Europolin, turvapaikka-
asioiden tukiviraston ja Frontexin kanssa 
vuosikertomuksen ihmiskaupan tilasta. 
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Kertomus esitetään Euroopan 
parlamentille, kansallisille parlamenteille, 
komissiolle ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 226
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
EU:n ihmiskaupan torjunnan 

koordinaattori
1. Euroopan unionin ihmiskaupan 
torjunnan koordinaattoria koskeva 
oikeudellinen kehys vahvistetaan 
sisäasioista vastaavan komission jäsenen 
valvonnassa. 
2. Euroopan unionin ihmiskaupan 
torjunnan koordinaattorin tehtävänä on 
varmistaa johdonmukainen 
lähestymistapa ihmiskaupan torjuntaan 
jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla, 
koordinoida kansallisten raportoijien 
toimintaa sekä huolehtia 
yhdenmukaisesta valvonnasta ja 
raportoinnista EU:n toimielimille. 
Euroopan unionin ihmiskaupan 
torjunnan koordinaattori neuvoo kaikkia 
EU:n toimielimiä ja elimiä omasta 
aloitteestaan tai pyynnöstä kaikissa 
ihmiskauppaan liittyvissä kysymyksissä.
3. Tämä artikla tulee voimaan viiden 
vuoden kuluttua direktiivin 
julkaisemisesta Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.
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Laajentumispolitiikkaan sisältyvä 
oikeudellinen ja poliisiyhteistyö on 
erittäin tärkeä osa EU:n ihmiskaupan 
vastaisia toimia. Jäsenvaltioiden ja 
Euroopan unionin ihmiskaupan 
torjunnan koordinaattorin olisi 
varmistettava, että EU:n toimintalinjoja 
sovelletaan tämän direktiivin mukaisesti 
samalla tavoin mahdollisissa 
ehdokasvaltioissa ja ehdokasvaltioissa 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. 
Ihmiskauppaa voidaan torjua tehokkaasti 
vain silloin, kun hallitukset, virastot ja 
järjestöt toimivat yhteistyössä 
paikallisella, alueellisella, kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla.
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