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Módosítás 53
Judith Sargentini

Irányelvre irányuló javaslat
5 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tekintettel a harmadik országok 
emberkereskedelem áldozatává vált vagy 
az illegális bevándorlás megkönnyítésére 
irányuló cselekményekkel érintett, a 
hatáskörrel rendelkező hatóságokkal 
együttműködő állampolgárai részére 
kiállított tartózkodási engedélyről szóló 
2004/81/EK tanácsi irányelvre,

Or. en

Módosítás 54
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az emberkereskedelem olyan 
bűncselekmény, melynek központi 
aspektusa az egyén kizsákmányolása, és 
ahol három elemnek (tett, eszköz, cél) 
együttesen kell teljesülnie a 
bűncselekmény megállapításához.

Or. en
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Módosítás 55
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Unió elkötelezett az 
emberkereskedelem megelőzése és az 
ellene folytatott küzdelem, valamint az 
emberkereskedelem áldozatai jogainak 
védelme mellett. E célt szolgálta az 
emberkereskedelem elleni küzdelemről 
szóló, 2002. július 19-i 2002/629/IB 
tanácsi kerethatározat, valamint az 
emberkereskedelem elleni küzdelemre és 
annak megelőzésére vonatkozó legjobb 
gyakorlatokról, normákról és eljárásokról 
szóló európai uniós terv (2005/C 311/01) 
elfogadása. Az Unió emellett azokban az 
Unión kívüli országokban is folytat 
tevékenységet, ahonnan az áldozatok 
származnak, illetve ahol az áldozatokat 
továbbadják. E fellépések célja a 
tudatosság növelése, a sebezhetőség 
csökkentése, az áldozatok támogatása és 
segítése, az emberkereskedelem kiváltó 
okai elleni küzdelem és az országok 
támogatása az emberkereskedelem elleni 
megfelelő jogi szabályozás kialakításában.
Ezen kívül az emberkereskedelem miatt 
indított büntetőeljárások összehangolását 
megkönnyíti majd a joghatóság 
gyakorlásával kapcsolatos, 
büntetőeljárások során felmerülő 
összeütközések megelőzéséről és 
rendezéséről szóló 2009/948/IB tanácsi 
kerethatározat elfogadása.

(2) Az Európai Unió elkötelezett az 
emberkereskedelem megelőzése és az 
ellene folytatott küzdelem, valamint az 
emberkereskedelem áldozatai jogainak 
védelme mellett. E célt szolgálta az 
emberkereskedelem elleni küzdelemről 
szóló, 2002. július 19-i 2002/629/IB 
tanácsi kerethatározat, valamint az 
emberkereskedelem elleni küzdelemre és 
annak megelőzésére vonatkozó legjobb 
gyakorlatokról, normákról és eljárásokról 
szóló európai uniós terv (2005/C 311/01) 
elfogadása. Ezen kívül az 
emberkereskedelem miatt indított 
büntetőeljárások összehangolását 
megkönnyíti majd a joghatóság 
gyakorlásával kapcsolatos, 
büntetőeljárások során felmerülő 
összeütközések megelőzéséről és 
rendezéséről szóló 2009/948/IB tanácsi 
kerethatározat elfogadása. Az Unió 
emellett azokban az Unión kívüli 
országokban is folytat tevékenységet, 
ahonnan az áldozatok származnak, illetve 
ahol az áldozatokat továbbadják. E 
fellépések célja a tudatosság növelése, a 
sebezhetőség csökkentése, az áldozatok 
támogatása és segítése, az 
emberkereskedelem kiváltó okai elleni 
küzdelem és az országok támogatása az 
emberkereskedelem elleni megfelelő jogi 
szabályozás kialakításában. A bővítési 
folyamat keretében az EU beemelte az
emberkereskedelem elleni küzdelmet is az 
EU tagjelölt és potenciális tagjelölt 
országaival kötött stabilizációs és társulási 
megállapodásokba. Ez a 
kötelezettségvállalás a továbbiakban is 
jelentős tényező lesz a bővítési 
folyamatban.
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Módosítás 56
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A szegénység az emberkereskedelem 
gyakoriságának fő hajtóereje, ezért az 
Uniónak többet kell tennie az Unión 
belüli és kívüli szegénység kezelése 
érdekében. 

Or. en

Indokolás

Gyakorlati szinten az emberkereskedelem egyik fő oka a szegénység. Ezt a problémát el kell 
ismerni, ha az EU előre kíván haladni az emberkereskedelem kezelése terén.

Módosítás 57
Anna Hedh, Silvia Costa

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez az irányelv az emberkereskedelem
elleni küzdelemre vonatkozóan egységes és 
integrált megközelítést alkalmaz. Az 
irányelv fő célja a következetesebb 
megelőzés és büntetőeljárás, valamint a 
sértettek jogainak védelme. A gyermekek 
kiszolgáltatottabbak, és ezért nagyobb a 
veszélye annak, hogy az 
emberkereskedelem áldozataivá válnak. Az 
irányelv rendelkezéseinek alkalmazása 
során a gyermek mindenek felett álló 
érdekét kell elsősorban figyelembe venni, 
az Európai Unió Alapjogi Chartájával és az 
Egyesült Nemzetek gyermekek jogairól 

(3) Ez az irányelv az emberkereskedelem 
elleni küzdelemre vonatkozóan egységes
humanitárius és integrált megközelítést 
alkalmaz, és a harmadik országok 
emberkereskedelem áldozatává vált vagy 
az illegális bevándorlás megkönnyítésére 
irányuló cselekményekkel érintett, a 
hatáskörrel rendelkező hatóságokkal 
együttműködő állampolgárai részére 
kiállított tartózkodási engedélyről szóló 
2004. április 29-i 2004/81/EK tanácsi 
irányelvvel1 és az illegálisan tartózkodó 
harmadik országbeli állampolgárokat 
foglalkoztató munkáltatókkal szembeni 
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szóló egyezményével összhangban. szankciókra és intézkedésekre vonatkozó 
minimumszabályokról szóló 2009. június 
18-i 2009/52/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel2 összhangban kell 
végrehajtani. Az irányelv fő célja a 
következetesebb megelőzés és 
büntetőeljárás, valamint a sértettek 
jogainak védelme. A gyermekek 
kiszolgáltatottabbak, és ezért nagyobb a 
veszélye annak, hogy az 
emberkereskedelem áldozataivá válnak. Az 
irányelv rendelkezéseinek alkalmazása 
során a gyermek mindenek felett álló 
érdekét kell elsősorban figyelembe venni, 
az Európai Unió Alapjogi Chartájával és az 
Egyesült Nemzetek gyermekek jogairól 
szóló egyezményével összhangban. Ezen 
irányelv végrehajtása során kellő 
figyelmet kell fordítani a [gyermekek 
szexuális zaklatásáról, szexuális 
kizsákmányolásáról és a 
gyermekpornográfiáról, valamint a 
2004/68/IB kerethatározat hatályon kívül 
helyezéséről szóló] ...-i 2010/.../EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 
való összhangra.
_________
1 HL L 261., 2004.8.6., 19. o.
2 HL L 168., 2009.6.30., 24. o.

Or. en

Módosítás 58
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez az irányelv az emberkereskedelem 
elleni küzdelemre vonatkozóan egységes és 
integrált megközelítést alkalmaz. Az 
irányelv fő célja a következetesebb 
megelőzés és büntetőeljárás, valamint a 
sértettek jogainak védelme. A gyermekek 
kiszolgáltatottabbak, és ezért nagyobb a 

(3) Ez az irányelv az emberkereskedelem 
elleni küzdelemre vonatkozóan egységes és 
integrált megközelítést alkalmaz, és a 
harmadik országok emberkereskedelem 
áldozatává vált vagy az illegális 
bevándorlás megkönnyítésére irányuló 
cselekményekkel érintett, a hatáskörrel 
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veszélye annak, hogy az 
emberkereskedelem áldozataivá válnak. Az 
irányelv rendelkezéseinek alkalmazása 
során a gyermek mindenek felett álló 
érdekét kell elsősorban figyelembe venni, 
az Európai Unió Alapjogi Chartájával és az 
Egyesült Nemzetek gyermekek jogairól 
szóló egyezményével összhangban.

rendelkező hatóságokkal együttműködő 
állampolgárai részére kiállított 
tartózkodási engedélyről szóló 2004.
április 29-i 2004/81/EK tanácsi 
irányelvvel1 és az illegálisan tartózkodó 
harmadik országbeli állampolgárokat 
foglalkoztató munkáltatókkal szembeni 
szankciókra és intézkedésekre vonatkozó 
minimumszabályokról szóló 2009. június 
18-i 2009/52/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel2 összhangban kell 
végrehajtani. Az irányelv fő célja a 
következetesebb megelőzés és 
büntetőeljárás, valamint a sértettek 
jogainak védelme. A gyermekek 
kiszolgáltatottabbak, és ezért nagyobb a 
veszélye annak, hogy az 
emberkereskedelem áldozataivá válnak. Az 
irányelv rendelkezéseinek alkalmazása 
során a gyermek mindenek felett álló 
érdekét kell elsősorban figyelembe venni, 
az Európai Unió Alapjogi Chartájával és az 
Egyesült Nemzetek gyermekek jogairól 
szóló egyezményével összhangban. Ezen 
irányelv végrehajtása során kellő 
figyelmet kell fordítani a [gyermekek 
szexuális zaklatásáról, szexuális 
kizsákmányolásáról és a 
gyermekpornográfiáról, valamint a 
2004/68/IB kerethatározat hatályon kívül 
helyezéséről szóló] ...-i 2010/.../EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 
való összhangra.
_________
1 HL L 261., 2004.8.6., 19. o.
2 HL L 168., 2009.6.30., 24. o.

Or. en
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Módosítás 59
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez az irányelv az emberkereskedelem 
elleni küzdelemre vonatkozóan egységes és
integrált megközelítést alkalmaz. Az 
irányelv fő célja a következetesebb 
megelőzés és büntetőeljárás, valamint a 
sértettek jogainak védelme. A gyermekek 
kiszolgáltatottabbak, és ezért nagyobb a 
veszélye annak, hogy az 
emberkereskedelem áldozataivá válnak. Az 
irányelv rendelkezéseinek alkalmazása 
során a gyermek mindenek felett álló 
érdekét kell elsősorban figyelembe venni, 
az Európai Unió Alapjogi Chartájával és az 
Egyesült Nemzetek gyermekek jogairól 
szóló egyezményével összhangban.

(3) Ez az irányelv az emberkereskedelem 
elleni küzdelemre vonatkozóan egységes, 
integrált és sokoldalú megközelítést 
alkalmaz. Az irányelv fő célja a 
következetesebb megelőzés és 
büntetőeljárás, valamint a sértettek 
jogainak védelme. Az emberkereskedelem 
áldozatai elsősorban nők, akikkel főként 
szexuális kizsákmányolás céljából 
kereskednek. A gyermekek 
kiszolgáltatottabbak, és ezért nagyobb a 
veszélye annak, hogy az 
emberkereskedelem áldozataivá válnak. Az 
irányelv rendelkezéseinek alkalmazása 
során a gyermek mindenek felett álló 
érdekét kell elsősorban figyelembe venni, 
az Európai Unió Alapjogi Chartájával és az 
Egyesült Nemzetek gyermekek jogairól 
szóló egyezményével összhangban. Ez az 
irányelv továbbá igyekszik feltárni az 
emberkereskedelem különböző típusait, és 
biztosítani szándékozik, hogy az 
emberkereskedelem valamennyi formáját 
a lehető leghatékonyabb intézkedésekkel 
kezeljék. Ennek értelmében komoly 
hangsúlyt fektetnek az irányelv 
valamennyi intézkedésének nemi 
szempontjára, összhangban az Európai 
Unió Alapjogi Chartájával és a nőkkel 
szemben alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetések (diszkrimináció) 
minden formájának kiküszöböléséről 
szóló egyezménnyel (CEDAW 
egyezmény).

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

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez az irányelv az emberkereskedelem 
elleni küzdelemre vonatkozóan egységes és 
integrált megközelítést alkalmaz. Az 
irányelv fő célja a következetesebb 
megelőzés és büntetőeljárás, valamint a 
sértettek jogainak védelme. A gyermekek 
kiszolgáltatottabbak, és ezért nagyobb a 
veszélye annak, hogy az 
emberkereskedelem áldozataivá válnak. Az 
irányelv rendelkezéseinek alkalmazása 
során a gyermek mindenek felett álló 
érdekét kell elsősorban figyelembe venni, 
az Európai Unió Alapjogi Chartájával és az 
Egyesült Nemzetek gyermekek jogairól 
szóló egyezményével összhangban.

(3) Ez az irányelv az emberkereskedelem 
elleni küzdelemre vonatkozóan egységes és 
integrált megközelítést alkalmaz. Az 
emberkereskedelem áldozatai az esetek 
nagy többségében (80%-ban) nők, akikkel 
főként szexuális kizsákmányolás céljából 
kereskednek. Az irányelv fő célja a 
következetesebb megelőzés és 
büntetőeljárás, valamint a sértettek 
jogainak védelme. Ez az irányelv igyekszik 
feltárni a különböző típusú 
emberkereskedelmeket és biztosítani 
szándékozik, hogy az emberkereskedelem 
valamennyi formáját a lehető 
leghatékonyabb intézkedésekkel kezeljék. 
Ennek értelmében komoly hangsúlyt 
fektetnek az irányelv valamennyi 
intézkedésének nemi szempontjára, 
összhangban az Európai Unió Alapjogi 
Chartájával. A gyermekek 
kiszolgáltatottabbak, és ezért nagyobb a 
veszélye annak, hogy az 
emberkereskedelem áldozataivá válnak. Az
irányelv rendelkezéseinek alkalmazása 
során a gyermek mindenek felett álló 
érdekét kell elsősorban figyelembe venni, 
az Európai Unió Alapjogi Chartájával és az 
Egyesült Nemzetek gyermekek jogairól 
szóló egyezményével összhangban.

Or. en
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Módosítás 61
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Egyesült Nemzetek nemzetközi 
szervezett bűnözés elleni egyezményét 
kiegészítő, az emberkereskedelem, 
különösen a nőkkel és gyermekekkel való 
kereskedelem megelőzéséről, 
visszaszorításáról és büntetéséről szóló 
2000. évi ENSZ-jegyzőkönyv és az Európa 
Tanács emberkereskedelem elleni
fellépésről szóló 2005-ös egyezménye 
alapvető lépéseket jelentenek az 
emberkereskedelem elleni nemzetközi 
együttműködés fejlesztésének 
folyamatában.

(4) Az Egyesült Nemzetek 1949. évi, az 
emberkereskedelem, illetve mások 
prostitúciója kizsákmányolásának 
megszüntetéséről szóló egyezménye, a
nemzetközi szervezett bűnözés elleni 
egyezményét kiegészítő, az 
emberkereskedelem, különösen a nőkkel és 
gyermekekkel való kereskedelem 
megelőzéséről, visszaszorításáról és 
büntetéséről szóló 2000. évi ENSZ-
jegyzőkönyv és az Európa Tanács 
emberkereskedelem elleni fellépésről szóló 
2005-ös egyezménye alapvető lépéseket 
jelentenek az emberkereskedelem elleni 
nemzetközi együttműködés fejlesztésének 
folyamatában.

Or. en

Módosítás 62
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az emberkereskedelem terén tapasztalt 
legújabb fejlemények kezelése céljából ez 
az irányelv tágabban értelmezi az 
emberkereskedelem fogalmát, mint a 
2002/629/IB tanácsi kerethatározat, így a 
kizsákmányolás egyéb formáit is magában 
foglalja. Ebben az irányelvben a kényszer 
hatására folytatott koldulást egyfajta 
kényszermunkának vagy 
kényszerszolgáltatásnak kell tekinteni, a 
kényszer- vagy kötelező munkáról szóló, 

(5) Az emberkereskedelem terén tapasztalt 
legújabb fejlemények kezelése céljából ez 
az irányelv tágabban értelmezi az 
emberkereskedelem fogalmát, mint a 
2002/629/IB tanácsi kerethatározat, így a 
kizsákmányolás egyéb formáit is magában 
foglalja. Ebben az irányelvben a kényszer 
hatására folytatott koldulást egyfajta 
kényszermunkának vagy 
kényszerszolgáltatásnak kell tekinteni, a 
kényszer- vagy kötelező munkáról szóló, 
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1930. június 29-i 29. sz. ILO-
egyezményben meghatározottaknak 
megfelelően. Ezért a kolduláshoz 
kapcsolódó kizsákmányolás csak akkor 
tartozik bele az emberkereskedelem
fogalommeghatározásába, ha a 
kényszermunka vagy -szolgáltatás 
valamennyi feltétele fennáll. A vonatkozó 
ítélkezési gyakorlat alapján eseti alapon 
kell felmérni, hogy az érintett érvényes 
beleegyezését adta-e az efféle szolgáltató 
tevékenység végzésébe. Mindazonáltal ha 
kiskorúról van szó, az esetleges 
beleegyezést sohasem lehet érvényesnek 
tekinteni. A „bűncselekményhez 
kapcsolódó kizsákmányolás” kifejezés azt 
jelenti, hogy egy adott személyt úgy 
zsákmányolnak ki, hogy az illető – többek 
közt – zsebtolvajlást, áruházi tolvajlást és 
más hasonló, büntetendő és anyagi 
haszonnal járó tevékenységet követ el. A 
fogalommeghatározás kiterjed a szervek 
kivételének céljából történő 
emberkereskedelemre is, amely a 
szervkereskedelemhez kapcsolódik, és az 
emberi méltóság és a testi épség súlyos 
megsértését jelenti.

1930. június 29-i 29. sz. ILO-
egyezményben meghatározottaknak 
megfelelően. Ezért a kolduláshoz 
kapcsolódó kizsákmányolás – beleértve az 
emberkereskedelem áldozatává vált függő 
személyek koldulásra való felhasználását 
– csak akkor tartozik bele az 
emberkereskedelem 
fogalommeghatározásába, ha a 
kényszermunka vagy -szolgáltatás 
valamennyi feltétele fennáll. A vonatkozó 
ítélkezési gyakorlat alapján eseti alapon 
kell felmérni, hogy az érintett érvényes 
beleegyezését adta-e az efféle szolgáltató 
tevékenység végzésébe. Mindazonáltal ha 
kiskorúról van szó, az esetleges 
beleegyezést sohasem lehet érvényesnek 
tekinteni. A „bűncselekményhez 
kapcsolódó kizsákmányolás” kifejezés azt 
jelenti, hogy egy adott személyt úgy 
zsákmányolnak ki, hogy az illető – többek 
közt – zsebtolvajlást, áruházi tolvajlást és 
más hasonló, büntetendő és anyagi 
haszonnal járó tevékenységet követ el. A 
fogalommeghatározás kiterjed a szervek 
kivételének céljából történő 
emberkereskedelemre is, amely az emberi 
méltóság és a testi épség súlyos 
megsértését jelenti.

Or. en

Módosítás 63
Lívia Járóka

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az emberkereskedelem terén tapasztalt 
legújabb fejlemények kezelése céljából ez 
az irányelv tágabban értelmezi az 
emberkereskedelem fogalmát, mint a 
2002/629/IB tanácsi kerethatározat, így a 
kizsákmányolás egyéb formáit is magában 

(5) Az emberkereskedelem terén tapasztalt 
legújabb fejlemények kezelése céljából ez 
az irányelv tágabban értelmezi az 
emberkereskedelem fogalmát, mint a 
2002/629/IB tanácsi kerethatározat, így a 
kizsákmányolás egyéb formáit is magában 
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foglalja. Ebben az irányelvben a kényszer 
hatására folytatott koldulást egyfajta 
kényszermunkának vagy 
kényszerszolgáltatásnak kell tekinteni, a 
kényszer- vagy kötelező munkáról szóló, 
1930. június 29-i 29. sz. ILO-
egyezményben meghatározottaknak 
megfelelően. Ezért a kolduláshoz 
kapcsolódó kizsákmányolás csak akkor 
tartozik bele az emberkereskedelem 
fogalommeghatározásába, ha a 
kényszermunka vagy -szolgáltatás
valamennyi feltétele fennáll. A vonatkozó 
ítélkezési gyakorlat alapján eseti alapon 
kell felmérni, hogy az érintett érvényes 
beleegyezését adta-e az efféle szolgáltató 
tevékenység végzésébe. Mindazonáltal ha 
kiskorúról van szó, az esetleges 
beleegyezést sohasem lehet érvényesnek 
tekinteni. A „bűncselekményhez 
kapcsolódó kizsákmányolás” kifejezés azt 
jelenti, hogy egy adott személyt úgy 
zsákmányolnak ki, hogy az illető – többek 
közt – zsebtolvajlást, áruházi tolvajlást és 
más hasonló, büntetendő és anyagi 
haszonnal járó tevékenységet követ el. A 
fogalommeghatározás kiterjed a szervek 
kivételének céljából történő 
emberkereskedelemre is, amely a 
szervkereskedelemhez kapcsolódik, és az 
emberi méltóság és a testi épség súlyos 
megsértését jelenti.

foglalja. Ebben az irányelvben a kényszer 
hatására folytatott koldulást egyfajta 
kényszermunkának vagy 
kényszerszolgáltatásnak kell tekinteni, a 
kényszer- vagy kötelező munkáról szóló, 
1930. június 29-i 29. sz. ILO-
egyezményben meghatározottaknak 
megfelelően. Ezért a kolduláshoz 
kapcsolódó kizsákmányolás – beleértve az 
emberkereskedelem áldozatává vált függő 
személyek koldulásra való felhasználását, 
függetlenül az áldozat elkövetőhöz való 
kapcsolatától – csak akkor tartozik bele az 
emberkereskedelem 
fogalommeghatározásába, ha a 
kényszermunka vagy -szolgáltatás 
valamennyi feltétele fennáll. A vonatkozó 
ítélkezési gyakorlat alapján eseti alapon 
kell felmérni, hogy az érintett érvényes 
beleegyezését adta-e az efféle szolgáltató 
tevékenység végzésébe. Mindazonáltal ha 
kiskorúról van szó, az esetleges 
beleegyezést sohasem lehet érvényesnek 
tekinteni. A „bűncselekményhez 
kapcsolódó kizsákmányolás” kifejezés azt 
jelenti, hogy egy adott személyt úgy 
zsákmányolnak ki, hogy az illető – többek 
közt – zsebtolvajlást, áruházi tolvajlást és 
más hasonló, büntetendő és anyagi 
haszonnal járó tevékenységet követ el. A 
fogalommeghatározás kiterjed a szervek 
kivételének céljából történő 
emberkereskedelemre is, amely az emberi 
méltóság és a testi épség súlyos 
megsértését jelenti.

Or. en
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Módosítás 64
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az emberkereskedelem terén tapasztalt 
legújabb fejlemények kezelése céljából ez 
az irányelv tágabban értelmezi az 
emberkereskedelem fogalmát, mint a 
2002/629/IB tanácsi kerethatározat, így a 
kizsákmányolás egyéb formáit is magában 
foglalja. Ebben az irányelvben a kényszer 
hatására folytatott koldulást egyfajta 
kényszermunkának vagy 
kényszerszolgáltatásnak kell tekinteni, a 
kényszer- vagy kötelező munkáról szóló, 
1930. június 29-i 29. sz. ILO-
egyezményben meghatározottaknak 
megfelelően. Ezért a kolduláshoz 
kapcsolódó kizsákmányolás csak akkor 
tartozik bele az emberkereskedelem 
fogalommeghatározásába, ha a 
kényszermunka vagy -szolgáltatás 
valamennyi feltétele fennáll. A vonatkozó 
ítélkezési gyakorlat alapján eseti alapon 
kell felmérni, hogy az érintett érvényes 
beleegyezését adta-e az efféle szolgáltató 
tevékenység végzésébe. Mindazonáltal ha 
kiskorúról van szó, az esetleges 
beleegyezést sohasem lehet érvényesnek 
tekinteni. A „bűncselekményhez 
kapcsolódó kizsákmányolás” kifejezés azt 
jelenti, hogy egy adott személyt úgy 
zsákmányolnak ki, hogy az illető – többek 
közt – zsebtolvajlást, áruházi tolvajlást és 
más hasonló, büntetendő és anyagi 
haszonnal járó tevékenységet követ el. A 
fogalommeghatározás kiterjed a szervek 
kivételének céljából történő 
emberkereskedelemre is, amely a 
szervkereskedelemhez kapcsolódik, és az 
emberi méltóság és a testi épség súlyos 
megsértését jelenti.

(5) Az emberkereskedelem terén tapasztalt 
legújabb fejlemények kezelése céljából ez 
az irányelv tágabban értelmezi az 
emberkereskedelem fogalmát, mint a 
2002/629/IB tanácsi kerethatározat, így a 
kizsákmányolás egyéb formáit is magában 
foglalja. Ebben az irányelvben a kényszer 
hatására folytatott koldulást egyfajta 
kényszermunkának vagy 
kényszerszolgáltatásnak kell tekinteni, a 
kényszer- vagy kötelező munkáról szóló, 
1930. június 29-i 29. sz. ILO-
egyezményben meghatározottaknak 
megfelelően. Ezért a kolduláshoz 
kapcsolódó kizsákmányolás csak akkor 
tartozik bele az emberkereskedelem 
fogalommeghatározásába, ha a 
kényszermunka vagy -szolgáltatás 
valamennyi feltétele fennáll. A vonatkozó 
ítélkezési gyakorlat alapján eseti alapon 
kell felmérni, hogy az érintett érvényes 
beleegyezését adta-e az efféle szolgáltató 
tevékenység végzésébe. Mindazonáltal ha 
kiskorúról van szó, az esetleges 
beleegyezést sohasem lehet érvényesnek 
tekinteni. A „bűncselekményhez 
kapcsolódó kizsákmányolás” kifejezés azt 
jelenti, hogy egy adott személyt úgy 
zsákmányolnak ki, hogy az illető – többek 
közt – zsebtolvajlást, áruházi tolvajlást és 
más hasonló, büntetendő és anyagi 
haszonnal járó tevékenységet követ el. A 
fogalommeghatározás kiterjed a
gyermekek és még meg nem született 
gyermekek illegális örökbefogadásának, 
valamint a szervek kivételének céljából 
történő emberkereskedelemre is, amely a 
szervkereskedelemhez kapcsolódik, és az 
emberi méltóság és a testi épség súlyos 
megsértését jelenti.
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Or. en

Módosítás 65
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az emberkereskedelem terén tapasztalt 
legújabb fejlemények kezelése céljából ez 
az irányelv tágabban értelmezi az 
emberkereskedelem fogalmát, mint a 
2002/629/IB tanácsi kerethatározat, így a 
kizsákmányolás egyéb formáit is magában 
foglalja. Ebben az irányelvben a kényszer 
hatására folytatott koldulást egyfajta 
kényszermunkának vagy 
kényszerszolgáltatásnak kell tekinteni, a 
kényszer- vagy kötelező munkáról szóló, 
1930. június 29-i 29. sz. ILO-
egyezményben meghatározottaknak 
megfelelően. Ezért a kolduláshoz 
kapcsolódó kizsákmányolás csak akkor 
tartozik bele az emberkereskedelem 
fogalommeghatározásába, ha a 
kényszermunka vagy -szolgáltatás 
valamennyi feltétele fennáll. A vonatkozó 
ítélkezési gyakorlat alapján eseti alapon 
kell felmérni, hogy az érintett érvényes 
beleegyezését adta-e az efféle szolgáltató 
tevékenység végzésébe. Mindazonáltal ha 
kiskorúról van szó, az esetleges 
beleegyezést sohasem lehet érvényesnek 
tekinteni. A „bűncselekményhez 
kapcsolódó kizsákmányolás” kifejezés azt 
jelenti, hogy egy adott személyt úgy 
zsákmányolnak ki, hogy az illető – többek 
közt – zsebtolvajlást, áruházi tolvajlást és 
más hasonló, büntetendő és anyagi 
haszonnal járó tevékenységet követ el. A 
fogalommeghatározás kiterjed a szervek 
kivételének céljából történő 
emberkereskedelemre is, amely a 
szervkereskedelemhez kapcsolódik, és az 

(5) Az emberkereskedelem terén tapasztalt 
legújabb fejlemények kezelése céljából ez 
az irányelv tágabban értelmezi az 
emberkereskedelem fogalmát, mint a 
2002/629/IB tanácsi kerethatározat, így a 
kizsákmányolás egyéb formáit is magában 
foglalja. Ebben az irányelvben a kényszer 
hatására folytatott koldulást egyfajta 
kényszermunkának vagy 
kényszerszolgáltatásnak kell tekinteni, a 
kényszer- vagy kötelező munkáról szóló, 
1930. június 29-i 29. sz. ILO-
egyezményben meghatározottaknak 
megfelelően. Ezért a kolduláshoz 
kapcsolódó kizsákmányolás csak akkor 
tartozik bele az emberkereskedelem 
fogalommeghatározásába, ha a 
kényszermunka vagy -szolgáltatás 
valamennyi feltétele fennáll. A vonatkozó 
ítélkezési gyakorlat alapján eseti alapon 
kell felmérni, hogy az érintett érvényes 
beleegyezését adta-e az efféle szolgáltató 
tevékenység végzésébe. Mindazonáltal ha 
kiskorúról van szó, illetve szexuális 
kizsákmányolás valamennyi esetében az 
esetleges beleegyezést sohasem lehet 
érvényesnek tekinteni. A 
„bűncselekményhez kapcsolódó 
kizsákmányolás” kifejezés azt jelenti, hogy 
egy adott személyt úgy zsákmányolnak ki, 
hogy az illető – többek közt –
zsebtolvajlást, áruházi tolvajlást és más 
hasonló, büntetendő és anyagi haszonnal 
járó tevékenységet követ el. A 
fogalommeghatározás kiterjed a szervek 
kivételének céljából történő 
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emberi méltóság és a testi épség súlyos 
megsértését jelenti.

emberkereskedelemre is, amely a 
szervkereskedelemhez kapcsolódik, és az 
emberi méltóság és a testi épség súlyos 
megsértését jelenti.

Or. en

Módosítás 66
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az emberkereskedelem terén tapasztalt 
legújabb fejlemények kezelése céljából ez 
az irányelv tágabban értelmezi az 
emberkereskedelem fogalmát, mint a 
2002/629/IB tanácsi kerethatározat, így a 
kizsákmányolás egyéb formáit is magában 
foglalja. Ebben az irányelvben a kényszer 
hatására folytatott koldulást egyfajta 
kényszermunkának vagy 
kényszerszolgáltatásnak kell tekinteni, a 
kényszer- vagy kötelező munkáról szóló, 
1930. június 29-i 29. sz. ILO-
egyezményben meghatározottaknak 
megfelelően. Ezért a kolduláshoz 
kapcsolódó kizsákmányolás csak akkor 
tartozik bele az emberkereskedelem 
fogalommeghatározásába, ha a 
kényszermunka vagy -szolgáltatás 
valamennyi feltétele fennáll. A vonatkozó 
ítélkezési gyakorlat alapján eseti alapon 
kell felmérni, hogy az érintett érvényes 
beleegyezését adta-e az efféle szolgáltató 
tevékenység végzésébe. Mindazonáltal ha 
kiskorúról van szó, az esetleges 
beleegyezést sohasem lehet érvényesnek 
tekinteni. A „bűncselekményhez 
kapcsolódó kizsákmányolás” kifejezés azt 
jelenti, hogy egy adott személyt úgy 
zsákmányolnak ki, hogy az illető – többek 
közt – zsebtolvajlást, áruházi tolvajlást és 
más hasonló, büntetendő és anyagi 

(5) Az emberkereskedelem terén tapasztalt 
legújabb fejlemények kezelése céljából ez 
az irányelv tágabban értelmezi az 
emberkereskedelem fogalmát, mint a 
2002/629/IB tanácsi kerethatározat, így a 
kizsákmányolás egyéb formáit is magában 
foglalja. Ebben az irányelvben a kényszer 
hatására folytatott koldulást egyfajta 
kényszermunkának vagy 
kényszerszolgáltatásnak kell tekinteni, a 
kényszer- vagy kötelező munkáról szóló, 
1930. június 29-i 29. sz. ILO-
egyezményben meghatározottaknak 
megfelelően. Ezért a kolduláshoz 
kapcsolódó kizsákmányolás csak akkor 
tartozik bele az emberkereskedelem 
fogalommeghatározásába, ha a 
kényszermunka vagy -szolgáltatás 
valamennyi feltétele fennáll. A vonatkozó 
ítélkezési gyakorlat alapján eseti alapon 
kell felmérni, hogy az érintett érvényes 
beleegyezését adta-e az efféle szolgáltató 
tevékenység végzésébe. Mindazonáltal ha 
kiskorúról van szó, az esetleges 
beleegyezést sohasem lehet érvényesnek 
tekinteni. A „bűncselekményhez 
kapcsolódó kizsákmányolás” kifejezés azt 
jelenti, hogy egy adott személyt úgy 
zsákmányolnak ki, hogy az illető – többek 
közt – zsebtolvajlást, áruházi tolvajlást, 
kábítószerhez kapcsolódó 
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haszonnal járó tevékenységet követ el. A 
fogalommeghatározás kiterjed a szervek 
kivételének céljából történő 
emberkereskedelemre is, amely a 
szervkereskedelemhez kapcsolódik, és az 
emberi méltóság és a testi épség súlyos 
megsértését jelenti.

bűncselekményeket és más hasonló, 
büntetendő és anyagi haszonnal járó 
tevékenységet követ el. A 
fogalommeghatározás kiterjed a szervek 
kivételének céljából történő 
emberkereskedelemre is, amely a 
szervkereskedelemhez kapcsolódik, és az 
emberi méltóság és a testi épség súlyos 
megsértését jelenti.

Or. en

Módosítás 67
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A kolduló gyermekek családtagjai 
vagy rokonai érintettek lehetnek az 
emberkereskedelmi folyamatban, melynek 
eredményeképpen a kolduló gyermek 
kizsákmányolt helyzetbe kerül. A 
megfelelő fellépés érdekében minden 
gyermek esetében egyedileg kell értékelni 
az ügyet, figyelembe véve a gyermek 
véleményét és családi helyzetét, ideértve a 
családtagok szerepét az 
emberkereskedelem folyamatában. A
gyermek mindenek felett álló érdekét szem 
előtt tartva kell döntést hozni, elismerve, 
hogy fennállhatnak olyan körülmények, 
hogy a gyermeknek és családjának 
nyújtott szociális támogatás megfelelőbb 
válasz a helyzetre, míg más helyzetekben a 
szülők vagy a rokonok ellen indított 
büntetőeljárás lehet a megfelelő 
megoldás, amennyiben érintettek voltak az 
emberkereskedelem folyamatában.

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

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A hatékony megelőzés, védelem és 
büntetőeljárás érdekében különbséget kell 
tenni a szervek eltávolítása céljából 
történő emberkereskedelem – amely csak 
úgy követhető el, ha élő donorokból 
távolítanak el szerveket – és a szerv-, 
szövet- és sejtkereskedelem között. A 
Bizottságnak és az Europolnak a két 
problémára célzott megközelítést kell 
kidolgoznia és végrehajtania, amelynek 
mielőbb javítania kell mindkét típusú 
szervkereskedelem nyomon követését.

Or. en

Indokolás

Nagyon fontos, hogy a szervkereskedelemet is bevonjuk a megfelelő uniós eszközök hatálya 
alá. Másrészt ennek az irányelvre irányuló javaslatnak figyelembe kellene vennie az Európa 
Tanács és az ENSZ 2009-ben közzétett, a szerv-, szövet- és sejtkereskedelemről, valamint a 
szervek eltávolítása céljából folytatott emberkereskedelemről szóló közös tanulmányának fő 
ajánlásait, amelyek egyértelmű jogi különbséget tesznek a kétféle kereskedelem között, illetve 
megállapítják a megbízható kapcsolódó adatok gyűjtésének szükségességét.

Módosítás 69
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ebben az irányelvben foglalt 
szankciók mértéke tükrözi a tagállamoknak 
az emberkereskedelem fokozódása 
következtében növekvő aggodalmait.
Tekintettel a szóban forgó bűncselekmény 
súlyosságára, ezen irányelv célja a 
szankciók további harmonizálása, valamint 
súlyosabb szankciók biztosítása az 

(6) Az ebben az irányelvben foglalt 
szankciók mértéke tükrözi a tagállamoknak 
az emberkereskedelem fokozódása 
következtében növekvő aggodalmait.
Tekintettel a szóban forgó bűncselekmény 
súlyosságára, ezen irányelv célja a 
szankciók további harmonizálása, valamint 
súlyosabb szankciók biztosítása az 
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Unióban. Meghatározott körülmények 
között – például különösen kiszolgáltatott 
helyzetben lévő sértett sérelmére – történő 
elkövetés esetén szigorúbb szankciókat kell 
kiszabni. Ezen irányelv alkalmazásában 
különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő 
személynek tekintendők legalább a 
gyermekek, valamint azok a felnőttek, akik 
terhesség, egészségi állapot vagy 
fogyatékosság miatt a bűncselekmény 
elkövetésekor különösen kiszolgáltatott 
helyzetben voltak. Különösen súlyos 
bűncselekmények esetén – például ha a 
sértett életét veszély fenyegette, vagy ha a 
bűncselekmény elkövetésekor súlyos 
erőszakot alkalmaztak, vagy ha a 
bűncselekmény a sértettnek különösen 
súlyos sérelmet okozott – a súlyosságot 
különösen szigorú szankció kiszabásával 
kell tükrözni. Ebben az irányelvben az 
átadásra történő hivatkozás esetén azt az 
európai elfogatóparancsról és a tagállamok 
közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. 
június 13-i 2002/584/IB tanácsi 
határozatnak megfelelően kell értelmezni.

Unióban. Meghatározott körülmények 
között – például különösen kiszolgáltatott 
helyzetben lévő sértett sérelmére – történő 
elkövetés esetén szigorúbb szankciókat kell 
kiszabni. Ezen irányelv alkalmazásában 
különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő 
személynek tekintendők legalább a 
gyermekek, valamint azok a felnőttek, akik 
terhesség, egészségi állapot vagy 
fogyatékosság miatt különösen 
kiszolgáltatott helyzetben voltak, vagy 
amennyiben az áldozatot megkínozták, 
megerőszakolták vagy más súlyos 
pszichés, fizikai vagy szexuális erőszakot 
követtek el vele szemben. Különösen 
súlyos bűncselekmények esetén – például 
ha a sértett életét veszély fenyegette, vagy 
ha a bűncselekmény elkövetésekor súlyos 
erőszakot alkalmaztak, vagy ha a 
bűncselekmény a sértettnek különösen 
súlyos sérelmet okozott – a súlyosságot 
különösen szigorú szankció kiszabásával 
kell tükrözni. Ebben az irányelvben az 
átadásra történő hivatkozás esetén azt az 
európai elfogatóparancsról és a tagállamok 
közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. 
június 13-i 2002/584/IB tanácsi 
határozatnak megfelelően kell értelmezni.

Or. en

Módosítás 70
Lívia Járóka

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ebben az irányelvben foglalt 
szankciók mértéke tükrözi a tagállamoknak 
az emberkereskedelem fokozódása 
következtében növekvő aggodalmait.
Tekintettel a szóban forgó bűncselekmény 
súlyosságára, ezen irányelv célja a 

(6) Az ebben az irányelvben foglalt 
szankciók mértéke tükrözi a tagállamoknak 
az emberkereskedelem fokozódása 
következtében növekvő aggodalmait.
Tekintettel a szóban forgó bűncselekmény 
súlyosságára, ezen irányelv célja a 
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szankciók további harmonizálása, valamint 
súlyosabb szankciók biztosítása az 
Unióban. Meghatározott körülmények 
között – például különösen kiszolgáltatott 
helyzetben lévő sértett sérelmére – történő 
elkövetés esetén szigorúbb szankciókat kell 
kiszabni. Ezen irányelv alkalmazásában 
különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő 
személynek tekintendők legalább a 
gyermekek, valamint azok a felnőttek, akik 
terhesség, egészségi állapot vagy 
fogyatékosság miatt a bűncselekmény 
elkövetésekor különösen kiszolgáltatott 
helyzetben voltak. Különösen súlyos 
bűncselekmények esetén – például ha a 
sértett életét veszély fenyegette, vagy ha a 
bűncselekmény elkövetésekor súlyos 
erőszakot alkalmaztak, vagy ha a 
bűncselekmény a sértettnek különösen 
súlyos sérelmet okozott – a súlyosságot 
különösen szigorú szankció kiszabásával 
kell tükrözni. Ebben az irányelvben az 
átadásra történő hivatkozás esetén azt az 
európai elfogatóparancsról és a tagállamok 
közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. 
június 13-i 2002/584/IB tanácsi 
határozatnak megfelelően kell értelmezni.

szankciók további harmonizálása, valamint 
súlyosabb szankciók biztosítása az 
Unióban. Meghatározott körülmények 
között – például különösen kiszolgáltatott 
helyzetben lévő sértett sérelmére – történő 
elkövetés esetén szigorúbb szankciókat kell 
kiszabni. Ezen irányelv alkalmazásában 
különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő 
személynek tekintendők legalább a 
gyermekek, valamint azok a felnőttek, akik
nemi okokból, terhesség, egészségi állapot 
vagy fogyatékosság miatt különösen 
kiszolgáltatott helyzetben voltak, vagy 
amennyiben az áldozatot megkínozták, 
erőszakkal kábítószer vagy gyógyszer 
fogyasztására kényszerítették, 
megerőszakolták vagy más súlyos 
pszichés, fizikai vagy szexuális erőszakot 
követtek el vele szemben. Különösen 
súlyos bűncselekmények esetén – például 
ha a sértett életét veszély fenyegette, vagy 
ha a bűncselekmény elkövetésekor súlyos 
erőszakot alkalmaztak, vagy ha a 
bűncselekmény a sértettnek különösen 
súlyos sérelmet okozott – a súlyosságot 
különösen szigorú szankció kiszabásával 
kell tükrözni. Ebben az irányelvben az 
átadásra történő hivatkozás esetén azt az 
európai elfogatóparancsról és a tagállamok 
közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. 
június 13-i 2002/584/IB tanácsi 
határozatnak megfelelően kell értelmezni.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ebben az irányelvben foglalt 
szankciók mértéke tükrözi a tagállamoknak 
az emberkereskedelem fokozódása 

(6) Az ebben az irányelvben foglalt 
szankciók mértéke tükrözi a tagállamoknak 
az emberkereskedelem fokozódása 
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következtében növekvő aggodalmait.
Tekintettel a szóban forgó bűncselekmény 
súlyosságára, ezen irányelv célja a 
szankciók további harmonizálása, valamint 
súlyosabb szankciók biztosítása az 
Unióban. Meghatározott körülmények 
között – például különösen kiszolgáltatott 
helyzetben lévő sértett sérelmére – történő 
elkövetés esetén szigorúbb szankciókat kell 
kiszabni. Ezen irányelv alkalmazásában 
különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő 
személynek tekintendők legalább a 
gyermekek, valamint azok a felnőttek, akik
terhesség, egészségi állapot vagy
fogyatékosság miatt a bűncselekmény 
elkövetésekor különösen kiszolgáltatott 
helyzetben voltak. Különösen súlyos 
bűncselekmények esetén – például ha a 
sértett életét veszély fenyegette, vagy ha a 
bűncselekmény elkövetésekor súlyos 
erőszakot alkalmaztak, vagy ha a 
bűncselekmény a sértettnek különösen 
súlyos sérelmet okozott – a súlyosságot 
különösen szigorú szankció kiszabásával 
kell tükrözni. Ebben az irányelvben az 
átadásra történő hivatkozás esetén azt az 
európai elfogatóparancsról és a tagállamok 
közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. 
június 13-i 2002/584/IB tanácsi 
határozatnak megfelelően kell értelmezni.

következtében növekvő aggodalmait.
Tekintettel a szóban forgó bűncselekmény 
súlyosságára, ezen irányelv célja a 
szankciók további harmonizálása, valamint 
súlyosabb szankciók biztosítása az 
Unióban. Meghatározott körülmények 
között – például különösen kiszolgáltatott 
helyzetben lévő sértett sérelmére – történő 
elkövetés esetén szigorúbb szankciókat kell 
kiszabni. Ezen irányelv alkalmazásában 
különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő 
személynek tekintendők legalább a 
gyermekek, valamint azok a felnőttek, akik
nemük, terhességük, egészségi állapotuk, 
fogyatékosság vagy bevándorlói 
jogállásuk miatt a bűncselekmény 
elkövetésekor különösen kiszolgáltatott 
helyzetben voltak. Különösen súlyos 
bűncselekmények esetén – például ha a 
sértett életét veszély fenyegette, vagy ha a 
bűncselekmény elkövetésekor súlyos 
erőszakot alkalmaztak, vagy ha a 
bűncselekmény a sértettnek különösen 
súlyos sérelmet okozott – a súlyosságot 
különösen szigorú szankció kiszabásával 
kell tükrözni. Ebben az irányelvben az 
átadásra történő hivatkozás esetén azt az 
európai elfogatóparancsról és a tagállamok 
közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. 
június 13-i 2002/584/IB tanácsi 
határozatnak megfelelően kell értelmezni.

Or. en

Módosítás 72
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ebben az irányelvben foglalt 
szankciók mértéke tükrözi a tagállamoknak 
az emberkereskedelem fokozódása 
következtében növekvő aggodalmait.

(6) Az ebben az irányelvben foglalt 
szankciók mértéke tükrözi a tagállamoknak 
az emberkereskedelem fokozódása 
következtében növekvő aggodalmait.
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Tekintettel a szóban forgó bűncselekmény 
súlyosságára, ezen irányelv célja a 
szankciók további harmonizálása, valamint 
súlyosabb szankciók biztosítása az 
Unióban. Meghatározott körülmények 
között – például különösen kiszolgáltatott 
helyzetben lévő sértett sérelmére – történő 
elkövetés esetén szigorúbb szankciókat kell 
kiszabni. Ezen irányelv alkalmazásában 
különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő 
személynek tekintendők legalább a 
gyermekek, valamint azok a felnőttek, akik
terhesség, egészségi állapot vagy
fogyatékosság miatt a bűncselekmény 
elkövetésekor különösen kiszolgáltatott 
helyzetben voltak. Különösen súlyos 
bűncselekmények esetén – például ha a 
sértett életét veszély fenyegette, vagy ha a 
bűncselekmény elkövetésekor súlyos 
erőszakot alkalmaztak, vagy ha a 
bűncselekmény a sértettnek különösen 
súlyos sérelmet okozott – a súlyosságot 
különösen szigorú szankció kiszabásával 
kell tükrözni. Ebben az irányelvben az 
átadásra történő hivatkozás esetén azt az 
európai elfogatóparancsról és a tagállamok 
közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. 
június 13-i 2002/584/IB tanácsi 
határozatnak megfelelően kell értelmezni.

Tekintettel a szóban forgó bűncselekmény 
súlyosságára, ezen irányelv célja a 
szankciók további harmonizálása, valamint 
súlyosabb szankciók biztosítása az 
Unióban. Meghatározott körülmények 
között – például különösen kiszolgáltatott 
helyzetben lévő sértett sérelmére – történő 
elkövetés esetén szigorúbb szankciókat kell 
kiszabni. Ezen irányelv alkalmazásában 
különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő 
személynek tekintendők legalább a 
gyermekek, valamint azok a felnőttek, akik
nemük, terhességük, egészségi állapotuk, 
fogyatékosság vagy bevándorlói 
jogállásuk miatt a bűncselekmény 
elkövetésekor különösen kiszolgáltatott 
helyzetben voltak. Különösen súlyos 
bűncselekmények esetén – például ha a 
sértett életét veszély fenyegette, vagy ha a 
bűncselekmény elkövetésekor súlyos 
erőszakot alkalmaztak, ideértve a férfiak 
által nők kárára elkövetett erőszakot, vagy 
ha a bűncselekmény a sértettnek különösen 
súlyos sérelmet okozott – a súlyosságot 
különösen szigorú szankció kiszabásával 
kell tükrözni. Ebben az irányelvben az 
átadásra történő hivatkozás esetén azt az 
európai elfogatóparancsról és a tagállamok 
közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. 
június 13-i 2002/584/IB tanácsi 
határozatnak megfelelően kell értelmezni.

Or. en

Módosítás 73
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az emberkereskedelem 
bűncselekményének ügyében folytatott 
nyomozás és büntetőeljárás 
eredményességének biztosítása érdekében 
ezek megindítására a sértett bejelentésétől 
vagy keresetétől függetlenül kell, hogy sor 

(8) Az emberkereskedelem 
bűncselekményének ügyében folytatott 
nyomozás és büntetőeljárás 
eredményességének biztosítása érdekében 
ezek megindítására a sértett bejelentésétől 
vagy keresetétől függetlenül kell, hogy sor 
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kerüljön. A büntetőeljárás lefolytatását az 
áldozat nagykorúvá válását követően még 
kellő ideig lehetővé kell tenni. Biztosítani
kell, hogy a bűnüldözési szervek 
tisztviselői és az ügyészek megfelelő 
képzésben részesüljenek, a nemzetközi 
bűnüldözési és igazságügyi 
együttműködés javítása érdekében is. Az 
ilyen bűncselekmények kinyomozásáért és 
büntetőeljárás alá vonásáért felelős 
személyek számára lehetővé kell tenni a 
szervezett bűnözés vagy más súlyos 
bűncselekmények esetében alkalmazott 
nyomozati eszközök használatát, például 
beszélgetések lehallgatását, a leplezett 
megfigyelést – az elektronikus 
megfigyelést is ideértve –, a bankszámlák 
megfigyelését vagy más pénzügyi 
nyomozásokat.

kerüljön. A nemzeti jogszabályokkal 
összhangban a tagállamok megteszik a 
szükséges lépéseket annak érdekében, 
hogy az áldozat nagykorúvá válását 
követően lefolytathassák az ebben az 
irányelvben meghatározott 
bűncselekményekhez kapcsolódó 
büntetőeljárásokat. A nyomozásnak 
kellőképpen figyelembe kell vennie a 
bűncselekmény elkövetéséhez használt 
információs és kommunikációs 
technológiákat, és megfelelő eszközöket 
kell kidolgozni az internet által 
megkönnyített kereskedelem megelőzésére 
és felderítésére. A nyomozásáért és a
büntetőeljárás alá vonásért felelős 
személyek számára lehetővé kell tenni a 
szervezett bűnözés vagy más súlyos 
bűncselekmények esetében alkalmazott 
nyomozati eszközök használatát, például 
beszélgetések lehallgatását, a leplezett 
megfigyelést – az elektronikus 
megfigyelést is ideértve –, a bankszámlák 
megfigyelését vagy más pénzügyi 
nyomozásokat.

Or. en

Módosítás 74
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az emberkereskedelem 
bűncselekményének ügyében folytatott 
nyomozás és büntetőeljárás 
eredményességének biztosítása érdekében 
ezek megindítására a sértett bejelentésétől 
vagy keresetétől függetlenül kell, hogy sor 
kerüljön. A büntetőeljárás lefolytatását az
áldozat nagykorúvá válását követően még 
kellő ideig lehetővé kell tenni. Biztosítani 

(8) Az emberkereskedelem 
bűncselekményének ügyében folytatott 
nyomozás és büntetőeljárás 
eredményességének biztosítása érdekében 
ezek megindítására a sértett bejelentésétől 
vagy keresetétől függetlenül kell, hogy sor 
kerüljön. A büntetőeljárás lefolytatását az 
áldozat nagykorúvá válását követően még 
kellő ideig lehetővé kell tenni. Biztosítani 
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kell, hogy a bűnüldözési szervek 
tisztviselői és az ügyészek megfelelő 
képzésben részesüljenek, a nemzetközi 
bűnüldözési és igazságügyi együttműködés 
javítása érdekében is. Az ilyen 
bűncselekmények kinyomozásáért és 
büntetőeljárás alá vonásáért felelős 
személyek számára lehetővé kell tenni a 
szervezett bűnözés vagy más súlyos 
bűncselekmények esetében alkalmazott 
nyomozati eszközök használatát, például 
beszélgetések lehallgatását, a leplezett 
megfigyelést – az elektronikus 
megfigyelést is ideértve –, a bankszámlák 
megfigyelését vagy más pénzügyi 
nyomozásokat.

kell, hogy a bűnüldözési szervek 
tisztviselői és az ügyészek megfelelő 
képzésben részesüljenek, a nemzetközi 
bűnüldözési és igazságügyi együttműködés 
javítása érdekében is. Az ilyen 
bűncselekmények kinyomozásáért és 
büntetőeljárás alá vonásáért felelős 
személyek számára lehetővé kell tenni a 
szervezett bűnözés vagy más súlyos 
bűncselekmények esetében alkalmazott 
nyomozati eszközök használatát, például 
beszélgetések lehallgatását, a leplezett 
megfigyelést – az elektronikus 
megfigyelést is ideértve –, a bankszámlák 
megfigyelését vagy más pénzügyi 
nyomozásokat. Az emberkereskedelem 
megelőzése elsődleges fontosságú, ezért a 
tagállamoknak elsőbbséget kell 
biztosítaniuk az emberkereskedelem elleni 
küzdelemnek, és minden eszközzel 
javítaniuk kell az emberkereskedelemre 
adott büntetőjogi választ.

Or. en

Módosítás 75
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az emberkereskedelem 
bűncselekményének ügyében folytatott 
nyomozás és büntetőeljárás 
eredményességének biztosítása érdekében 
ezek megindítására a sértett bejelentésétől 
vagy keresetétől függetlenül kell, hogy sor 
kerüljön. A büntetőeljárás lefolytatását az
áldozat nagykorúvá válását követően még 
kellő ideig lehetővé kell tenni. Biztosítani 
kell, hogy a bűnüldözési szervek 
tisztviselői és az ügyészek megfelelő 
képzésben részesüljenek, a nemzetközi 
bűnüldözési és igazságügyi együttműködés 

(8) Az emberkereskedelem 
bűncselekményének ügyében folytatott 
nyomozás és büntetőeljárás 
eredményességének biztosítása érdekében 
ezek megindítására a sértett bejelentésétől 
vagy keresetétől függetlenül kell, hogy sor 
kerüljön. A büntetőeljárás lefolytatását az 
áldozat nagykorúvá válását követően még 
kellő ideig lehetővé kell tenni. Biztosítani 
kell, hogy a bűnüldözési szervek 
tisztviselői és az ügyészek megfelelő 
képzésben részesüljenek, a nemzetközi 
bűnüldözési és igazságügyi együttműködés 
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javítása érdekében is. Az ilyen 
bűncselekmények kinyomozásáért és 
büntetőeljárás alá vonásáért felelős 
személyek számára lehetővé kell tenni a 
szervezett bűnözés vagy más súlyos 
bűncselekmények esetében alkalmazott 
nyomozati eszközök használatát, például 
beszélgetések lehallgatását, a leplezett 
megfigyelést – az elektronikus 
megfigyelést is ideértve –, a bankszámlák 
megfigyelését vagy más pénzügyi 
nyomozásokat.

javítása érdekében is. Az ilyen 
bűncselekmények kinyomozásáért és 
büntetőeljárás alá vonásáért felelős 
személyek számára lehetővé kell tenni a 
szervezett bűnözés vagy más súlyos 
bűncselekmények esetében már
alkalmazott különleges nyomozati 
eszközök használatát, például 
beszélgetések lehallgatását, a leplezett 
megfigyelést – az elektronikus 
megfigyelést is ideértve –, beépített 
rendőri erők igénybevételét, a 
bankszámlák megfigyelését vagy más 
pénzügyi nyomozásokat. A 
nyomozásoknak kellő mértékben 
figyelembe kell venniük az internet 
emberkereskedők általi használatát és 
megfelelő eszközöket kell kidolgozni a 
virtuális térben zajló kereskedelem 
kezelésére.

Or. en

Indokolás

Az emberkeereskedelem kezelésére ugyanolyan nyomozati módszereket kell igénybe venni, 
mint egyéb súlyos bűncselekmények – például kábítószerkereskedelem vagy szervezett bűnözés 
– esetében; az internethasználat az emberkereskedelem része, de a preambulumbekezdésnek 
nem erre kell összpontosítania, hanem a nemzetközi bűnüldözési és igazságszolgáltatási 
szervek együttműködésének erősítésére.

Módosítás 76
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az emberkereskedelem 
bűncselekményének ügyében folytatott 
nyomozás és büntetőeljárás 
eredményességének biztosítása érdekében 
ezek megindítására a sértett bejelentésétől 
vagy keresetétől függetlenül kell, hogy sor 
kerüljön. A büntetőeljárás lefolytatását az 

(8) Az emberkereskedelem 
bűncselekményének ügyében folytatott 
nyomozás és büntetőeljárás 
eredményességének biztosítása érdekében 
ezek megindítására a sértett bejelentésétől 
vagy keresetétől függetlenül kell, hogy sor 
kerüljön. A büntetőeljárás lefolytatását az 
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áldozat nagykorúvá válását követően még 
kellő ideig lehetővé kell tenni. Biztosítani 
kell, hogy a bűnüldözési szervek 
tisztviselői és az ügyészek megfelelő 
képzésben részesüljenek, a nemzetközi 
bűnüldözési és igazságügyi együttműködés 
javítása érdekében is. Az ilyen 
bűncselekmények kinyomozásáért és 
büntetőeljárás alá vonásáért felelős 
személyek számára lehetővé kell tenni a 
szervezett bűnözés vagy más súlyos 
bűncselekmények esetében alkalmazott 
nyomozati eszközök használatát, például 
beszélgetések lehallgatását, a leplezett 
megfigyelést – az elektronikus 
megfigyelést is ideértve –, a bankszámlák 
megfigyelését vagy más pénzügyi 
nyomozásokat.

áldozat nagykorúvá válását követően még 
kellő ideig lehetővé kell tenni. Biztosítani 
kell, hogy a bűnüldözési szervek 
tisztviselői és az ügyészek megfelelő 
képzésben részesüljenek, fel legyenek 
készítve az áldozatokkal való munkára, és
a nemekkel kapcsolatos kérdéseket 
figyelembe vevő megközelítést 
alkalmazzanak a nemzetközi bűnüldözési 
és igazságügyi együttműködés javítása 
érdekében. Az ilyen bűncselekmények 
kinyomozásáért és büntetőeljárás alá 
vonásáért felelős személyek számára 
lehetővé kell tenni a szervezett bűnözés 
vagy más súlyos bűncselekmények 
esetében alkalmazott nyomozati eszközök 
használatát, például beszélgetések 
lehallgatását, a leplezett megfigyelést – az 
elektronikus megfigyelést is ideértve –, a 
bankszámlák megfigyelését vagy más 
pénzügyi nyomozásokat.

Or. lt

Módosítás 77
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A tagállamok előmozdítják a rendőri 
és igazságügyi együttműködést, különösen 
a határokon átnyúló nyomozások 
tekintetében. Az Europol által 
összehangolt közös nyomozócsoportok jó 
példát mutatnak e területen, az ilyeneket 
ösztönözni kell. A tagállamok is 
profitálhatnak a legjobb gyakorlatok 
megosztásából.

Or. en
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Indokolás

Nemzetközi szinten kell küzdeni az emberkereskedelem ellen, és a nemzetközi és határokon 
átnyúló nyomozások révén erősíteni kell a határokon átnyúló együttműködést. Az Europol 
szerepe nagyon fontos, és azt erősíteni kell.

Módosítás 78
Judith Sargentini

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Míg a harmadik országok 
emberkereskedelem áldozatává vált vagy 
az illegális bevándorlás megkönnyítésére 
irányuló cselekményektől érintett, a 
hatáskörrel rendelkező hatóságokkal 
együttműködő állampolgárai részére 
kiállított tartózkodási engedélyről szóló, 
2004. április 29-i 2004/81/EK tanácsi 
irányelv a harmadik országok 
emberkereskedelem áldozatává vált 
állampolgárai részére kiállított tartózkodási 
engedélyről rendelkezik, és az Unió 
polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról 
szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv az 
Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát –
beleértve a kiutasítással szembeni védelmet 
– szabályozza, ez az irányelv különleges 
védelmi intézkedéseket vezet be az 
emberkereskedelem minden áldozatára 
vonatkozóan. Következésképpen ez az 
irányelv nem foglalkozik az 
emberkereskedelem áldozatainak a 
tagállamok területén történő 
tartózkodásának feltételeivel. 

(10) Míg a harmadik országok 
emberkereskedelem áldozatává vált vagy 
az illegális bevándorlás megkönnyítésére 
irányuló cselekményektől érintett, a 
hatáskörrel rendelkező hatóságokkal 
együttműködő állampolgárai részére 
kiállított tartózkodási engedélyről szóló, 
2004. április 29-i 2004/81/EK tanácsi 
irányelv a harmadik országok 
emberkereskedelem áldozatává vált 
állampolgárai részére kiállított tartózkodási 
engedélyről rendelkezik, és az Unió 
polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról 
szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv az 
Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát –
beleértve a kiutasítással szembeni védelmet 
– szabályozza, ez az irányelv különleges 
védelmi intézkedéseket vezet be az 
emberkereskedelem minden áldozatára 
vonatkozóan.

Or. en
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Indokolás

Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló átfogó irányelv megközelítésének mindenre 
kiterjedőnek kell lennie, ilyen értelemben a szövegezés e része szükségtelen.

Módosítás 79
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az emberkereskedelem áldozatai 
számára lehetővé kell tenni, hogy 
eredményesen érvényesítsék jogaikat.
Ezért segítséget és támogatást kell nyújtani 
a sértetteknek a büntetőeljárást 
megelőzően, annak folyamán és azt 
követően megfelelő ideig. A segítség és a 
támogatás eredményessége érdekében 
szükséges, hogy azt megfelelő tájékoztatás 
után és a sértett beleegyezésével nyújtsák, 
ezzel biztosítva például, hogy a sértett 
hozzájáruljon a betegségek azonosítására 
irányuló intézkedésekhez vagy más 
lényeges támogatási intézkedésekhez. A 
segítségnyújtásnak és támogatásnak ki kell 
terjednie legalább a sértettek felépüléséhez 
és az emberkereskedők fogságából való 
kiszabadulásukhoz minimálisan szükséges 
intézkedésekre. Az ilyen intézkedések 
gyakorlati végrehajtásakor – a nemzeti 
eljárásoknak megfelelően elvégzett egyedi 
értékelések alapján – figyelembe kell venni 
az érintett személyek állapotát és 
szükségleteit. Az érintett személy számára 
segítséget és támogatást kell nyújtani, 
amint feltételezhető, hogy 
emberkereskedelem áldozata, tekintet 
nélkül arra, hogy hajlandó-e tanúként 
fellépni. Feltételek nélkül segítséget kell 
nyújtani legalább addig, amíg az illetékes 
hatóság meghozza végleges döntését a 
gondolkodási idő és a tartózkodási 
engedély tekintetében, vagy más módon 

(11) Az emberkereskedelem áldozatai 
számára lehetővé kell tenni, hogy 
eredményesen érvényesítsék jogaikat.
Ezért segítséget és támogatást kell nyújtani 
a sértetteknek a büntetőeljárást 
megelőzően, annak folyamán és azt 
követően megfelelő ideig. A segítség és a 
támogatás eredményessége érdekében 
szükséges, hogy azt megfelelő tájékoztatás 
után és a sértett beleegyezésével nyújtsák, 
ezzel biztosítva például, hogy a sértett 
hozzájáruljon a betegségek azonosítására 
irányuló intézkedésekhez vagy más 
lényeges támogatási intézkedésekhez. A 
segítségnyújtásnak és támogatásnak ki kell 
terjednie legalább a sértettek felépüléséhez 
és az emberkereskedők fogságából való 
kiszabadulásukhoz minimálisan szükséges 
intézkedésekre. Az ilyen intézkedések 
gyakorlati végrehajtásakor – a nemzeti 
eljárásoknak megfelelően elvégzett egyedi 
értékelések alapján – figyelembe kell venni 
az érintett személyek állapotát és 
szükségleteit. Az érintett személy számára 
segítséget és támogatást kell nyújtani, 
amint feltételezhető, hogy 
emberkereskedelem áldozata, tekintet 
nélkül arra, hogy hajlandó-e tanúként 
fellépni. Feltételek nélkül segítséget kell 
nyújtani legalább addig, amíg az illetékes 
hatóság meghozza végleges döntését a 
gondolkodási idő és a tartózkodási 
engedély tekintetében, vagy más módon 
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elismeri, hogy az érintett 
emberkereskedelem áldozata. Ha az 
azonosítási eljárás lezárultát vagy a 
gondolkodási idő leteltét követően azt 
állapítják meg, hogy az érintett nem 
jogosult tartózkodási engedélyre, vagy 
nem rendelkezik egyéb módon jogszerű 
tartózkodási hellyel az adott országban, az 
érintett tagállam nem köteles számára 
további segítséget és támogatást nyújtani 
ezen irányelv alapján. Szükség esetén a 
büntetőeljárásokat követően meghatározott 
ideig továbbra is segítséget és támogatást 
kell nyújtani, például ha a bűncselekmény 
súlyos fizikai vagy pszichológiai 
következményei miatt a sértett még 
egészségügyi ellátásban részesül, vagy ha a 
sértett biztonsága a büntetőeljárás során tett 
tanúvallomásai miatt veszélyben van.

elismeri, hogy az érintett 
emberkereskedelem áldozata. Szükség 
esetén a büntetőeljárásokat követően 
meghatározott ideig továbbra is segítséget 
és támogatást kell nyújtani, például ha a 
bűncselekmény súlyos fizikai vagy 
pszichológiai következményei miatt a 
sértett még egészségügyi ellátásban 
részesül, vagy ha a sértett biztonsága a 
büntetőeljárás során tett tanúvallomásai 
miatt veszélyben van. Az 
emberkereskedelem elleni intézkedések 
nem befolyásolhatják negatívan az 
emberkereskedelem áldozatainak és a 
migránsok, a lakóhelyüket elhagyni 
kényszerülő személyek, a menekültek és a 
menedékkérők jogait.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az emberkereskedelem áldozatai 
számára lehetővé kell tenni, hogy 
eredményesen érvényesítsék jogaikat.
Ezért segítséget és támogatást kell nyújtani 
a sértetteknek a büntetőeljárást 
megelőzően, annak folyamán és azt 
követően megfelelő ideig. A segítség és a 
támogatás eredményessége érdekében 
szükséges, hogy azt megfelelő tájékoztatás 
után és a sértett beleegyezésével nyújtsák, 
ezzel biztosítva például, hogy a sértett 
hozzájáruljon a betegségek azonosítására 
irányuló intézkedésekhez vagy más 
lényeges támogatási intézkedésekhez. A 
segítségnyújtásnak és támogatásnak ki kell 
terjednie legalább a sértettek felépüléséhez 

(11) Az emberkereskedelem áldozatai 
számára lehetővé kell tenni, hogy 
eredményesen érvényesítsék jogaikat.
Ezért segítséget és támogatást kell nyújtani 
a sértetteknek a büntetőeljárást 
megelőzően, annak folyamán és azt 
követően megfelelő ideig. Az 
emberkereskedelem áldozatai számára 
lehetővé kell tenni, hogy állandó 
tartózkodási engedélyt szerezzenek. A 
segítség és a támogatás eredményessége 
érdekében szükséges, hogy azt megfelelő 
tájékoztatás után és a sértett 
beleegyezésével nyújtsák, ezzel biztosítva 
például, hogy a sértett hozzájáruljon a 
betegségek azonosítására irányuló 
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és az emberkereskedők fogságából való 
kiszabadulásukhoz minimálisan szükséges 
intézkedésekre. Az ilyen intézkedések 
gyakorlati végrehajtásakor – a nemzeti 
eljárásoknak megfelelően elvégzett egyedi 
értékelések alapján – figyelembe kell venni 
az érintett személyek állapotát és 
szükségleteit. Az érintett személy számára 
segítséget és támogatást kell nyújtani, 
amint feltételezhető, hogy 
emberkereskedelem áldozata, tekintet 
nélkül arra, hogy hajlandó-e tanúként 
fellépni. Feltételek nélkül segítséget kell 
nyújtani legalább addig, amíg az illetékes 
hatóság meghozza végleges döntését a 
gondolkodási idő és a tartózkodási 
engedély tekintetében, vagy más módon 
elismeri, hogy az érintett 
emberkereskedelem áldozata. Ha az 
azonosítási eljárás lezárultát vagy a 
gondolkodási idő leteltét követően azt 
állapítják meg, hogy az érintett nem 
jogosult tartózkodási engedélyre, vagy nem 
rendelkezik egyéb módon jogszerű 
tartózkodási hellyel az adott országban, az 
érintett tagállam nem köteles számára 
további segítséget és támogatást nyújtani 
ezen irányelv alapján. Szükség esetén a 
büntetőeljárásokat követően meghatározott 
ideig továbbra is segítséget és támogatást 
kell nyújtani, például ha a bűncselekmény 
súlyos fizikai vagy pszichológiai 
következményei miatt a sértett még 
egészségügyi ellátásban részesül, vagy ha a 
sértett biztonsága a büntetőeljárás során tett 
tanúvallomásai miatt veszélyben van.

intézkedésekhez vagy más lényeges 
támogatási intézkedésekhez. A 
segítségnyújtásnak és támogatásnak ki kell 
terjednie legalább a sértettek felépüléséhez 
és az emberkereskedők fogságából való 
kiszabadulásukhoz minimálisan szükséges 
intézkedésekre. Az ilyen intézkedések 
gyakorlati végrehajtásakor – a nemzeti 
eljárásoknak megfelelően elvégzett egyedi 
értékelések alapján – figyelembe kell venni 
az érintett személyek állapotát és 
szükségleteit, ideértve az áldozat 
bevándorlói jogállását. Az érintett személy 
számára segítséget és támogatást kell 
nyújtani, amint feltételezhető, hogy 
emberkereskedelem áldozata, tekintet 
nélkül arra, hogy hajlandó-e tanúként 
fellépni. Feltételek nélkül segítséget kell 
nyújtani legalább addig, amíg az illetékes 
hatóság meghozza végleges döntését a 
gondolkodási idő és a tartózkodási 
engedély tekintetében, vagy más módon 
elismeri, hogy az érintett 
emberkereskedelem áldozata. Ha az 
azonosítási eljárás lezárultát vagy a 
gondolkodási idő leteltét követően azt 
állapítják meg, hogy az érintett nem 
jogosult tartózkodási engedélyre, vagy nem 
rendelkezik egyéb módon jogszerű 
tartózkodási hellyel az adott országban, az 
érintett tagállam nem köteles számára 
további segítséget és támogatást nyújtani 
ezen irányelv alapján. Szükség esetén a 
büntetőeljárásokat követően meghatározott 
ideig továbbra is segítséget és támogatást 
kell nyújtani, például ha a bűncselekmény 
súlyos fizikai vagy pszichológiai 
következményei miatt a sértett még 
egészségügyi ellátásban részesül, vagy ha a 
sértett biztonsága a büntetőeljárás során tett 
tanúvallomásai miatt veszélyben van.

Or. en
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Módosítás 81
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az emberkereskedelem áldozatai 
számára lehetővé kell tenni, hogy 
eredményesen érvényesítsék jogaikat.
Ezért segítséget és támogatást kell nyújtani 
a sértetteknek a büntetőeljárást 
megelőzően, annak folyamán és azt 
követően megfelelő ideig. A segítség és a 
támogatás eredményessége érdekében 
szükséges, hogy azt megfelelő tájékoztatás 
után és a sértett beleegyezésével nyújtsák, 
ezzel biztosítva például, hogy a sértett 
hozzájáruljon a betegségek azonosítására 
irányuló intézkedésekhez vagy más 
lényeges támogatási intézkedésekhez. A 
segítségnyújtásnak és támogatásnak ki kell 
terjednie legalább a sértettek felépüléséhez 
és az emberkereskedők fogságából való 
kiszabadulásukhoz minimálisan szükséges 
intézkedésekre. Az ilyen intézkedések 
gyakorlati végrehajtásakor – a nemzeti 
eljárásoknak megfelelően elvégzett egyedi 
értékelések alapján – figyelembe kell venni 
az érintett személyek állapotát és 
szükségleteit. Az érintett személy számára 
segítséget és támogatást kell nyújtani, 
amint feltételezhető, hogy 
emberkereskedelem áldozata, tekintet 
nélkül arra, hogy hajlandó-e tanúként 
fellépni. Feltételek nélkül segítséget kell 
nyújtani legalább addig, amíg az illetékes 
hatóság meghozza végleges döntését a 
gondolkodási idő és a tartózkodási 
engedély tekintetében, vagy más módon 
elismeri, hogy az érintett 
emberkereskedelem áldozata. Ha az 
azonosítási eljárás lezárultát vagy a 
gondolkodási idő leteltét követően azt 
állapítják meg, hogy az érintett nem 
jogosult tartózkodási engedélyre, vagy nem 
rendelkezik egyéb módon jogszerű 

(11) Az emberkereskedelem áldozatai 
számára lehetővé kell tenni, hogy 
eredményesen érvényesítsék jogaikat.
Ezért segítséget és támogatást kell nyújtani 
a sértetteknek a büntetőeljárást 
megelőzően, annak folyamán és azt 
követően megfelelő ideig. A segítség és a 
támogatás eredményessége érdekében 
szükséges, hogy azt megfelelő tájékoztatás 
után és a sértett beleegyezésével nyújtsák, 
ezzel biztosítva például, hogy a sértett 
hozzájáruljon a betegségek azonosítására 
irányuló intézkedésekhez vagy más 
lényeges támogatási intézkedésekhez. A 
segítségnyújtásnak és támogatásnak ki kell 
terjednie legalább a sértettek felépüléséhez 
és az emberkereskedők fogságából való 
kiszabadulásukhoz minimálisan szükséges 
intézkedésekre. Az ilyen intézkedések 
gyakorlati végrehajtásakor – a nemzeti 
eljárásoknak megfelelően elvégzett egyedi 
értékelések alapján – figyelembe kell venni 
az érintett személyek állapotát és 
szükségleteit, ideértve a nők bevándorlói 
jogállását. Az érintett személy számára 
segítséget és támogatást kell nyújtani, 
amint feltételezhető, hogy 
emberkereskedelem áldozata, tekintet 
nélkül arra, hogy hajlandó-e tanúként 
fellépni. Feltételek nélkül segítséget kell 
nyújtani legalább addig, amíg az illetékes 
hatóság meghozza végleges döntését a 
gondolkodási idő és a tartózkodási 
engedély tekintetében, vagy más módon 
elismeri, hogy az érintett 
emberkereskedelem áldozata. Ha az 
azonosítási eljárás lezárultát vagy a 
gondolkodási idő leteltét követően azt 
állapítják meg, hogy az érintett nem 
jogosult tartózkodási engedélyre, vagy nem 
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tartózkodási hellyel az adott országban, az 
érintett tagállam nem köteles számára 
további segítséget és támogatást nyújtani 
ezen irányelv alapján. Szükség esetén a 
büntetőeljárásokat követően meghatározott 
ideig továbbra is segítséget és támogatást 
kell nyújtani, például ha a bűncselekmény 
súlyos fizikai vagy pszichológiai 
következményei miatt a sértett még 
egészségügyi ellátásban részesül, vagy ha a 
sértett biztonsága a büntetőeljárás során tett 
tanúvallomásai miatt veszélyben van.

rendelkezik egyéb módon jogszerű 
tartózkodási hellyel az adott országban, az 
érintett tagállam nem köteles számára 
további segítséget és támogatást nyújtani 
ezen irányelv alapján. Szükség esetén a 
büntetőeljárásokat követően meghatározott 
ideig továbbra is segítséget és támogatást 
kell nyújtani, például ha a bűncselekmény 
súlyos fizikai vagy pszichológiai 
következményei miatt a sértett még 
egészségügyi ellátásban részesül, vagy ha a 
sértett biztonsága a büntetőeljárás során tett 
tanúvallomásai miatt veszélyben van.

Or. en

Módosítás 82
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A tagállamok az igazságügyi 
együttműködés megfelelő és hatékony 
intézkedései révén biztosítják, hogy az 
emberkereskedelem áldozatai az Európai 
Unión belüli mozgásuk során mindenhol 
ugyanolyan védelmi szintet élvezhessenek. 
Az emberkereskedelem áldozatait ennek 
megfelelően tájékoztatják az uniós szinten 
rendelkezésre álló védelmi 
intézkedésekről.

Or. en
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Módosítás 83
Barbara Matera

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az európai védelmi határozat révén 
az egyik tagállamban az 
emberkereskedelem áldozatainak 
védelmére hozott valamennyi intézkedés 
alkalmazandó az egész Európai Unióban.

Or. it

Indokolás

Az európai védelmi határozat fontos támogató intézkedést jelenthet, amely az emberi jogok 
súlyos megsértése esetén ugyanolyan szintű védelmet biztosít az Európai Unió egész területén.

Módosítás 84
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A büntetőeljárásban a sértett 
jogállásáról szóló, 2001. március 15-i 
2001/220/IB tanácsi kerethatározat számos 
jogot biztosít a sértettek számára a 
büntetőeljárások folyamán, beleértve a 
védelemhez és kártérítéshez való jogot is.
Ezenkívül az emberkereskedelem áldozatai 
számára biztosítani kell a hozzáférést a jogi 
tanácsadáshoz és jogi képviselethez, 
többek között kártérítés igénylése céljából 
is. A jogi tanácsadás célja annak lehetővé 
tétele, hogy a sértettek információkhoz 
jussanak, és tanácsot kapjanak az előttük 
nyitva álló különféle lehetőségekkel 
kapcsolatban. A jogi tanácsadásnak és 
képviseletnek – a tagállamok belső 
eljárásainak megfelelő módon –
ingyenesnek kell lennie legalább azon 

(12) A büntetőeljárásban a sértett 
jogállásáról szóló, 2001. március 15-i 
2001/220/IB tanácsi kerethatározat számos 
jogot biztosít a sértettek számára a 
büntetőeljárások folyamán, beleértve a 
védelemhez és olyan határokon átnyúló 
védelmi eszközökhöz, mint például az 
európai védelmi határozathoz, továbbá a 
kártérítéshez való jogot is. Az 
emberkereskedelem áldozatai számára 
lehetővé kell tenni, hogy eredményesen 
érvényesítsék jogaikat. Ezenkívül az 
emberkereskedelem áldozatai számára is
biztosítani kell a hozzáférést a jogi 
tanácsadáshoz és jogi képviselethez, 
többek között kártérítés igénylése céljából 
is. A jogi tanácsadás célja annak lehetővé 
tétele, hogy a sértettek információkhoz 
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esetekben, amikor a sértett nem 
rendelkezik elegendő anyagi fedezettel.
Mivel a kiskorú sértettek esetében 
különösen valószínű, hogy nem 
rendelkeznek ilyen fedezettel, a részükre 
biztosított jogi tanácsadásnak és 
képviseletnek a gyakorlatban díjmentesnek 
kell lennie. Ezenkívül a nemzeti 
eljárásoknak megfelelően elvégzett egyedi 
kockázatértékelés alapján védeni kell a 
sértetteket a megtorlástól, a 
megfélemlítéstől és annak kockázatától, 
hogy ismét az emberkereskedelem
áldozataivá váljanak.

jussanak, és tanácsot kapjanak az előttük 
nyitva álló különféle lehetőségekkel 
kapcsolatban. A jogi tanácsadásnak és 
képviseletnek – a tagállamok belső 
eljárásainak megfelelő módon –
ingyenesnek kell lennie legalább azon 
esetekben, amikor a sértett nem 
rendelkezik elegendő anyagi fedezettel.
Mivel a kiskorú sértettek esetében 
különösen valószínű, hogy nem 
rendelkeznek ilyen fedezettel, a részükre 
biztosított jogi tanácsadásnak és 
képviseletnek a gyakorlatban díjmentesnek 
kell lennie. Ezenkívül a nemzeti 
eljárásoknak megfelelően elvégzett egyedi 
kockázatértékelés alapján védeni kell a 
sértetteket a megtorlástól, a 
megfélemlítéstől és annak kockázatától, 
hogy ismét az emberkereskedelem 
áldozataivá váljanak.

Or. en

Módosítás 85
Anna Záborská

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A büntetőeljárásban a sértett 
jogállásáról szóló, 2001. március 15-i 
2001/220/IB tanácsi kerethatározat számos 
jogot biztosít a sértettek számára a 
büntetőeljárások folyamán, beleértve a 
védelemhez és kártérítéshez való jogot is.
Ezenkívül az emberkereskedelem áldozatai 
számára biztosítani kell a hozzáférést a jogi 
tanácsadáshoz és jogi képviselethez, 
többek között kártérítés igénylése céljából 
is. A jogi tanácsadás célja annak lehetővé 
tétele, hogy a sértettek információkhoz 
jussanak, és tanácsot kapjanak az előttük 
nyitva álló különféle lehetőségekkel 
kapcsolatban. A jogi tanácsadásnak és 

(12) A büntetőeljárásban a sértett 
jogállásáról szóló, 2001. március 15-i 
2001/220/IB tanácsi kerethatározat számos 
jogot biztosít a sértettek számára a 
büntetőeljárások folyamán, beleértve a 
védelemhez és kártérítéshez való jogot is.
Ezenkívül az emberkereskedelem áldozatai 
számára biztosítani kell a hozzáférést a jogi 
tanácsadáshoz és jogi képviselethez, 
többek között kártérítés igénylése céljából 
is. A jogi tanácsadás célja annak lehetővé 
tétele, hogy a sértettek információkhoz 
jussanak, és tanácsot kapjanak az előttük 
nyitva álló különféle lehetőségekkel 
kapcsolatban. A jogi tanácsadásnak és 
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képviseletnek – a tagállamok belső 
eljárásainak megfelelő módon –
ingyenesnek kell lennie legalább azon 
esetekben, amikor a sértett nem 
rendelkezik elegendő anyagi fedezettel.
Mivel a kiskorú sértettek esetében 
különösen valószínű, hogy nem 
rendelkeznek ilyen fedezettel, a részükre 
biztosított jogi tanácsadásnak és 
képviseletnek a gyakorlatban 
díjmentesnek kell lennie. Ezenkívül a 
nemzeti eljárásoknak megfelelően 
elvégzett egyedi kockázatértékelés alapján 
védeni kell a sértetteket a megtorlástól, a 
megfélemlítéstől és annak kockázatától, 
hogy ismét az emberkereskedelem 
áldozataivá váljanak.

képviseletnek – a tagállamok belső 
eljárásainak megfelelő módon –
ingyenesnek kell lennie legalább azon 
esetekben, amikor a sértett nem 
rendelkezik elegendő anyagi fedezettel.
Mivel a kiskorú sértettek esetében 
különösen valószínű, hogy nem 
rendelkeznek ilyen fedezettel, a részükre 
biztosított jogi tanácsadás és képviselet 
díjmentes. Ezenkívül a nemzeti 
eljárásoknak megfelelően elvégzett egyedi 
kockázatértékelés alapján védeni kell a 
sértetteket a megtorlástól, a 
megfélemlítéstől és annak kockázatától, 
hogy ismét az emberkereskedelem 
áldozataivá váljanak.

Or. en

Indokolás

A (12) preambulumbekezdést összhangba kell hozni a 14. cikk (2) bekezdésének szigorúbb 
megfogalmazásával („A tagállamok biztosítják, hogy a kiskorú sértettek haladéktalanul 
ingyenes jogi tanácsadást és ingyenes jogi képviseletet vehessenek igénybe, többek között 
kártérítés igénylése céljából is”).

Módosítás 86
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A büntetőeljárásban a sértett 
jogállásáról szóló, 2001. március 15-i 
2001/220/IB tanácsi kerethatározat számos 
jogot biztosít a sértettek számára a 
büntetőeljárások folyamán, beleértve a 
védelemhez és kártérítéshez való jogot is.
Ezenkívül az emberkereskedelem áldozatai 
számára biztosítani kell a hozzáférést a jogi 
tanácsadáshoz és jogi képviselethez, 
többek között kártérítés igénylése céljából 
is. A jogi tanácsadás célja annak lehetővé 
tétele, hogy a sértettek információkhoz 

(A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.)
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jussanak, és tanácsot kapjanak az előttük 
nyitva álló különféle lehetőségekkel 
kapcsolatban. A jogi tanácsadásnak és 
képviseletnek – a tagállamok belső 
eljárásainak megfelelő módon –
ingyenesnek kell lennie legalább azon 
esetekben, amikor a sértett nem 
rendelkezik elegendő anyagi fedezettel.
Mivel a kiskorú sértettek esetében 
különösen valószínű, hogy nem 
rendelkeznek ilyen fedezettel, a részükre 
biztosított jogi tanácsadásnak és 
képviseletnek a gyakorlatban díjmentesnek 
kell lennie. Ezenkívül a nemzeti 
eljárásoknak megfelelően elvégzett egyedi 
kockázatértékelés alapján védeni kell a 
sértetteket a megtorlástól, a 
megfélemlítéstől és annak kockázatától, 
hogy ismét az emberkereskedelem 
áldozataivá váljanak.

Or. lt

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

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A büntetőeljárások során meg kell 
védeni a másodlagos viktimizációtól vagy 
a további megrázkódtatásoktól az 
emberkereskedelem áldozatait, akik az 
emberkereskedelemmel gyakran együtt 
járó visszaéléseket és megalázó 
bánásmódot – például szexuális 
kizsákmányolást, nemi erőszakot, a 
rabszolgatartáshoz hasonló gyakorlatokat 
vagy a szervek kivételét – is elszenvedték.
Ezért az emberkereskedelem áldozatait a 
bűnügyi nyomozás és a büntetőeljárás 
során az egyéni szükségleteiknek 
megfelelő bánásmódban kell részesíteni. A 
szükségletek egyedi értékelése során 

(13) A büntetőeljárások során meg kell 
védeni a másodlagos viktimizációtól vagy 
a további megrázkódtatásoktól az 
emberkereskedelem áldozatait, akik az 
emberkereskedelemmel gyakran együtt 
járó visszaéléseket és megalázó 
bánásmódot – például szexuális 
kizsákmányolást, nemi erőszakot, a 
rabszolgatartáshoz hasonló gyakorlatokat 
vagy a szervek kivételét – is elszenvedték.
Ezért az emberkereskedelem áldozatait a 
bűnügyi nyomozás és a büntetőeljárás 
során az egyéni szükségleteiknek 
megfelelő bánásmódban kell részesíteni. A 
szükségletek egyedi értékelése során 
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figyelembe kell venni az olyan 
körülményeket, mint az életkor, a 
terhesség, az egészségi állapot, a 
fogyatékosság és egyéb személyes 
körülmények, valamint a sértett által 
elszenvedett bűncselekmények fizikai és 
pszichológiai következményei. A 
megfelelő elbánás alkalmazásának 
szükségességéről és módjáról a nemzeti 
jogszabályokban meghatározott 
indokokkal, az igazságszolgáltatási 
mérlegelési jogkör szabályaival, a 
gyakorlattal és az iránymutatásokkal 
összhangban, egyedi alapon kell dönteni.

figyelembe kell venni az olyan 
körülményeket, mint a nem, az életkor, a 
terhesség, az egészségi állapot, a 
fogyatékosság, a bevándorlói jogállás és 
egyéb személyes körülmények, valamint a 
sértett által elszenvedett bűncselekmények 
fizikai és pszichológiai következményei. A 
megfelelő elbánás alkalmazásának 
szükségességéről és módjáról a nemzeti 
jogszabályokban meghatározott 
indokokkal, az igazságszolgáltatási 
mérlegelési jogkör szabályaival, a 
gyakorlattal és az iránymutatásokkal 
összhangban, egyedi alapon kell dönteni.

Or. en

Módosítás 88
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A büntetőeljárások során meg kell 
védeni a másodlagos viktimizációtól vagy 
a további megrázkódtatásoktól az 
emberkereskedelem áldozatait, akik az 
emberkereskedelemmel gyakran együtt 
járó visszaéléseket és megalázó 
bánásmódot – például szexuális 
kizsákmányolást, nemi erőszakot, a 
rabszolgatartáshoz hasonló gyakorlatokat 
vagy a szervek kivételét – is elszenvedték.
Ezért az emberkereskedelem áldozatait a 
bűnügyi nyomozás és a büntetőeljárás 
során az egyéni szükségleteiknek 
megfelelő bánásmódban kell részesíteni. A 
szükségletek egyedi értékelése során 
figyelembe kell venni az olyan 
körülményeket, mint az életkor, a 
terhesség, az egészségi állapot, a 
fogyatékosság és egyéb személyes 
körülmények, valamint a sértett által 
elszenvedett bűncselekmények fizikai és 

(13) A büntetőeljárások során meg kell 
védeni a másodlagos viktimizációtól vagy 
a további megrázkódtatásoktól az 
emberkereskedelem áldozatait, akik az 
emberkereskedelemmel gyakran együtt 
járó visszaéléseket és megalázó 
bánásmódot – például szexuális 
kizsákmányolást, nemi erőszakot, a 
rabszolgatartáshoz hasonló gyakorlatokat 
vagy a szervek kivételét – is elszenvedték.
Ezért az emberkereskedelem áldozatait a 
bűnügyi nyomozás és a büntetőeljárás 
során az egyéni szükségleteiknek 
megfelelő bánásmódban kell részesíteni. A 
szükségletek egyedi értékelése során 
figyelembe kell venni az olyan 
körülményeket, mint a nem, az életkor, a 
terhesség, az egészségi állapot, a 
fogyatékosság, a bevándorlói jogállás és 
egyéb személyes körülmények, valamint a 
sértett által elszenvedett bűncselekmények 
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pszichológiai következményei. A 
megfelelő elbánás alkalmazásának 
szükségességéről és módjáról a nemzeti 
jogszabályokban meghatározott 
indokokkal, az igazságszolgáltatási 
mérlegelési jogkör szabályaival, a 
gyakorlattal és az iránymutatásokkal 
összhangban, egyedi alapon kell dönteni.

fizikai és pszichológiai következményei. A 
megfelelő elbánás alkalmazásának 
szükségességéről és módjáról a nemzeti 
jogszabályokban meghatározott 
indokokkal, az igazságszolgáltatási 
mérlegelési jogkör szabályaival, a 
gyakorlattal és az iránymutatásokkal 
összhangban, egyedi alapon kell dönteni.

Or. en

Módosítás 89
Anna Záborská

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A büntetőeljárások során meg kell 
védeni a másodlagos viktimizációtól vagy 
a további megrázkódtatásoktól az 
emberkereskedelem áldozatait, akik az 
emberkereskedelemmel gyakran együtt 
járó visszaéléseket és megalázó 
bánásmódot – például szexuális 
kizsákmányolást, nemi erőszakot, a 
rabszolgatartáshoz hasonló gyakorlatokat 
vagy a szervek kivételét – is elszenvedték.
Ezért az emberkereskedelem áldozatait a 
bűnügyi nyomozás és a büntetőeljárás 
során az egyéni szükségleteiknek 
megfelelő bánásmódban kell részesíteni. A 
szükségletek egyedi értékelése során 
figyelembe kell venni az olyan 
körülményeket, mint az életkor, a 
terhesség, az egészségi állapot, a 
fogyatékosság és egyéb személyes 
körülmények, valamint a sértett által 
elszenvedett bűncselekmények fizikai és 
pszichológiai következményei. A 
megfelelő elbánás alkalmazásának 
szükségességéről és módjáról a nemzeti 
jogszabályokban meghatározott 
indokokkal, az igazságszolgáltatási 
mérlegelési jogkör szabályaival, a 

(13) A büntetőeljárások során meg kell 
védeni a másodlagos viktimizációtól vagy 
a további megrázkódtatásoktól az 
emberkereskedelem áldozatait, akik az 
emberkereskedelemmel gyakran együtt 
járó visszaéléseket és megalázó 
bánásmódot – például szexuális 
kizsákmányolást, szexuális visszaéléseket,
nemi erőszakot, a rabszolgatartáshoz 
hasonló gyakorlatokat vagy a szervek 
kivételét – is elszenvedték. Ezért az 
emberkereskedelem áldozatait a bűnügyi 
nyomozás és a büntetőeljárás során az 
egyéni szükségleteiknek megfelelő 
bánásmódban kell részesíteni. A 
szükségletek egyedi értékelése során 
figyelembe kell venni az olyan 
körülményeket, mint az életkor, a 
terhesség, az egészségi állapot, a 
fogyatékosság és egyéb személyes 
körülmények, valamint a sértett által 
elszenvedett bűncselekmények fizikai és 
pszichológiai következményei. A 
megfelelő elbánás alkalmazásának 
szükségességéről és módjáról a nemzeti 
jogszabályokban meghatározott 
indokokkal, az igazságszolgáltatási 
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gyakorlattal és az iránymutatásokkal 
összhangban, egyedi alapon kell dönteni.

mérlegelési jogkör szabályaival, a
gyakorlattal és az iránymutatásokkal 
összhangban, egyedi alapon kell dönteni.

Or. en

Indokolás

A szexuális visszaélések megemlítése szükséges mind az emberkereskedői gyakorlatok, mind 
azon tény figyelembevétele érdekében, hogy sokatmondóan a szexuális visszaélések mellett a 
(13) preambulumbekezdésben említett szexuális kizsákmányolás a tárgya a COM(2010)0094 
számú javaslatnak.

Módosítás 90
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A büntetőeljárások során meg kell 
védeni a másodlagos viktimizációtól vagy 
a további megrázkódtatásoktól az 
emberkereskedelem áldozatait, akik az 
emberkereskedelemmel gyakran együtt 
járó visszaéléseket és megalázó 
bánásmódot – például szexuális 
kizsákmányolást, nemi erőszakot, a 
rabszolgatartáshoz hasonló gyakorlatokat 
vagy a szervek kivételét – is elszenvedték.
Ezért az emberkereskedelem áldozatait a 
bűnügyi nyomozás és a büntetőeljárás 
során az egyéni szükségleteiknek 
megfelelő bánásmódban kell részesíteni. A 
szükségletek egyedi értékelése során 
figyelembe kell venni az olyan 
körülményeket, mint az életkor, a 
terhesség, az egészségi állapot, a 
fogyatékosság és egyéb személyes 
körülmények, valamint a sértett által 
elszenvedett bűncselekmények fizikai és 
pszichológiai következményei. A megfelelő
elbánás alkalmazásának szükségességéről 
és módjáról a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott indokokkal, az 

(13) A büntetőeljárások során meg kell 
védeni a másodlagos viktimizációtól vagy 
a további megrázkódtatásoktól az 
emberkereskedelem áldozatait, akik az 
emberkereskedelemmel gyakran együtt 
járó visszaéléseket és megalázó 
bánásmódot – például szexuális 
kizsákmányolást, nemi erőszakot, a 
rabszolgatartáshoz hasonló gyakorlatokat 
vagy a szervek kivételét – is elszenvedték.
Ezért az emberkereskedelem áldozatait a 
bűnügyi nyomozás és a büntetőeljárás 
során az egyéni szükségleteiknek 
megfelelő bánásmódban kell részesíteni. A 
szükségletek egyedi értékelése során 
figyelembe kell venni az olyan 
körülményeket, mint az életkor, a 
terhesség, az egészségi állapot, a 
fogyatékosság és egyéb személyes 
körülmények, valamint a sértett által 
elszenvedett bűncselekmények fizikai és 
pszichológiai következményei. Az egyedi
elbánás alkalmazásának módjáról a 
nemzeti jogszabályokban meghatározott 
indokokkal, az igazságszolgáltatási 
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igazságszolgáltatási mérlegelési jogkör 
szabályaival, a gyakorlattal és az 
iránymutatásokkal összhangban, egyedi 
alapon kell dönteni.

mérlegelési jogkör szabályaival, a 
gyakorlattal és az iránymutatásokkal 
összhangban, egyedi alapon kell dönteni.

Or. en

Indokolás

Célja annak biztosítása, hogy általánosnak, és ne kivételnek tekintsék az egyedi elbánást.

Módosítás 91
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Annak elkerülése érdekében, hogy 
az áldozatoknak több eljárást kelljen 
indítaniuk, a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell a jogot, hogy az áldozatok egyszerűen 
és hatékonyan kiterjeszthessék az egyik 
tagállamban szerzett védelmi szintet, és az 
továbbra is fennálljon, amikor az Európai 
Unión belül mozognak. Az 
emberkereskedelem áldozatait ennélfogva 
tájékoztatják, hogy e célból léteznek 
európai uniós igazságügyi együttműködési 
eljárások.

Or. es

Módosítás 92
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az emberkereskedelem valamennyi 
sértettjére vonatkozó intézkedések mellett 
a tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, 

(14) Az emberkereskedelem valamennyi 
sértettjére vonatkozó intézkedések mellett 
a tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, 
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hogy a kiskorú sértettek tekintetében 
különleges segítségnyújtási, támogatási és 
védelmi intézkedések álljanak 
rendelkezésre. Ezeket az intézkedéseket a 
gyermekek érdekében és a gyermek 
jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel 
összhangban kell biztosítani. Amennyiben 
az emberkereskedelem áldozatának az 
életkora bizonytalan, és okkal 
feltételezhető, hogy az említett személy 
még nem töltötte be 18. életévét, akkor az 
érintettet kiskorúnak kell vélelmezni annak 
érdekében, hogy haladéktalanul 
segítségben, támogatásban és védelemben 
részesülhessen. A kiskorú áldozatok 
részére biztosított segítségnyújtási és 
támogatási intézkedések keretében a 
hangsúlyt az áldozatok fizikai és pszicho-
szociális felépülésre kell helyezni, valamint 
arra, hogy tartós megoldást találjanak a 
szóban forgó személy számára. Mivel 
biztosítani kell, hogy a kiskorú áldozatok a 
lehető leghamarabb visszailleszkedjenek a 
társadalomba, ez szükségképpen magában 
foglalja az oktatáshoz való hozzáféréshez 
való jogot. Tekintettel arra, hogy az 
emberkereskedelem kiskorú áldozatai 
különösen kiszolgáltatottak, további 
védelmi intézkedéseket kell biztosítani a 
bűnügyi nyomozások és a büntetőeljárások 
részét képező kihallgatások során történő 
védelmük érdekében.

hogy a kiskorú sértettek tekintetében 
különleges segítségnyújtási, támogatási és 
védelmi intézkedések álljanak 
rendelkezésre. Ezeket az intézkedéseket a 
gyermekek érdekében és a gyermek 
jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel
összhangban kell biztosítani. Amennyiben 
az emberkereskedelem áldozatának az 
életkora bizonytalan, és okkal 
feltételezhető, hogy az említett személy 
még nem töltötte be 18. életévét, akkor az 
érintettet kiskorúnak kell vélelmezni annak 
érdekében, hogy haladéktalanul 
segítségben, támogatásban és védelemben 
részesülhessen. A kiskorú áldozatok 
részére biztosított segítségnyújtási és 
támogatási intézkedések keretében a 
hangsúlyt az áldozatok fizikai és pszicho-
szociális felépülésre kell helyezni, valamint 
arra, hogy tartós megoldást találjanak a 
szóban forgó személy számára. Mivel 
biztosítani kell, hogy a kiskorú áldozatok a 
lehető leghamarabb visszailleszkedjenek a 
társadalomba és a normális életbe 
természetes vagy örökbefogadó 
családjukban, ez szükségképpen magában 
foglalja az oktatáshoz való hozzáféréshez 
való jogot. Tekintettel arra, hogy az 
emberkereskedelem kiskorú áldozatai 
különösen kiszolgáltatottak, további 
védelmi intézkedéseket kell biztosítani a 
bűnügyi nyomozások és a büntetőeljárások 
részét képező kihallgatások során történő 
védelmük érdekében.

Or. en

Módosítás 93
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A tagállamoknak ki kell alakítaniuk (15) A tagállamoknak ki kell alakítaniuk 



AM\823510HU.doc 41/119 PE445.701v01-00

HU

és/vagy meg kell erősíteniük az 
emberkereskedelem megakadályozására 
irányuló szakpolitikáikat, beleértve olyan 
intézkedéseket is, amelyek a kutatás, a 
tájékoztatás, a felvilágosítás és az oktatás 
révén a kizsákmányolás bármely formája 
iránti kereslet visszaszorítására és az 
emberkereskedelem áldozatává válás 
kockázatának csökkentésére irányulnak.
Az ilyen kezdeményezésekben a 
tagállamoknak érvényre kell juttatniuk a 
nemi dimenziót, és a gyermekek jogainak 
tiszteletben tartásán alapuló megközelítést 
kell alkalmazniuk. Az áldozatokkal és a 
lehetséges áldozatokkal várhatóan 
kapcsolatba kerülő hivatalos személyeket 
megfelelő képzésben kell részesíteni 
annak érdekében, hogy képesek legyenek 
felismerni és megfelelő bánásmódban 
részesíteni az ilyen áldozatokat. A 
képzésre vonatkozó ezen kötelezettség 
elsősorban a rendőrtisztekre, határőrökre, 
munkaügyi felügyelőkre, egészségügyi 
dolgozókra és konzulátusi személyzetre 
terjed ki, azonban helyi körülmények 
figyelembevételével kiterjeszthető 
hivatalos személyek egyéb csoportjaira is, 
akik munkájuk során várhatóan 
kapcsolatba kerülnek az 
emberkereskedelem áldozataival.

és/vagy meg kell erősíteniük az 
emberkereskedelem megakadályozására 
irányuló szakpolitikáikat, beleértve olyan 
intézkedéseket is, amelyek a kutatás –
beleértve az emberkereskedelem új 
formáira irányuló kutatást is –, a 
tájékoztatás, a harmonizált adatgyűjtés, a
felvilágosítás és az oktatás révén a 
kizsákmányolás bármely formája iránti 
kereslet visszaszorítására és az 
emberkereskedelem áldozatává válás 
kockázatának csökkentésére irányulnak.
Az ilyen kezdeményezésekben a 
tagállamoknak érvényre kell juttatniuk a 
nemi dimenziót, és a gyermekek jogainak 
tiszteletben tartásán alapuló megközelítést 
kell alkalmazniuk.

Or. en

Indokolás

A törölt rész már szerepel a jelentéstervezet egy másik preambulumbekezdésében.

Módosítás 94
Anna Hedh, Silvia Costa

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A tagállamoknak ki kell alakítaniuk (15) A tagállamoknak ki kell alakítaniuk 
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és/vagy meg kell erősíteniük az 
emberkereskedelem megakadályozására 
irányuló szakpolitikáikat, beleértve olyan 
intézkedéseket is, amelyek a kutatás, a 
tájékoztatás, a felvilágosítás és az oktatás 
révén a kizsákmányolás bármely formája 
iránti kereslet visszaszorítására és az 
emberkereskedelem áldozatává válás 
kockázatának csökkentésére irányulnak.
Az ilyen kezdeményezésekben a 
tagállamoknak érvényre kell juttatniuk a 
nemi dimenziót, és a gyermekek jogainak 
tiszteletben tartásán alapuló megközelítést 
kell alkalmazniuk. Az áldozatokkal és a 
lehetséges áldozatokkal várhatóan 
kapcsolatba kerülő hivatalos személyeket 
megfelelő képzésben kell részesíteni annak 
érdekében, hogy képesek legyenek 
felismerni és megfelelő bánásmódban 
részesíteni az ilyen áldozatokat. A képzésre 
vonatkozó ezen kötelezettség elsősorban a 
rendőrtisztekre, határőrökre, munkaügyi 
felügyelőkre, egészségügyi dolgozókra és 
konzulátusi személyzetre terjed ki, azonban 
helyi körülmények figyelembevételével 
kiterjeszthető hivatalos személyek egyéb 
csoportjaira is, akik munkájuk során 
várhatóan kapcsolatba kerülnek az 
emberkereskedelem áldozataival.

és/vagy meg kell erősíteniük az 
emberkereskedelem megakadályozására 
irányuló szakpolitikáikat, beleértve olyan 
intézkedéseket is, amelyek a kutatás –
beleértve az emberkereskedelem új 
formáira irányuló kutatást is –, a 
tájékoztatás, a képzés, a harmonizált 
adatgyűjtés, a felvilágosítás és az oktatás 
révén a kizsákmányolás bármely formája 
iránti kereslet visszaszorítására és az 
emberkereskedelem áldozatává válás 
kockázatának csökkentésére irányulnak.
Az ilyen kezdeményezésekben a 
tagállamoknak érvényre kell juttatniuk a 
nemi dimenziót, és a gyermekek jogainak 
tiszteletben tartásán alapuló megközelítést 
kell alkalmazniuk. Az áldozatokkal és a 
lehetséges áldozatokkal várhatóan 
kapcsolatba kerülő hivatalos személyeket 
megfelelő képzésben kell részesíteni annak 
érdekében, hogy képesek legyenek 
felismerni és megfelelő bánásmódban 
részesíteni az ilyen áldozatokat. A képzésre 
vonatkozó ezen kötelezettség elsősorban a 
rendőrtisztekre, határőrökre, munkaügyi 
felügyelőkre, egészségügyi dolgozókra és 
konzulátusi személyzetre terjed ki, azonban 
helyi körülmények figyelembevételével 
kiterjeszthető hivatalos személyek és a 
szociális ügyekben tevékenykedő 
magánszervezetek egyéb csoportjaira is, 
akik munkájuk során várhatóan 
kapcsolatba kerülnek az 
emberkereskedelem áldozataival.

Or. en

Módosítás 95
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A tagállamoknak ki kell alakítaniuk (15) A tagállamoknak ki kell alakítaniuk 
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és/vagy meg kell erősíteniük az 
emberkereskedelem megakadályozására 
irányuló szakpolitikáikat, beleértve olyan 
intézkedéseket is, amelyek a kutatás, a 
tájékoztatás, a felvilágosítás és az oktatás 
révén a kizsákmányolás bármely formája 
iránti kereslet visszaszorítására és az 
emberkereskedelem áldozatává válás 
kockázatának csökkentésére irányulnak. 
Az ilyen kezdeményezésekben a 
tagállamoknak érvényre kell juttatniuk a 
nemi dimenziót, és a gyermekek jogainak 
tiszteletben tartásán alapuló megközelítést 
kell alkalmazniuk. Az áldozatokkal és a 
lehetséges áldozatokkal várhatóan 
kapcsolatba kerülő hivatalos személyeket 
megfelelő képzésben kell részesíteni annak 
érdekében, hogy képesek legyenek 
felismerni és megfelelő bánásmódban 
részesíteni az ilyen áldozatokat. A képzésre 
vonatkozó ezen kötelezettség elsősorban a 
rendőrtisztekre, határőrökre, munkaügyi 
felügyelőkre, egészségügyi dolgozókra és 
konzulátusi személyzetre terjed ki, azonban 
helyi körülmények figyelembevételével 
kiterjeszthető hivatalos személyek egyéb 
csoportjaira is, akik munkájuk során 
várhatóan kapcsolatba kerülnek az 
emberkereskedelem áldozataival.

és/vagy meg kell erősíteniük az 
emberkereskedelem megakadályozására 
irányuló szakpolitikáikat, beleértve olyan 
intézkedéseket is, amelyek a kutatás, a 
tájékoztatás, a felvilágosítás és az oktatás 
révén a kizsákmányolás bármely formája 
iránti kereslet visszaszorítására és az 
emberkereskedelem áldozatává válás 
kockázatának csökkentésére irányulnak. 
Az ilyen kezdeményezésekben a 
tagállamoknak érvényre kell juttatniuk a 
nemi dimenziót, és a gyermekek jogainak 
tiszteletben tartásán alapuló megközelítést 
kell alkalmazniuk. A tagállamoknak 
mindent meg kell tenniük a közszféra 
emberkereskedelemben való részvételének 
vagy bűnpártolásának feltárása és 
megszüntetése érdekében. Az áldozatokkal 
és a lehetséges áldozatokkal várhatóan 
kapcsolatba kerülő hivatalos személyeket 
megfelelő képzésben kell részesíteni annak 
érdekében, hogy képesek legyenek 
felismerni és megfelelő bánásmódban 
részesíteni az ilyen áldozatokat. A képzésre 
vonatkozó ezen kötelezettség elsősorban a 
rendőrtisztekre, határőrökre, munkaügyi 
felügyelőkre, egészségügyi dolgozókra és 
konzulátusi személyzetre terjed ki, azonban 
helyi körülmények figyelembevételével 
kiterjeszthető hivatalos személyek egyéb 
csoportjaira is, akik munkájuk során 
várhatóan kapcsolatba kerülnek az 
emberkereskedelem áldozataival. A 
tagállamoknak együtt kell működniük az 
emberkereskedelem áldozatait segítő civil 
társadalommal a politikai döntéshozatal, a 
képzés, valamint az emberkereskedelem 
elleni intézkedések hatásainak ellenőrzése 
és értékelése terén.

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

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A tagállamoknak ki kell alakítaniuk 
és/vagy meg kell erősíteniük az 
emberkereskedelem megakadályozására 
irányuló szakpolitikáikat, beleértve olyan 
intézkedéseket is, amelyek a kutatás, a 
tájékoztatás, a felvilágosítás és az oktatás 
révén a kizsákmányolás bármely formája 
iránti kereslet visszaszorítására és az 
emberkereskedelem áldozatává válás 
kockázatának csökkentésére irányulnak. 
Az ilyen kezdeményezésekben a 
tagállamoknak érvényre kell juttatniuk a 
nemi dimenziót, és a gyermekek jogainak 
tiszteletben tartásán alapuló megközelítést 
kell alkalmazniuk. Az áldozatokkal és a 
lehetséges áldozatokkal várhatóan 
kapcsolatba kerülő hivatalos személyeket 
megfelelő képzésben kell részesíteni annak 
érdekében, hogy képesek legyenek 
felismerni és megfelelő bánásmódban 
részesíteni az ilyen áldozatokat. A képzésre 
vonatkozó ezen kötelezettség elsősorban a 
rendőrtisztekre, határőrökre, munkaügyi 
felügyelőkre, egészségügyi dolgozókra és 
konzulátusi személyzetre terjed ki, azonban 
helyi körülmények figyelembevételével 
kiterjeszthető hivatalos személyek egyéb 
csoportjaira is, akik munkájuk során 
várhatóan kapcsolatba kerülnek az 
emberkereskedelem áldozataival.

(15) A tagállamoknak ki kell alakítaniuk 
és/vagy meg kell erősíteniük az 
emberkereskedelem megakadályozására 
irányuló szakpolitikáikat, beleértve olyan 
intézkedéseket is, amelyek a kutatás, a 
tájékoztatás, a felvilágosítás és az oktatás 
révén a kizsákmányolás bármely formája 
iránti kereslet visszaszorítására és az 
emberkereskedelem áldozatává válás 
kockázatának csökkentésére irányulnak. 
Az ilyen kezdeményezésekben a 
tagállamoknak érvényre kell juttatniuk a 
nemi dimenziót, és a gyermekek jogainak 
tiszteletben tartásán alapuló megközelítést 
kell alkalmazniuk. Az áldozatokkal és a 
lehetséges áldozatokkal várhatóan 
kapcsolatba kerülő hivatalos személyeket 
megfelelő képzésben kell részesíteni annak 
érdekében, hogy képesek legyenek 
felismerni és megfelelő bánásmódban 
részesíteni az ilyen áldozatokat. A képzésre 
vonatkozó ezen kötelezettség elsősorban a 
rendőrtisztekre, határőrökre, munkaügyi 
felügyelőkre, egészségügyi dolgozókra és 
konzulátusi személyzetre terjed ki, azonban 
helyi körülmények figyelembevételével 
kiterjeszthető hivatalos személyek egyéb 
csoportjaira is, akik munkájuk során 
várhatóan kapcsolatba kerülnek az 
emberkereskedelem áldozataival. A 
tagállamok intézkedéseket hoznak annak 
biztosítása érdekében, hogy az 
emberkereskedelem áldozatai világos és 
átfogó iránymutatást kapjanak a szociális 
intézményekkel, az egészségüggyel, az 
oktatással, a bevándorlással és a 
bűnüldözéssel kapcsolatosan.

Or. en
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Módosítás 97
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A tagállamoknak ki kell alakítaniuk 
és/vagy meg kell erősíteniük az 
emberkereskedelem megakadályozására 
irányuló szakpolitikáikat, beleértve olyan 
intézkedéseket is, amelyek a kutatás, a 
tájékoztatás, a felvilágosítás és az oktatás 
révén a kizsákmányolás bármely formája 
iránti kereslet visszaszorítására és az 
emberkereskedelem áldozatává válás 
kockázatának csökkentésére irányulnak.
Az ilyen kezdeményezésekben a 
tagállamoknak érvényre kell juttatniuk a 
nemi dimenziót, és a gyermekek jogainak 
tiszteletben tartásán alapuló megközelítést 
kell alkalmazniuk. Az áldozatokkal és a 
lehetséges áldozatokkal várhatóan 
kapcsolatba kerülő hivatalos személyeket 
megfelelő képzésben kell részesíteni annak 
érdekében, hogy képesek legyenek 
felismerni és megfelelő bánásmódban 
részesíteni az ilyen áldozatokat. A képzésre 
vonatkozó ezen kötelezettség elsősorban a 
rendőrtisztekre, határőrökre, munkaügyi 
felügyelőkre, egészségügyi dolgozókra és 
konzulátusi személyzetre terjed ki, azonban 
helyi körülmények figyelembevételével 
kiterjeszthető hivatalos személyek egyéb 
csoportjaira is, akik munkájuk során 
várhatóan kapcsolatba kerülnek az 
emberkereskedelem áldozataival.

(15) A tagállamoknak ki kell alakítaniuk 
és/vagy meg kell erősíteniük az 
emberkereskedelem megakadályozására 
irányuló szakpolitikáikat, beleértve olyan 
intézkedéseket is, amelyek a kutatás –
beleértve az emberkereskedelem új 
formáira irányuló kutatást is –, a 
tájékoztatás, a harmonizált adatgyűjtés, az 
emberkereskedelem elleni küzdelemre 
specializálódott nem kormányzati 
szervezetekkel történő adatcsere, a 
felvilágosítás és az oktatás révén a 
kizsákmányolás bármely formája iránti 
kereslet visszaszorítására és az 
emberkereskedelem áldozatává válás 
kockázatának csökkentésére irányulnak.
Az ilyen kezdeményezésekben a 
tagállamoknak érvényre kell juttatniuk a 
nemi dimenziót, és a gyermekek jogainak 
tiszteletben tartásán alapuló megközelítést 
kell alkalmazniuk. Az áldozatokkal és a 
lehetséges áldozatokkal várhatóan 
kapcsolatba kerülő hivatalos személyeket 
megfelelő képzésben kell részesíteni annak 
érdekében, hogy képesek legyenek 
felismerni és megfelelő bánásmódban 
részesíteni az ilyen áldozatokat. A képzésre 
vonatkozó ezen kötelezettség elsősorban a
rendőrtisztekre, határőrökre, munkaügyi 
felügyelőkre, egészségügyi dolgozókra és 
konzulátusi személyzetre terjed ki, azonban 
helyi körülmények figyelembevételével 
kiterjeszthető hivatalos személyek egyéb 
csoportjaira is, akik munkájuk során 
várhatóan kapcsolatba kerülnek az 
emberkereskedelem áldozataival.

Or. en
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Módosítás 98
Judith Sargentini

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A tagállamoknak ki kell alakítaniuk 
és/vagy meg kell erősíteniük az 
emberkereskedelem megakadályozására 
irányuló szakpolitikáikat, beleértve olyan 
intézkedéseket is, amelyek a kutatás, a 
tájékoztatás, a felvilágosítás és az oktatás 
révén a kizsákmányolás bármely formája 
iránti kereslet visszaszorítására és az 
emberkereskedelem áldozatává válás 
kockázatának csökkentésére irányulnak.
Az ilyen kezdeményezésekben a 
tagállamoknak érvényre kell juttatniuk a 
nemi dimenziót, és a gyermekek jogainak 
tiszteletben tartásán alapuló megközelítést 
kell alkalmazniuk. Az áldozatokkal és a 
lehetséges áldozatokkal várhatóan 
kapcsolatba kerülő hivatalos személyeket 
megfelelő képzésben kell részesíteni annak 
érdekében, hogy képesek legyenek 
felismerni és megfelelő bánásmódban 
részesíteni az ilyen áldozatokat. A képzésre 
vonatkozó ezen kötelezettség elsősorban a 
rendőrtisztekre, határőrökre, munkaügyi 
felügyelőkre, egészségügyi dolgozókra és 
konzulátusi személyzetre terjed ki, azonban 
helyi körülmények figyelembevételével 
kiterjeszthető hivatalos személyek egyéb 
csoportjaira is, akik munkájuk során 
várhatóan kapcsolatba kerülnek az 
emberkereskedelem áldozataival.

(15) A tagállamoknak ki kell alakítaniuk 
és/vagy meg kell erősíteniük az 
emberkereskedelem megakadályozására 
irányuló szakpolitikáikat, beleértve olyan 
intézkedéseket is, amelyek a kutatás, a 
tájékoztatás, az adatalany jogainak teljes 
körű tiszteletben tartásával történő 
adatgyűjtés, a felvilágosítás és az oktatás 
révén a kizsákmányolás bármely formája 
iránti kereslet visszaszorítására és az 
emberkereskedelem áldozatává válás 
kockázatának csökkentésére irányulnak.
Az ilyen kezdeményezésekben a 
tagállamoknak érvényre kell juttatniuk a 
nemi dimenziót, és a gyermekek jogainak 
tiszteletben tartásán alapuló megközelítést 
kell alkalmazniuk. Az áldozatokkal és a 
lehetséges áldozatokkal várhatóan 
kapcsolatba kerülő hivatalos személyeket 
megfelelő képzésben kell részesíteni annak 
érdekében, hogy képesek legyenek 
felismerni és megfelelő bánásmódban 
részesíteni az ilyen áldozatokat. A képzésre 
vonatkozó ezen kötelezettség elsősorban a 
rendőrtisztekre, határőrökre, munkaügyi 
felügyelőkre, egészségügyi dolgozókra és 
konzulátusi személyzetre terjed ki, azonban 
helyi körülmények figyelembevételével 
kiterjeszthető hivatalos személyek egyéb 
csoportjaira is, akik munkájuk során 
várhatóan kapcsolatba kerülnek az 
emberkereskedelem áldozataival.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az emberkereskedelemmel kapcsolatos adatgyűjtés az áldozat jogainak teljes 
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körű tiszteletben tartásával történjen.

Módosítás 99
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A tagállamoknak ki kell alakítaniuk
és/vagy meg kell erősíteniük az 
emberkereskedelem megakadályozására 
irányuló szakpolitikáikat, beleértve olyan 
intézkedéseket is, amelyek a kutatás, a 
tájékoztatás, a felvilágosítás és az oktatás 
révén a kizsákmányolás bármely formája 
iránti kereslet visszaszorítására és az 
emberkereskedelem áldozatává válás 
kockázatának csökkentésére irányulnak.
Az ilyen kezdeményezésekben a 
tagállamoknak érvényre kell juttatniuk a 
nemi dimenziót, és a gyermekek jogainak 
tiszteletben tartásán alapuló megközelítést 
kell alkalmazniuk. Az áldozatokkal és a 
lehetséges áldozatokkal várhatóan 
kapcsolatba kerülő hivatalos személyeket 
megfelelő képzésben kell részesíteni 
annak érdekében, hogy képesek legyenek 
felismerni és megfelelő bánásmódban 
részesíteni az ilyen áldozatokat. A 
képzésre vonatkozó ezen kötelezettség 
elsősorban a rendőrtisztekre, határőrökre, 
munkaügyi felügyelőkre, egészségügyi 
dolgozókra és konzulátusi személyzetre 
terjed ki, azonban helyi körülmények 
figyelembevételével kiterjeszthető 
hivatalos személyek egyéb csoportjaira is, 
akik munkájuk során várhatóan 
kapcsolatba kerülnek az 
emberkereskedelem áldozataival.

(15) A tagállamoknak ki kell alakítaniuk és
meg kell erősíteniük az 
emberkereskedelem megakadályozására 
irányuló szakpolitikáikat, beleértve olyan 
intézkedéseket is, amelyek a kutatás, a 
tájékoztatás, a felvilágosítás és az oktatás 
révén a kizsákmányolás bármely formája 
iránti kereslet visszaszorítására és az 
emberkereskedelem áldozatává válás 
kockázatának csökkentésére irányulnak.
Az ilyen kezdeményezésekben a 
tagállamoknak érvényre kell juttatniuk a 
nemi dimenziót, és a gyermekek jogainak 
tiszteletben tartásán alapuló megközelítést 
kell alkalmazniuk.

Or. lt
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Módosítás 100
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az összegyűjtendő összehasonlítható 
statisztikáknak tartalmazniuk kell 
legalább az emberkereskedelem 
áldozatául esett személyek számát, 
beleértve az áldozatok nemre, korra, 
állampolgárságra vonatkozó adatait, 
valamint az emberkereskedelem formáját, 
az áldozatoktól követelt szolgáltatásokat, a 
letartóztatott, eljárás alá vont és elítélt 
emberkereskedők számát, valamint a 
nemzeti menekültügyi hatóságokhoz való 
utalás mechanizmusait.

Or. en

Módosítás 101
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A tagállamoknak a magán-
munkaközvetítő ügynökségekről szóló 
181. sz. ILO-egyezményben lefektetett 
normák alapján hatékonyabb 
rendszereket kell kialakítaniuk a magán-
munkaközvetítő ügynökségek – köztük az 
idénymunkára toborzó ügynökségek –
tevékenységének ellenőrzésére.

Or. en
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Módosítás 102
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az emberkereskedelem áldozataival 
és lehetséges áldozataival várhatóan 
kapcsolatba kerülő hivatalos személyeket 
megfelelő képzésben kell részesíteni 
annak érdekében, hogy képesek legyenek 
felismerni és megfelelő bánásmódban 
részesíteni az ilyen áldozatokat vagy 
lehetséges áldozatokat, és a nemekkel 
kapcsolatos kérdéseket figyelembe vevő 
megközelítést kell alkalmazniuk. A 
képzésre vonatkozó kötelezettség 
elsősorban a rendőrökre, a határőrökre, a 
bevándorlási tisztviselőkre, az 
államügyészekre, az ügyvédekre, a bírói 
testület tagjaira és a bírósági 
tisztviselőkre, a munkaügyi felügyelőkre, 
a szociális szolgáltatókra, a 
gyermekgondozási és egészségügyi 
dolgozókra és konzulátusi személyzetre 
terjed ki, azonban helyi körülmények 
figyelembevételével kiterjeszthető 
hivatalos személyek egyéb olyan 
csoportjaira is, amelyek munkájuk során 
várhatóan kapcsolatba kerülnek az 
emberkereskedelem áldozataival vagy 
lehetséges áldozataival.

Or. lt

Módosítás 103
Georgios Papanikolaou

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A harmadik országbeli 
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idénymunkásokra vonatkozó közös 
belépési és tartózkodási feltételekről szóló 
irányelvtervezetet kellőképpen figyelembe 
kell venni ezen irányelv végrehajtása 
során.

Or. en

Indokolás

Az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala által kiadott legfrissebb jelentés szerint az 
emberkereskedelem leggyakoribb formája a nők és gyermekek szexuális kizsákmányolása 
(79%), amelyet a kényszermunka követ (18%). Az emberkereskedelem valamennyi formájának 
legyőzése érdekében ennélfogva minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk.

Módosítás 104
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
különbséget kell tenniük az ügyfelek 
között azok szándékai alapján. A 
szervkereskedelemben érintett ügyfeleket 
nem lehet azonos módon kezelni az egyéb 
kereskedelemben érintett ügyfelekkel, 
hiszen a szervkereskedelem esetében az 
ügyfél élete forog veszélyben.

Or. en

Módosítás 105
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
15 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15c) Az emberkereskedelem áldozataival 
és lehetséges áldozataival várhatóan 
kapcsolatba kerülő hivatalos személyeket 
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megfelelő képzésben kell részesíteni 
annak érdekében, hogy képesek legyenek 
felismerni és megfelelő bánásmódban 
részesíteni az ilyen áldozatokat. A 
képzésre vonatkozó kötelezettség 
elsősorban a rendőrökre, a határőrökre, a 
bevándorlók számára kialakított fogva 
tartási létesítmények dolgozóira és a 
bevándorlási tisztviselőkre, a bírákra és 
igazságügyi alkalmazottakra, a 
munkaügyi felügyelőkre, a szociális, 
gyermekjóléti és egészségügyi dolgozókra 
és a konzulátusi személyzetre terjed ki, 
azonban helyi körülmények 
figyelembevételével kiterjeszthető 
hivatalos személyek egyéb olyan 
csoportjaira is, amelyek munkájuk során 
várhatóan kapcsolatba kerülnek az 
emberkereskedelem áldozataival. A 
nemzetközi bűnüldözési és igazságügyi 
együttműködés javítása érdekében 
biztosítani kell, hogy a bűnüldöző szervek 
tisztviselői és az ügyészek is megfelelő 
képzésben részesüljenek.

Or. en

Módosítás 106
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
15 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15d) A munkajoghoz kapcsolódó 
felügyeleti és végrehajtási 
mechanizmusokat minden tagállamban 
erősíteni kell. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy 
rendelkezzenek a megfelelő jogi kerettel, 
és hogy a szükséges mechanizmusok, 
képzések és a megfelelő technikai 
erőforrások is rendelkezésre álljanak 
hozzáférhetők legyenek ahhoz, hogy a 
tagállamok teljesíthessék jogszabályi 
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kötelezettségeiket, felelősséggel felruházva 
a felügyeleti szervek tisztviselőit, szorosan 
együttműködve a szakszervezetekkel, 
továbbá ellátva őket információval és 
tudatosságnövelő képzésekkel annak 
érdekében, hogy felismerjék az 
emberkereskedelem kizsákmányolt 
áldozatait. A tagállamoknak fokozniuk 
kell az uniós szintű együttműködést és 
koordinációt ezen a területen, beleértve az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsággal, az Európai Szakszervezeti 
Szövetséggel, a szociális partnerekkel és 
az egyéb érdekelt felekkel folytatott 
együttműködést is. A Tanácsnak meg kell 
fontolnia a nemzeti munkaügyi 
felügyeletek hálózatba szervezését is.

Or. en

Módosítás 107
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az illegálisan tartózkodó harmadik 
országbeli állampolgárokat foglalkoztató 
munkáltatókkal szembeni szankciókra és 
intézkedésekre vonatkozó 
minimumszabályokról szóló, 2009. június 
18-i 2009/52/EK irányelv szankciókat 
állapít meg a harmadik országok illegálisan
tartózkodó állampolgárait foglalkoztató 
olyan munkáltatókkal szemben, akik ellen 
ugyan nem emeltek vádat, illetve nem 
hoztak ítéletet emberkereskedelem miatt, 
viszont úgy veszik igénybe valamely 
személy munkáját vagy szolgáltatásait, 
hogy tudomásuk van arról, hogy az illető 
emberkereskedelem áldozata. Továbbá a 
tagállamoknak mérlegelniük kell annak 
lehetőségét, hogy szankciókat 
alkalmazzanak azon személyekkel 

(16) Az illegálisan tartózkodó harmadik 
országbeli állampolgárokat foglalkoztató 
munkáltatókkal szembeni szankciókra és 
intézkedésekre vonatkozó 
minimumszabályokról szóló, 2009. június 
18-i 2009/52/EK irányelv szankciókat 
állapít meg a harmadik országok illegálisan 
tartózkodó állampolgárait foglalkoztató 
olyan munkáltatókkal szemben, akik ellen 
ugyan nem emeltek vádat, illetve nem 
hoztak ítéletet emberkereskedelem miatt, 
viszont úgy veszik igénybe valamely 
személy munkáját vagy szolgáltatásait, 
hogy tudomásuk van arról, hogy az illető 
emberkereskedelem áldozata. Továbbá a 
tagállamoknak mérlegelniük kell annak 
lehetőségét, hogy szankciókat 
alkalmazzanak azon személyekkel 
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szemben, akik emberkereskedelem 
áldozatának valamilyen szolgáltatását 
veszik igénybe, miközben tudomásuk van 
arról, hogy az illető emberkereskedelem 
áldozata. E további büntethetővé tétel 
kiterjedhet harmadik országok jogszerűen 
tartózkodó állampolgárainak és uniós 
országok állampolgárainak munkáltatóira, 
valamint emberkereskedelem áldozatától 
szexuális szolgáltatásokat vásárló 
személyekre, állampolgárságuktól 
függetlenül.

szemben, akik emberkereskedelem 
áldozatának valamilyen szolgáltatását 
veszik igénybe, miközben tudomásuk van 
arról, hogy az illető emberkereskedelem 
áldozata, és szankcionálniuk kell a 
prostitúció igénybevételét. E további 
büntethetővé tétel kiterjedhet harmadik 
országok jogszerűen tartózkodó 
állampolgárainak és uniós országok 
állampolgárainak munkáltatóira, valamint 
emberkereskedelem áldozatától szexuális 
szolgáltatásokat vásárló személyekre, 
állampolgárságuktól függetlenül.

Or. en

Módosítás 108
Anna Záborská

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az illegálisan tartózkodó harmadik 
országbeli állampolgárokat foglalkoztató 
munkáltatókkal szembeni szankciókra és 
intézkedésekre vonatkozó 
minimumszabályokról szóló, 2009. június 
18-i 2009/52/EK irányelv szankciókat 
állapít meg a harmadik országok illegálisan 
tartózkodó állampolgárait foglalkoztató 
olyan munkáltatókkal szemben, akik ellen 
ugyan nem emeltek vádat, illetve nem 
hoztak ítéletet emberkereskedelem miatt, 
viszont úgy veszik igénybe valamely 
személy munkáját vagy szolgáltatásait, 
hogy tudomásuk van arról, hogy az illető 
emberkereskedelem áldozata. Továbbá a 
tagállamoknak mérlegelniük kell annak 
lehetőségét, hogy szankciókat 
alkalmazzanak azon személyekkel 
szemben, akik emberkereskedelem 
áldozatának valamilyen szolgáltatását 
veszik igénybe, miközben tudomásuk van 
arról, hogy az illető emberkereskedelem 
áldozata. E további büntethetővé tétel 
kiterjedhet harmadik országok jogszerűen 

(16) Az illegálisan tartózkodó harmadik 
országbeli állampolgárokat foglalkoztató 
munkáltatókkal szembeni szankciókra és 
intézkedésekre vonatkozó 
minimumszabályokról szóló, 2009. június 
18-i 2009/52/EK irányelv szankciókat 
állapít meg a harmadik országok illegálisan 
tartózkodó állampolgárait foglalkoztató 
olyan munkáltatókkal szemben, akik ellen 
ugyan nem emeltek vádat, illetve nem 
hoztak ítéletet emberkereskedelem miatt, 
viszont úgy veszik igénybe valamely 
személy munkáját vagy szolgáltatásait, 
hogy tudomásuk van arról, hogy az illető 
emberkereskedelem áldozata. Továbbá a 
tagállamoknak mérlegelniük kell annak 
lehetőségét, hogy szankciókat 
alkalmazzanak azon személyekkel 
szemben, akik emberkereskedelem 
áldozatának valamilyen szolgáltatását 
veszik igénybe, miközben tudomásuk van 
arról, hogy az illető emberkereskedelem 
áldozata. E további büntethetővé tétel 
kiterjedhet harmadik országok jogszerűen 
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tartózkodó állampolgárainak és uniós 
országok állampolgárainak munkáltatóira,
valamint emberkereskedelem áldozatától 
szexuális szolgáltatásokat vásárló 
személyekre, állampolgárságuktól 
függetlenül.

tartózkodó állampolgárainak és uniós 
országok állampolgárainak munkáltatóira. 
Szankciókat kell kilátásba helyezni az
emberkereskedelem áldozatától szexuális 
szolgáltatásokat vásárló személyekre, 
állampolgárságuktól függetlenül.

Or. en

Indokolás

A rendelkezésnek e módosítandó részében említett cselekményt súlyossága miatt szankcionálni 
kell.

Módosítás 109
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tagállamoknak – az általuk belső 
szervezetük alapján megfelelőnek tartott 
módon – alapstruktúrával és meghatározott 
feladatokkal rendelkező nemzeti nyomon 
követési rendszereket – nemzeti előadókat 
vagy ezzel egyenértékű mechanizmusokat 
– kell létrehozniuk az emberkereskedelem 
tendenciáival kapcsolatos információk 
értékelésére, az emberkereskedelem elleni 
intézkedések eredményeinek mérésére, 
valamint az érintett nemzeti hatóságok 
számára történő rendszeres jelentéstétel 
céljából.

(17) A tagállamoknak – az általuk belső 
szervezetük alapján megfelelőnek tartott 
módon – alapstruktúrával és meghatározott 
feladatokkal rendelkező nemzeti nyomon 
követési rendszereket – nemzeti előadókat 
vagy ezzel egyenértékű mechanizmusokat 
– kell létrehozniuk az emberkereskedelem 
tendenciáival kapcsolatos információk 
értékelésére, az emberkereskedelem elleni 
intézkedések eredményeinek mérésére, 
valamint az érintett nemzeti hatóságok 
számára történő rendszeres jelentéstétel 
céljából. A nemzeti nyomon követési 
rendszereken és jelentéstételi 
mechanizmusokon kívül az 
emberkereskedelem elleni fellépés a 
Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság 
Főigazgatóságán belül kinevezett uniós 
koordinátorának elő kell segítenie a 
tagállamok és az intézmények közötti 
hatékony együttműködést az 
emberkereskedelem elleni küzdelem terén, 
és biztosítania kell a megfelelő uniós 
szintű fellépést. 

Or. en
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Indokolás

Az emberkereskedelem elleni uniós koordinátor kinevezése hozzájárul a tagállamok közötti 
következetes megközelítés kialakításához és lehetővé teszi a hatékony és látható, 
emberkereskedelem elleni uniós szintű fellépést.

Módosítás 110
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tagállamoknak – az általuk belső 
szervezetük alapján megfelelőnek tartott 
módon – alapstruktúrával és meghatározott 
feladatokkal rendelkező nemzeti nyomon 
követési rendszereket – nemzeti előadókat 
vagy ezzel egyenértékű mechanizmusokat 
– kell létrehozniuk az emberkereskedelem 
tendenciáival kapcsolatos információk 
értékelésére, az emberkereskedelem elleni 
intézkedések eredményeinek mérésére, 
valamint az érintett nemzeti hatóságok 
számára történő rendszeres jelentéstétel 
céljából.

(17) A tagállamoknak – az általuk belső 
szervezetük alapján megfelelőnek tartott 
módon – alapstruktúrával és meghatározott 
feladatokkal rendelkező, hatékony nemzeti 
nyomon követési rendszereket – nemzeti 
előadókat vagy ezzel egyenértékű 
mechanizmusokat – kell létrehozniuk az 
emberkereskedelem tendenciáival 
kapcsolatos információk értékelésére, az 
emberkereskedelem elleni intézkedések 
eredményeinek mérésére, valamint az 
érintett nemzeti hatóságok számára történő 
rendszeres jelentéstétel céljából.

Or. lt

Módosítás 111
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az Európai Uniónak a belügyekért 
felelős biztos felügyelete alatt ki kell 
neveznie az emberkereskedelem elleni 
fellépés uniós koordinátorát, aki 
összehangolja az e területtel kapcsolatos 
uniós lépéseket és politikákat, beleértve a 
nemzeti előadók hálózatának 
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tevékenységét is, és jelentést készít az 
Európai Parlamentnek.

Or. en

Módosítás 112
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) Az emberkereskedelem elleni 
fellépés uniós koordinátora az 
emberkereskedelem elleni nemzeti 
cselekvési terveket értékelve rendszeresen 
összehasonlító tanulmányt készít, 
konkrétan kiemelve a legjobb 
gyakorlatokat. A tanulmányt benyújtja az 
Európai Parlamentnek, a nemzeti 
parlamenteknek, az Európai Bizottságnak 
és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 113
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és szem előtt tartja a 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elismert elveket, nevezetesen 
az emberi méltóságot, a rabszolgaság, 
kényszermunka és emberkereskedelem 
tilalmát, a kínzás és az embertelen vagy 
megalázó bánásmód és büntetés tilalmát, a 
gyermekek jogait, a szabadsághoz és 
biztonsághoz való jogot, a 

(19) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és szem előtt tartja a 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elismert elveket, nevezetesen
a nők és férfiak közötti egyenlőséget, az 
emberi méltóságot, a rabszolgaság, 
kényszermunka és emberkereskedelem 
tilalmát, a kínzás és az embertelen vagy 
megalázó bánásmód és büntetés tilalmát, a 
gyermekek jogait, a szabadsághoz és 
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véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, a személyes adatok védelmét, 
a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes 
eljáráshoz való jogot, a bűncselekmények
és büntetések törvényességének és
arányosságának elveit. Ez az irányelv épp 
ezen jogok és elvek maradéktalan 
tiszteletben tartását kívánja biztosítani, 
ezért ennek megfelelően kell végrehajtani.

biztonsághoz való jogot, a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, a személyes adatok védelmét, 
a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes 
eljáráshoz való jogot, valamint a
törvényesség elvét és a bűncselekmény és a 
büntetés és arányosságának elvét. Ez az 
irányelv épp ezen jogok és elvek 
maradéktalan tiszteletben tartását kívánja 
biztosítani, ezért ennek megfelelően kell 
végrehajtani.

Or. en

Módosítás 114
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és szem előtt tartja a 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elismert elveket, nevezetesen 
az emberi méltóságot, a rabszolgaság, 
kényszermunka és emberkereskedelem 
tilalmát, a kínzás és az embertelen vagy 
megalázó bánásmód és büntetés tilalmát, a 
gyermekek jogait, a szabadsághoz és 
biztonsághoz való jogot, a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, a személyes adatok védelmét, 
a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes 
eljáráshoz való jogot, a bűncselekmények
és büntetések törvényességének és
arányosságának elveit. Ez az irányelv épp 
ezen jogok és elvek maradéktalan 
tiszteletben tartását kívánja biztosítani, 
ezért ennek megfelelően kell végrehajtani.

(19) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és szem előtt tartja a 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elismert elveket, nevezetesen
a nők és férfiak közötti egyenlőséget, az 
emberi méltóságot, a rabszolgaság, 
kényszermunka és emberkereskedelem 
tilalmát, a kínzás és az embertelen vagy 
megalázó bánásmód és büntetés tilalmát, a 
gyermekek jogait, a szabadsághoz és 
biztonsághoz való jogot, a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, a személyes adatok védelmét, 
a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes 
eljáráshoz való jogot, valamint a
törvényesség elvét és a bűncselekmény és a 
büntetés és arányosságának elvét. Ez az 
irányelv épp ezen jogok és elvek 
maradéktalan tiszteletben tartását kívánja 
biztosítani, ezért ennek megfelelően kell 
végrehajtani.

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

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és szem előtt tartja a 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elismert elveket, nevezetesen 
az emberi méltóságot, a rabszolgaság, 
kényszermunka és emberkereskedelem 
tilalmát, a kínzás és az embertelen vagy 
megalázó bánásmód és büntetés tilalmát, a 
gyermekek jogait, a szabadsághoz és 
biztonsághoz való jogot, a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, a személyes adatok védelmét, 
a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes 
eljáráshoz való jogot, a bűncselekmények
és büntetések törvényességének és
arányosságának elveit. Ez az irányelv épp 
ezen jogok és elvek maradéktalan 
tiszteletben tartását kívánja biztosítani, 
ezért ennek megfelelően kell végrehajtani.

(19) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és szem előtt tartja a 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elismert elveket, nevezetesen 
az emberi méltóságot, a nemek közötti 
egyenlőséget, a rabszolgaság, 
kényszermunka és emberkereskedelem 
tilalmát, a kínzás és az embertelen vagy 
megalázó bánásmód és büntetés tilalmát, a 
gyermekek jogait, a szabadsághoz és 
biztonsághoz való jogot, a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, a személyes adatok védelmét, 
a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes 
eljáráshoz való jogot, valamint a
törvényesség elvét és a bűncselekmény és a 
büntetés és arányosságának elvét. Ez az 
irányelv épp ezen jogok és elvek 
maradéktalan tiszteletben tartását kívánja 
biztosítani, ezért ennek megfelelően kell 
végrehajtani.

Or. en

Módosítás 116
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy biztosítsák 
az alábbi szándékos cselekmények 
büntethetőségét:

(1) A tagállamok megteszik az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy biztosítsák 
az alábbi szándékos cselekmények 
büntethetőségét:
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személyek toborzása, szállítása, 
elhurcolása, rejtegetése vagy átvétele – az 
adott személy feletti ellenőrzés cseréjét
vagy átadását is ideértve – fenyegetéssel, 
erőszakkal vagy egyéb kényszer 
alkalmazásával, emberrablással, csalással, 
megtévesztéssel, hatalommal vagy a 
kiszolgáltatott helyzettel való visszaélés 
révén, illetve anyagi ellenszolgáltatás vagy 
előnyök adásával vagy elfogadásával 
annak érdekében, hogy kizsákmányolás 
céljából elnyerjék a másik személy felett 
ellenőrzéssel bíró személy beleegyezését.

személyek – többek között gyermekek, 
terhes nők és meg nem született 
gyermekeik – toborzása, szállítása, 
elhurcolása, rejtegetése vagy átvétele az 
adott személy feletti ellenőrzés cseréje
vagy átadása révén, fenyegetéssel, 
erőszakkal vagy egyéb kényszer 
alkalmazásával, emberrablással, csalással, 
megtévesztéssel, hatalommal vagy a 
kiszolgáltatott helyzettel való visszaélés 
révén, illetve anyagi ellenszolgáltatás vagy 
előnyök adásával vagy elfogadásával 
annak érdekében, hogy kizsákmányolás 
céljából elnyerjék a másik személy felett 
ellenőrzéssel bíró személy beleegyezését.

Or. en

Módosítás 117
Lívia Járóka

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kizsákmányolás magában foglalja 
legalább a prostitúció révén történő 
kizsákmányolást vagy a szexuális 
kizsákmányolás más formáit, a 
kényszermunkát vagy -szolgáltatásokat – a 
koldulást is ideértve – , a rabszolgatartást 
vagy a rabszolgatartáshoz hasonló 
gyakorlatot, a szolgaságot, a 
bűncselekmény révén történő 
kizsákmányolást és a szervek kivételét.

(3) A kizsákmányolás magában foglalja 
legalább a prostitúció révén történő
kizsákmányolást vagy a szexuális 
kizsákmányolás más formáit, a 
kényszermunkát vagy -szolgáltatásokat – a 
koldulást és az emberkereskedelem 
áldozatává vált, eltartott személy 
koldulásra történő felhasználását is 
ideértve, függetlenül az áldozat 
elkövetőhöz való kapcsolatától –, a 
rabszolgatartást vagy a rabszolgatartáshoz 
hasonló gyakorlatot, a szolgaságot, a 
bűncselekmény révén történő 
kizsákmányolást és a szervek kivételét.

Or. en
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Módosítás 118
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kizsákmányolás magában foglalja 
legalább a prostitúció révén történő 
kizsákmányolást vagy a szexuális 
kizsákmányolás más formáit, a 
kényszermunkát vagy -szolgáltatásokat – a 
koldulást is ideértve – , a rabszolgatartást 
vagy a rabszolgatartáshoz hasonló 
gyakorlatot, a szolgaságot, a 
bűncselekmény révén történő 
kizsákmányolást és a szervek kivételét.

(3) A kizsákmányolás magában foglalja 
legalább a prostitúció révén történő 
kizsákmányolást vagy a szexuális 
kizsákmányolás más formáit, a 
kényszermunkát vagy -szolgáltatásokat – a 
koldulást is ideértve –, a rabszolgatartást 
vagy a rabszolgatartáshoz hasonló 
gyakorlatot, a szolgaságot, a 
bűncselekmény révén történő 
kizsákmányolást, a szervek kivételét, 
illetve a gyermekek vagy még meg nem 
született gyermekek illegális 
örökbefogadás céljából történő eladását.

Or. en

Módosítás 119
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kizsákmányolás magában foglalja 
legalább a prostitúció révén történő 
kizsákmányolást vagy a szexuális 
kizsákmányolás más formáit, a 
kényszermunkát vagy -szolgáltatásokat – a 
koldulást is ideértve – , a rabszolgatartást 
vagy a rabszolgatartáshoz hasonló 
gyakorlatot, a szolgaságot, a 
bűncselekmény révén történő 
kizsákmányolást és a szervek kivételét.

(3) A nők, férfiak és 18 év alattiak 
kizsákmányolása magában foglalja 
legalább a prostitúció révén történő 
kizsákmányolást vagy a szexuális 
kizsákmányolás más formáit, a 
kényszermunkát vagy -szolgáltatásokat – a 
koldulást is ideértve –, a rabszolgatartást 
vagy a rabszolgatartáshoz hasonló 
gyakorlatot, a szolgaságot, a 
bűncselekmény révén történő 
kizsákmányolást és szervek kivételét.

Or. en
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Indokolás

Mivel a kizsákmányolás áldozatai számos esetben – elsősorban a kényszermunka esetén –
férfiak vagy fiatalok, hangsúlyosabbá kell tenni, hogy a kizsákmányolás meghatározása nem 
függ a nemtől.

Módosítás 120
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kizsákmányolás magában foglalja 
legalább a prostitúció révén történő 
kizsákmányolást vagy a szexuális 
kizsákmányolás más formáit, a 
kényszermunkát vagy -szolgáltatásokat – a 
koldulást is ideértve – , a rabszolgatartást 
vagy a rabszolgatartáshoz hasonló 
gyakorlatot, a szolgaságot, a 
bűncselekmény révén történő 
kizsákmányolást és a szervek kivételét.

(3) A kizsákmányolás magában foglalja 
legalább a prostitúció révén történő 
kizsákmányolást vagy a szexuális 
kizsákmányolás más formáit, a 
kényszermunkát vagy -szolgáltatásokat – a 
koldulást is ideértve – , az illegális 
örökbefogadást, a rabszolgatartást vagy a 
rabszolgatartáshoz hasonló gyakorlatot, a 
szolgaságot, a bűncselekmény révén 
történő kizsákmányolást, például a 
kábítószerrel kapcsolatos 
bűncselekményeket és a kisebb 
bűncselekményeket, továbbá a szervek 
kivételét, a házasság céljából történő 
kereskedelmet és a kényszerházasságot.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kizsákmányolás magában foglalja 
legalább a prostitúció révén történő 
kizsákmányolást vagy a szexuális 
kizsákmányolás más formáit, a 
kényszermunkát vagy -szolgáltatásokat – a 

(3) A kizsákmányolás magában foglalja 
legalább a prostitúció révén történő 
kizsákmányolást vagy a szexuális 
kizsákmányolás más formáit, a 
kényszermunkát vagy -szolgáltatásokat – a 
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koldulást is ideértve – , a rabszolgatartást 
vagy a rabszolgatartáshoz hasonló 
gyakorlatot, a szolgaságot, a 
bűncselekmény révén történő 
kizsákmányolást és a szervek kivételét.

koldulást is ideértve – , a rabszolgatartást 
vagy a rabszolgatartáshoz hasonló 
gyakorlatot, a szolgaságot, a 
bűncselekmény révén történő 
kizsákmányolást és a szervek, sejtek, 
szövetek és testrészek eltávolítását.

Or. en

Indokolás

A kizsákmányolás meghatározásába ésszerű bevonni a sejtek, szövetek és testrészek 
eltávolítását is.

Módosítás 122
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az emberkereskedelem áldozatának a 
tervezett vagy tényleges 
kizsákmányoláshoz adott beleegyezése
nem releváns, ha az (1) bekezdésben 
szereplő eszközök bármelyikét 
alkalmazták.

(4) Az emberkereskedelem áldozatának a 
tervezett vagy tényleges 
kizsákmányoláshoz adott beleegyezése
semmilyen esetben sem releváns.

Or. en

Módosítás 123
Georgios Papanikolaou

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az (1) bekezdésben említett 
magatartás kiskorúra irányul, büntetendő 
emberkereskedelemnek minősül akkor is, 
ha az nem jár az (1) bekezdésben szereplő 
eszközök alkalmazásával.

(5) Ha az (1) bekezdésben említett 
magatartás kiskorúra vagy olyan személyre
irányul, aki átmenetileg vagy tartósan 
önállóságát befolyásoló, súlyos szellemi 
vagy pszichológiai rendellenességgel 
küzd, büntetendő emberkereskedelemnek 
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minősül akkor is, ha az nem jár az (1) 
bekezdésben szereplő eszközök 
alkalmazásával.

Or. en

Módosítás 124
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Ezen irányelv alkalmazásában a 
„gyám” a kísérő nélküli gyermek 
támogatására és képviseletére az illetékes 
hatóságok által kinevezett személy, akinek 
célja a gyermek legfőbb érdekeinek 
biztosítása, a „jogi képviselő” pedig az 
illetékes hatóságok által kinevezett, 
szükség esetén a gyermek jogi képviseletét 
ellátó személy.

Or. en

Módosítás 125
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2. 
cikkben említett bűncselekmények 
maximális büntetési tétele legalább öt év 
szabadságvesztés legyen. 
(2) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2. 
cikkben említett bűncselekmények 
maximális büntetési tétele legalább tíz év 
szabadságvesztés legyen, ha az alábbi 

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a megfelelő mértékű 
büntetés kiszabásának biztosítására. A 
tagállamok a büntetéseket saját 
büntetőjogi rendszerüknek megfelelően 
szabadon állapíthatják meg. 
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körülmények legalább egyike teljesül: 
a) a bűncselekményt hivatalos személy 
követte el kötelezettségeinek teljesítésével 
összefüggésben;
b) a bűncselekményt különösen 
kiszolgáltatott helyzetben levő áldozat 
ellen követték el, ami ezen irányelv 
összefüggésében magában foglalja 
legalább az összes kiskorú áldozatot, 
valamint a terhesség, az egészségi állapot, 
vagy fogyatékosság miatt különösen 
kiszolgáltatott helyzetben levő felnőtteket; 
c) a bűncselekményt a 2008/841/IB 
kerethatározat értelmében vett 
bűnszervezet keretében követték el.
d) a bűncselekmény szándékosan vagy 
súlyos gondatlanságból veszélyeztette a 
sértett életét; 
e) a bűncselekmények során súlyos 
erőszakot alkalmaztak vagy különösen 
súlyos sérelmet okoztak a sértettnek.
(3) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
3. cikkben említett bűncselekményeket 
hatékony, arányos és visszatartó erejű 
szankciókkal büntesse, melyek az 
átadáshoz is vezethetnek. 

Or. en

Indokolás

A büntetések egységesítése elfogadhatatlan. A büntetések kiszabására továbbra is a 
szubszidiaritás elvének kell vonatkoznia. 

Módosítás 126
Lívia Járóka

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a bűncselekményt különösen 
kiszolgáltatott helyzetben levő áldozat 
ellen követték el, ami ezen irányelv 
összefüggésében magában foglalja 
legalább az összes kiskorú áldozatot, 

b) a bűncselekményt különösen 
kiszolgáltatott helyzetben levő áldozat 
ellen követték el, ami ezen irányelv 
összefüggésében magában foglalja 
legalább az összes kiskorú áldozatot, 
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valamint a terhesség, az egészségi állapot, 
vagy fogyatékosság miatt különösen 
kiszolgáltatott helyzetben levő felnőtteket;

valamint a nemük, a terhesség, az 
egészségi állapot, vagy fogyatékosság 
miatt különösen kiszolgáltatott helyzetben 
levő felnőtteket, vagy amennyiben az 
áldozatot erőszakkal kábítószer vagy 
gyógyszer fogyasztására kényszerítették, 
megkínozták, megerőszakolták vagy más 
súlyos pszichés, fizikai vagy szexuális 
erőszakot követtek el vele szemben.

Or. en

Módosítás 127
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a bűncselekményt különösen 
kiszolgáltatott helyzetben levő áldozat 
ellen követték el, ami ezen irányelv 
összefüggésében magában foglalja 
legalább az összes kiskorú áldozatot, 
valamint a terhesség, az egészségi állapot, 
vagy fogyatékosság miatt különösen 
kiszolgáltatott helyzetben levő felnőtteket;

b) a bűncselekményt különösen 
kiszolgáltatott helyzetben levő áldozat 
ellen követték el, ami ezen irányelv 
összefüggésében magában foglalja 
legalább az összes kiskorú áldozatot, 
valamint a nemük, terhesség, egészségi
állapotuk, fogyatékosságuk vagy
bevándorlói jogállásuk miatt különösen 
kiszolgáltatott helyzetben levő felnőtteket;

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a bűncselekményt különösen 
kiszolgáltatott helyzetben levő áldozat 
ellen követték el, ami ezen irányelv 

b) a bűncselekményt különösen 
kiszolgáltatott helyzetben levő áldozat 
ellen követték el, ami ezen irányelv 
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összefüggésében magában foglalja 
legalább az összes kiskorú áldozatot, 
valamint a terhesség, az egészségi állapot, 
vagy fogyatékosság miatt különösen 
kiszolgáltatott helyzetben levő felnőtteket;

összefüggésében magában foglalja 
legalább az összes kiskorú áldozatot, 
valamint a nemük, terhesség, egészségi
állapotuk, fogyatékosságuk vagy
bevándorlói jogállásuk miatt különösen 
kiszolgáltatott helyzetben levő felnőtteket;

Or. en

Módosítás 129
Georgios Papanikolaou

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a bűncselekményt különösen 
kiszolgáltatott helyzetben levő áldozat 
ellen követték el, ami ezen irányelv 
összefüggésében magában foglalja 
legalább az összes kiskorú áldozatot, 
valamint a terhesség, az egészségi állapot, 
vagy fogyatékosság miatt különösen 
kiszolgáltatott helyzetben levő felnőtteket;

b) a bűncselekményt különösen 
kiszolgáltatott helyzetben levő áldozat 
ellen követték el, ami ezen irányelv 
összefüggésében magában foglalja 
legalább az összes kiskorú áldozatot, 
valamint a terhesség, az egészségi állapot,
illetve szellemi vagy testi fogyatékosság 
miatt különösen kiszolgáltatott helyzetben 
levő felnőtteket;

Or. en

Módosítás 130
Georgios Papanikolaou

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a bűncselekmény szándékosan vagy
súlyos gondatlanságból veszélyeztette a 
sértett életét;

d) a bűncselekmény szándékosan vagy 
gondatlanságból veszélyeztette a sértett 
életét;

Or. en
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Módosítás 131
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a bűncselekmények során súlyos 
erőszakot alkalmaztak vagy különösen 
súlyos sérelmet okoztak a sértettnek.

e) a bűncselekmények során súlyos 
erőszakot alkalmaztak, ideértve a férfiak 
által nők kárára elkövetett erőszakot is,
vagy különösen súlyos sérelmet okoztak a 
sértettnek.

Or. en

Módosítás 132
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok megteszik a szükséges 
lépéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy az ezen irányelv szerinti 
bűncselekményekből származó bevételt és 
hasznot lefoglalják és elkobozzák.

Or. en

Módosítás 133
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok megteszik a szükséges 
lépéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy az ezen irányelv szerinti 
bűncselekményekből származó bevételt és 
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hasznot lefoglalják és elkobozzák. Ebből a 
szempontból elengedhetetlen a tagállamok 
rendőri, igazságügyi és pénzügyi 
hatóságai, valamint az Europol és az 
Eurojust közötti, határokon átnyúló 
szoros együttműködés.

Or. en

Módosítás 134
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok megteszik a szükséges 
lépéseket annak biztosítására, hogy az 
ezen irányelv alapján lefoglalt és elkobzott 
bevételeket és hasznot az áldozatok 
támogatására és védelmére fordítsák, 
beleértve az áldozatok kárpótlását és az 
emberkereskedelem elleni bűnüldözési 
tevékenységeket is.

Or. en

Módosítás 135
Salvatore Iacolino

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az olyan rendelkezések esetén, mint 
például az elkövető tulajdonának 
lefoglalása és elkobzása, a tagállamok 
olyan intézkedéseket fogadnak el, melyek 
célja, hogy ezen vagyontárgyakat oktatási 
és segítségnyújtási célokra használják fel. 
Az elkobzott bevételeket el lehet különíteni 
az áldozatok pénzügyi támogatására. 
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Or. it

Indokolás

A bűncselekmények áldozatait a lefoglalt és elkobzott vagyontárgyakból származó bevétel 
elkülönítése révén lehet támogatni.

Módosítás 136
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
jogi személyek felelősségre vonhatók 
legyenek a 2. és 3. cikkben említett 
bármely bűncselekményért, amelyet akár
saját nevében, akár a jogi személy 
valamely szervének tagjaként eljárva olyan 
személy követett el a jogi személy javára, 
aki a jogi személyen belül vezető tisztséget 
tölt be, amely a következők egyikén alapul:

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket és felelősséggel tartoznak
annak biztosítására, hogy a jogi személyek 
felelősségre vonhatók legyenek a 2. és 3. 
cikkben említett bármely 
bűncselekményért, amelyet akár egyénileg, 
akár a jogi személy valamely szervének 
tagjaként eljárva olyan személy követett el 
a jogi személy javára, aki a jogi személyen 
belül vezető tisztséget tölt be, amely a 
következők egyikén alapul:

Or. en

Módosítás 137
Georgios Papanikolaou

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a fent említett személyek 
bármelyikének utasítására fellépő bármely 
másik személy;

Or. en
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Módosítás 138
Anna Hedh, Silvia Costa

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok elfogadják a szükséges 
intézkedéseket az áldozat azon jogának
garantálása érdekében, hogy az őt ért 
sérelem miatt tényleges kártérítést kapjon, 
akkor is, ha a felelős személy nem 
rendelkezik végrehajtható vagyontárggyal.

Or. en

Módosítás 139
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok megteszik a szükséges 
lépéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy az ezen irányelv szerinti 
bűncselekményekből származó bevételt és 
hasznot lefoglalják és elkobozzák.

Or. en

Módosítás 140
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok megteszik a szükséges 
lépéseket annak biztosítására, hogy az 
ezen irányelv alapján lefoglalt és elkobzott 
bevételeket és hasznot az áldozatok 
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támogatására és védelmére fordítsák, 
beleértve az áldozatok kárpótlását és az 
emberkereskedelem elleni bűnüldözési 
tevékenységeket is.

Or. en

Módosítás 141
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – saját jogrendszerük 
alapelveivel összhangban – lehetővé 
teszik, hogy az emberkereskedelem
áldozatai mentesüljenek a büntetőeljárás, 
illetve a szankciók kiszabása alól olyan 
bűncselekményekben való részvételük 
miatt, amelyre annak közvetlen 
következményeként kényszerültek, hogy a 
2. cikkben felsorolt bármely cselekményt 
elkövették velük szemben.

A tagállamok mentesítik az 
emberkereskedelem áldozatait a 
büntetőeljárás, illetve a szankciók 
kiszabása alól a nemzeti jogszabályok 
szerinti, prostitúcióra vagy bevándorlásra 
vonatkozó és/vagy egyéb olyan jogellenes
cselekményekben való részvételük miatt, 
amelyre annak közvetlen 
következményeként kényszerültek, hogy a 
2. cikkben felsorolt bármely cselekményt 
elkövették velük szemben.

Or. en

Módosítás 142
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – saját jogrendszerük 
alapelveivel összhangban – lehetővé teszik, 
hogy az emberkereskedelem áldozatai 
mentesüljenek a büntetőeljárás, illetve a 
szankciók kiszabása alól olyan 
bűncselekményekben való részvételük 
miatt, amelyre annak közvetlen 

A tagállamok – saját jogrendszerük 
alapelveivel összhangban – mentesítik az 
emberkereskedelem áldozatait a 
büntetőeljárás, illetve a szankciók 
kiszabása alól olyan bűncselekményekben 
való részvételük miatt, amelyre annak 
közvetlen következményeként 
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következményeként kényszerültek, hogy a 
2. cikkben felsorolt bármely cselekményt 
elkövették velük szemben.

kényszerültek, hogy a 2. cikkben felsorolt 
bármely cselekményt elkövették velük 
szemben.

Or. en

Módosítás 143
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 2. és 
3. cikkben említett bűncselekmények 
ügyében folytatott nyomozásra és 
büntetőeljárásra a sértett bejelentésétől 
vagy keresetétől függetlenül sor kerüljön, 
továbbá hogy az eljárás abban az esetben is 
folytatódhasson, ha a sértett visszavonta 
vallomását.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 2. és 
3. cikkben említett bűncselekmények 
ügyében folytatott nyomozásra és 
büntetőeljárásra a sértett bejelentésétől 
vagy keresetétől függetlenül sor kerüljön, 
továbbá hogy az eljárás abban az esetben is 
folytatódhasson, ha a sértett visszavonta 
vallomását. Ebben az esetben megfelelő 
segítségnyújtási és védelmi intézkedéseket 
kell kezdeményezni és/vagy továbbra is 
biztosítani.

Or. en

Módosítás 144
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 2. és 
3. cikkben említett bűncselekmények 
ügyében folytatott nyomozásra és 
büntetőeljárásra a sértett bejelentésétől 
vagy keresetétől függetlenül sor kerüljön, 
továbbá hogy az eljárás abban az esetben is 
folytatódhasson, ha a sértett visszavonta 
vallomását. 

(1) Saját nemzeti jogszabályaikkal 
összhangban a tagállamok biztosítják, 
hogy a 2. és 3. cikkben említett 
bűncselekmények ügyében folytatott 
nyomozásra és büntetőeljárásra a sértett 
bejelentésétől vagy keresetétől függetlenül 
sor kerüljön, továbbá hogy az eljárás abban 
az esetben is folytatódhasson, ha a sértett 
visszavonta vallomását. 
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Or. en

Módosítás 145
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2. 
és 3. cikkben említett valamely 
bűncselekményhez kapcsolódó 
büntetőeljárást az áldozat nagykorúvá 
válását követően még kellő ideig 
lefolytathassák.

(2) Saját nemzeti jogszabályaikkal 
összhangban a tagállamok meghozzák a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a 2. és 3. cikkben említett valamely 
bűncselekményhez kapcsolódó 
büntetőeljárást az áldozat nagykorúvá 
válását követően még kellő ideig 
lefolytathassák.

Or. en

Módosítás 146
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a bizonyítékokat a lehető 
leghamarabb összegyűjtsék és rögzítsék, 
például az áldozatok tanúvallomásait 
rögzítő videofelvétel formájában.

Or. en
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Módosítás 147
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2. 
és 3. cikkben említett bűncselekmények 
ügyében folytatott nyomozásért vagy 
büntetőeljárásért felelős személyek, 
egységek vagy szolgálatok megfelelő
képzésben részesüljenek.

(3) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2. 
és 3. cikkben említett bűncselekmények 
ügyében folytatott nyomozásért vagy 
büntetőeljárásért felelős személyek, 
egységek vagy szolgálatok képzésben 
részesüljenek az emberi jogok, a nők jogai 
és a nemek közötti egyenlőség területén.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2. 
és 3. cikkben említett bűncselekmények 
ügyében folytatott nyomozásért vagy 
büntetőeljárásért felelős személyek, 
egységek vagy szolgálatok megfelelő
képzésben részesüljenek.

(3) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2. 
és 3. cikkben említett bűncselekmények 
ügyében folytatott nyomozásért vagy 
büntetőeljárásért felelős személyek, 
egységek vagy szolgálatok képzésben 
részesüljenek az emberi jogok, a nők jogai 
és a nemek közötti egyenlőség területén.

Or. en
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Módosítás 149
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2. 
és 3. cikkben említett bűncselekmények 
ügyében folytatott nyomozásért vagy 
büntetőeljárásért felelős személyek, 
egységek vagy szolgálatok megfelelő 
képzésben részesüljenek.

(3) Saját nemzeti jogszabályaikkal 
összhangban a tagállamok meghozzák a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a 2. és 3. cikkben említett 
bűncselekmények ügyében folytatott 
nyomozásért vagy büntetőeljárásért felelős 
személyek, egységek vagy szolgálatok 
megfelelő képzésben részesüljenek.

Or. en

Módosítás 150
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
szervezett bűnözés vagy egyéb súlyos 
bűncselekmények eseteiben 
alkalmazottakhoz hasonló hatékony 
nyomozási eszközök álljanak a 2. és 3. 
cikkben említett bűncselekmények 
ügyében folytatott nyomozásért vagy 
büntetőeljárásért felelős személyek, 
egységek vagy szolgálatok rendelkezésére. 

(4) Saját nemzeti jogszabályaikkal 
összhangban a tagállamok meghozzák a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a szervezett bűnözés vagy egyéb 
súlyos bűncselekmények eseteiben 
alkalmazottakhoz hasonló hatékony 
nyomozási eszközök álljanak a 2. és 3. 
cikkben említett bűncselekmények 
ügyében folytatott nyomozásért vagy 
büntetőeljárásért felelős személyek, 
egységek vagy szolgálatok rendelkezésére.

Or. en
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Módosítás 151
Salvatore Iacolino

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2. 
és 3. cikkben említett bűncselekményekkel 
szembeni eljárásokat az Europollal és az 
Eurojusttal együttműködve, közös 
nyomozás, a büntetőeljárások 
összehangolása és kölcsönös 
segítségnyújtás révén folytassák le.

Or. it

Indokolás

Mivel a szóban forgó bűncselekmények gyakran határokon átnyúló jellegűek, az elkövetők 
elleni eljárások lefolytatásához szükség lesz tagállamok, az Europol és az Eurojust közötti 
együttműködésre.

Módosítás 152
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2. 
és a 3. cikkben említett bűncselekményekre 
vonatkozóan megállapítsák joghatóságukat, 
amennyiben:

(1) Saját nemzeti jogszabályaikkal 
összhangban a tagállamok meghozzák a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a 2. és a 3. cikkben említett 
bűncselekményekre vonatkozóan 
megállapítsák joghatóságukat, 
amennyiben:

Or. en
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Módosítás 153
Salvatore Iacolino

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elkövető az adott tagállam 
állampolgára vagy szokásos tartózkodási 
helye a tagállam területén van; vagy

b) az elkövető az adott tagállam 
állampolgára vagy szokásos tartózkodási 
helye a tagállam területén van, vagy 
valamilyen minőségben ott tartózkodik; 
vagy

Or. it

Indokolás

A szokásos tartózkodási hely mellett azt a lehetőséget is figyelembe kell venni, amikor az 
elkövető valamely tagállam területén tartózkodik, hogy a bűncselekmény áldozata érdekében 
a tagállamok joghatóságát törvényes módon ki lehessen terjeszteni a javaslatban említett 
esetekre is.

Módosítás 154
Salvatore Iacolino

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a bűncselekményt az adott tagállam 
állampolgára vagy olyan személy 
sérelmére követték el, akinek a szokásos 
tartózkodási helye a tagállam területén van;
vagy

c) a bűncselekményt az adott tagállam 
állampolgára vagy olyan személy 
sérelmére követték el, aki ott tartózkodik 
vagy akinek a szokásos tartózkodási helye 
a tagállam területén van; vagy

Or. it

Indokolás

A szokásos tartózkodási hely mellett azt a lehetőséget is figyelembe kell venni, amikor az 
áldozat valamely tagállam területén tartózkodik, hogy a bűncselekmény áldozata érdekében a 
tagállamok joghatóságát törvényes módon ki lehessen terjeszteni a javaslatban említett 
esetekre is.
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Módosítás 155
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy az 
áldozatoknak segítséget és támogatást 
nyújtsanak a büntetőeljárást megelőzően, 
annak folyamán és azt követően megfelelő 
ideig annak érdekében, hogy lehetővé 
tegyék számukra a büntetőeljárásban a 
sértettek jogállásáról szóló, 2001. március 
15-i 2001/220/IB kerethatározatban, 
továbbá ebben az irányelvben 
meghatározott jogaik gyakorlását.

(1) A tagállamok – nemzeti kormányaik 
által megfelelőnek ítélt módon –
meghozzák a szükséges intézkedéseket 
annak biztosítására, hogy a sértetteknek 
segítséget és támogatást nyújtsanak a
büntetőeljárást megelőzően, annak 
folyamán és azt követően megfelelő ideig 
annak érdekében, hogy lehetővé tegyék 
számukra a büntetőeljárásban a sértett 
jogállásáról szóló, 2001. március 15-i 
2001/220/IB kerethatározatban, továbbá 
ebben az irányelvben meghatározott jogaik 
gyakorlását.

Or. en

Módosítás 156
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megteszik az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy egy adott személy segítségben és 
támogatásban részesüljön attól fogva, hogy 
az illetékes hatóságok feltételezik, hogy az 
illető ellen esetleg elkövették a 2. és 3. 
cikkben említett valamelyik 
bűncselekményt.

(2) A tagállamok megteszik az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy egy adott személy segítségben és 
támogatásban részesüljön attól fogva, hogy 
az illetékes hatóságok feltételezik, hogy az 
illető ellen esetleg elkövették a 2. és 3. 
cikkben említett valamelyik 
bűncselekményt. Az emberkereskedelem 
áldozatai jogosultak arra, hogy segítséget, 
védelmet és ideiglenes tartózkodási 
engedélyt kapjanak, függetlenül attól, 
hogy hajlandók-e együttműködni a 
büntetőeljárásban.
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Or. en

Indokolás

Biztonsági okokból a büntetőeljárás lefolytatásához szükséges időszakra védelmet és szükség 
esetén ideiglenes tartózkodási engedélyt kell biztosítani az áldozatok számára.

Módosítás 157
Anna Hedh, Silvia Costa

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
érintett segítségnyújtó szervezetekkel 
együttműködve megfelelő 
mechanizmusokat hozzanak létre az 
áldozatok korai azonosítása, segítése és 
támogatása érdekében.

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
érintett segítségnyújtó szervezetekkel –
köztük a terület elismert és aktív nem 
kormányzati szervezeteivel –
együttműködve megfelelő 
mechanizmusokat hozzanak létre az 
áldozatok korai azonosítása, segítése és 
támogatása érdekében. Ezen intézkedések 
közé tartozik az emberkereskedelem 
áldozatainak azonosítására vonatkozó 
általános uniós protokollok 
kidolgozásának támogatása a bevált 
gyakorlatoknak az összes érintett fél, 
elsősorban az állami és 
magántulajdonban lévő szociális 
szolgálatok közötti megosztása révén.

Or. en

Módosítás 158
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
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érintett segítségnyújtó szervezetekkel 
együttműködve megfelelő 
mechanizmusokat hozzanak létre az 
áldozatok korai azonosítása, segítése és 
támogatása érdekében. 

érintett segítségnyújtó szervezetekkel 
együttműködve megfelelő 
mechanizmusokat hozzanak létre az 
áldozatok korai azonosítása, segítése és 
támogatása érdekében. A tagállamok 
szorosan együttműködnek a civil 
társadalmi szervezetekkel, ezen belül az 
emberkereskedelem, a férfiak által nők 
kárára elkövetett erőszak, valamint a 
kizsákmányolás különböző formái –
többek között a szexuális kizsákmányolás 
– áldozatai számára szolgáltatásokat 
nyújtó civil társadalmi szervezetekkel.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
érintett segítségnyújtó szervezetekkel 
együttműködve megfelelő 
mechanizmusokat hozzanak létre az 
áldozatok korai azonosítása, segítése és 
támogatása érdekében.

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
érintett segítségnyújtó szervezetekkel 
együttműködve megfelelő 
mechanizmusokat hozzanak létre az 
áldozatok korai azonosítása, segítése és 
támogatása érdekében. A tagállamok 
szorosan együttműködnek a civil 
társadalmi szervezetekkel, ezen belül az 
emberkereskedelem, a férfiak által nők 
kárára elkövetett erőszak, valamint a 
kizsákmányolás különböző formái –
többek között a szexuális kizsákmányolás 
– áldozatai számára szolgáltatásokat 
nyújtó civil társadalmi szervezetekkel.

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

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
érintett segítségnyújtó szervezetekkel 
együttműködve megfelelő 
mechanizmusokat hozzanak létre az 
áldozatok korai azonosítása, segítése és 
támogatása érdekében. 

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
érintett segítségnyújtó szervezetekkel –
beleértve az emberkereskedelem, a nők 
ellen férfiak által elkövetett erőszak és a 
kizsákmányolás különböző formái 
áldozatai számára szolgáltatást nyújtó 
szervezeteket is – együttműködve 
megfelelő mechanizmusokat hozzanak 
létre az áldozatok korai azonosítása, 
segítése és támogatása érdekében.

Or. en

Módosítás 161
Judith Sargentini

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
érintett segítségnyújtó szervezetekkel 
együttműködve megfelelő 
mechanizmusokat hozzanak létre az 
áldozatok korai azonosítása, segítése és
támogatása érdekében. 

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
érintett segítségnyújtó szervezetekkel 
együttműködve megfelelő 
mechanizmusokat – az áldozatoknak a 
bűnelkövetőktől való megszabadulását 
szolgáló gondolkodási és felépülési 
időszakot is beleértve – hozzanak létre az 
áldozatok korai azonosítása, segítése és 
támogatása érdekében. 

Or. en

Indokolás

Az emberkereskedelem áldozatainak biztosított segítségnyújtás során figyelembe kell venni, 
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hogy az áldozatok fizikai és pszichikai jellegű sérüléseket egyaránt elszenvedtek, és az 
áldozatoknak felépülési időre van szükségük ahhoz, hogy képesek legyenek tanúvallomást 
tenni, és a bíróság előtt is tanúskodni.

Módosítás 162
Judith Sargentini

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amint a tagállam illetékes hatóságai 
megállapítják, hogy egy adott személy 
emberkereskedelem áldozatává vált, a 
tagállamok megfontolják a tartózkodási 
engedély kiadását a harmadik országok 
emberkereskedelem áldozatává vált vagy 
az illegális bevándorlás megkönnyítésére 
irányuló cselekményektől érintett, a 
hatáskörrel rendelkező hatóságokkal 
együttműködő állampolgárai részére 
kiállított tartózkodási engedélyről szóló 
2004/81/EK irányelvvel összhangban.

Or. en

Indokolás

A 2004/81/EK irányelv létezését kifejezetten meg kell említeni ebben az emberkereskedelem 
áldozatainak nyújtott segítségre és védelemre utaló cikkben.

Módosítás 163
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok gondoskodnak egy 
olyan átirányítási mechanizmusról, 
amelyen keresztül az állami szereplők az 
emberkereskedelem áldozatává vált 
személyeket a megfelelő segítségnyújtó 
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ügynökségekhez és szervezetekhez 
irányíthatják, hogy az áldozatokat 
azonosítsák, és azok megkapják a 
számukra szükséges gondozást és 
tanácsadást. 
Ez magában foglalja mindazon 
intézkedéseket, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy a harmadik országok 
állampolgárainak, illetve a hontalan 
személyeknek menekültként vagy a más 
okból nemzetközi védelemre jogosultként 
való elismerésének feltételeiről és az e 
státuszok tartalmára vonatkozó 
minimumszabályokról szóló 2004. április 
29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv9. és 15. 
cikkével összhangban gondoskodjanak 
azon személyekről, akiknek nemzetközi 
védelemre van szükségük; valamint 
biztosítja a bűnüldöző hatóságok és a 
nemzeti menekültügyi hatóságok közötti 
együttműködést.
__________
1 HL L 304., 2004.9.30., 12. o.

Or. en

Módosítás 164
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A tagállamok biztosítják az 
emberkereskedelem áldozataival 
foglalkozó független segítségnyújtó 
szervezetek és szolgáltatók 
fenntarthatóságát, és az 
emberkereskedelem elleni lépések uniós 
koordinátorával együttműködve ösztönzik 
az áldozatoknak biztosított közvetlen 
segítségnyújtással és támogatással 
foglalkozó szervezetek páneurópai 
hálózatának létrehozását.
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Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) bekezdésben említett 
segítségnyújtási és támogatási 
intézkedéseket a sértett beleegyezésével és 
megfelelő tájékoztatás után nyújtják, és 
azok kiterjednek legalább a sértett 
megélhetését biztosító életszínvonal 
lehetővé tételére olyan intézkedéseken 
keresztül, mint a megfelelő és biztonságos 
elhelyezésre és az anyagi támogatásra, a 
szükséges orvosi ellátásra – beleértve a 
pszichológiai segítségnyújtást is –, a 
tanácsadásra és tájékoztatásra olyan 
nyelven, amelyet a sértett ért, szükség 
esetén a fordítói és tolmácsolási 
szolgáltatásokra, valamint kiskorúak 
esetében az oktatáshoz való hozzáférésre. 
A tagállamok figyelmet fordítanak a 
különleges szükségletekkel rendelkező 
áldozatokra.

(5) A (2) és (3) bekezdésben említett 
segítségnyújtási és támogatási 
intézkedéseket a sértett beleegyezésével és 
megfelelő tájékoztatás után nyújtják, és 
azok kiterjednek az állandó tartózkodási 
engedélyre és legalább a sértett 
megélhetését biztosító életszínvonal 
lehetővé tételére olyan intézkedéseken 
keresztül, mint a megfelelő és biztonságos 
elhelyezésre és az anyagi támogatásra, a 
szükséges orvosi ellátásra – beleértve a 
pszichológiai segítségnyújtást is –, a 
tanácsadásra és tájékoztatásra olyan 
nyelven, amelyet a sértett ért, szükség 
esetén a fordítói és tolmácsolási 
szolgáltatásokra, valamint kiskorúak 
esetében az oktatáshoz való hozzáférésre. 
A tagállamok figyelmet fordítanak a 
különleges szükségletekkel rendelkező 
áldozatokra.

Or. en

Módosítás 166
Anna Záborská

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) bekezdésben említett 
segítségnyújtási és támogatási 
intézkedéseket a sértett beleegyezésével és 
megfelelő tájékoztatás után nyújtják, és 

(5) A (2) bekezdésben említett 
segítségnyújtási és támogatási 
intézkedéseket a sértett beleegyezésével és 
megfelelő tájékoztatás után nyújtják, és 
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azok kiterjednek legalább a sértett 
megélhetését biztosító életszínvonal 
lehetővé tételére olyan intézkedéseken 
keresztül, mint a megfelelő és biztonságos 
elhelyezésre és az anyagi támogatásra, a 
szükséges orvosi ellátásra – beleértve a 
pszichológiai segítségnyújtást is –, a 
tanácsadásra és tájékoztatásra olyan 
nyelven, amelyet a sértett ért, szükség 
esetén a fordítói és tolmácsolási 
szolgáltatásokra, valamint kiskorúak 
esetében az oktatáshoz való hozzáférésre.
A tagállamok figyelmet fordítanak a 
különleges szükségletekkel rendelkező 
áldozatokra.

azok kiterjednek legalább a sértett 
megélhetését biztosító életszínvonal 
lehetővé tételére olyan intézkedéseken 
keresztül, mint a megfelelő és biztonságos 
elhelyezésre és az anyagi támogatásra, a 
szükséges orvosi ellátásra, a pszichológiai 
és lelki segítségnyújtásra, a tanácsadásra 
és tájékoztatásra olyan nyelven, amelyet a 
sértett ért, szükség esetén a fordítói és 
tolmácsolási szolgáltatásokra, valamint 
kiskorúak esetében az oktatáshoz való 
hozzáférésre. A tagállamok figyelmet 
fordítanak a különleges szükségletekkel 
rendelkező áldozatokra.

Or. en

Indokolás

A lelki segítségnyújtás az egyik olyan elem, amely a kérdéses rendelkezésben említett többi 
segítséggel együtt hozzájárulhat az emberkereskedelem áldozatává vált személyeknek nyújtott 
segítség és támogatás hatékonyságához,

Módosítás 167
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) bekezdésben említett 
segítségnyújtási és támogatási 
intézkedéseket a sértett beleegyezésével és 
megfelelő tájékoztatás után nyújtják, és 
azok kiterjednek legalább a sértett 
megélhetését biztosító életszínvonal 
lehetővé tételére olyan intézkedéseken 
keresztül, mint a megfelelő és biztonságos 
elhelyezésre és az anyagi támogatásra, a 
szükséges orvosi ellátásra – beleértve a 
pszichológiai segítségnyújtást is –, a 
tanácsadásra és tájékoztatásra olyan 
nyelven, amelyet a sértett ért, szükség 
esetén a fordítói és tolmácsolási 

(5) A (2) bekezdésben említett 
segítségnyújtási és támogatási 
intézkedéseket a sértett beleegyezésével és 
megfelelő tájékoztatás után nyújtják, és 
azok kiterjednek legalább a sértett 
megélhetését biztosító életszínvonal 
lehetővé tételére olyan intézkedéseken 
keresztül, mint a megfelelő és biztonságos 
elhelyezésre és az anyagi támogatásra, a 
szükséges orvosi ellátásra – beleértve a 
pszichológiai segítségnyújtást is –, a 
tanácsadásra és tájékoztatásra olyan 
nyelven és formában, amelyet a sértett ért, 
szükség esetén a fordítói és tolmácsolási 
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szolgáltatásokra, valamint kiskorúak 
esetében az oktatáshoz való hozzáférésre. 
A tagállamok figyelmet fordítanak a 
különleges szükségletekkel rendelkező 
áldozatokra.

szolgáltatásokra, valamint kiskorúak 
esetében az oktatáshoz való hozzáférésre. 
A tagállamok figyelmet fordítanak a 
különleges szükségletekkel rendelkező 
áldozatokra.

Or. en

Módosítás 168
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok garantálják az 
emberkereskedelem áldozatai számára a 
biztonságos hazatérést mind a fogadó, 
mind a származás szerinti állam részéről. 
Az emberkereskedelem áldozatai számára 
a hazatelepedéssel szemben alternatívákat 
kell kínálni, amennyiben okkal 
feltételezhető, hogy a hazatelepedés 
komoly kockázatot jelent biztonságukra 
nézve, és/vagy fennáll annak komoly 
kockázata, hogy hazatérésük után ismét 
emberkereskedelem áldozataivá válnak. 

Or. en

Módosítás 169
Eva-Britt Svensson

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
emberkereskedelem áldozatai ingyenes jogi 
tanácsadást és jogi képviseletet vehessenek 
igénybe, többek között kártérítés igénylése 
céljából is. A jogi képviselet ingyenes 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
emberkereskedelem áldozatai ingyenes jogi 
tanácsadást és jogi képviseletet vehessenek 
igénybe, többek között kártérítés igénylése 
céljából is. A jogi képviselet ingyenes 
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azokban az esetekben, amikor a sértett nem 
rendelkezik elegendő anyagi fedezettel. E 
bekezdés nem érinti a 14. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazását abban az 
esetben, ha a sértett kiskorú. 

azokban az esetekben, amikor a sértett nem 
rendelkezik elegendő anyagi fedezettel. A 
tagállamoknak kárenyhítési alapot kell 
létrehozniuk a bűncselekmények áldozatai 
számára, amelyen keresztül az 
emberkereskedelem valamennyi áldozata 
pénzbeli kártérítést kaphat. Az 
emberkereskedőktől elkobzott 
vagyontárgyakat ezen alap fenntartására 
kell fordítani. E bekezdés nem érinti a 14. 
cikk (2) bekezdésének alkalmazását abban 
az esetben, ha a sértett kiskorú. 

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az áldozatok védelmének, segítésének és támogatásának kibővítése.

Módosítás 170
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
emberkereskedelem áldozatai ingyenes jogi 
tanácsadást és jogi képviseletet vehessenek 
igénybe, többek között kártérítés igénylése 
céljából is. A jogi képviselet ingyenes 
azokban az esetekben, amikor a sértett 
nem rendelkezik elegendő anyagi 
fedezettel. E bekezdés nem érinti a 14. cikk
(2) bekezdésének alkalmazását abban az 
esetben, ha a sértett kiskorú.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
emberkereskedelem áldozatai ingyenes jogi 
tanácsadást és jogi képviseletet vehessenek 
igénybe, többek között kártérítés igénylése 
céljából is. E bekezdés nem érinti a 14. 
cikk (2) bekezdésének alkalmazását abban 
az esetben, ha a sértett kiskorú.

Or. lt
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Módosítás 171
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
emberkereskedelem áldozatai ingyenes jogi 
tanácsadást és jogi képviseletet vehessenek 
igénybe, többek között kártérítés igénylése 
céljából is. A jogi képviselet ingyenes 
azokban az esetekben, amikor a sértett nem 
rendelkezik elegendő anyagi fedezettel. E 
bekezdés nem érinti a 14. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazását abban az 
esetben, ha a sértett kiskorú.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
emberkereskedelem áldozatai ingyenes jogi 
tanácsadást és jogi képviseletet vehessenek 
igénybe, többek között kártérítés igénylése 
és elmaradt béreik követelése céljából is. 
A jogi képviselet ingyenes azokban az 
esetekben, amikor a sértett nem 
rendelkezik elegendő anyagi fedezettel. E 
bekezdés nem érinti a 14. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazását abban az 
esetben, ha a sértett kiskorú.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
emberkereskedelem áldozatai ingyenes jogi 
tanácsadást és jogi képviseletet vehessenek 
igénybe, többek között kártérítés igénylése 
céljából is. A jogi képviselet ingyenes 
azokban az esetekben, amikor a sértett nem 
rendelkezik elegendő anyagi fedezettel. E 
bekezdés nem érinti a 14. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazását abban az 
esetben, ha a sértett kiskorú. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
emberkereskedelem áldozatai ingyenes jogi 
tanácsadást és jogi képviseletet vehessenek 
igénybe, többek között kártérítés igénylése 
és elmaradt béreik követelése céljából is. 
A jogi képviselet ingyenes azokban az 
esetekben, amikor a sértett nem 
rendelkezik elegendő anyagi fedezettel. E 
bekezdés nem érinti a 14. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazását abban az 
esetben, ha a sértett kiskorú.

Or. en
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Módosítás 173
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok gondoskodnak az 
emberkereskedelem áldozatainak 
kártérítését biztosító mechanizmusokról, 
függetlenül attól, hogy a 
bűncselekményből származó jövedelmeket 
sikerült-e lefoglalni vagy sem.

Or. en

Módosítás 174
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A védekezés jogának sérelme nélkül a 
tagállamok – adott esetben, és amennyiben 
jogrendszerének alapelveivel összhangban 
van – lehetővé teszik, hogy az
emberkereskedelem tanúként fellépő 
sértettjének személyazonosságát ne 
közöljék.

(3) A védekezés jogának sérelme nélkül a 
tagállamok megtesznek minden 
intézkedést az emberkereskedelem 
áldozatául esett, tanúként fellépő személy 
legmagasabb fokú védelmének biztosítása 
érdekében, beleértve videokonferencia 
alkalmazását is. E védelemnek 
biztosítania kell azt is, hogy az 
emberkereskedelem tanúként fellépő 
sértettjének személyazonosságát ne 
közöljék

Or. en
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Módosítás 175
Anna Hedh, Silvia Costa

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 
emberkereskedelem áldozatai egyedi 
kockázatértékelés alapján megfelelő 
védelemben részesüljenek, többek között –
szükség esetén, valamint a nemzeti 
jogszabályokban vagy eljárásokban 
meghatározott indokok alapján – részt 
vehessenek a tanúvédelmi programokban 
vagy más hasonló intézkedésekben.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 
emberkereskedelem áldozatai egyedi 
kockázatértékelés alapján megfelelő 
védelemben részesüljenek, többek között –
szükség esetén, valamint a nemzeti 
jogszabályokban vagy eljárásokban 
meghatározott indokok alapján – részt 
vehessenek a tanúvédelmi programokban 
vagy más hasonló intézkedésekben. A 
tagállamok a nemzeti jogszabályokban 
vagy eljárásokban meghatározott 
jogalappal összhangban biztosítják az 
emberkereskedelem áldozatainak 
támogatása és befogadása iránt 
elkötelezett nem kormányzati szervezetek 
megtorlásokkal, fenyegetésekkel és 
megfélemlítéssel szembeni védelmét is.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 
emberkereskedelem áldozatai egyedi 
kockázatértékelés alapján megfelelő
védelemben részesüljenek, többek között –
szükség esetén, valamint a nemzeti 
jogszabályokban vagy eljárásokban 
meghatározott indokok alapján – részt 
vehessenek a tanúvédelmi programokban 
vagy más hasonló intézkedésekben.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 
emberkereskedelem áldozatai egyedi 
kockázatértékelés alapján megfelelő 
védelemben részesüljenek, többek között –
szükség esetén, valamint a nemzeti 
jogszabályokban vagy eljárásokban 
meghatározott indokok alapján – részt 
vehessenek a tanúvédelmi programokban 
vagy más hasonló intézkedésekben. Az 
egyedi kockázatértékelésnek figyelembe 
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kell vennie az áldozat olyan körülményeit, 
amelyek többek között neme, terhessége, 
egészségügyi állapota vagy 
fogyatékossága, bevándorlói jogállása 
miatt különösen sebezhetővé teszik az 
áldozatot.

Or. en

Módosítás 177
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 
emberkereskedelem áldozatai egyedi 
kockázatértékelés alapján megfelelő 
védelemben részesüljenek, többek között –
szükség esetén, valamint a nemzeti 
jogszabályokban vagy eljárásokban 
meghatározott indokok alapján – részt 
vehessenek a tanúvédelmi programokban 
vagy más hasonló intézkedésekben. 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 
emberkereskedelem áldozatai egyedi 
kockázatértékelés alapján megfelelő 
védelemben részesüljenek, többek között –
szükség esetén, valamint a nemzeti 
jogszabályokban vagy eljárásokban 
meghatározott indokok alapján – részt 
vehessenek a tanúvédelmi programokban 
vagy más hasonló intézkedésekben. Az 
egyedi kockázatértékelésnek figyelembe 
kell vennie az áldozat olyan körülményeit, 
amelyek többek között neme, terhessége, 
egészségügyi állapota vagy 
fogyatékossága, bevándorlói jogállása 
miatt különösen sebezhetővé teszik az 
áldozatot.

Or. en
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Módosítás 178
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az emberkereskedelem kiskorú 
áldozatai segítségben és támogatásban 
részesülnek, valamint védelmi 
intézkedéseket hoznak érdekükben, a 
gyermek mindenek felett álló érdekeinek 
figyelembevételével. 

(1) Az emberkereskedelem kiskorú 
áldozatai segítségben és támogatásban 
részesülnek, valamint védelmi 
intézkedéseket hoznak érdekükben, a 
gyermek mindenek felett álló érdekeinek 
figyelembevételével. A tagállamok 
szorosan együttműködnek a civil 
társadalmi szervezetekkel, ezen belül az 
emberkereskedelem, a férfiak által nők 
kárára elkövetett erőszak, valamint a 
kizsákmányolás különböző formái –
többek között a szexuális kizsákmányolás 
– áldozatai számára szolgáltatásokat 
nyújtó civil társadalmi szervezetekkel.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az emberkereskedelem kiskorú 
áldozatai segítségben és támogatásban 
részesülnek, valamint védelmi 
intézkedéseket hoznak érdekükben, a 
gyermek mindenek felett álló érdekeinek 
figyelembevételével.

(1) Az emberkereskedelem kiskorú 
áldozatai segítségben és támogatásban 
részesülnek, valamint védelmi 
intézkedéseket hoznak érdekükben, a 
gyermek mindenek felett álló érdekeinek 
figyelembevételével. A tagállamok 
szorosan együttműködnek a civil 
társadalmi szervezetekkel, ezen belül az 
emberkereskedelem, a férfiak által nők 
kárára elkövetett erőszak, valamint a 
kizsákmányolás különböző formái –
többek között a szexuális kizsákmányolás 
– áldozatai számára szolgáltatásokat 
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nyújtó civil társadalmi szervezetekkel.

Or. en

Módosítás 180
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az emberkereskedelem kiskorú 
áldozatai segítségben és támogatásban 
részesülnek, valamint védelmi 
intézkedéseket hoznak érdekükben, a 
gyermek mindenek felett álló érdekeinek 
figyelembevételével.

(1) Az emberkereskedelem kiskorú 
áldozatai segítségben és támogatásban 
részesülnek, valamint védelmi 
intézkedéseket hoznak érdekükben, a 
gyermek mindenek felett álló érdekeinek 
figyelembevételével, és a nemzetközi 
emberi jogi normák tiszteletben tartásával. 

Or. en

Módosítás 181
Salvatore Iacolino

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok lépéseket tesznek 
annak érdekében, hogy szükség esetén 
kulturális közvetítőt és szociális munkást 
jelöljenek ki az áldozat szükségletei szerint 
kialakított megfelelő segítségnyújtási 
program kialakítására.

Or. it

Indokolás

A kulturális közvetítők és szociális munkások jelenléte biztosítja az áldozat eltérő társadalmi 
és kulturális hagyományaiból és származásából adódó lehetséges kulturális akadályok 
leküzdését.
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Módosítás 182
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
emberkereskedelem kiskorú áldozatainak 
védelmére és támogatására, fizikai és 
pszicho-szociális gyógyulásuk érdekében 
hozott konkrét rövid és hosszú távú 
intézkedéseket minden egyes kiskorú 
áldozat sajátos körülményeinek egyedi 
értékelését követően, a gyermek 
véleményének, szükségleteinek és 
aggodalmainak kellő figyelembevételével 
hajtsák végre.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
emberkereskedelem kiskorú áldozatainak 
védelmére, segítésére és támogatására, 
fizikai és pszicho-szociális gyógyulásuk 
érdekében hozott konkrét rövid és hosszú 
távú intézkedéseket minden egyes kiskorú 
áldozat sajátos körülményeinek egyedi 
értékelését követően, a gyermek 
véleményének, szükségleteinek és 
aggodalmainak kellő figyelembevételével 
hajtsák végre. Amint a hatóságok az 
emberkereskedelem kiskorú sértettjét 
azonosítják, a tagállamok gyámot és jogi 
képviselőt jelölnek ki számára, 
amennyiben a nemzeti jogszabályok 
szerint a szülői felügyeletet gyakorlók a 
közöttük és a kiskorú sértett között 
fennálló érdekellentét miatt nem 
képviselhetik a kiskorút, vagy amennyiben 
a kiskorúnak nincs kísérője vagy 
családjától elszakadt.

Or. en

Módosítás 183
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
emberkereskedelem kiskorú áldozatainak 

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
emberkereskedelem kiskorú áldozatainak 
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védelmére és támogatására, fizikai és 
pszicho-szociális gyógyulásuk érdekében 
hozott konkrét rövid és hosszú távú 
intézkedéseket minden egyes kiskorú 
áldozat sajátos körülményeinek egyedi 
értékelését követően, a gyermek 
véleményének, szükségleteinek és 
aggodalmainak kellő figyelembevételével 
hajtsák végre.

védelmére és támogatására, pszichológiai, 
orvosi és jogi segítésére, fizikai és pszicho-
szociális gyógyulásuk érdekében hozott 
konkrét rövid és hosszú távú 
intézkedéseket minden egyes kiskorú 
áldozat sajátos körülményeinek egyedi 
értékelését követően, a gyermek 
véleményének, szükségleteinek és 
aggodalmainak kellő figyelembevételével 
hajtsák végre.

Or. lt

Módosítás 184
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
illegális örökbefogadás kiskorú áldozatai 
speciális segítséget és támogatást 
kapjanak.

Or. en

Módosítás 185
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok – adott esetben és 
lehetőség szerint – intézkednek arról, hogy 
az emberkereskedelem kiskorú áldozatának 
családja segítséget és támogatást kapjon, 
amennyiben a család a tagállam területén 
tartózkodik. Különösen, a tagállamok –
adott esetben és lehetőség szerint –

(2) A tagállamok – amikor csak lehetséges
– intézkednek arról, hogy az 
emberkereskedelem kiskorú áldozatának 
családja segítséget és támogatást kapjon, 
amennyiben a család a tagállam területén 
tartózkodik. Különösen, a tagállamok –
adott esetben és lehetőség szerint –
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alkalmazzák a 2001/220/IB tanácsi 
kerethatározat 4. cikkét az érintett családra.

alkalmazzák a 2001/220/IB tanácsi 
kerethatározat 4. cikkét az érintett családra.

Or. it

Indokolás

A módosítás megerősíti e bekezdés megfogalmazását, amelynek célja, hogy az 
emberkereskedelem áldozatául esett kiskorúak és családjaik számára a szükséges támogatást 
és segítségnyújtást biztosítsa annak érdekében, hogy ezek a kiszolgáltatott személyek a lehető 
legnagyobb támogatást kapják.

Módosítás 186
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Kísérő nélküli vagy családjától 
elszakadt kiskorú esetében intézkedéseket 
hoznak a tartós megoldás megtalálása 
céljából, elsősorban a gyermek mindenek 
felett álló érdekeinek szem előtt tartásával 
és az összes eljárási garancia beépítésével. 
Tartós megoldás lehet a befogadó 
társadalomba való beilleszkedés, a 
családdal való egyesítés egy másik 
tagállamban vagy harmadik országban, 
illetve a kiskorú hazatérése és családjával 
való újraegyesítése a származás szerinti 
országban. A befogadó társadalomba való 
beilleszkedés esetén sor kerülhet arra, 
hogy az ügyet az emberkereskedelem 
nemzetközi védelemre szoruló kiskorú 
áldozatai esetében illetékes nemzeti 
menekültügyi hatóságokhoz utalják.

Or. en
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Módosítás 187
Lívia Járóka

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha a család nem tartózkodik a 
tagállam területén, a tagállam – anélkül, 
hogy a kiskorút kitenné annak a 
veszélynek, hogy ismét az 
emberkereskedelem áldozatává váljon –
segítséget biztosít a kiskorúnak a 
visszatéréshez és a családjához való 
visszajutáshoz, vagy a családjával egy 
másik tagállamban vagy egy harmadik 
országban való egyesítéséhez, amennyiben 
ez szolgálja a kiskorú mindenek felett álló 
érdekét; ha e lehetőségek egyike sem áll 
fenn, vagy nem felel meg a kiskorú 
mindenek felett álló érdekének, a 
tagállam tartós megoldást talál a kiskorú 
számára a kiskorú mindenek felett álló 
érdekének megfelelően, beleértve az 
ügynek az emberkereskedelem nemzetközi 
védelemre szoruló kiskorú áldozatai 
esetében illetékes nemzeti menekültügyi 
hatóságokhoz való utalását.

Or. en

Módosítás 188
Salvatore Iacolino

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok a nem kormányzati 
szervezetekkel, a kormányzati 
ügynökségekkel és a nemzetközi 
szervezetekkel együttműködve közvetlen 
segélyprogramokat hoznak létre az 
áldozatok származási hely szerinti 
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országba való önkéntes visszatérésének és 
ottani újbóli beilleszkedésének lehetőség 
szerinti megkönnyítésére.

Or. it

Indokolás

Az áldozatok származásuk szerinti országba való visszatérésének és ottani újbóli 
beilleszkedésének – amennyiben azt a biztonsági körülmények engedik – teljesen önkéntesnek 
kell lennie, teljes mértékben figyelembe véve mindenek felett álló érdekeiket.

Módosítás 189
Elena Oana Antonescu

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy a 
nyomozások és büntetőeljárások során az 
igazságszolgáltatási hatóságok különleges 
képviselőt jelöljenek ki az 
emberkereskedelem kiskorú sértettje 
számára, amennyiben a nemzeti 
jogszabályok szerint a szülői felügyeletet 
gyakorlók a közöttük és a kiskorú sértett 
között fennálló érdekellentét miatt nem 
képviselhetik a kiskorút, vagy amennyiben 
a kiskorúnak nincs kísérője vagy 
családjától elszakadt.

(1) A tagállamok megteszik az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy a 
nyomozások és büntetőeljárások során az 
igazságszolgáltatási hatóságok különleges 
képviselőt jelöljenek ki az 
emberkereskedelem kiskorú sértettje 
számára, amennyiben a nemzeti 
jogszabályok szerint a szülői felügyeletet 
gyakorlók a közöttük és a kiskorú sértett 
között fennálló érdekellentét miatt nem 
képviselhetik a kiskorút, vagy amennyiben 
a kiskorúnak nincs kísérője vagy 
családjától elszakadt.
A kijelölt különleges képviselő 
tanácsadást és védelmet nyújt a 
kiskorúnak, és gondoskodik arról, hogy 
minden döntés a kiskorú mindenek felett 
álló érdekének megfelelően szülessen 
meg, és szükség esetén jogi képviseletet 
gyakorol a kiskorú érdekében. 
A jogi képviselővel konzultálni kell és 
tájékoztatást kell nyújtani számára a 
kiskorúval kapcsolatos valamennyi 
intézkedés vonatkozásában. A jogi 
képviselőnek megfelelő szakértelemmel 
kell rendelkeznie ahhoz, hogy biztosítsa a 
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kiskorú érdekeinek védelmét és jogi, 
szociális, egészségügyi, pszichológiai, 
anyagi és nevelési szükségleteinek 
megfelelő kielégítését. 

Or. en

Indokolás

A kijelölt különleges képviselő szerepét és képesítését pontosítani kell.

Módosítás 190
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kiskorú sértett kihallgatására – szükség 
esetén – az e célra kialakított vagy 
alkalmassá tett helyiségben kerüljön sor;

b) a kiskorú sértett kihallgatására – szükség 
esetén – az e célra kialakított vagy 
alkalmassá tett helyiségben kerüljön sor, 
ahol biztonságban érzi magát;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a kiskorú védelmének erősítését célozza.

Módosítás 191
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kiskorú sértett kihallgatását – szükség 
esetén – erre kiképzett szakemberek 
végezzék vagy a kihallgatás azok 
közreműködésével történjen;

c) a kiskorú sértett kihallgatását – szükség 
esetén – többek között az emberi jogok, a 
nőjog és a nemek közötti egyenlőség terén 
képzésben részesült, erre kiképzett 
szakemberek végezzék, vagy a kihallgatás 
azok közreműködésével történjen;

Or. en
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Módosítás 192
Salvatore Iacolino

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a kiskorú sértettet elkísérheti jogi 
képviselője, vagy – indokolt esetben – a 
választása szerinti nagykorú személy, 
hacsak az adott személy tekintetében nem 
hoztak ezzel ellentétes indokolással ellátott 
határozatot.

f) a kiskorú sértettet elkísérheti jogi 
képviselője és/vagy az érintett szociális 
szolgálatok által kifejezetten e célra 
kijelölt gyám és/vagy – indokolt esetben –
a választása szerinti nagykorú személy, 
hacsak az adott személy tekintetében nem 
hoztak ezzel ellentétes indokolással ellátott 
határozatot.

Or. it

Indokolás

E három szereplő – képviselő, gyám vagy felnőtt – olyan választási lehetőségeket jelent, 
amelyek mind különbözőképpen megfelelőek, és a kiskorú igényeinek vagy kívánságának 
megfelelő közös vagy egyenkénti jelenlétüket biztosítani kell az áldozat érdekeinek 
legmesszebbmenő védelme érdekében.

Módosítás 193
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a kiskorú sértettet elkísérheti jogi 
képviselője, vagy – indokolt esetben – a 
választása szerinti nagykorú személy, 
hacsak az adott személy tekintetében nem 
hoztak ezzel ellentétes indokolással ellátott 
határozatot. 

f) a kiskorú sértettet elkíséri kijelölt 
gyámja, jogi képviselője, vagy – indokolt 
esetben – a választása szerinti nagykorú 
személy, hacsak az adott személy 
tekintetében nem hoztak ezzel ellentétes, 
indokolással ellátott határozatot.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás a kiskorú védelmének erősítését célozza.

Módosítás 194
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket az emberkereskedelemhez 
kapcsolódó kizsákmányolás bármely 
formáját ösztönző kereslet visszaszorítása 
érdekében.

(1) A tagállamok a jogi és közigazgatási 
rendelkezések tekintetében és az általános 
és a szakképzés terén – és a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos kérdések 
vonatkozásában is – meghozzák a
megfelelő intézkedéseket, valamint az 
egyéb szükséges intézkedéseket az 
emberkereskedelemhez kapcsolódó 
kizsákmányolás bármely formáját ösztönző 
kereslet visszaszorítása érdekében.

Or. lt

Módosítás 195
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket az emberkereskedelemhez 
kapcsolódó kizsákmányolás bármely 
formáját ösztönző kereslet visszaszorítása 
érdekében. 

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket az emberkereskedelemhez 
kapcsolódó kizsákmányolás bármely 
formáját ösztönző kereslet visszaszorítása 
és megszüntetése érdekében. 

Or. en
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Módosítás 196
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges
intézkedéseket az emberkereskedelemhez 
kapcsolódó kizsákmányolás bármely 
formáját ösztönző kereslet visszaszorítása 
érdekében.

(1) A tagállamok meghozzák a 
leghatározottabb intézkedéseket az 
emberkereskedelemhez kapcsolódó 
kizsákmányolás bármely formáját ösztönző 
kereslet visszaszorítása érdekében.

Or. en

Módosítás 197
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket – mint például tájékoztató 
és felvilágosító kampányok, kutatási és 
oktatási programok, adott esetben a civil 
társadalmi szervezetekkel együttműködve 
–, amelyek célja a felvilágosítás, és azon
kockázat csökkentése, hogy az emberek, 
különösen a kiskorúak, az 
emberkereskedelem áldozatává váljanak.

(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket – mint például tájékoztató 
és felvilágosító kampányok, kutatási és 
oktatási programok, adott esetben a civil 
társadalmi szervezetekkel együttműködve 
–, amelyek célja a felvilágosítás, és azon 
kockázat csökkentése, hogy az emberek, 
különösen a kiskorúak, az 
emberkereskedelem áldozatává váljanak. 
Az EU hasonló kezdeményezéseket indít a 
harmadik országokban az 
emberkereskedelemmel kapcsolatos 
figyelemfelkeltés érdekében.

Or. en
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Módosítás 198
Anna Záborská

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket – mint például tájékoztató 
és felvilágosító kampányok, kutatási és 
oktatási programok, adott esetben a civil 
társadalmi szervezetekkel együttműködve 
–, amelyek célja a felvilágosítás, és azon 
kockázat csökkentése, hogy az emberek, 
különösen a kiskorúak, az 
emberkereskedelem áldozatává váljanak.

(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket – mint például tájékoztató 
és felvilágosító kampányok, kutatási és 
oktatási programok, adott esetben a civil 
társadalmi szervezetekkel és más érintett 
érdekelt felekkel együttműködve –, 
amelyek célja a felvilágosítás, és azon 
kockázat csökkentése, hogy az emberek, 
különösen a kiskorúak, az 
emberkereskedelem áldozatává váljanak.

Or. en

Indokolás

Tanácsos átfogóbb, kevésbé szűk megfogalmazást használni, hogy a lehető legtöbb érdekelt 
fél bekerüljön az intézkedés hatálya alá.

Módosítás 199
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket – mint például tájékoztató 
és felvilágosító kampányok, kutatási és 
oktatási programok, adott esetben a civil 
társadalmi szervezetekkel együttműködve 
–, amelyek célja a felvilágosítás, és azon 
kockázat csökkentése, hogy az emberek, 
különösen a kiskorúak, az 
emberkereskedelem áldozatává váljanak.

(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket – mint például tájékoztató 
és felvilágosító kampányok, kutatási és 
oktatási programok, adott esetben a civil 
társadalmi szervezetekkel együttműködve 
–, amelyek célja a felvilágosítás, és azon 
kockázat csökkentése, hogy az emberek, 
különösen a kiskorúak és a nők, az 
emberkereskedelem áldozatává váljanak.

Or. en
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Módosítás 200
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A bővítési politika részeként a 
lehetséges áldozatokat célzó 
figyelemfelkeltő kampányokon és a civil 
társadalom megerősítésén keresztül 
végzett megelőzés rendkívül fontos, mivel 
a lehetséges tagjelölt és tagjelölt országok 
gyakran az áldozatok származás szerinti, 
tranzit- és/vagy célországai, így az EU és 
tagállamai figyelmének középpontjában 
kell állniuk.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok a nők szerepének 
megerősítését célzó intézkedéseket hoznak 
annak érdekében, hogy csökkentsék a nők 
kiszolgáltatottságát és annak kockázatát, 
hogy az emberkereskedelem áldozatává 
váljanak.

Or. en
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Módosítás 202
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok előmozdítják az 
áldozatokkal és a lehetséges áldozatokkal 
várhatóan kapcsolatba kerülő hivatalos 
személyek – többek között a helyszíni 
szolgálatban lévő rendőrtisztek, határőrök, 
munkaügyi felügyelők, egészségügyi 
dolgozók és konzulátusi személyzet –
rendszeres képzését annak érdekében, hogy 
képesek legyenek felismerni és megfelelő 
bánásmódban részesíteni az 
emberkereskedelem áldozatait és 
lehetséges áldozatait.

(3) A tagállamok előmozdítják az 
emberkereskedelem áldozataival és 
lehetséges áldozataival várhatóan 
kapcsolatba kerülő hivatalos személyek –
többek között rendőrtisztek, határőrök, 
bevándorlási tisztviselők, államügyészek, 
ügyvédek, a bírói testület tagjai és a 
bírósági tisztviselők, munkaügyi 
felügyelők, szociális munkások, 
gyermekgondozási és egészségügyi 
dolgozók és konzulátusi személyzet, illetve 
a helyi körülményektől függően a 
hivatalos személyek más csoportjait is 
esetlegesen bevonva – rendszeres képzését 
annak érdekében, hogy képesek legyenek 
felismerni és megfelelő bánásmódban 
részesíteni az emberkereskedelem 
áldozatait és lehetséges áldozatait.

Or. lt

Módosítás 203
Salvatore Iacolino

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok előmozdítják az 
áldozatokkal és a lehetséges áldozatokkal 
várhatóan kapcsolatba kerülő hivatalos 
személyek – többek között a helyszíni 
szolgálatban lévő rendőrtisztek, határőrök, 
munkaügyi felügyelők, egészségügyi 
dolgozók és konzulátusi személyzet –
rendszeres képzését annak érdekében, hogy 
képesek legyenek felismerni és megfelelő 

3. A tagállamok előmozdítják az 
áldozatokkal és a lehetséges áldozatokkal 
várhatóan kapcsolatba kerülő hivatalos 
személyek – többek között a helyszíni 
szolgálatban lévő rendőrtisztek, határőrök, 
munkaügyi felügyelők, egészségügyi 
dolgozók és konzulátusi személyzet –
rendszeres képzését annak érdekében, hogy 
képesek legyenek felismerni és megfelelő 
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bánásmódban részesíteni az 
emberkereskedelem áldozatait és 
lehetséges áldozatait.

bánásmódban részesíteni az 
emberkereskedelem áldozatait és 
lehetséges áldozatait. Ez a rendelkezés 
alkalmazandó a tolmácsokra is, 
amennyiben szolgáltatásaikat igénybe 
veszik.

Or. it

Indokolás

Tekintettel a bűncselekmény határokon átnyúló jellegére, nagyon valószínű, hogy az 
emberkereskedelem áldozatai nem beszélik azon tagállam nyelvét, ahol a bűncselekmény 
tényét megállapítják. A tolmácsok számára biztosított megfelelő képzés tehát egybecseng azzal 
az igénnyel, hogy a szakembereket (a rendőröket, a köztisztviselőket, a konzulátusi 
személyzetet, az egészségügyi dolgozókat) ellássák a megfelelő speciális szaktudással.

Módosítás 204
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok előmozdítják az 
áldozatokkal és a lehetséges áldozatokkal 
várhatóan kapcsolatba kerülő hivatalos 
személyek – többek között a helyszíni 
szolgálatban lévő rendőrtisztek, határőrök, 
munkaügyi felügyelők, egészségügyi 
dolgozók és konzulátusi személyzet –
rendszeres képzését annak érdekében, hogy 
képesek legyenek felismerni és megfelelő 
bánásmódban részesíteni az 
emberkereskedelem áldozatait és 
lehetséges áldozatait.

(3) A tagállamok előmozdítják az 
áldozatokkal és a lehetséges áldozatokkal 
várhatóan kapcsolatba kerülő hivatalos 
személyek – többek között a helyszíni 
szolgálatban lévő rendőrtisztek, határőrök, 
munkaügyi felügyelők, egészségügyi 
dolgozók és konzulátusi személyzet –
rendszeres képzését az emberi jogok, a 
nőjog és a nemek közötti egyenlőség 
területén annak érdekében, hogy képesek 
legyenek felismerni és megfelelő 
bánásmódban részesíteni az 
emberkereskedelem áldozatait és 
lehetséges áldozatait.

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

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok előmozdítják az 
áldozatokkal és a lehetséges áldozatokkal 
várhatóan kapcsolatba kerülő hivatalos 
személyek – többek között a helyszíni 
szolgálatban lévő rendőrtisztek, határőrök, 
munkaügyi felügyelők, egészségügyi 
dolgozók és konzulátusi személyzet –
rendszeres képzését annak érdekében, hogy 
képesek legyenek felismerni és megfelelő 
bánásmódban részesíteni az 
emberkereskedelem áldozatait és 
lehetséges áldozatait.

(3) A tagállamok előmozdítják az 
áldozatokkal és a lehetséges áldozatokkal 
várhatóan kapcsolatba kerülő hivatalos 
személyek – többek között a helyszíni 
szolgálatban lévő rendőrtisztek, határőrök, 
munkaügyi felügyelők, egészségügyi 
dolgozók és konzulátusi személyzet –
rendszeres képzését annak érdekében, hogy 
bővítsék ismereteiket a nemek közötti 
egyenlőség tekintetében, és hogy képesek 
legyenek felismerni és megfelelő 
bánásmódban részesíteni az 
emberkereskedelem áldozatait és 
lehetséges áldozatait.

Or. en

Módosítás 206
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
a hatáskörrel rendelkező állami 
hatóságok között az információgyűjtés és -
megosztás, valamint a legjobb gyakorlatok 
cseréje terén megvalósuló együttműködés 
és koordináció fokozása, valamint a civil 
társadalom részvételének ösztönzése 
érdekében.

Or. en
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Módosítás 207
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok mérlegelik intézkedések 
meghozatalát annak érdekében, hogy 
bűncselekménnyé nyilvánítsák a 2. 
cikkben említett, kizsákmányolás tárgyát 
képező szolgáltatások igénybevételét, 
amennyiben a szolgáltatást igénybe 
vevőnek tudomása van arról, hogy az 
illető a 2. cikkben említett valamely 
bűncselekmény áldozata.

törölve

Or. en

Módosítás 208
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok mérlegelik intézkedések 
meghozatalát annak érdekében, hogy 
bűncselekménnyé nyilvánítsák a 2. cikkben 
említett, kizsákmányolás tárgyát képező 
szolgáltatások igénybevételét, amennyiben 
a szolgáltatást igénybe vevőnek tudomása 
van arról, hogy az illető a 2. cikkben 
említett valamely bűncselekmény áldozata.

(4) A tagállamok intézkedéseket hoznak
annak érdekében, hogy bűncselekménnyé 
nyilvánítsák a 2. cikkben említett, 
kizsákmányolás tárgyát képező 
szolgáltatások igénybevételét, amennyiben 
a szolgáltatást igénybe vevőnek tudomása 
van arról, hogy az illető a 2. cikkben 
említett valamely bűncselekmény áldozata, 
kivéve ha az ügyfél segítette az 
áldozatokat, vagy kivéve, ha a szolgáltatás 
igénybe vételét az igénybevevők életét 
fenyegető konkrét kockázat vagy 
emberiességi indokok határozták meg, 
vagy valamely személyt erősen 
kényszerítettek a szolgáltatások igénybe 
vételére, vagy ha az ügyfél segítséget 
nyújtott az áldozat azonosításához és 
megmentéséhez.
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Or. en

Módosítás 209
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok mérlegelik intézkedések 
meghozatalát annak érdekében, hogy 
bűncselekménnyé nyilvánítsák a 2. cikkben 
említett, kizsákmányolás tárgyát képező 
szolgáltatások igénybevételét, amennyiben 
a szolgáltatást igénybe vevőnek tudomása 
van arról, hogy az illető a 2. cikkben 
említett valamely bűncselekmény áldozata.

(4) A tagállamok intézkedéseket hoznak
annak érdekében, hogy bűncselekménnyé 
nyilvánítsák a 2. cikkben említett, 
kizsákmányolás tárgyát képező 
szolgáltatások igénybevételét, amennyiben 
a szolgáltatást igénybe vevőnek tudomása 
van arról, hogy az illető a 2. cikkben 
említett valamely bűncselekmény áldozata.

Or. en

Módosítás 210
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok mérlegelik intézkedések 
meghozatalát annak érdekében, hogy 
bűncselekménnyé nyilvánítsák a 2. cikkben 
említett, kizsákmányolás tárgyát képező 
szolgáltatások igénybevételét, amennyiben 
a szolgáltatást igénybe vevőnek tudomása 
van arról, hogy az illető a 2. cikkben 
említett valamely bűncselekmény áldozata. 

(4) A tagállamok intézkedéseket hoznak
annak érdekében, hogy bűncselekménnyé 
nyilvánítsák a 2. cikkben említett, 
kizsákmányolás tárgyát képező 
szolgáltatások igénybevételét, amennyiben 
a szolgáltatást igénybe vevőnek tudomása 
van arról, hogy az illető a 2. cikkben 
említett valamely bűncselekmény áldozata. 
A szexuális kizsákmányolás sajátos 
formája tekintetében a tagállamok 
intézkedéseket hoznak annak érdekében, 
hogy bűncselekménnyé nyilvánítsák a 
kizsákmányolás tárgyát képező 
szolgáltatások igénybevételét, tekintet 
nélkül arra, hogy az igénybe vevőnek 
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tudomása van-e arról, hogy az adott 
személy emberkereskedelem áldozata.

Or. en

Módosítás 211
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok mérlegelik intézkedések 
meghozatalát annak érdekében, hogy 
bűncselekménnyé nyilvánítsák a 2. cikkben 
említett, kizsákmányolás tárgyát képező 
szolgáltatások igénybevételét, amennyiben 
a szolgáltatást igénybe vevőnek tudomása 
van arról, hogy az illető a 2. cikkben 
említett valamely bűncselekmény áldozata. 

(4) A tagállamok jogi és más jellegű
intézkedéseket hoznak annak érdekében, 
hogy bűncselekménnyé nyilvánítsák a 2. 
cikkben említett, kizsákmányolás tárgyát 
képező szolgáltatások igénybevételét, 
amennyiben a szolgáltatást igénybe 
vevőnek tudomása van arról, hogy az illető 
a 2. cikkben említett valamely 
bűncselekmény áldozata.

Or. lt

Módosítás 212
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok mérlegelik intézkedések 
meghozatalát annak érdekében, hogy 
bűncselekménnyé nyilvánítsák a 2. cikkben 
említett, kizsákmányolás tárgyát képező 
szolgáltatások igénybevételét, amennyiben 
a szolgáltatást igénybe vevőnek tudomása 
van arról, hogy az illető a 2. cikkben 
említett valamely bűncselekmény áldozata.

(4) A tagállamok intézkedéseket hoznak
annak érdekében, hogy bűncselekménnyé 
nyilvánítsák a 2. cikkben említett, 
kizsákmányolás tárgyát képező 
szolgáltatások igénybevételét, amennyiben 
a szolgáltatást igénybe vevőnek tudomása 
van arról, hogy az illető a 2. cikkben 
említett valamely bűncselekmény áldozata.

Or. en
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Indokolás

Az emberkereskedelem áldozatává vált személyek által „felkínált” szolgáltatások 
igénybevételének bűncselekménnyé nyilvánítása – azokban az esetekben, ha az igénybe vevő 
tudja, hogy az illető emberkereskedelem áldozata – megelőző hatással lehet az 
emberkereskedelemre.

Módosítás 213
Anna Záborská

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok mérlegelik intézkedések 
meghozatalát annak érdekében, hogy 
bűncselekménnyé nyilvánítsák a 2. cikkben 
említett, kizsákmányolás tárgyát képező 
szolgáltatások igénybevételét, amennyiben 
a szolgáltatást igénybe vevőnek tudomása 
van arról, hogy az illető a 2. cikkben 
említett valamely bűncselekmény áldozata.

(4) A tagállamok intézkedéseket hoznak
annak érdekében, hogy bűncselekménnyé 
nyilvánítsák a 2. cikkben említett, 
kizsákmányolás tárgyát képező 
szolgáltatások igénybevételét, amennyiben 
a szolgáltatást igénybe vevőnek tudomása 
van arról, hogy az illető a 2. cikkben 
említett valamely bűncselekmény áldozata.

Or. en

Indokolás

A rendelkezés módosítani kívánt részében említett cselekmény olyan súlyú, hogy büntetést 
érdemel.

Módosítás 214
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben a szolgáltatás 
igénybevételét az igénybevevők életét 
fenyegető konkrét kockázat határozta 
meg, vagy a szolgáltatást azért vették 
igénybe, hogy emberiességi okokból 
segítséget nyújtsanak az áldozatnak, vagy 
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az adott személyt erővel kényszerítették a 
szolgáltatások igénybevételére, a 
szankciók alkalmazhatóságának 
megállapításához eseti alapon végrehajtott 
értékelésre van szükség.

Or. en

Módosítás 215
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok létrehoznak vagy 
támogatják a meglevő ingyenes, egységes 
európai számon hívható többnyelvű 
forródrótot azzal a céllal, hogy az 
áldozatok számára nyújtandó segítség első 
lépéseként szolgáljon. A tagállamok 
emellett az ingyenes forródrót EU-n 
kívülről való elérhetővé tételének 
lehetőségét is mérlegelik.

Or. en

Módosítás 216
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamoknak a bűnmegelőzéshez 
vezető módon össze kell hangolniuk 
munkájukat és együtt kell működniük a 
határokon átnyúló bűnözés terén. A 
bűnüldöző ügynökségek közötti 
információmegosztás, a legjobb 
gyakorlatok cseréje és a folyamatos nyílt 
párbeszéd az emberkereskedelem 
felszámolására irányuló pozitív és 
megelőző lépések. 
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Or. en

Módosítás 217
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A kényszermunkával előállított áruk 
és szolgáltatások iránti kereslet 
csökkentése érdekében az Európai 
Uniónak ösztönöznie kell a büntetőjog és 
a munkajog közötti nagyobb koherenciát. 
A lelkiismeretlen munkaadókkal szembeni 
szankcióknak és a vállalkozások jogkövető 
magatartását kikényszerítő megelőző 
lépéseknek egyensúlyban kell lenniük.

Or. en

Indokolás

Az EU-n belüli kényszermunka és kizsákmányolás fokozódó probléma, amelyet a 
tagállamoknak meg kell oldaniuk.

Módosítás 218
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok törekszenek az 
emberkereskedelemmel összefüggő 
tevékenységekre adott büntetőjogi válasz 
javítására az emberkereskedők 
működésének és büntetlenségének 
megakadályozása érdekében.

Or. en
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Módosítás 219
Anna Hedh, Silvia Costa

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket a nemzeti előadók 
kijelölése vagy ezzel egyenértékű 
mechanizmusok kialakítása érdekében. E 
mechanizmusok feladatai közé tartozik az 
emberkereskedelem tendenciáinak 
vizsgálata, az ellene hozott intézkedések 
eredményeinek értékelése és a megfelelő 
nemzeti hatóságok felé történő 
jelentéstétel.

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket a független nemzeti 
előadók kijelölése vagy ezzel egyenértékű 
mechanizmusok kialakítása érdekében. E 
mechanizmusok feladatai közé tartozik az 
összehasonlítható statisztikák gyűjtése, az 
emberkereskedelem tendenciáinak és a 
védelmi és segítségnyújtási 
mechanizmusok vizsgálata szoros 
együttműködésben a részt vevő szociális 
szereplőkkel és a terület elismert és aktív 
nem kormányzati szervezeteivel, az ellene 
hozott intézkedések eredményeinek 
értékelése és a megfelelő nemzeti 
hatóságok és az emberkereskedelem elleni 
lépések uniós koordinátora felé legalább 
évente egyszer történő jelentéstétel.

Or. en

Módosítás 220
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket a nemzeti előadók 
kijelölése vagy ezzel egyenértékű 
mechanizmusok kialakítása érdekében. E 
mechanizmusok feladatai közé tartozik az 
emberkereskedelem tendenciáinak 
vizsgálata, az ellene hozott intézkedések 
eredményeinek értékelése és a megfelelő 
nemzeti hatóságok felé történő 
jelentéstétel.

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket a nemzeti előadók 
kijelölése vagy ezzel egyenértékű 
mechanizmusok kialakítása érdekében. E 
mechanizmusok feladatai közé tartozik az 
emberkereskedelem tendenciáinak 
vizsgálata, az ellene hozott intézkedések 
eredményeinek értékelése és a megfelelő 
nemzeti hatóságok felé történő 
jelentéstétel.
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Az emberkereskedelem elleni lépések  
uniós koordinátora, akinek hivatalát a 
Igazságügyek, Szabadság és Biztonság 
Főigazgatóságán belül állítják fel, 
együttműködik a nemzeti előadókkal vagy 
a velük egyenértékű mechanizmusokkal, 
és biztosítja a tagállamok és az EU-
intézmények, a Frontex, az Europol, az 
Interpol, a nem kormányzati szervezetek 
és a többi e területen tevékenykedő 
kulcsszereplő közötti együttműködést az 
emberkereskedelem elleni küzdelem terén.

Or. en

Indokolás

Az, emberkereskedelem elleni lépések uniós koordinátora, aki biztosítaná a tagállamok közötti 
szorosabb együttműködést és az uniós intézményeknek jelentene, előnyös lenne az EU 
számára. E koordinátornak azonban nem külön szervnek kellene lennie, hanem a további 
adminisztratív terhek és költségek elkerülése érdekében az Igazságügyek, Szabadság és 
Biztonság Főigazgatóságán belül kellene létrehozni e hivatalt.

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

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket a nemzeti előadók 
kijelölése vagy ezzel egyenértékű 
mechanizmusok kialakítása érdekében. E 
mechanizmusok feladatai közé tartozik az 
emberkereskedelem tendenciáinak 
vizsgálata, az ellene hozott intézkedések 
eredményeinek értékelése és a megfelelő 
nemzeti hatóságok felé történő 
jelentéstétel. 

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket a nemzeti előadók 
kijelölése vagy ezzel egyenértékű 
mechanizmusok kialakítása érdekében. E 
mechanizmusok feladatai közé tartozik – a 
civil társadalmi szervezetekkel 
együttműködésben – az 
emberkereskedelem tendenciáinak 
vizsgálata, az ellene hozott intézkedések 
eredményeinek értékelése és a megfelelő 
nemzeti és uniós hatóságok felé történő 
jelentéstétel. A nemzeti előadóknak 
politikailag függetlennek és 
pártsemlegesnek kell lenniük, és elegendő 
pénzügyi forrással kell rendelkezniük.
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Or. en

Módosítás 222
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket a nemzeti előadók 
kijelölése vagy ezzel egyenértékű 
mechanizmusok kialakítása érdekében. E 
mechanizmusok feladatai közé tartozik az 
emberkereskedelem tendenciáinak 
vizsgálata, az ellene hozott intézkedések 
eredményeinek értékelése és a megfelelő 
nemzeti hatóságok felé történő 
jelentéstétel. 

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket a nemzeti előadók 
kijelölése vagy ezzel egyenértékű 
mechanizmusok kialakítása érdekében. E 
mechanizmusok feladatai közé tartozik az 
emberkereskedelem tendenciáinak 
vizsgálata, az ellene hozott intézkedések 
eredményeinek értékelése és a megfelelő 
nemzeti és uniós hatóságok felé történő 
jelentéstétel. A nemzeti előadóknak 
politikailag függetlennek és 
pártsemlegesnek kell lenniük, és elegendő 
pénzügyi forrással kell rendelkezniük.

Or. en

Módosítás 223
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket a nemzeti előadók 
kijelölése vagy ezzel egyenértékű 
mechanizmusok kialakítása érdekében. E 
mechanizmusok feladatai közé tartozik az 
emberkereskedelem tendenciáinak 
vizsgálata, az ellene hozott intézkedések 
eredményeinek értékelése és a megfelelő 
nemzeti hatóságok felé történő 
jelentéstétel.

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket a nemzeti előadók 
kijelölése vagy ezzel egyenértékű 
mechanizmusok kialakítása érdekében. E 
mechanizmusok feladatai közé tartozik az 
emberkereskedelem tendenciáinak 
vizsgálata, az ellene hozott intézkedések 
eredményeinek értékelése és nyomon 
követése, valamint a megfelelő nemzeti és 
uniós hatóságok felé történő jelentéstétel. 
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Módosítás 224
Anna Hedh, Silvia Costa

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az összegyűjtött információkat 
továbbítják az emberkereskedelem elleni 
lépések uniós koordinátorának, az 
Eurojustnak, az Europolnak és a 
Frontexnek. Ennek alapján és bármely 
egyéb rendelkezésre álló információ 
felhasználásával az emberkereskedelem 
elleni lépések uniós koordinátora az 
Eurojusttal, az Europollal, a Frontex-szel 
és a megfelelő társadalmi szereplőkkel, 
valamint az elismert és aktív nem 
kormányzati szervezetekkel 
együttműködésben éves jelentést készít az 
emberkereskedelem helyzetéről. A 
jelentést benyújtja az Európai 
Parlamentnek, a nemzeti parlamenteknek, 
az Európai Bizottságnak és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 225
Judith Sargentini

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az összegyűjtött információkat 
továbbítják az emberkereskedelem elleni 
lépések uniós koordinátorának, az 
Alapjogi Ügynökségnek, az Eurojustnak, 
az Europolnak, az EMTH-nak és a 
Frontexnek. Ennek alapján és bármely 
egyéb rendelkezésre álló információ 
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felhasználásával az emberkereskedelem 
elleni lépések uniós koordinátora az 
Alapjogi Ügynökséggel, az Eurojusttal, az 
Europollal, az EMTH-val és a Frontex-
szel együttműködésben éves jelentést 
készít az emberkereskedelem helyzetéről. 
A jelentést benyújtja az Európai 
Parlamentnek, a nemzeti parlamenteknek, 
az Európai Bizottságnak és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 226
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EU emberkereskedelem elleni 
koordinátora

(1) Az emberkereskedelem elleni lépések 
uniós koordinátorára vonatkozó jogi 
keretet az uniós belügyekért felelős biztos 
felügyelete mellett kell meghatározni. 

(2) Az emberkereskedelem elleni lépések 
uniós koordinátorára feladata, hogy 
biztosítsa, hogy az egyes tagállamokban és 
uniós szinten egységes megközelítést 
alkalmazzanak az emberkereskedelem 
elleni lépések tekintetében, valamint hogy
összehangolja a nemzeti előadók 
intézkedéseit, és hogy harmonizált 
nyomon követést és az európai 
intézmények felé történő jelentéstételt 
alakítson ki. Az emberkereskedelem elleni 
fellépés uniós koordinátora saját 
kezdeményezésére vagy konzultációra 
reagálva tanácsot ad valamennyi európai 
intézménynek és szervnek az 
emberkereskedelemmel összefüggő 
minden kérdésben.
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(3) Ez a cikk öt évvel az irányelvnek az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követően lép hatályba.

Or. en

Módosítás 227
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bővítési politika részeként a rendőrségi 
és igazságügyi együttműködés döntő 
jelentőségű az emberkereskedelem 
leküzdésére irányuló uniós erőfeszítések 
hatékonysága szempontjából. A 
tagállamoknak és az emberkereskedelem 
elleni fellépés uniós koordinátorának a 
kohézió érdekében biztosítaniuk kell, hogy 
az uniós politikákat a lehetséges tagjelölt 
és tagjelölt országokban azonos módon 
fogadják el. Az emberkereskedelem elleni 
harc csak akkor lehet sikeres, ha a 
kormányok, ügynökségek és szervezetek 
helyi, nemzeti és nemzetközi szinten 
együttműködnek.

Or. en


