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Pakeitimas 53
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- atsižvelgdamas į Tarybos direktyvą 
2004/81/EB dėl leidimo gyventi šalyje 
išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, kurie 
yra prekybos žmonėmis aukos arba kurie 
dalyvavo vykdant pagalbos nelegaliai 
imigracijai veiksmus, 
bendradarbiaujantiems su 
kompetentingomis institucijomis,

Or. en

Pakeitimas 54
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) prekyba žmonėmis yra nusikaltimas, 
kurio metu individo išnaudojimas yra 
pagrindinis aspektas ir kurį vykdant turi 
būti įgyvendinama trijų elementų 
kombinacija (veiksmas, priemonės, 
tikslas).

Or. en
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Pakeitimas 55
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Europos Sąjunga yra įsipareigojusi 
užkirsti kelią prekybai žmonėmis ir kovoti 
su ja, taip pat apsaugoti prekybos 
žmonėmis aukų teises. Todėl 2002 m. 
liepos 19 d. priimtas Tarybos pamatinis 
sprendimas 2002/629/TVR dėl kovos su 
prekyba žmonėmis, taip pat ES planas dėl 
prekybos žmonėmis prevencijai ir kovai su 
ja skirtų geriausios praktikos, standartų ir 
procedūrų (2005/C 311/01). Tuo pat metu 
ES imasi veiksmų ES nepriklausančiose 
kilmės ir aukų perdavimo šalyse, kuriais 
visų pirma siekiama didinti informuotumą, 
mažinti pažeidžiamumą, teikti paramą ir 
pagalbą aukoms, kovoti su pagrindinėmis 
prekybos žmonėmis priežastimis, remti 
šalis kuriant atitinkamus kovos su prekyba 
žmonėmis teisės aktus. Be to, priėmus
Tarybos pamatinį sprendimą 
2009/948/TVR dėl jurisdikcijos 
įgyvendinimo kolizijų baudžiamuosiuose 
procesuose prevencijos ir sprendimo, bus 
lengviau derinti baudžiamąjį persekiojimą 
prekybos žmonėmis bylose.

2) Europos Sąjunga yra įsipareigojusi 
užkirsti kelią prekybai žmonėmis ir kovoti 
su ja, taip pat apsaugoti prekybos 
žmonėmis aukų teises. Todėl 2002 m. 
liepos 19 d. priimtas Tarybos pamatinis 
sprendimas 2002/629/TVR dėl kovos su 
prekyba žmonėmis, taip pat ES planas dėl 
prekybos žmonėmis prevencijai ir kovai su 
ja skirtų geriausios praktikos, standartų ir 
procedūrų (2005/C 311/01). Be to, priėmus 
Tarybos pamatinį sprendimą 
2009/948/TVR dėl jurisdikcijos 
įgyvendinimo kolizijų baudžiamuosiuose 
procesuose prevencijos ir sprendimo, bus 
lengviau derinti baudžiamąjį persekiojimą 
prekybos žmonėmis bylose. Tuo pat metu 
ES imasi veiksmų ES nepriklausančiose 
kilmės ir aukų perdavimo šalyse, kuriais 
visų pirma siekiama didinti informuotumą, 
mažinti pažeidžiamumą, teikti paramą ir 
pagalbą aukoms, kovoti su pagrindinėmis 
prekybos žmonėmis priežastimis, remti 
šalis kuriant atitinkamus kovos su prekyba 
žmonėmis teisės aktus. Plėtros proceso 
apimtyje ES įtraukė kovą su prekyba 
žmonėmis į savo Stabilizacijos ir 
asociacijos susitarimus su narystės ES 
galimomis kandidatėmis ir šalimis 
kandidatėmis. Šis įsipareigojimas ir toliau 
turėtų likti svarbiu plėtros proceso 
faktoriumi.

Or. en
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Pakeitimas 56
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Skurdas yra pagrindinis prekybą 
žmonėmis skatinantis faktorius, todėl ES 
privalo imtis daugiau veiksmų, kuriais 
būtų mažinamas skurdas ES bei už jos 
ribų. 

Or. en

Pagrindimas

Praktiniame lygmenyje, viena iš pagrindinių prekybos žmonėmis priežasčių yra skurdas. 
Norint pasiekti pažangos kovoje su prekyba žmonėmis, būtina pripažinti šią problemą.

Pakeitimas 57
Anna Hedh, Silvia Costa

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Šia direktyva nustatomas integruotas 
visapusiškas požiūris į kovą su prekyba 
žmonėmis. Pagrindiniai šios direktyvos 
tikslai – geresnė prevencija, baudžiamasis 
persekiojimas ir aukų teisių apsauga. 
Vaikai yra labiau pažeidžiami, todėl jiems 
kyla didesnis pavojus tapti prekybos 
žmonėmis aukomis. Taikant šios 
direktyvos nuostatas visų pirma turi būti 
atsižvelgiama į vaiko gerovę pagal Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir 
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją.

3) Šia direktyva nustatomas integruotas ir
visapusiškas humanitarinis požiūris į kovą 
su prekyba žmonėmis, o ji turėtų būti 
įgyvendinama atsižvelgiant į Tarybos 
direktyvą 2004/81/EB dėl leidimo gyventi 
šalyje išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, 
kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba 
kurie dalyvavo vykdant nelegaliai  
imigracijai padedančius veiksmus, 
bendradarbiaujantiems su 
kompetentingomis institucijomis1 ir 2009 
m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2009/52/EB 
numatančią sankcijų ir priemonių 
nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių 
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darbdaviams būtiniausius standartus2.
Pagrindiniai šios direktyvos tikslai –
geresnė prevencija, baudžiamasis 
persekiojimas ir aukų teisių apsauga. 
Vaikai yra labiau pažeidžiami, todėl jiems 
kyla didesnis pavojus tapti prekybos 
žmonėmis aukomis. Taikant šios 
direktyvos nuostatas visų pirma turi būti 
atsižvelgiama į vaiko gerovę pagal Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir 
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją. 
Įgyvendinant šią direktyvą deramas 
dėmesys turi būti skiriamas suderinimui 
su Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2010/.../ES ... [dėl kovos su 
seksualine prievarta prieš vaikus, jų 
seksualiniu išnaudojimu ir vaikų 
pornografija, kuriuo panaikinamas 
Pamatinis sprendimas 2004/68/TVR].
_________
1 OL L 261, 2004 8 6, p. 19.
2 OL L 168, 2009 6 30, p. 24.

Or. en

Pakeitimas 58
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Šia direktyva nustatomas integruotas 
visapusiškas požiūris į kovą su prekyba 
žmonėmis. Pagrindiniai šios direktyvos 
tikslai – geresnė prevencija, baudžiamasis 
persekiojimas ir aukų teisių apsauga. 
Vaikai yra labiau pažeidžiami, todėl jiems 
kyla didesnis pavojus tapti prekybos 
žmonėmis aukomis. Taikant šios 
direktyvos nuostatas visų pirma turi būti 
atsižvelgiama į vaiko gerovę pagal Europos 

3) Šia direktyva nustatomas integruotas 
visapusiškas požiūris į kovą su prekyba 
žmonėmis ir ją įgyvendinant reikėtų 
atsižvelgti į 2004 m. balandžio 29 d. 
Tarybos direktyvą 2004/81/EB dėl leidimo 
gyventi šalyje išdavimo trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie yra prekybos žmonėmis 
aukos arba kurie dalyvavo vykdant 
nelegaliai imigracijai padedančius 
veiksmus, bendradarbiaujantiems su 

                                                                                                                                                  



AM\823510LT.doc 7/111 PE445.701v01-00

LT

Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir 
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją.

kompetentingomis institucijomis1 ir 
2009 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir 
priemonių nelegaliai esančių trečiųjų 
šalių piliečių darbdaviams būtiniausi 
standartai2. Pagrindiniai šios direktyvos 
tikslai – geresnė prevencija, baudžiamasis 
persekiojimas ir aukų teisių apsauga. 
Vaikai yra labiau pažeidžiami, todėl jiems 
kyla didesnis pavojus tapti prekybos 
žmonėmis aukomis. Taikant šios 
direktyvos nuostatas visų pirma turi būti 
atsižvelgiama į vaiko gerovę pagal Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir 
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją. 
Įgyvendinant šią direktyvą deramas 
dėmesys turi būti skiriamas suderinimui 
su Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2010/.../ES ... [dėl kovos su 
seksualine prievarta prieš vaikus, jų 
seksualiniu išnaudojimu ir vaikų 
pornografija, kuriuo panaikinamas 
Pamatinis sprendimas 2004/68/TVR].
_________
1 OL L 261, 2004 8 6, p. 19.
2 OL L 168, 2009 6 30, p. 24.

Or. en

Pakeitimas 59
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Šia direktyva nustatomas integruotas 
visapusiškas požiūris į kovą su prekyba 
žmonėmis. Pagrindiniai šios direktyvos 
tikslai – geresnė prevencija, baudžiamasis 

3) Šia direktyva nustatomas integruotas 
visapusiškas bei daugybę aspektų 
įtraukiantis požiūris į kovą su prekyba 
žmonėmis. Pagrindiniai šios direktyvos 
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persekiojimas ir aukų teisių apsauga. 
Vaikai yra labiau pažeidžiami, todėl jiems 
kyla didesnis pavojus tapti prekybos 
žmonėmis aukomis. Taikant šios 
direktyvos nuostatas visų pirma turi būti 
atsižvelgiama į vaiko gerovę pagal Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir 
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją.

tikslai – geresnė prevencija, baudžiamasis 
persekiojimas ir aukų teisių apsauga. 
Prekybomis žmonės atvejais moterys 
sudaro didžiąją dalį aukų, ypač kai 
prekybos žmonėmis tikslas yra seksualinis 
išnaudojimas. Vaikai yra labiau 
pažeidžiami, todėl jiems kyla didesnis 
pavojus tapti prekybos žmonėmis aukomis. 
Taikant šios direktyvos nuostatas visų 
pirma turi būti atsižvelgiama į vaiko 
gerovę pagal Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartiją ir Jungtinių 
Tautų vaiko teisių konvenciją. Taip pat šia 
direktyva yra pritaikomas skirtingų 
prekybos žmonėmis formų aplinkybių 
suvokimas ir ja siekiama su kiekviena 
forma kovoti pačiomis 
veiksmingiausiomis priemonėmis.  Tai 
apima aiškų lyčių aspekto įtraukimą į 
visas direktyvos nuostatas, vadovaujantis 
ES pagrindinių teisių chartija ir CEDAW 
konvencija.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Šia direktyva nustatomas integruotas 
visapusiškas požiūris į kovą su prekyba 
žmonėmis. Pagrindiniai šios direktyvos 
tikslai – geresnė prevencija, baudžiamasis 
persekiojimas ir aukų teisių apsauga. 
Vaikai yra labiau pažeidžiami, todėl jiems 
kyla didesnis pavojus tapti prekybos 
žmonėmis aukomis. Taikant šios 
direktyvos nuostatas visų pirma turi būti 
atsižvelgiama į vaiko gerovę pagal Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir 
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją. 

3) Šia direktyva nustatomas integruotas 
visapusiškas požiūris į kovą su prekyba 
žmonėmis. Prekybomis žmonės atvejais 
moterys sudaro didžiąją dalį aukų (80%), 
ypač kai prekybos žmonėmis tikslas yra 
seksualinis išnaudojimas. Pagrindiniai 
šios direktyvos tikslai – geresnė prevencija, 
baudžiamasis persekiojimas ir aukų teisių 
apsauga. Šia direktyva yra pritaikomas 
skirtingų prekybos žmonėmis formų 
aplinkybių suvokimas ir ja siekiama su 
kiekviena forma kovoti pačiomis 
veiksmingiausiomis priemonėmis. Tai 
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apima aiškų lyčių aspekto įtraukimą į 
visas direktyvos nuostatas, vadovaujantis 
ES pagrindinių teisių chartija. Vaikai yra
labiau pažeidžiami, todėl jiems kyla 
didesnis pavojus tapti prekybos žmonėmis 
aukomis. Taikant šios direktyvos nuostatas 
visų pirma turi būti atsižvelgiama į vaiko 
gerovę pagal Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartiją ir Jungtinių 
Tautų vaiko teisių konvenciją.

Or. en

Pakeitimas 61
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Jungtinių Tautų protokolas dėl prekybos 
žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, 
prevencijos, sustabdymo bei baudimo už 
vertimąsi ja, papildantis Jungtinių Tautų 
Organizacijos konvenciją prieš tarptautinį 
organizuotą nusikalstamumą, ir 2005 m. 
Europos Tarybos konvencija dėl kovos su 
prekyba žmonėmis yra esminiai žingsniai 
stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą 
kovojant su prekyba žmonėmis.

4) 1949 m. JT konvencija dėl kovos su 
žmonių prekyba ir trečiųjų asmenų 
išnaudojimu prostitucija, 2000 m. 
Jungtinių Tautų protokolas dėl prekybos 
žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, 
prevencijos, sustabdymo bei baudimo už 
vertimąsi ja, papildantis Jungtinių Tautų 
Organizacijos konvenciją prieš tarptautinį 
organizuotą nusikalstamumą, ir 2005 m. 
Europos Tarybos konvencija dėl kovos su 
prekyba žmonėmis yra esminiai žingsniai 
stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą 
kovojant su prekyba žmonėmis

Or. en
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Pakeitimas 62
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Siekiant atsižvelgti į naujausius įvykius, 
susijusius su prekyba žmonėmis, šioje 
direktyvoje nustatyta platesnė prekybos 
žmonėmis sąvoka nei Pamatiniame 
sprendime 2002/629/TVR, todėl į ją 
įtrauktos papildomos išnaudojimo formos. 
Šioje direktyvoje priverstinis elgetavimas 
turėtų būti suprantamas kaip priverstinio 
darbo arba tarnybos (toliau – paslaugos) 
forma, kaip apibrėžta 1930 m. birželio 
29 d. Tarptautinės darbo organizacijos 
Konvencijoje Nr. 29 dėl priverstinio ar 
privalomojo darbo. Todėl prekybos 
žmonėmis apibrėžtis išnaudojimą verčiant 
elgetauti apima tik tada, kai yra visi 
priverstinio darbo ar paslaugų požymiai. 
Ar sutikimas teikti tokias paslaugas galioja, 
reikėtų vertinti kiekvienu atveju atskirai, 
atsižvelgiant į atitinkamą teismo praktiką. 
Tačiau kai tai susiję su vaikais, galutinis 
sutikimas niekada neturėtų būti laikomas 
galiojančiu veiksniu. Sąvoka 
„išnaudojimas įtraukiant į nusikalstamą 
veiką“ turėtų būti aiškinamas kaip asmens 
išnaudojimas, inter alia, verčiant užsiimti 
kišenvagystėmis, vagiliavimu parduotuvėse 
ir kita panašia veika, už kurią taikomos 
bausmės ir kuri susijusi su finansiniu 
pasipelnymu. Apibrėžtis taip pat apima 
prekybą žmonėmis organų išpjovimo 
tikslu, kuri gali būti susijusi su prekyba 
organais ir kuri yra sunkus žmogaus 
orumo ir fizinio neliečiamumo pažeidimas.

5) Siekiant atsižvelgti į naujausius įvykius, 
susijusius su prekyba žmonėmis, šioje 
direktyvoje nustatyta platesnė prekybos 
žmonėmis sąvoka nei Pamatiniame 
sprendime 2002/629/TVR, todėl į ją 
įtrauktos papildomos išnaudojimo formos. 
Šioje direktyvoje priverstinis elgetavimas 
turėtų būti suprantamas kaip priverstinio 
darbo arba tarnybos (toliau – paslaugos) 
forma, kaip apibrėžta 1930 m. birželio 
29 d. Tarptautinės darbo organizacijos 
Konvencijoje Nr. 29 dėl priverstinio ar 
privalomojo darbo. Todėl prekybos 
žmonėmis apibrėžtis išnaudojimą verčiant 
elgetauti, įskaitant parduoto priklausomo 
asmens naudojimą elgetavimui, apima tik 
tada, kai yra visi priverstinio darbo ar 
paslaugų požymiai. Ar sutikimas teikti 
tokias paslaugas galioja, reikėtų vertinti 
kiekvienu atveju atskirai, atsižvelgiant į 
atitinkamą teismo praktiką. Tačiau kai tai 
susiję su vaikais, galutinis sutikimas
niekada neturėtų būti laikomas galiojančiu 
veiksniu. Sąvoka „išnaudojimas įtraukiant į 
nusikalstamą veiką“ turėtų būti aiškinamas 
kaip asmens išnaudojimas, inter alia, 
verčiant užsiimti kišenvagystėmis, 
vagiliavimu parduotuvėse ir kita panašia 
veika, už kurią taikomos bausmės ir kuri 
susijusi su finansiniu pasipelnymu. 
Apibrėžtis taip pat apima prekybą 
žmonėmis organų išpjovimo tikslu, kuri 
yra sunkus žmogaus orumo ir fizinio 
neliečiamumo pažeidimas.

Or. en
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Pakeitimas 63
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Siekiant atsižvelgti į naujausius įvykius, 
susijusius su prekyba žmonėmis, šioje 
direktyvoje nustatyta platesnė prekybos 
žmonėmis sąvoka nei Pamatiniame 
sprendime 2002/629/TVR, todėl į ją 
įtrauktos papildomos išnaudojimo formos. 
Šioje direktyvoje priverstinis elgetavimas 
turėtų būti suprantamas kaip priverstinio 
darbo arba tarnybos (toliau – paslaugos) 
forma, kaip apibrėžta 1930 m. birželio 
29 d. Tarptautinės darbo organizacijos 
Konvencijoje Nr. 29 dėl priverstinio ar 
privalomojo darbo. Todėl prekybos 
žmonėmis apibrėžtis išnaudojimą verčiant 
elgetauti apima tik tada, kai yra visi 
priverstinio darbo ar paslaugų požymiai. 
Ar sutikimas teikti tokias paslaugas galioja, 
reikėtų vertinti kiekvienu atveju atskirai, 
atsižvelgiant į atitinkamą teismo praktiką. 
Tačiau kai tai susiję su vaikais, galutinis 
sutikimas niekada neturėtų būti laikomas 
galiojančiu veiksniu. Sąvoka 
„išnaudojimas įtraukiant į nusikalstamą 
veiką“ turėtų būti aiškinamas kaip asmens 
išnaudojimas, inter alia, verčiant užsiimti 
kišenvagystėmis, vagiliavimu parduotuvėse 
ir kita panašia veika, už kurią taikomos 
bausmės ir kuri susijusi su finansiniu 
pasipelnymu. Apibrėžtis taip pat apima 
prekybą žmonėmis organų išpjovimo 
tikslu, kuri gali būti susijusi su prekyba 
organais ir kuri yra sunkus žmogaus 
orumo ir fizinio neliečiamumo pažeidimas.

5) Siekiant atsižvelgti į naujausius įvykius, 
susijusius su prekyba žmonėmis, šioje 
direktyvoje nustatyta platesnė prekybos 
žmonėmis sąvoka nei Pamatiniame 
sprendime 2002/629/TVR, todėl į ją 
įtrauktos papildomos išnaudojimo formos. 
Šioje direktyvoje priverstinis elgetavimas 
turėtų būti suprantamas kaip priverstinio 
darbo arba tarnybos (toliau – paslaugos) 
forma, kaip apibrėžta 1930 m. birželio 
29 d. Tarptautinės darbo organizacijos 
Konvencijoje Nr. 29 dėl priverstinio ar 
privalomojo darbo. Todėl prekybos 
žmonėmis apibrėžtis išnaudojimą verčiant 
elgetauti, įskaitant parduoto priklausomo 
asmens naudojimą elgetavimui,
nepriklausomai nuo jo(jos) santykio su 
nusikaltėliais, apima tik tada, kai yra visi 
priverstinio darbo ar paslaugų požymiai. 
Ar sutikimas teikti tokias paslaugas galioja, 
reikėtų vertinti kiekvienu atveju atskirai, 
atsižvelgiant į atitinkamą teismo praktiką. 
Tačiau kai tai susiję su vaikais, galutinis 
sutikimas niekada neturėtų būti laikomas 
galiojančiu veiksniu. Sąvoka 
„išnaudojimas įtraukiant į nusikalstamą 
veiką“ turėtų būti aiškinamas kaip asmens 
išnaudojimas, inter alia, verčiant užsiimti 
kišenvagystėmis, vagiliavimu parduotuvėse 
ir kita panašia veika, už kurią taikomos 
bausmės ir kuri susijusi su finansiniu 
pasipelnymu. Apibrėžtis taip pat apima 
prekybą žmonėmis organų išpjovimo 
tikslu, kuri yra sunkus žmogaus orumo ir 
fizinio neliečiamumo pažeidimas.

Or. en
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Pakeitimas 64
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Siekiant atsižvelgti į naujausius įvykius, 
susijusius su prekyba žmonėmis, šioje 
direktyvoje nustatyta platesnė prekybos 
žmonėmis sąvoka nei Pamatiniame 
sprendime 2002/629/TVR, todėl į ją 
įtrauktos papildomos išnaudojimo formos. 
Šioje direktyvoje priverstinis elgetavimas 
turėtų būti suprantamas kaip priverstinio 
darbo arba tarnybos (toliau – paslaugos) 
forma, kaip apibrėžta 1930 m. birželio 
29 d. Tarptautinės darbo organizacijos 
Konvencijoje Nr. 29 dėl priverstinio ar 
privalomojo darbo. Todėl prekybos 
žmonėmis apibrėžtis išnaudojimą verčiant 
elgetauti apima tik tada, kai yra visi 
priverstinio darbo ar paslaugų požymiai. 
Ar sutikimas teikti tokias paslaugas galioja, 
reikėtų vertinti kiekvienu atveju atskirai, 
atsižvelgiant į atitinkamą teismo praktiką. 
Tačiau kai tai susiję su vaikais, galutinis 
sutikimas niekada neturėtų būti laikomas 
galiojančiu veiksniu. Sąvoka 
„išnaudojimas įtraukiant į nusikalstamą 
veiką“ turėtų būti aiškinamas kaip asmens 
išnaudojimas, inter alia, verčiant užsiimti 
kišenvagystėmis, vagiliavimu parduotuvėse 
ir kita panašia veika, už kurią taikomos 
bausmės ir kuri susijusi su finansiniu 
pasipelnymu. Apibrėžtis taip pat apima 
prekybą žmonėmis organų išpjovimo 
tikslu, kuri gali būti susijusi su prekyba 
organais ir kuri yra sunkus žmogaus orumo 
ir fizinio neliečiamumo pažeidimas.

5) Siekiant atsižvelgti į naujausius įvykius, 
susijusius su prekyba žmonėmis, šioje 
direktyvoje nustatyta platesnė prekybos 
žmonėmis sąvoka nei Pamatiniame 
sprendime 2002/629/TVR, todėl į ją 
įtrauktos papildomos išnaudojimo formos. 
Šioje direktyvoje priverstinis elgetavimas 
turėtų būti suprantamas kaip priverstinio 
darbo arba tarnybos (toliau – paslaugos) 
forma, kaip apibrėžta 1930 m. birželio 
29 d. Tarptautinės darbo organizacijos 
Konvencijoje Nr. 29 dėl priverstinio ar 
privalomojo darbo. Todėl prekybos 
žmonėmis apibrėžtis išnaudojimą verčiant 
elgetauti apima tik tada, kai yra visi 
priverstinio darbo ar paslaugų požymiai. 
Ar sutikimas teikti tokias paslaugas galioja, 
reikėtų vertinti kiekvienu atveju atskirai, 
atsižvelgiant į atitinkamą teismo praktiką. 
Tačiau kai tai susiję su vaikais, galutinis 
sutikimas niekada neturėtų būti laikomas 
galiojančiu veiksniu. Sąvoka 
„išnaudojimas įtraukiant į nusikalstamą 
veiką“ turėtų būti aiškinamas kaip asmens 
išnaudojimas, inter alia, verčiant užsiimti 
kišenvagystėmis, vagiliavimu parduotuvėse 
ir kita panašia veika, už kurią taikomos 
bausmės ir kuri susijusi su finansiniu 
pasipelnymu. Apibrėžtis taip pat apima 
prekybą žmonėmis neteisėto vaikų bei 
negimusių kūdikių įvaikinimo tikslu,
organų išpjovimo tikslu, kuri gali būti 
susijusi su prekyba organais ir kuri yra 
sunkus žmogaus orumo ir fizinio 
neliečiamumo pažeidimas.

Or. en
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Pakeitimas 65
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Siekiant atsižvelgti į naujausius įvykius, 
susijusius su prekyba žmonėmis, šioje 
direktyvoje nustatyta platesnė prekybos 
žmonėmis sąvoka nei Pamatiniame 
sprendime 2002/629/TVR, todėl į ją 
įtrauktos papildomos išnaudojimo formos. 
Šioje direktyvoje priverstinis elgetavimas 
turėtų būti suprantamas kaip priverstinio 
darbo arba tarnybos (toliau – paslaugos) 
forma, kaip apibrėžta 1930 m. birželio 
29 d. Tarptautinės darbo organizacijos 
Konvencijoje Nr. 29 dėl priverstinio ar 
privalomojo darbo. Todėl prekybos 
žmonėmis apibrėžtis išnaudojimą verčiant 
elgetauti apima tik tada, kai yra visi 
priverstinio darbo ar paslaugų požymiai. 
Ar sutikimas teikti tokias paslaugas galioja, 
reikėtų vertinti kiekvienu atveju atskirai, 
atsižvelgiant į atitinkamą teismo praktiką. 
Tačiau kai tai susiję su vaikais, galutinis 
sutikimas niekada neturėtų būti laikomas 
galiojančiu veiksniu. Sąvoka 
„išnaudojimas įtraukiant į nusikalstamą 
veiką“ turėtų būti aiškinamas kaip asmens 
išnaudojimas, inter alia, verčiant užsiimti 
kišenvagystėmis, vagiliavimu parduotuvėse 
ir kita panašia veika, už kurią taikomos 
bausmės ir kuri susijusi su finansiniu 
pasipelnymu. Apibrėžtis taip pat apima 
prekybą žmonėmis organų išpjovimo 
tikslu, kuri gali būti susijusi su prekyba 
organais ir kuri yra sunkus žmogaus orumo 
ir fizinio neliečiamumo pažeidimas.

5) Siekiant atsižvelgti į naujausius įvykius, 
susijusius su prekyba žmonėmis, šioje 
direktyvoje nustatyta platesnė prekybos 
žmonėmis sąvoka nei Pamatiniame 
sprendime 2002/629/TVR, todėl į ją 
įtrauktos papildomos išnaudojimo formos. 
Šioje direktyvoje priverstinis elgetavimas 
turėtų būti suprantamas kaip priverstinio 
darbo arba tarnybos (toliau – paslaugos) 
forma, kaip apibrėžta 1930 m. birželio 
29 d. Tarptautinės darbo organizacijos 
Konvencijoje Nr. 29 dėl priverstinio ar 
privalomojo darbo. Todėl prekybos 
žmonėmis apibrėžtis išnaudojimą verčiant 
elgetauti apima tik tada, kai yra visi 
priverstinio darbo ar paslaugų požymiai. 
Ar sutikimas teikti tokias paslaugas galioja, 
reikėtų vertinti kiekvienu atveju atskirai, 
atsižvelgiant į atitinkamą teismo praktiką. 
Tačiau kai tai susiję su vaikais ir visais 
seksualinio išnaudojimo atvejais, 
galutinis sutikimas niekada neturėtų būti 
laikomas galiojančiu veiksniu. Sąvoka 
„išnaudojimas įtraukiant į nusikalstamą 
veiką“ turėtų būti aiškinamas kaip asmens 
išnaudojimas, inter alia, verčiant užsiimti 
kišenvagystėmis, vagiliavimu parduotuvėse 
ir kita panašia veika, už kurią taikomos 
bausmės ir kuri susijusi su finansiniu 
pasipelnymu. Apibrėžtis taip pat apima 
prekybą žmonėmis organų išpjovimo 
tikslu, kuri gali būti susijusi su prekyba 
organais ir kuri yra sunkus žmogaus orumo 
ir fizinio neliečiamumo pažeidimas.

Or. en



PE445.701v01-00 14/111 AM\823510LT.doc

LT

Pakeitimas 66
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Siekiant atsižvelgti į naujausius įvykius, 
susijusius su prekyba žmonėmis, šioje 
direktyvoje nustatyta platesnė prekybos 
žmonėmis sąvoka nei Pamatiniame 
sprendime 2002/629/TVR, todėl į ją 
įtrauktos papildomos išnaudojimo formos. 
Šioje direktyvoje priverstinis elgetavimas 
turėtų būti suprantamas kaip priverstinio 
darbo arba tarnybos (toliau – paslaugos) 
forma, kaip apibrėžta 1930 m. birželio 
29 d. Tarptautinės darbo organizacijos 
Konvencijoje Nr. 29 dėl priverstinio ar 
privalomojo darbo. Todėl prekybos 
žmonėmis apibrėžtis išnaudojimą verčiant 
elgetauti apima tik tada, kai yra visi 
priverstinio darbo ar paslaugų požymiai. 
Ar sutikimas teikti tokias paslaugas galioja, 
reikėtų vertinti kiekvienu atveju atskirai, 
atsižvelgiant į atitinkamą teismo praktiką. 
Tačiau kai tai susiję su vaikais, galutinis 
sutikimas niekada neturėtų būti laikomas 
galiojančiu veiksniu. Sąvoka 
„išnaudojimas įtraukiant į nusikalstamą 
veiką“ turėtų būti aiškinamas kaip asmens 
išnaudojimas, inter alia, verčiant užsiimti 
kišenvagystėmis, vagiliavimu parduotuvėse 
ir kita panašia veika, už kurią taikomos 
bausmės ir kuri susijusi su finansiniu 
pasipelnymu. Apibrėžtis taip pat apima 
prekybą žmonėmis organų išpjovimo 
tikslu, kuri gali būti susijusi su prekyba 
organais ir kuri yra sunkus žmogaus orumo 
ir fizinio neliečiamumo pažeidimas.

5) Siekiant atsižvelgti į naujausius įvykius, 
susijusius su prekyba žmonėmis, šioje 
direktyvoje nustatyta platesnė prekybos 
žmonėmis sąvoka nei Pamatiniame 
sprendime 2002/629/TVR, todėl į ją 
įtrauktos papildomos išnaudojimo formos. 
Šioje direktyvoje priverstinis elgetavimas 
turėtų būti suprantamas kaip priverstinio 
darbo arba tarnybos (toliau – paslaugos)
forma, kaip apibrėžta 1930 m. birželio 
29 d. Tarptautinės darbo organizacijos 
Konvencijoje Nr. 29 dėl priverstinio ar 
privalomojo darbo. Todėl prekybos 
žmonėmis apibrėžtis išnaudojimą verčiant 
elgetauti apima tik tada, kai yra visi 
priverstinio darbo ar paslaugų požymiai. 
Ar sutikimas teikti tokias paslaugas galioja, 
reikėtų vertinti kiekvienu atveju atskirai, 
atsižvelgiant į atitinkamą teismo praktiką. 
Tačiau kai tai susiję su vaikais, galutinis 
sutikimas niekada neturėtų būti laikomas 
galiojančiu veiksniu. Sąvoka 
„išnaudojimas įtraukiant į nusikalstamą 
veiką“ turėtų būti aiškinamas kaip asmens 
išnaudojimas, inter alia, verčiant užsiimti 
kišenvagystėmis, vagiliavimu parduotuvėse
su narkotinėmis medžiagomis susijusiais 
nusikaltimais ir kita panašia veika, už 
kurią taikomos bausmės ir kuri susijusi su 
finansiniu pasipelnymu. Apibrėžtis taip pat 
apima prekybą žmonėmis organų 
išpjovimo tikslu, kuri gali būti susijusi su 
prekyba organais ir kuri yra sunkus 
žmogaus orumo ir fizinio neliečiamumo 
pažeidimas.

Or. en
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Pakeitimas 67
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) Elgetaujančių vaikų šeimos nariai 
arba artimieji gali būti įtraukti į 
nelegalios prekybos procesą, kuris 
baigiasi vaiko elgetavimu ir jo 
išnaudojimu. Siekiant reaguoti tinkamai, 
kiekvieno vaiko atveju reikėtų atlikti 
konkretų tyrimą, atsižvelgiant į vaiko 
nuomonę ir vaiko šeimyninę padėtį, 
įskaitant vaiko šeimos narių vaidmenį 
prekybos procese. Sprendimas turėtų būti 
orientuotas į vaiko interesus, pripažįstant, 
kad gali egzistuoti aplinkybės, kuriomis 
socialinė parama vaikui ir šeimos nariams 
yra tinkamesnis sprendimas, tačiau kitose 
situacijose tinkamesnis gali būti tėvų arba 
artimųjų patraukimas baudžiamojon 
atsakomybėn, jeigu jie dalyvavo nelegalios 
prekybos procese.

Or. en

Pakeitimas 68
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) Siekiant veiksmingos prevencijos, 
apsaugos ir patraukimo baudžiamojon 
atsakomybėn, būtina atskirti tarp 
prekybos žmonėmis siekiant pašalinti jų 
organus, ką galima atlikti tik pašalinant 
organus iš gyvų donorų ir prekybos 
organais, audiniais ir ląstelėmis. Komisija 
ir Europolas turėtų vystyti kryptingą 
požiūrį į šias dvi problemas, kuo visų 
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pirma turėtų būti pagerintas abiejų rūšių 
nelegalios prekybos organais stebėjimas. 

Or. en

Pagrindimas

Yra labai svarbu nelegalios prekybos organais klausimą įtraukti į atitinkamų ES priemonių 
taikymo sritį. Iš kitos pusės, šiuo pasiūlymu dėl direktyvos reikėtų atsižvelgti į pagrindinę 
2009 m. paskelbtą bendrą Europos Tarybos ir Jungtinių Tautų tyrimą „Prekyba organais, 
audiniais ir ląstelėmis, taip pat prekyba žmonėmis siekiant pasinaudoti jų organais“, kuriame 
teisiškai aiškiai atskiriamos abi prekybos formos ir pabrėžiamas patikimų duomenų apie jas 
surinkimo poreikis.

Pakeitimas 69
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Šioje direktyvoje nustatytų bausmių 
dydis rodo didėjantį valstybių narių 
susirūpinimą dėl didėjančios prekybos 
žmonėmis. Atsižvelgiant į nusikaltimo 
sunkumą, šia direktyva siekiama užtikrinti 
tolesnį bausmių suvienodinimą ir 
sugriežtinimą ES. Už tam tikromis 
aplinkybėmis padarytą nusikalstamą veiką, 
pavyzdžiui, padarytą ypač pažeidžiamai 
aukai, turėtų būti taikoma griežtesnė 
bausmė. Šioje direktyvoje ypač
pažeidžiami asmenys turėtų apimti bent jau 
visus vaikus, taip pat suaugusiuosius, kurie 
nusikaltimo padarymo metu buvo ypač 
pažeidžiami dėl nėštumo, sveikatos būklės 
ar negalios. Jeigu nusikalstama veika ypač 
sunki, pavyzdžiui, kai buvo sukeltas 
pavojus aukos gyvybei arba nusikalstama 
veika padaryta panaudojant sunkų smurtą 
arba aukai buvo padaryta ypač didelė žala, 
už ją turėtų būti taikoma ypač griežta 
bausmė. Jeigu šioje direktyvoje daroma 
nuoroda į perdavimą, tokia nuoroda turėtų 
būti aiškinama pagal 2002 m. birželio 13 d. 

6) Šioje direktyvoje nustatytų bausmių 
dydis rodo didėjantį valstybių narių 
susirūpinimą dėl didėjančios prekybos 
žmonėmis. Atsižvelgiant į nusikaltimo 
sunkumą, šia direktyva siekiama užtikrinti 
tolesnį bausmių suvienodinimą ir 
sugriežtinimą ES. Už tam tikromis 
aplinkybėmis padarytą nusikalstamą veiką, 
pavyzdžiui, padarytą ypač pažeidžiamai 
aukai, turėtų būti taikoma griežtesnė
bausmė. Šioje direktyvoje ypač 
pažeidžiami asmenys turėtų apimti bent jau 
visus vaikus, taip pat suaugusiuosius, kurie 
buvo ypač pažeidžiami dėl lyties, nėštumo, 
sveikatos būklės ar negalios arba jei auka 
buvo kankinama, žaginama arba patyrė 
kitas sunkaus psichologinio, fizinio ar 
seksualinio smurto formas. Jeigu 
nusikalstama veika ypač sunki, pavyzdžiui, 
kai buvo sukeltas pavojus aukos gyvybei 
arba nusikalstama veika padaryta 
panaudojant sunkų smurtą arba aukai buvo 
padaryta ypač didelė žala, už ją turėtų būti 
taikoma ypač griežta bausmė. Jeigu šioje 
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Tarybos pagrindų sprendimą 
2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio 
ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos.

direktyvoje daroma nuoroda į perdavimą, 
tokia nuoroda turėtų būti aiškinama pagal 
2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų 
sprendimą 2002/584/TVR dėl Europos 
arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių 
narių tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 70
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Šioje direktyvoje nustatytų bausmių 
dydis rodo didėjantį valstybių narių 
susirūpinimą dėl didėjančios prekybos 
žmonėmis. Atsižvelgiant į nusikaltimo 
sunkumą, šia direktyva siekiama užtikrinti 
tolesnį bausmių suvienodinimą ir 
sugriežtinimą ES. Už tam tikromis 
aplinkybėmis padarytą nusikalstamą veiką, 
pavyzdžiui, padarytą ypač pažeidžiamai 
aukai, turėtų būti taikoma griežtesnė 
bausmė. Šioje direktyvoje ypač 
pažeidžiami asmenys turėtų apimti bent jau 
visus vaikus, taip pat suaugusiuosius, kurie 
nusikaltimo padarymo metu buvo ypač 
pažeidžiami dėl nėštumo, sveikatos būklės 
ar negalios. Jeigu nusikalstama veika ypač 
sunki, pavyzdžiui, kai buvo sukeltas 
pavojus aukos gyvybei arba nusikalstama 
veika padaryta panaudojant sunkų smurtą 
arba aukai buvo padaryta ypač didelė žala, 
už ją turėtų būti taikoma ypač griežta 
bausmė. Jeigu šioje direktyvoje daroma 
nuoroda į perdavimą, tokia nuoroda turėtų 
būti aiškinama pagal 2002 m. birželio 13 d. 
Tarybos pagrindų sprendimą 
2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio 
ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos.

6) Šioje direktyvoje nustatytų bausmių 
dydis rodo didėjantį valstybių narių 
susirūpinimą dėl didėjančios prekybos 
žmonėmis. Atsižvelgiant į nusikaltimo 
sunkumą, šia direktyva siekiama užtikrinti 
tolesnį bausmių suvienodinimą ir 
sugriežtinimą ES. Už tam tikromis 
aplinkybėmis padarytą nusikalstamą veiką, 
pavyzdžiui, padarytą ypač pažeidžiamai 
aukai, turėtų būti taikoma griežtesnė 
bausmė. Šioje direktyvoje ypač 
pažeidžiami asmenys turėtų apimti bent jau 
visus vaikus, taip pat suaugusiuosius, kurie 
nusikaltimo padarymo metu buvo ypač 
pažeidžiami dėl lyties, nėštumo, sveikatos 
būklės ar negalios arba jei auka buvo 
kankinama, priversta vartoti 
medikamentus arba narkotines 
medžiagas, žaginama arba patyrė kitas 
sunkaus psichologinio, fizinio ar 
seksualinio smurto formas. Jeigu 
nusikalstama veika ypač sunki, pavyzdžiui, 
kai buvo sukeltas pavojus aukos gyvybei 
arba nusikalstama veika padaryta 
panaudojant sunkų smurtą arba aukai buvo 
padaryta ypač didelė žala, už ją turėtų būti 
taikoma ypač griežta bausmė. Jeigu šioje 
direktyvoje daroma nuoroda į perdavimą, 
tokia nuoroda turėtų būti aiškinama pagal 



PE445.701v01-00 18/111 AM\823510LT.doc

LT

2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų 
sprendimą 2002/584/TVR dėl Europos 
arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių 
narių tvarkos.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Šioje direktyvoje nustatytų bausmių 
dydis rodo didėjantį valstybių narių 
susirūpinimą dėl didėjančios prekybos 
žmonėmis. Atsižvelgiant į nusikaltimo 
sunkumą, šia direktyva siekiama užtikrinti 
tolesnį bausmių suvienodinimą ir 
sugriežtinimą ES. Už tam tikromis 
aplinkybėmis padarytą nusikalstamą veiką, 
pavyzdžiui, padarytą ypač pažeidžiamai 
aukai, turėtų būti taikoma griežtesnė 
bausmė. Šioje direktyvoje ypač 
pažeidžiami asmenys turėtų apimti bent jau 
visus vaikus, taip pat suaugusiuosius, kurie 
nusikaltimo padarymo metu buvo ypač 
pažeidžiami dėl nėštumo, sveikatos būklės 
ar negalios. Jeigu nusikalstama veika ypač 
sunki, pavyzdžiui, kai buvo sukeltas 
pavojus aukos gyvybei arba nusikalstama 
veika padaryta panaudojant sunkų smurtą 
arba aukai buvo padaryta ypač didelė žala, 
už ją turėtų būti taikoma ypač griežta 
bausmė. Jeigu šioje direktyvoje daroma 
nuoroda į perdavimą, tokia nuoroda turėtų 
būti aiškinama pagal 2002 m. birželio 13 d. 
Tarybos pagrindų sprendimą 
2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio 
ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos.

6) Šioje direktyvoje nustatytų bausmių 
dydis rodo didėjantį valstybių narių 
susirūpinimą dėl didėjančios prekybos 
žmonėmis. Atsižvelgiant į nusikaltimo 
sunkumą, šia direktyva siekiama užtikrinti 
tolesnį bausmių suvienodinimą ir 
sugriežtinimą ES. Už tam tikromis 
aplinkybėmis padarytą nusikalstamą veiką, 
pavyzdžiui, padarytą ypač pažeidžiamai 
aukai, turėtų būti taikoma griežtesnė 
bausmė. Šioje direktyvoje ypač 
pažeidžiami asmenys turėtų apimti bent jau 
visus vaikus, taip pat suaugusiuosius, kurie 
nusikaltimo padarymo metu buvo ypač 
pažeidžiami dėl lyties, nėštumo, sveikatos 
būklės ar negalios bei imigracinio statuso.
Jeigu nusikalstama veika ypač sunki, 
pavyzdžiui, kai buvo sukeltas pavojus 
aukos gyvybei arba nusikalstama veika 
padaryta panaudojant sunkų smurtą arba 
aukai buvo padaryta ypač didelė žala, už ją 
turėtų būti taikoma ypač griežta bausmė. 
Jeigu šioje direktyvoje daroma nuoroda į 
perdavimą, tokia nuoroda turėtų būti 
aiškinama pagal 2002 m. birželio 13 d. 
Tarybos pagrindų sprendimą 
2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio 
ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos.

Or. en
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Pakeitimas 72
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Šioje direktyvoje nustatytų bausmių 
dydis rodo didėjantį valstybių narių 
susirūpinimą dėl didėjančios prekybos 
žmonėmis. Atsižvelgiant į nusikaltimo 
sunkumą, šia direktyva siekiama užtikrinti 
tolesnį bausmių suvienodinimą ir 
sugriežtinimą ES. Už tam tikromis 
aplinkybėmis padarytą nusikalstamą veiką, 
pavyzdžiui, padarytą ypač pažeidžiamai 
aukai, turėtų būti taikoma griežtesnė 
bausmė. Šioje direktyvoje ypač 
pažeidžiami asmenys turėtų apimti bent jau 
visus vaikus, taip pat suaugusiuosius, kurie 
nusikaltimo padarymo metu buvo ypač 
pažeidžiami dėl nėštumo, sveikatos būklės 
ar negalios. Jeigu nusikalstama veika ypač 
sunki, pavyzdžiui, kai buvo sukeltas 
pavojus aukos gyvybei arba nusikalstama 
veika padaryta panaudojant sunkų smurtą 
arba aukai buvo padaryta ypač didelė žala, 
už ją turėtų būti taikoma ypač griežta 
bausmė. Jeigu šioje direktyvoje daroma 
nuoroda į perdavimą, tokia nuoroda turėtų 
būti aiškinama pagal 2002 m. birželio 13 d. 
Tarybos pagrindų sprendimą 
2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio 
ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos.

6) Šioje direktyvoje nustatytų bausmių 
dydis rodo didėjantį valstybių narių 
susirūpinimą dėl didėjančios prekybos 
žmonėmis. Atsižvelgiant į nusikaltimo 
sunkumą, šia direktyva siekiama užtikrinti 
tolesnį bausmių suvienodinimą ir 
sugriežtinimą ES. Už tam tikromis 
aplinkybėmis padarytą nusikalstamą veiką, 
pavyzdžiui, padarytą ypač pažeidžiamai 
aukai, turėtų būti taikoma griežtesnė 
bausmė. Šioje direktyvoje ypač 
pažeidžiami asmenys turėtų apimti bent jau 
visus vaikus, taip pat suaugusiuosius, kurie 
nusikaltimo padarymo metu buvo ypač 
pažeidžiami dėl lyties, nėštumo, sveikatos 
būklės ar negalios bei imigracinio statuso.
Jeigu nusikalstama veika ypač sunki, 
pavyzdžiui, kai buvo sukeltas pavojus 
aukos gyvybei arba nusikalstama veika 
padaryta panaudojant sunkų smurtą
įskaitant vyro prievartą prieš moterį arba 
aukai buvo padaryta ypač didelė žala, už ją 
turėtų būti taikoma ypač griežta bausmė. 
Jeigu šioje direktyvoje daroma nuoroda į 
perdavimą, tokia nuoroda turėtų būti 
aiškinama pagal 2002 m. birželio 13 d. 
Tarybos pagrindų sprendimą 
2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio 
ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos.

Or. en
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Pakeitimas 73
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) Siekiant užtikrinti sėkmingą su prekyba 
žmonėmis susijusios veikos tyrimą ir 
baudžiamąjį persekiojimą už ją, šie 
veiksmai turėtų būti pradedami 
nepriklausomai nuo to, ar auka pateikė 
skundą arba kaltinimą. Baudžiamąjį 
persekiojimą turėtų būti leidžiama vykdyti 
pakankamą laiką po to, kai auka sulaukė 
pilnametystės. Teisėsaugos pareigūnai ir 
prokurorai turėtų būti tinkamai parengti, 
be kita ko, siekiant pagerinti tarptautinį 
teisėsaugos ir teismų bendradarbiavimą.
Be to, už tokių nusikalstamų veikų tyrimą 
arba už jas taikomą baudžiamąjį 
persekiojimą atsakingi asmenys turėtų 
galėti naudotis tyrimo priemonėmis, kurios 
naudojamos tiriant organizuotus ar kitus 
sunkius nusikaltimus, kaip antai, 
telefoninių pokalbių pasiklausymas, slaptas 
sekimas, įskaitant elektroninį stebėjimą, 
banko sąskaitų stebėjimas ir kitos
finansinio tyrimo priemonės.

8) Siekiant užtikrinti sėkmingą su prekyba 
žmonėmis susijusios veikos tyrimą ir 
baudžiamąjį persekiojimą už ją, šie 
veiksmai turėtų būti pradedami 
nepriklausomai nuo to, ar auka pateikė 
skundą arba kaltinimą. Vadovaudamosis 
nacionaliniais įstatymais, valstybės narės 
imasi būtinų priemonių užtikrinti 
baudžiamąjį persekiojimą dėl 
nusikalstamų veikų, numatytų šioje 
direktyvoje, po to kai auka sulaukė 
pilnametystės. Vykdant tyrimus turėtų būti 
atsižvelgiama į informacijos ir 
komunikacijos technologijas, naudojamas 
aplinkybių, kuriomis teisės pažeidimas 
buvo padarytas, aprašymui sudaryti ir 
sukurti specialias priemones, skirtas 
prevencijai ir kovai su prekyba žmonėmis 
internetu. Be to, už tyrimą arba 
baudžiamąjį persekiojimą atsakingi 
asmenys turėtų galėti naudotis tyrimo 
priemonėmis, kurios naudojamos tiriant 
organizuotus ar kitus sunkius nusikaltimus, 
kaip antai, telefoninių pokalbių 
pasiklausymas, slaptas sekimas, įskaitant 
elektroninį stebėjimą, banko sąskaitų 
stebėjimas ir kitos finansinio tyrimo 
priemonės.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) Siekiant užtikrinti sėkmingą su prekyba 
žmonėmis susijusios veikos tyrimą ir 
baudžiamąjį persekiojimą už ją, šie 
veiksmai turėtų būti pradedami 
nepriklausomai nuo to, ar auka pateikė 
skundą arba kaltinimą. Baudžiamąjį 
persekiojimą turėtų būti leidžiama vykdyti 
pakankamą laiką po to, kai auka sulaukė 
pilnametystės. Teisėsaugos pareigūnai ir 
prokurorai turėtų būti tinkamai parengti, be 
kita ko, siekiant pagerinti tarptautinį 
teisėsaugos ir teismų bendradarbiavimą. Be 
to, už tokių nusikalstamų veikų tyrimą arba 
už jas taikomą baudžiamąjį persekiojimą 
atsakingi asmenys turėtų galėti naudotis 
tyrimo priemonėmis, kurios naudojamos 
tiriant organizuotus ar kitus sunkius 
nusikaltimus, kaip antai, telefoninių 
pokalbių pasiklausymas, slaptas sekimas, 
įskaitant elektroninį stebėjimą, banko 
sąskaitų stebėjimas ir kitos finansinio 
tyrimo priemonės.

8) Siekiant užtikrinti sėkmingą su prekyba 
žmonėmis susijusios veikos tyrimą ir 
baudžiamąjį persekiojimą už ją, šie 
veiksmai turėtų būti pradedami 
nepriklausomai nuo to, ar auka pateikė 
skundą arba kaltinimą. Baudžiamąjį 
persekiojimą turėtų būti leidžiama vykdyti 
pakankamą laiką po to, kai auka sulaukė 
pilnametystės. Teisėsaugos pareigūnai ir 
prokurorai turėtų būti tinkamai parengti, be 
kita ko, siekiant pagerinti tarptautinį 
teisėsaugos ir teismų bendradarbiavimą. Be 
to, už tokių nusikalstamų veikų tyrimą arba 
už jas taikomą baudžiamąjį persekiojimą 
atsakingi asmenys turėtų galėti naudotis 
tyrimo priemonėmis, kurios naudojamos 
tiriant organizuotus ar kitus sunkius 
nusikaltimus, kaip antai, telefoninių 
pokalbių pasiklausymas, slaptas sekimas, 
įskaitant elektroninį stebėjimą, banko 
sąskaitų stebėjimas ir kitos finansinio 
tyrimo priemonės. Yra ypač svarbu 
užkirsti kelią prekybai žmonėmis, todėl 
valstybės narės turėtų skirti daugiau 
svarbos kovai su prekyba žmonėmis ir 
visais būdais gerinti baudžiamosios 
teisenos atsaką į prekybą žmonėmis.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) Siekiant užtikrinti sėkmingą su prekyba 
žmonėmis susijusios veikos tyrimą ir 
baudžiamąjį persekiojimą už ją, šie 
veiksmai turėtų būti pradedami 
nepriklausomai nuo to, ar auka pateikė 
skundą arba kaltinimą. Baudžiamąjį 
persekiojimą turėtų būti leidžiama vykdyti 
pakankamą laiką po to, kai auka sulaukė 
pilnametystės. Teisėsaugos pareigūnai ir 
prokurorai turėtų būti tinkamai parengti, 
be kita ko, siekiant pagerinti tarptautinį 
teisėsaugos ir teismų bendradarbiavimą.
Be to, už tokių nusikalstamų veikų tyrimą 
arba už jas taikomą baudžiamąjį 
persekiojimą atsakingi asmenys turėtų 
galėti naudotis tyrimo priemonėmis, kurios 
naudojamos tiriant organizuotus ar kitus 
sunkius nusikaltimus, kaip antai, 
telefoninių pokalbių pasiklausymas, slaptas 
sekimas, įskaitant elektroninį stebėjimą, 
banko sąskaitų stebėjimas ir kitos 
finansinio tyrimo priemonės.

8) Siekiant užtikrinti sėkmingą su prekyba 
žmonėmis susijusios veikos tyrimą ir 
baudžiamąjį persekiojimą už ją, šie 
veiksmai turėtų būti pradedami 
nepriklausomai nuo to, ar auka pateikė 
skundą arba kaltinimą. Baudžiamąjį 
persekiojimą turėtų būti leidžiama vykdyti 
pakankamą laiką po to, kai auka sulaukė 
pilnametystės. Teisėsaugos pareigūnai ir 
prokurorai turėtų būti tinkamai parengti, be 
kita ko, siekiant pagerinti tarptautinį 
teisėsaugos ir teismų bendradarbiavimą. Be 
to, už nusikalstamų veikų tyrimą arba už 
jas taikomą baudžiamąjį persekiojimą 
atsakingi asmenys turėtų galėti naudotis 
specialiomis tyrimo priemonėmis, kurios 
jau naudojamos tiriant organizuotus ar 
kitus sunkius nusikaltimus, kaip antai, 
telefoninių pokalbių pasiklausymas, slaptas 
sekimas, įskaitant elektroninį stebėjimą, 
slaptai dirbančios policijos pajėgos, banko 
sąskaitų stebėjimas ir kitos finansinio 
tyrimo priemonės. Vykdant tyrimus turėtų 
būti atsižvelgiama į Interneto 
technologijas, kuriomis naudojasi 
prekiautojai žmonėmis bei sukurti 
specialias priemones, skirtas prevencijai ir 
kovai su prekyba žmonėmis internetu.

Or. en

Pagrindimas

Norint spręsti prekybos žmonėmis problemą, būtina naudoti tokius pačius turimų metodus 
kaip ir kovojant su kitais rimtais nusikaltimais – prekyba narkotikais ar organizuotu 
nusikalstamumu. Internetas yra prekybos žmonėmis grandinės dalis, tačiau šioje 
konstatuojamojoje dalyje nereikėtų ties juo susitelkti, ne ja pirmiausia siekiama sustiprinti 
tarptautinę teisėsaugą ir teisminį bendradarbiavimą.
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Pakeitimas 76
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) Siekiant užtikrinti sėkmingą su prekyba 
žmonėmis susijusios veikos tyrimą ir 
baudžiamąjį persekiojimą už ją, šie 
veiksmai turėtų būti pradedami 
nepriklausomai nuo to, ar auka pateikė 
skundą arba kaltinimą. Baudžiamąjį 
persekiojimą turėtų būti leidžiama vykdyti 
pakankamą laiką po to, kai auka sulaukė 
pilnametystės. Teisėsaugos pareigūnai ir 
prokurorai turėtų būti tinkamai parengti, be 
kita ko, siekiant pagerinti tarptautinį 
teisėsaugos ir teismų bendradarbiavimą. Be 
to, už tokių nusikalstamų veikų tyrimą arba 
už jas taikomą baudžiamąjį persekiojimą 
atsakingi asmenys turėtų galėti naudotis 
tyrimo priemonėmis, kurios naudojamos 
tiriant organizuotus ar kitus sunkius 
nusikaltimus, kaip antai, telefoninių 
pokalbių pasiklausymas, slaptas sekimas, 
įskaitant elektroninį stebėjimą, banko 
sąskaitų stebėjimas ir kitos finansinio 
tyrimo priemonės.

8) Siekiant užtikrinti sėkmingą su prekyba 
žmonėmis susijusios veikos tyrimą ir 
baudžiamąjį persekiojimą už ją, šie 
veiksmai turėtų būti pradedami 
nepriklausomai nuo to, ar auka pateikė 
skundą arba kaltinimą. Baudžiamąjį 
persekiojimą turėtų būti leidžiama vykdyti 
pakankamą laiką po to, kai auka sulaukė 
pilnametystės. Teisėsaugos pareigūnai ir 
prokurorai turėtų būti tinkamai parengti, 
pasiruošę dirbti su aukomis bei turėtų 
vadovautis lytims jautriu požiūriu, siekiant 
pagerinti tarptautinį teisėsaugos ir teismų 
bendradarbiavimą. Be to, už tokių 
nusikalstamų veikų tyrimą arba už jas 
taikomą baudžiamąjį persekiojimą 
atsakingi asmenys turėtų galėti naudotis 
tyrimo priemonėmis, kurios naudojamos 
tiriant organizuotus ar kitus sunkius 
nusikaltimus, kaip antai, telefoninių 
pokalbių pasiklausymas, slaptas sekimas, 
įskaitant elektroninį stebėjimą, banko 
sąskaitų stebėjimas ir kitos finansinio 
tyrimo priemonės.

Or. lt

Pakeitimas 77
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) Valstybės narės turėtų skatinti 
policijos ir teisminį bendradarbiavimą, 
ypač kai tai susiję su tarptautiniais 
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tyrimais. Bendros Europolo 
koordinuojamos tyrimų komandos yra 
tinkamas pavyzdys šioje srityje ir jos 
turėtų būti skatinamos ateityje. Valstybės 
narės taip pat galėtų turėti naudos iš 
apsikeitimo geriausia praktika.

Or. en

Pagrindimas

Būtina tarptautiniu lygmeniu kovoti su prekyba žmonėmis ir stiprinti tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą, vykdant tarptautinius ir tarpvalstybinius tyrimus. Europolo vaidmuo yra 
labai svarbus ir turėtų būti stiprinamas.

Pakeitimas 78
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) balandžio 29 d. Tarybos direktyvoje 
2004/81/EB dėl leidimo gyventi šalyje 
išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, kurie 
yra prekybos žmonėmis aukos arba kurie 
dalyvavo vykdant nelegalios imigracijos 
padėjimo veiksmus, bendradarbiaujantiems 
su kompetentingomis institucijomis, 
numatytos nuostatos dėl leidimų gyventi 
šalyje išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, 
kurie yra prekybos žmonėmis aukos, 
2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų 
šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi 
valstybių narių teritorijoje 
reglamentuojama Sąjungos piliečių ir jų 
šeimų teisė laisvai judėti ir gyventi 
valstybių narių teritorijoje, taip pat apsauga 
nuo išsiuntimo, o šia direktyva nustatomos 
konkrečios apsaugos priemonės visoms 
prekybos žmonėmis aukoms. Todėl šia 
direktyva nereglamentuojamos jų 
gyvenimo valstybių narių teritorijoje 

10) balandžio 29 d. Tarybos direktyvoje 
2004/81/EB dėl leidimo gyventi šalyje 
išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, kurie 
yra prekybos žmonėmis aukos arba kurie 
dalyvavo vykdant nelegalios imigracijos 
padėjimo veiksmus, bendradarbiaujantiems 
su kompetentingomis institucijomis, 
numatytos nuostatos dėl leidimų gyventi 
šalyje išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, 
kurie yra prekybos žmonėmis aukos, 
2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų 
šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi 
valstybių narių teritorijoje 
reglamentuojama Sąjungos piliečių ir jų 
šeimų teisė laisvai judėti ir gyventi 
valstybių narių teritorijoje, taip pat apsauga 
nuo išsiuntimo, o šia direktyva nustatomos 
konkrečios apsaugos priemonės visoms 
prekybos žmonėmis aukoms.
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sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos dėl kovos su prekyba žmonėmis požiūris turėtų būti visaapimantis, todėl paskutinė 
formuluotė yra nereikalinga.

Pakeitimas 79
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) Prekybos žmonėmis aukos turi turėti 
galimybę veiksmingai naudotis savo 
teisėmis. Todėl aukoms turėtų būti 
teikiama pagalba ir parama prieš 
baudžiamąjį procesą, jo metu ir atitinkamą 
laikotarpį po jo. Kad pagalba ir parama 
būtų veiksminga, ji turi būti teikiama 
tinkamai informavus ir gavus sutikimą, taip 
užtikrinant, kad, pavyzdžiui, auka sutiktų, 
kad jai būtų taikomos priemonės ligoms 
nustatyti ar taikomos kitos pagrindinės 
paramos priemonės. Teikiama pagalba ir 
parama turėtų apimti bent jau būtiniausias 
priemones, kurių reikia, kad auka atsigautų 
ir galėtų išvengti ją pardavusių asmenų. 
Praktiškai taikant tokias priemones turėtų 
būti atsižvelgta į konkretaus asmens 
sąlygas ir poreikius, nustatytus atlikus 
individualų vertinimą pagal nacionalines 
procedūras. Asmeniui turėtų būti skirta 
pagalba ir parama, kai tik gaunama 
duomenų, kad jis gali būti prekybos 
žmonėmis auka, nepaisant to, ar jis nori 
duoti parodymus kaip liudytojas. Pagalba 
turėtų būti besąlygiška bent jau tol, kol 
kompetentingos institucijos priima galutinį 
sprendimą, susijusį su svarstymo 
laikotarpiu ir leidimu gyventi šalyje, arba 
jeigu pripažįsta, kad asmuo yra prekybos 

11) Prekybos žmonėmis aukos turi turėti 
galimybę veiksmingai naudotis savo 
teisėmis. Todėl aukoms turėtų būti 
teikiama pagalba ir parama prieš 
baudžiamąjį procesą, jo metu ir atitinkamą 
laikotarpį po jo. Kad pagalba ir parama 
būtų veiksminga, ji turi būti teikiama 
tinkamai informavus ir gavus sutikimą, taip 
užtikrinant, kad, pavyzdžiui, auka sutiktų, 
kad jai būtų taikomos priemonės ligoms 
nustatyti ar taikomos kitos pagrindinės 
paramos priemonės. Teikiama pagalba ir 
parama turėtų apimti bent jau būtiniausias 
priemones, kurių reikia, kad auka atsigautų 
ir galėtų išvengti ją pardavusių asmenų. 
Praktiškai taikant tokias priemones turėtų 
būti atsižvelgta į konkretaus asmens 
sąlygas ir poreikius, nustatytus atlikus 
individualų vertinimą pagal nacionalines 
procedūras. Asmeniui turėtų būti skirta 
pagalba ir parama, kai tik gaunama 
duomenų, kad jis gali būti prekybos 
žmonėmis auka, nepaisant to, ar jis nori 
duoti parodymus kaip liudytojas. Pagalba 
turėtų būti besąlygiška bent jau tol, kol 
kompetentingos institucijos priima galutinį 
sprendimą, susijusį su svarstymo 
laikotarpiu ir leidimu gyventi šalyje, arba 
jeigu pripažįsta, kad asmuo yra prekybos 
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žmonėmis auka. Jeigu baigus nustatymo 
procesą arba pasibaigus svarstymo 
laikotarpiui, nusprendžiama, kad asmuo 
nelaikomas turinčiu teisę gauti leidimą 
gyventi šalyje arba negyvena šalyje 
teisėtai, atitinkama valstybė narė 
neprivalo tam asmeniui toliau teikti 
pagalbos ir paramos remdamasi šia 
direktyva. Prireikus pagalba ir parama 
turėtų būti tęsiama atitinkamą laikotarpį 
pasibaigus baudžiamajam procesui, 
pavyzdžiui, jeigu dėl sunkių fizinių ar 
psichologinių nusikaltimo pasekmių 
tęsiamas medicininis gydymas arba jeigu 
kyla pavojus aukos saugumui dėl to 
asmens parodymų baudžiamajame procese.

žmonėmis auka. Prireikus pagalba ir 
parama turėtų būti tęsiama atitinkamą 
laikotarpį pasibaigus baudžiamajam 
procesui, pavyzdžiui, jeigu dėl sunkių 
fizinių ar psichologinių nusikaltimo 
pasekmių tęsiamas medicininis gydymas 
arba jeigu kyla pavojus aukos saugumui 
dėl to asmens parodymų baudžiamajame 
procese. Kovai su prekyba žmonėmis 
skirtomis priemonėmis negalima padaryti 
žalos prekybos aukų ir migrantų, šalies 
viduje perkeltų asmenų, pabėgėlių ir 
prieglobsčio ieškančių asmenų teisėms.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) Prekybos žmonėmis aukos turi turėti 
galimybę veiksmingai naudotis savo 
teisėmis. Todėl aukoms turėtų būti 
teikiama pagalba ir parama prieš 
baudžiamąjį procesą, jo metu ir atitinkamą 
laikotarpį po jo. Kad pagalba ir parama 
būtų veiksminga, ji turi būti teikiama 
tinkamai informavus ir gavus sutikimą, taip 
užtikrinant, kad, pavyzdžiui, auka sutiktų, 
kad jai būtų taikomos priemonės ligoms 
nustatyti ar taikomos kitos pagrindinės 
paramos priemonės. Teikiama pagalba ir 
parama turėtų apimti bent jau būtiniausias 
priemones, kurių reikia, kad auka atsigautų 
ir galėtų išvengti ją pardavusių asmenų. 
Praktiškai taikant tokias priemones turėtų 
būti atsižvelgta į konkretaus asmens 
sąlygas ir poreikius, nustatytus atlikus 
individualų vertinimą pagal nacionalines 

11) Prekybos žmonėmis aukos turi turėti 
galimybę veiksmingai naudotis savo 
teisėmis. Todėl aukoms turėtų būti 
teikiama pagalba ir parama prieš 
baudžiamąjį procesą, jo metu ir atitinkamą 
laikotarpį po jo. Prekybos žmonėmis 
aukoms suteikiama galimybė gauti 
nuolatinį leidimą gyventi. Kad pagalba ir 
parama būtų veiksminga, ji turi būti
teikiama tinkamai informavus ir gavus 
sutikimą, taip užtikrinant, kad, pavyzdžiui, 
auka sutiktų, kad jai būtų taikomos 
priemonės ligoms nustatyti ar taikomos 
kitos pagrindinės paramos priemonės. 
Teikiama pagalba ir parama turėtų apimti 
bent jau būtiniausias priemones, kurių 
reikia, kad auka atsigautų ir galėtų išvengti 
ją pardavusių asmenų. Praktiškai taikant 
tokias priemones turėtų būti atsižvelgta į 
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procedūras. Asmeniui turėtų būti skirta 
pagalba ir parama, kai tik gaunama 
duomenų, kad jis gali būti prekybos 
žmonėmis auka, nepaisant to, ar jis nori 
duoti parodymus kaip liudytojas. Pagalba 
turėtų būti besąlygiška bent jau tol, kol 
kompetentingos institucijos priima galutinį 
sprendimą, susijusį su svarstymo 
laikotarpiu ir leidimu gyventi šalyje, arba 
jeigu pripažįsta, kad asmuo yra prekybos 
žmonėmis auka. Jeigu baigus nustatymo 
procesą arba pasibaigus svarstymo 
laikotarpiui, nusprendžiama, kad asmuo 
nelaikomas turinčiu teisę gauti leidimą 
gyventi šalyje arba negyvena šalyje 
teisėtai, atitinkama valstybė narė neprivalo 
tam asmeniui toliau teikti pagalbos ir 
paramos remdamasi šia direktyva. 
Prireikus pagalba ir parama turėtų būti 
tęsiama atitinkamą laikotarpį pasibaigus 
baudžiamajam procesui, pavyzdžiui, jeigu 
dėl sunkių fizinių ar psichologinių 
nusikaltimo pasekmių tęsiamas medicininis 
gydymas arba jeigu kyla pavojus aukos 
saugumui dėl to asmens parodymų 
baudžiamajame procese.

konkretaus asmens sąlygas ir poreikius, 
nustatytus atlikus individualų vertinimą 
pagal nacionalines procedūras, įskaitant 
aukos emigracinį statusą. Asmeniui turėtų 
būti skirta pagalba ir parama, kai tik 
gaunama duomenų, kad jis gali būti 
prekybos žmonėmis auka, nepaisant to, ar 
jis nori duoti parodymus kaip liudytojas. 
Pagalba turėtų būti besąlygiška bent jau tol, 
kol kompetentingos institucijos priima 
galutinį sprendimą, susijusį su svarstymo 
laikotarpiu ir leidimu gyventi šalyje, arba 
jeigu pripažįsta, kad asmuo yra prekybos 
žmonėmis auka. Jeigu baigus nustatymo 
procesą arba pasibaigus svarstymo 
laikotarpiui, nusprendžiama, kad asmuo 
nelaikomas turinčiu teisę gauti leidimą 
gyventi šalyje arba negyvena šalyje 
teisėtai, atitinkama valstybė narė neprivalo 
tam asmeniui toliau teikti pagalbos ir 
paramos remdamasi šia direktyva. 
Prireikus pagalba ir parama turėtų būti 
tęsiama atitinkamą laikotarpį pasibaigus 
baudžiamajam procesui, pavyzdžiui, jeigu 
dėl sunkių fizinių ar psichologinių 
nusikaltimo pasekmių tęsiamas medicininis 
gydymas arba jeigu kyla pavojus aukos 
saugumui dėl to asmens parodymų 
baudžiamajame procese.

Or. en

Pakeitimas 81
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) Prekybos žmonėmis aukos turi turėti 
galimybę veiksmingai naudotis savo 
teisėmis. Todėl aukoms turėtų būti 
teikiama pagalba ir parama prieš 
baudžiamąjį procesą, jo metu ir atitinkamą 
laikotarpį po jo. Kad pagalba ir parama 

11) Prekybos žmonėmis aukos turi turėti 
galimybę veiksmingai naudotis savo 
teisėmis. Todėl aukoms turėtų būti 
teikiama pagalba ir parama prieš 
baudžiamąjį procesą, jo metu ir atitinkamą 
laikotarpį po jo. Kad pagalba ir parama 
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būtų veiksminga, ji turi būti teikiama 
tinkamai informavus ir gavus sutikimą, taip 
užtikrinant, kad, pavyzdžiui, auka sutiktų, 
kad jai būtų taikomos priemonės ligoms 
nustatyti ar taikomos kitos pagrindinės 
paramos priemonės. Teikiama pagalba ir 
parama turėtų apimti bent jau būtiniausias 
priemones, kurių reikia, kad auka atsigautų 
ir galėtų išvengti ją pardavusių asmenų. 
Praktiškai taikant tokias priemones turėtų 
būti atsižvelgta į konkretaus asmens 
sąlygas ir poreikius, nustatytus atlikus 
individualų vertinimą pagal nacionalines 
procedūras. Asmeniui turėtų būti skirta 
pagalba ir parama, kai tik gaunama 
duomenų, kad jis gali būti prekybos 
žmonėmis auka, nepaisant to, ar jis nori 
duoti parodymus kaip liudytojas. Pagalba 
turėtų būti besąlygiška bent jau tol, kol 
kompetentingos institucijos priima galutinį 
sprendimą, susijusį su svarstymo 
laikotarpiu ir leidimu gyventi šalyje, arba 
jeigu pripažįsta, kad asmuo yra prekybos 
žmonėmis auka. Jeigu baigus nustatymo 
procesą arba pasibaigus svarstymo 
laikotarpiui, nusprendžiama, kad asmuo 
nelaikomas turinčiu teisę gauti leidimą 
gyventi šalyje arba negyvena šalyje 
teisėtai, atitinkama valstybė narė neprivalo 
tam asmeniui toliau teikti pagalbos ir 
paramos remdamasi šia direktyva. 
Prireikus pagalba ir parama turėtų būti 
tęsiama atitinkamą laikotarpį pasibaigus 
baudžiamajam procesui, pavyzdžiui, jeigu 
dėl sunkių fizinių ar psichologinių 
nusikaltimo pasekmių tęsiamas medicininis 
gydymas arba jeigu kyla pavojus aukos 
saugumui dėl to asmens parodymų 
baudžiamajame procese.

būtų veiksminga, ji turi būti teikiama 
tinkamai informavus ir gavus sutikimą, taip 
užtikrinant, kad, pavyzdžiui, auka sutiktų, 
kad jai būtų taikomos priemonės ligoms 
nustatyti ar taikomos kitos pagrindinės 
paramos priemonės. Teikiama pagalba ir 
parama turėtų apimti bent jau būtiniausias 
priemones, kurių reikia, kad auka atsigautų 
ir galėtų išvengti ją pardavusių asmenų. 
Praktiškai taikant tokias priemones turėtų 
būti atsižvelgta į konkretaus asmens 
sąlygas ir poreikius, nustatytus atlikus 
individualų vertinimą pagal nacionalines 
procedūras, įskaitant aukos emigracinį 
statusą. Asmeniui turėtų būti skirta 
pagalba ir parama, kai tik gaunama 
duomenų, kad jis gali būti prekybos 
žmonėmis auka, nepaisant to, ar jis nori 
duoti parodymus kaip liudytojas. Pagalba 
turėtų būti besąlygiška bent jau tol, kol 
kompetentingos institucijos priima galutinį 
sprendimą, susijusį su svarstymo 
laikotarpiu ir leidimu gyventi šalyje, arba 
jeigu pripažįsta, kad asmuo yra prekybos 
žmonėmis auka. Jeigu baigus nustatymo 
procesą arba pasibaigus svarstymo 
laikotarpiui, nusprendžiama, kad asmuo 
nelaikomas turinčiu teisę gauti leidimą 
gyventi šalyje arba negyvena šalyje 
teisėtai, atitinkama valstybė narė neprivalo 
tam asmeniui toliau teikti pagalbos ir 
paramos remdamasi šia direktyva. 
Prireikus pagalba ir parama turėtų būti 
tęsiama atitinkamą laikotarpį pasibaigus 
baudžiamajam procesui, pavyzdžiui, jeigu 
dėl sunkių fizinių ar psichologinių 
nusikaltimo pasekmių tęsiamas medicininis 
gydymas arba jeigu kyla pavojus aukos 
saugumui dėl to asmens parodymų 
baudžiamajame procese.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a) Valstybės narės, panaudojant 
tinkamas ir veiksmingas teisminio 
bendradarbiavimo priemones, užtikrina, 
kad prekybos žmonėmis aukoms judant 
Europos Sąjungos viduje būtų užtikrinta 
ir suteikta vienodo lygio apsauga. 
Prekybos žmonėmis aukos  atitinkamai 
informuojamos apie ES lygmens 
apsaugos priemones.

Or. en

Pakeitimas 83
Barbara Matera

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a) Pagal Europos apsaugos orderio 
priemonę visos bet kurios valstybės narės 
teikiamos paramos prekybos žmonėmis 
aukoms priemonės turėtų būti prieinamos 
visoje Europos Sąjungos teritorijoje.

Or. it

Pagrindimas

Europos apsaugos orderio priemonė galėtų būti svarbi pagalbinė priemonė, visoje Europos 
Sąjungos teritorijoje garantuojanti vienodą apsaugą grubaus pagrindinių žmogaus teisių 
pažeidimo atvejais.
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Pakeitimas 84
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) kovo 15 d. Tarybos pamatiniu 
sprendimu 2001/220/TVR dėl 
nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
bylose nustatomos nukentėjusiųjų teisės 
baudžiamosiose bylose, įskaitant jų teisę į 
apsaugą ir žalos atlyginimą. Be to, 
prekybos žmonėmis aukos turėtų turėti 
galimybę naudotis nemokamomis 
teisinėmis konsultacijomis ir teisinio 
atstovavimo paslaugomis, be kita ko, 
reikalaujant žalos atlyginimo. Teisinių 
konsultacijų tikslas – padėti aukoms gauti 
informacijos ir patarimų apie įvairias 
galimybes, kuriomis jos gali naudotis. 
Teisinės konsultacijos ir teisinio 
atstovavimo paslaugos turėtų būti 
teikiamos nemokamai bent jau tada, kai 
auka neturi pakankamai finansinių lėšų, 
laikantis valstybių narių vidaus procedūrų. 
Kadangi vaikai aukos dažniausiai tokių 
lėšų neturi, teisinės konsultacijos ir teisinio 
atstovavimo paslaugos jiems praktiškai 
būtų nemokamos. Be to, remiantis pagal 
nacionalines procedūras atliekamu 
individualiu rizikos vertinimu, aukos turėtų 
būti apsaugotos nuo keršto, bauginimo ir 
nuo rizikos, kad dar kartą taps prekybos 
žmonėmis aukomis.

12) kovo 15 d. Tarybos pamatiniu 
sprendimu 2001/220/TVR dėl 
nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
bylose nustatomos nukentėjusiųjų teisės 
baudžiamosiose bylose, įskaitant jų teisę į 
apsaugą ir žalos atlyginimą. Prekybos 
žmonėmis aukos turi turėti galimybę 
veiksmingai naudotis savo teisėmis. Be to, 
prekybos žmonėmis aukos turėtų taip pat
turėti galimybę naudotis nemokamomis 
teisinėmis konsultacijomis ir teisinio 
atstovavimo paslaugomis, be kita ko, 
reikalaujant žalos atlyginimo. Teisinių 
konsultacijų tikslas – padėti aukoms gauti 
informacijos ir patarimų apie įvairias 
galimybes, kuriomis jos gali naudotis. 
Teisinės konsultacijos ir teisinio 
atstovavimo paslaugos turėtų būti 
teikiamos nemokamai bent jau tada, kai 
auka neturi pakankamai finansinių lėšų, 
laikantis valstybių narių vidaus procedūrų. 
Kadangi vaikai aukos dažniausiai tokių 
lėšų neturi, teisinės konsultacijos ir teisinio 
atstovavimo paslaugos jiems praktiškai 
būtų nemokamos. Be to, remiantis pagal 
nacionalines procedūras atliekamu 
individualiu rizikos vertinimu, aukos turėtų 
būti apsaugotos nuo keršto, bauginimo ir 
nuo rizikos, kad dar kartą taps prekybos 
žmonėmis aukomis.

Or. en
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Pakeitimas 85
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) kovo 15 d. Tarybos pamatiniu 
sprendimu 2001/220/TVR dėl 
nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
bylose nustatomos nukentėjusiųjų teisės 
baudžiamosiose bylose, įskaitant jų teisę į 
apsaugą ir žalos atlyginimą. Be to, 
prekybos žmonėmis aukos turėtų turėti 
galimybę naudotis nemokamomis 
teisinėmis konsultacijomis ir teisinio 
atstovavimo paslaugomis, be kita ko, 
reikalaujant žalos atlyginimo. Teisinių 
konsultacijų tikslas – padėti aukoms gauti 
informacijos ir patarimų apie įvairias 
galimybes, kuriomis jos gali naudotis. 
Teisinės konsultacijos ir teisinio 
atstovavimo paslaugos turėtų būti 
teikiamos nemokamai bent jau tada, kai 
auka neturi pakankamai finansinių lėšų, 
laikantis valstybių narių vidaus procedūrų. 
Kadangi vaikai aukos dažniausiai tokių 
lėšų neturi, teisinės konsultacijos ir teisinio 
atstovavimo paslaugos jiems praktiškai 
būtų nemokamos. Be to, remiantis pagal 
nacionalines procedūras atliekamu 
individualiu rizikos vertinimu, aukos turėtų 
būti apsaugotos nuo keršto, bauginimo ir 
nuo rizikos, kad dar kartą taps prekybos 
žmonėmis aukomis.

12) kovo 15 d. Tarybos pamatiniu 
sprendimu 2001/220/TVR dėl 
nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
bylose nustatomos nukentėjusiųjų teisės 
baudžiamosiose bylose, įskaitant jų teisę į 
apsaugą ir žalos atlyginimą. Be to, 
prekybos žmonėmis aukos turėtų turėti 
galimybę naudotis nemokamomis 
teisinėmis konsultacijomis ir teisinio 
atstovavimo paslaugomis, be kita ko, 
reikalaujant žalos atlyginimo. Teisinių 
konsultacijų tikslas – padėti aukoms gauti 
informacijos ir patarimų apie įvairias 
galimybes, kuriomis jos gali naudotis. 
Teisinės konsultacijos ir teisinio 
atstovavimo paslaugos turėtų būti 
teikiamos nemokamai bent jau tada, kai 
auka neturi pakankamai finansinių lėšų, 
laikantis valstybių narių vidaus procedūrų. 
Kadangi vaikai aukos dažniausiai tokių 
lėšų neturi, teisinės konsultacijos ir teisinio 
atstovavimo paslaugos jiems turi būti
nemokamos. Be to, remiantis pagal 
nacionalines procedūras atliekamu 
individualiu rizikos vertinimu, aukos turėtų 
būti apsaugotos nuo keršto, bauginimo ir 
nuo rizikos, kad dar kartą taps prekybos 
žmonėmis aukomis.

Or. en

Pagrindimas

Reikia, kad 12 konstatuojamoji dalis atitiktų griežtesnę 14 straipsnio 2 dalies formuluotę 
(„Valstybės narės užtikrina, kad vaikai, prekybos žmonėmis aukos, nedelsiant turėtų galimybę 
naudotis nemokamomis teisinėmis konsultacijomis ir teisinio atstovavimo paslaugomis, be 
kita ko, reikalaujant žalos atlyginimo.“).
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Pakeitimas 86
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) 2001 m. kovo 15 d. Tarybos pamatiniu 
sprendimu 2001/220/TVR dėl 
nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
bylose nustatomos nukentėjusiųjų teisės 
baudžiamosiose bylose, įskaitant jų teisę į 
apsaugą ir žalos atlyginimą. Be to, 
prekybos žmonėmis aukos turėtų turėti 
galimybę naudotis nemokamomis 
teisinėmis konsultacijomis ir teisinio 
atstovavimo paslaugomis, be kita ko, 
reikalaujant žalos atlyginimo. Teisinių 
konsultacijų tikslas – padėti aukoms gauti 
informacijos ir patarimų apie įvairias 
galimybes, kuriomis jos gali naudotis. 
Teisinės konsultacijos ir teisinio 
atstovavimo paslaugos turėtų būti 
teikiamos nemokamai bent jau tada, kai 
auka neturi pakankamai finansinių lėšų, 
laikantis valstybių narių vidaus procedūrų. 
Kadangi vaikai aukos dažniausiai tokių 
lėšų neturi, teisinės konsultacijos ir teisinio 
atstovavimo paslaugos jiems praktiškai 
būtų nemokamos. Be to, remiantis pagal 
nacionalines procedūras atliekamu 
individualiu rizikos vertinimu, aukos 
turėtų būti apsaugotos nuo keršto, 
bauginimo ir nuo rizikos, kad dar kartą taps 
prekybos žmonėmis aukomis.

12) 2001 m. kovo 15 d. Tarybos pamatiniu 
sprendimu 2001/220/TVR dėl 
nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
bylose nustatomos nukentėjusiųjų teisės 
baudžiamosiose bylose, įskaitant jų teisę į 
apsaugą ir žalos atlyginimą. Be to, 
prekybos žmonėmis aukos turi turėti 
galimybę naudotis nemokamomis 
teisinėmis konsultacijomis ir teisinio 
atstovavimo paslaugomis, be kita ko, 
reikalaujant žalos atlyginimo. Teisinių 
konsultacijų tikslas – padėti aukoms gauti 
informacijos ir patarimų apie įvairias 
galimybes, kuriomis jos gali naudotis. 
Teisinės konsultacijos ir teisinio 
atstovavimo paslaugos turi būti teikiamos 
nemokamai bent jau tada, kai auka neturi 
pakankamai finansinių lėšų, laikantis 
valstybių narių vidaus procedūrų. Kadangi 
vaikai aukos dažniausiai tokių lėšų neturi, 
teisinės konsultacijos ir teisinio 
atstovavimo paslaugos jiems praktiškai 
būtų nemokamos. Be to, remiantis pagal 
nacionalines procedūras atliekamu 
individualiu rizikos vertinimu, aukos turi
būti apsaugotos nuo keršto, bauginimo ir 
nuo rizikos, kad dar kartą taps prekybos 
žmonėmis aukomis.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) Prekybos žmonėmis aukos, kurios jau 
patyrė prievartą ir žeminantį elgesį, dažnai 
susijusį su prekyba žmonėmis, įskaitant 
seksualinį išnaudojimą, išžaginimą, į 
vergiją panašią praktiką ar organų 
išpjovimą, turėtų būti apsaugotos nuo 
antrinės viktimizacijos ir nuo dar vienos 
psichologinės traumos per baudžiamąjį 
procesą. Šiuo tikslu per baudžiamąjį tyrimą 
ir procesą prekybos žmonėmis aukoms 
turėtų būti taikoma jų individualius 
poreikius atitinkanti tvarka. Vertinant 
individualius poreikius reikėtų atsižvelgti į 
tokias aukos aplinkybes, kaip amžius, 
nėštumas, sveikata, negalia, kitas 
asmenines sąlygas, taip pat į fizines ir 
psichologines nusikalstamos veikos, 
padarytos asmeniui, pasekmes. Ar ir kaip 
tokia tvarka bus taikoma, sprendžiama 
kiekvienu atveju atskirai remiantis 
nacionalinės teisės aktuose nustatytais 
pagrindais bei teismų teisės veikti savo 
nuožiūra taisyklėmis, teismo praktika ar 
gairėmis.

13) Prekybos žmonėmis aukos, kurios jau 
patyrė prievartą ir žeminantį elgesį, dažnai 
susijusį su prekyba žmonėmis, įskaitant 
seksualinį išnaudojimą, išžaginimą, į 
vergiją panašią praktiką ar organų 
išpjovimą, turėtų būti apsaugotos nuo 
antrinės viktimizacijos ir nuo dar vienos 
psichologinės traumos per baudžiamąjį 
procesą. Šiuo tikslu per baudžiamąjį tyrimą 
ir procesą prekybos žmonėmis aukoms 
turėtų būti taikoma jų individualius 
poreikius atitinkanti tvarka. Vertinant 
individualius poreikius reikėtų atsižvelgti į
tokias aukos aplinkybes, kaip lytis, amžius, 
nėštumas, sveikata, negalia, imigracijos 
statusas, kitas asmenines sąlygas, taip pat į 
fizines ir psichologines nusikalstamos 
veikos, padarytos asmeniui, pasekmes. Ar 
ir kaip tokia tvarka bus taikoma, 
sprendžiama kiekvienu atveju atskirai 
remiantis nacionalinės teisės aktuose 
nustatytais pagrindais bei teismų teisės 
veikti savo nuožiūra taisyklėmis, teismo 
praktika ar gairėmis.

Or. en

Pakeitimas 88
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) Prekybos žmonėmis aukos, kurios jau 
patyrė prievartą ir žeminantį elgesį, dažnai 
susijusį su prekyba žmonėmis, įskaitant 

13) Prekybos žmonėmis aukos, kurios jau 
patyrė prievartą ir žeminantį elgesį, dažnai 
susijusį su prekyba žmonėmis, įskaitant 
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seksualinį išnaudojimą, išžaginimą, į 
vergiją panašią praktiką ar organų 
išpjovimą, turėtų būti apsaugotos nuo 
antrinės viktimizacijos ir nuo dar vienos 
psichologinės traumos per baudžiamąjį 
procesą. Šiuo tikslu per baudžiamąjį tyrimą 
ir procesą prekybos žmonėmis aukoms 
turėtų būti taikoma jų individualius 
poreikius atitinkanti tvarka. Vertinant 
individualius poreikius reikėtų atsižvelgti į 
tokias aukos aplinkybes, kaip amžius, 
nėštumas, sveikata, negalia, kitas 
asmenines sąlygas, taip pat į fizines ir 
psichologines nusikalstamos veikos, 
padarytos asmeniui, pasekmes. Ar ir kaip 
tokia tvarka bus taikoma, sprendžiama 
kiekvienu atveju atskirai remiantis 
nacionalinės teisės aktuose nustatytais 
pagrindais bei teismų teisės veikti savo
nuožiūra taisyklėmis, teismo praktika ar 
gairėmis.

seksualinį išnaudojimą, išžaginimą, į 
vergiją panašią praktiką ar organų 
išpjovimą, turėtų būti apsaugotos nuo 
antrinės viktimizacijos ir nuo dar vienos 
psichologinės traumos per baudžiamąjį 
procesą. Šiuo tikslu per baudžiamąjį tyrimą 
ir procesą prekybos žmonėmis aukoms 
turėtų būti taikoma jų individualius 
poreikius atitinkanti tvarka. Vertinant 
individualius poreikius reikėtų atsižvelgti į 
tokias aukos aplinkybes, kaip lytis, amžius, 
nėštumas, sveikata, negalia, imigracijos 
statusas, kitas asmenines sąlygas, taip pat į 
fizines ir psichologines nusikalstamos 
veikos, padarytos asmeniui, pasekmes. Ar 
ir kaip tokia tvarka bus taikoma, 
sprendžiama kiekvienu atveju atskirai 
remiantis nacionalinės teisės aktuose 
nustatytais pagrindais bei teismų teisės 
veikti savo nuožiūra taisyklėmis, teismo 
praktika ar gairėmis.

Or. en

Pakeitimas 89
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) Prekybos žmonėmis aukos, kurios jau
patyrė prievartą ir žeminantį elgesį, dažnai 
susijusį su prekyba žmonėmis, įskaitant 
seksualinį išnaudojimą, išžaginimą, į 
vergiją panašią praktiką ar organų 
išpjovimą, turėtų būti apsaugotos nuo 
antrinės viktimizacijos ir nuo dar vienos 
psichologinės traumos per baudžiamąjį 
procesą. Šiuo tikslu per baudžiamąjį tyrimą 
ir procesą prekybos žmonėmis aukoms 
turėtų būti taikoma jų individualius 
poreikius atitinkanti tvarka. Vertinant 
individualius poreikius reikėtų atsižvelgti į 
tokias aukos aplinkybes, kaip amžius, 

13) Prekybos žmonėmis aukos, kurios jau 
patyrė prievartą ir žeminantį elgesį, dažnai 
susijusį su prekyba žmonėmis, įskaitant 
seksualinį išnaudojimą, seksualinę 
prievartą, išžaginimą, į vergiją panašią 
praktiką ar organų išpjovimą, turėtų būti 
apsaugotos nuo antrinės viktimizacijos ir 
nuo dar vienos psichologinės traumos per 
baudžiamąjį procesą. Šiuo tikslu per 
baudžiamąjį tyrimą ir procesą prekybos 
žmonėmis aukoms turėtų būti taikoma jų 
individualius poreikius atitinkanti tvarka. 
Vertinant individualius poreikius reikėtų 
atsižvelgti į tokias aukos aplinkybes, kaip 
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nėštumas, sveikata, negalia, kitas 
asmenines sąlygas, taip pat į fizines ir 
psichologines nusikalstamos veikos, 
padarytos asmeniui, pasekmes. Ar ir kaip 
tokia tvarka bus taikoma, sprendžiama 
kiekvienu atveju atskirai remiantis 
nacionalinės teisės aktuose nustatytais 
pagrindais bei teismų teisės veikti savo 
nuožiūra taisyklėmis, teismo praktika ar 
gairėmis.

amžius, nėštumas, sveikata, negalia, kitas 
asmenines sąlygas, taip pat į fizines ir 
psichologines nusikalstamos veikos, 
padarytos asmeniui, pasekmes. Ar ir kaip 
tokia tvarka bus taikoma, sprendžiama 
kiekvienu atveju atskirai remiantis 
nacionalinės teisės aktuose nustatytais 
pagrindais bei teismų teisės veikti savo 
nuožiūra taisyklėmis, teismo praktika ar 
gairėmis.

Or. en

Pagrindimas

Paminėti seksualinę prievartą reikia ir siekiant aptarti prekiautojų žmonėmis praktiką, ir 
atsižvelgiant į faktą, kad seksualinis išnaudojimas (minimas 13 konstatuojamojoje dalyje) 
drauge su seksualine prievarta yra pasiūlymo COM(2010)0094 dalykai.

Pakeitimas 90
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) Prekybos žmonėmis aukos, kurios jau 
patyrė prievartą ir žeminantį elgesį, dažnai 
susijusį su prekyba žmonėmis, įskaitant 
seksualinį išnaudojimą, išžaginimą, į 
vergiją panašią praktiką ar organų 
išpjovimą, turėtų būti apsaugotos nuo 
antrinės viktimizacijos ir nuo dar vienos 
psichologinės traumos per baudžiamąjį 
procesą. Šiuo tikslu per baudžiamąjį tyrimą 
ir procesą prekybos žmonėmis aukoms 
turėtų būti taikoma jų individualius 
poreikius atitinkanti tvarka. Vertinant 
individualius poreikius reikėtų atsižvelgti į 
tokias aukos aplinkybes, kaip amžius, 
nėštumas, sveikata, negalia, kitas 
asmenines sąlygas, taip pat į fizines ir 
psichologines nusikalstamos veikos, 
padarytos asmeniui, pasekmes. Ar ir kaip 
tokia tvarka bus taikoma, sprendžiama 

13) Prekybos žmonėmis aukos, kurios jau 
patyrė prievartą ir žeminantį elgesį, dažnai 
susijusį su prekyba žmonėmis, įskaitant 
seksualinį išnaudojimą, išžaginimą, į 
vergiją panašią praktiką ar organų 
išpjovimą, turėtų būti apsaugotos nuo 
antrinės viktimizacijos ir nuo dar vienos 
psichologinės traumos per baudžiamąjį 
procesą. Šiuo tikslu per baudžiamąjį tyrimą 
ir procesą prekybos žmonėmis aukoms 
turėtų būti taikoma jų individualius 
poreikius atitinkanti tvarka. Vertinant 
individualius poreikius reikėtų atsižvelgti į 
tokias aukos aplinkybes, kaip amžius, 
nėštumas, sveikata, negalia, kitas 
asmenines sąlygas, taip pat į fizines ir 
psichologines nusikalstamos veikos, 
padarytos asmeniui, pasekmes. Kaip tokia 
tvarka bus taikoma, sprendžiama kiekvienu 
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kiekvienu atveju atskirai remiantis 
nacionalinės teisės aktuose nustatytais 
pagrindais bei teismų teisės veikti savo 
nuožiūra taisyklėmis, teismo praktika ar 
gairėmis.

atveju atskirai remiantis nacionalinės teisės 
aktuose nustatytais pagrindais bei teismų 
teisės veikti savo nuožiūra taisyklėmis, 
teismo praktika ar gairėmis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad individualius poreikius atitinkanti tvarka būtų įprastas dalykas, o ne 
išimtis.

Pakeitimas 91
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) siekiant išvengti to, kad nukentėję 
asmenys turėtų kelti daug bylų, valstybės 
narės jiems užtikrina teisę vienoje 
valstybėje narėje įgytą apsaugos lygį 
paprastai ir veiksmingai perkelti ir 
išsaugoti keičiant gyvenamąją vietą 
Europos Sąjungoje; taigi, prekybos 
žmonėmis aukos turi būti informuotos, 
kad galioja šiuo tikslu numatytos 
bendrijos teisinio bendradarbiavimo 
procedūros; 

Or. es

Pakeitimas 92
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) Be visoms prekybos žmonėmis aukoms 
skirtų priemonių, valstybės narės turėtų 

14) Be visoms prekybos žmonėmis aukoms 
skirtų priemonių, valstybės narės turėtų 
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užtikrinti, kad vaikams aukoms būtų 
taikomos specialios pagalbos, paramos ir 
apsaugos priemonės. Šios priemonės turėtų 
būti taikomos atsižvelgiant į vaiko gerovę 
pagal JT vaiko teisių konvenciją. Jeigu 
prekybos žmonėmis aukos amžius 
nežinomas ir yra priežasčių manyti, kad 
asmuo yra jaunesnis nei 18 metų, jis 
laikomas vaiku, kad jam nedelsiant būtų 
galima suteikti pagalbą, paramą ir apsaugą. 
Pagalbos ir paramos priemonės visų pirma 
turėtų būti skiriamos padėti vaikams 
aukoms atsigauti fiziškai, psichologiškai ir 
socialiai ir jomis turėtų būti siekiama 
ilgalaikio konkrečiam asmeniui skirto 
sprendimo. Vaikas auka turėtų kuo greičiau 
reintegruotis į visuomenę, todėl bus būtina 
įtraukti teisę gauti mokymą. Atsižvelgiant į 
tai, kad vaikai, prekybos žmonėmis aukos, 
ypač pažeidžiami, turėtų būti galima taikyti 
papildomas apsaugos priemones jiems 
apsaugoti apklausų per baudžiamąjį tyrimą 
ir procesą metu.

užtikrinti, kad vaikams aukoms būtų 
taikomos specialios pagalbos, paramos ir 
apsaugos priemonės. Šios priemonės turėtų 
būti taikomos atsižvelgiant į vaiko gerovę 
pagal JT vaiko teisių konvenciją. Jeigu 
prekybos žmonėmis aukos amžius 
nežinomas ir yra priežasčių manyti, kad 
asmuo yra jaunesnis nei 18 metų, jis 
laikomas vaiku, kad jam nedelsiant būtų 
galima suteikti pagalbą, paramą ir apsaugą. 
Pagalbos ir paramos priemonės visų pirma 
turėtų būti skiriamos padėti vaikams 
aukoms atsigauti fiziškai, psichologiškai ir 
socialiai ir jomis turėtų būti siekiama 
ilgalaikio konkrečiam asmeniui skirto 
sprendimo. Vaikas auka turėtų kuo greičiau 
reintegruotis į visuomenę ir normalų 
gyvenimą šeimoje, kurioje jis gimė arba 
kurios buvo įvaikintas, todėl bus būtina 
įtraukti teisę gauti mokymą. Atsižvelgiant į 
tai, kad vaikai, prekybos žmonėmis aukos, 
ypač pažeidžiami, turėtų būti galima taikyti 
papildomas apsaugos priemones jiems 
apsaugoti apklausų per baudžiamąjį tyrimą 
ir procesą metu.

Or. en

Pakeitimas 93
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) Valstybės narės turėtų sukurti ir (arba) 
stiprinti politiką, kuria siekiama užkirsti 
kelią prekybai žmonėmis, įskaitant 
mokslinių tyrimų, informacijos, 
informuotumo didinimo ir švietimo 
priemones, kuriomis mažinama visų formų 
išnaudojimą skatinanti paklausa, taip pat 
priemones, kuriomis mažinama rizika 
žmonėms tapti prekybos žmonėmis 
aukomis. Imdamosi tokių iniciatyvų

15) Valstybės narės turėtų sukurti ir (arba) 
stiprinti politiką, kuria siekiama užkirsti 
kelią prekybai žmonėmis, įskaitant 
mokslinių tyrimų, taip pat naujų formų 
prekybos žmonėmis tyrimų, informacijos, 
suderinto duomenų rinkimo,
informuotumo didinimo ir švietimo 
priemones, kuriomis mažinama visų formų 
išnaudojimą skatinanti paklausa, taip pat 
priemones, kuriomis mažinama rizika 
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valstybės narės turėtų atsižvelgti į lyčių 
aspektą ir vaiko teises. Visi pareigūnai, 
kuriems gali tekti susidurti su prekybos 
žmonėmis aukomis arba galimomis 
aukomis, turėtų būti tinkamai parengti 
atpažinti tokias aukas ir su jomis elgtis. Ši 
pareiga pasirengti pirmiausia būtų 
taikoma policijos pareigūnams, sienos 
apsaugos tarnybų pareigūnams, darbo 
inspektoriams, sveikatos priežiūros 
darbuotojams ir konsulinių įstaigų 
personalui, tačiau atsižvelgiant į vietos 
aplinkybes galėtų apimti ir kitų kategorijų 
valstybės pareigūnus, kuriems dirbant gali 
tekti susidurti su prekybos žmonėmis 
aukomis.

žmonėms tapti prekybos žmonėmis 
aukomis. Imdamosi tokių iniciatyvų 
valstybės narės turėtų atsižvelgti į lyčių 
aspektą ir vaiko teises. 

Or. en

Pagrindimas

Išbraukta dalis jau įrašyta į kitą pranešimo projekto konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 94
Anna Hedh, Silvia Costa

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) Valstybės narės turėtų sukurti ir (arba) 
stiprinti politiką, kuria siekiama užkirsti 
kelią prekybai žmonėmis, įskaitant 
mokslinių tyrimų, informacijos, 
informuotumo didinimo ir švietimo 
priemones, kuriomis mažinama visų formų 
išnaudojimą skatinanti paklausa, taip pat 
priemones, kuriomis mažinama rizika 
žmonėms tapti prekybos žmonėmis 
aukomis. Imdamosi tokių iniciatyvų 
valstybės narės turėtų atsižvelgti į lyčių 
aspektą ir vaiko teises. Visi pareigūnai, 
kuriems gali tekti susidurti su prekybos 
žmonėmis aukomis arba galimomis 
aukomis, turėtų būti tinkamai parengti 

15) Valstybės narės turėtų sukurti ir (arba) 
stiprinti politiką, kuria siekiama užkirsti 
kelią prekybai žmonėmis, įskaitant 
mokslinių tyrimų, taip pat naujų formų 
prekybos žmonėmis tyrimų, informacijos, 
mokymo, suderinto duomenų rinkimo,
informuotumo didinimo ir švietimo 
priemones, kuriomis mažinama visų formų 
išnaudojimą skatinanti paklausa, taip pat 
priemones, kuriomis mažinama rizika 
žmonėms tapti prekybos žmonėmis 
aukomis. Imdamosi tokių iniciatyvų 
valstybės narės turėtų atsižvelgti į lyčių 
aspektą ir vaiko teises. Visi pareigūnai, 
kuriems gali tekti susidurti su prekybos 
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atpažinti tokias aukas ir su jomis elgtis. Ši 
pareiga pasirengti pirmiausia būtų taikoma 
policijos pareigūnams, sienos apsaugos 
tarnybų pareigūnams, darbo inspektoriams, 
sveikatos priežiūros darbuotojams ir 
konsulinių įstaigų personalui, tačiau 
atsižvelgiant į vietos aplinkybes galėtų 
apimti ir kitų kategorijų valstybės 
pareigūnus, kuriems dirbant gali tekti 
susidurti su prekybos žmonėmis aukomis.

žmonėmis aukomis arba galimomis 
aukomis, turėtų būti tinkamai parengti 
atpažinti tokias aukas ir su jomis elgtis. Ši 
pareiga pasirengti pirmiausia būtų taikoma 
policijos pareigūnams, sienos apsaugos 
tarnybų pareigūnams, darbo inspektoriams, 
sveikatos priežiūros darbuotojams ir 
konsulinių įstaigų personalui, tačiau 
atsižvelgiant į vietos aplinkybes galėtų 
apimti ir kitų kategorijų valstybės 
pareigūnus bei socialinėje srityje 
veikiančias privačias institucijas, kuriems 
dirbant gali tekti susidurti su prekybos 
žmonėmis aukomis.

Or. en

Pakeitimas 95
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) Valstybės narės turėtų sukurti ir (arba) 
stiprinti politiką, kuria siekiama užkirsti 
kelią prekybai žmonėmis, įskaitant 
mokslinių tyrimų, informacijos, 
informuotumo didinimo ir švietimo 
priemones, kuriomis mažinama visų formų 
išnaudojimą skatinanti paklausa, taip pat 
priemones, kuriomis mažinama rizika 
žmonėms tapti prekybos žmonėmis 
aukomis. Imdamosi tokių iniciatyvų 
valstybės narės turėtų atsižvelgti į lyčių 
aspektą ir vaiko teises. Visi pareigūnai, 
kuriems gali tekti susidurti su prekybos 
žmonėmis aukomis arba galimomis 
aukomis, turėtų būti tinkamai parengti 
atpažinti tokias aukas ir su jomis elgtis. Ši 
pareiga pasirengti pirmiausia būtų taikoma 
policijos pareigūnams, sienos apsaugos 
tarnybų pareigūnams, darbo inspektoriams, 
sveikatos priežiūros darbuotojams ir 
konsulinių įstaigų personalui, tačiau 

15) Valstybės narės turėtų sukurti ir (arba) 
stiprinti politiką, kuria siekiama užkirsti 
kelią prekybai žmonėmis, įskaitant 
mokslinių tyrimų, informacijos, 
informuotumo didinimo ir švietimo 
priemones, kuriomis mažinama visų formų 
išnaudojimą skatinanti paklausa, taip pat 
priemones, kuriomis mažinama rizika 
žmonėms tapti prekybos žmonėmis 
aukomis. Imdamosi tokių iniciatyvų 
valstybės narės turėtų atsižvelgti į lyčių 
aspektą ir vaiko teises. Valstybės narės 
deda deramas pastangas siekdamos 
nustatyti, ar viešasis sektorius dalyvauja 
arba bendrininkauja prekiaujant
žmonėmis, ir panaikinti tokius reiškinius.
Visi pareigūnai, kuriems gali tekti susidurti 
su prekybos žmonėmis aukomis arba 
galimomis aukomis, turėtų būti tinkamai 
parengti atpažinti tokias aukas ir su jomis 
elgtis. Ši pareiga pasirengti pirmiausia būtų 
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atsižvelgiant į vietos aplinkybes galėtų 
apimti ir kitų kategorijų valstybės 
pareigūnus, kuriems dirbant gali tekti 
susidurti su prekybos žmonėmis aukomis.

taikoma policijos pareigūnams, sienos 
apsaugos tarnybų pareigūnams, darbo 
inspektoriams, sveikatos priežiūros 
darbuotojams ir konsulinių įstaigų 
personalui, tačiau atsižvelgiant į vietos 
aplinkybes galėtų apimti ir kitų kategorijų 
valstybės pareigūnus, kuriems dirbant gali 
tekti susidurti su prekybos žmonėmis 
aukomis. Vykdydamos politikos 
formavimo iniciatyvas, mokymus ir 
stebėdamos bei vertindamos kovos su 
prekyba žmonėmis priemonių poveikį, 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti su 
pilietinės visuomenės organizacijomis, 
dirbančiomis su prekybos žmonėmis 
aukomis.

Or. en

Pakeitimas 96
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) Valstybės narės turėtų sukurti ir (arba) 
stiprinti politiką, kuria siekiama užkirsti 
kelią prekybai žmonėmis, įskaitant 
mokslinių tyrimų, informacijos, 
informuotumo didinimo ir švietimo 
priemones, kuriomis mažinama visų formų 
išnaudojimą skatinanti paklausa, taip pat 
priemones, kuriomis mažinama rizika 
žmonėms tapti prekybos žmonėmis 
aukomis. Imdamosi tokių iniciatyvų 
valstybės narės turėtų atsižvelgti į lyčių 
aspektą ir vaiko teises. Visi pareigūnai, 
kuriems gali tekti susidurti su prekybos 
žmonėmis aukomis arba galimomis 
aukomis, turėtų būti tinkamai parengti 
atpažinti tokias aukas ir su jomis elgtis. Ši 
pareiga pasirengti pirmiausia būtų taikoma 
policijos pareigūnams, sienos apsaugos 
tarnybų pareigūnams, darbo inspektoriams, 

15) Valstybės narės turėtų sukurti ir (arba) 
stiprinti politiką, kuria siekiama užkirsti 
kelią prekybai žmonėmis, įskaitant 
mokslinių tyrimų, informacijos, 
informuotumo didinimo ir švietimo 
priemones, kuriomis mažinama visų formų 
išnaudojimą skatinanti paklausa, taip pat 
priemones, kuriomis mažinama rizika 
žmonėms tapti prekybos žmonėmis 
aukomis. Imdamosi tokių iniciatyvų 
valstybės narės turėtų atsižvelgti į lyčių 
aspektą ir vaiko teises. Visi pareigūnai, 
kuriems gali tekti susidurti su prekybos 
žmonėmis aukomis arba galimomis 
aukomis, turėtų būti tinkamai parengti 
atpažinti tokias aukas ir su jomis elgtis. Ši 
pareiga pasirengti pirmiausia būtų taikoma 
policijos pareigūnams, sienos apsaugos 
tarnybų pareigūnams, darbo inspektoriams, 
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sveikatos priežiūros darbuotojams ir 
konsulinių įstaigų personalui, tačiau 
atsižvelgiant į vietos aplinkybes galėtų 
apimti ir kitų kategorijų valstybės 
pareigūnus, kuriems dirbant gali tekti 
susidurti su prekybos žmonėmis aukomis.

sveikatos priežiūros darbuotojams ir 
konsulinių įstaigų personalui, tačiau 
atsižvelgiant į vietos aplinkybes galėtų 
apimti ir kitų kategorijų valstybės 
pareigūnus, kuriems dirbant gali tekti 
susidurti su prekybos žmonėmis aukomis. 
Valstybės narės turi imtis priemonių, kad 
prekybos žmonėmis aukoms būtų 
teikiamos aiškios ir išsamios konsultacijos 
socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, 
švietimo, imigracijos ir teisėsaugos 
klausimais.

Or. en

Pakeitimas 97
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) Valstybės narės turėtų sukurti ir (arba) 
stiprinti politiką, kuria siekiama užkirsti 
kelią prekybai žmonėmis, įskaitant 
mokslinių tyrimų, informacijos, 
informuotumo didinimo ir švietimo 
priemones, kuriomis mažinama visų formų 
išnaudojimą skatinanti paklausa, taip pat 
priemones, kuriomis mažinama rizika 
žmonėms tapti prekybos žmonėmis 
aukomis. Imdamosi tokių iniciatyvų 
valstybės narės turėtų atsižvelgti į lyčių 
aspektą ir vaiko teises. Visi pareigūnai, 
kuriems gali tekti susidurti su prekybos 
žmonėmis aukomis arba galimomis 
aukomis, turėtų būti tinkamai parengti 
atpažinti tokias aukas ir su jomis elgtis. Ši 
pareiga pasirengti pirmiausia būtų taikoma 
policijos pareigūnams, sienos apsaugos 
tarnybų pareigūnams, darbo inspektoriams, 
sveikatos priežiūros darbuotojams ir 
konsulinių įstaigų personalui, tačiau 
atsižvelgiant į vietos aplinkybes galėtų 
apimti ir kitų kategorijų valstybės 

15) Valstybės narės turėtų sukurti ir (arba) 
stiprinti politiką, kuria siekiama užkirsti 
kelią prekybai žmonėmis, įskaitant 
mokslinių tyrimų, taip pat naujų formų 
prekybos žmonėmis tyrimų, informacijos, 
suderinto duomenų rinkimo ir duomenų 
keitimosi su NVO, kurių specializacija yra 
kova su prekyba žmonėmis, informuotumo 
didinimo ir švietimo priemones, kuriomis 
mažinama visų formų išnaudojimą 
skatinanti paklausa, taip pat priemones, 
kuriomis mažinama rizika žmonėms tapti 
prekybos žmonėmis aukomis. Imdamosi 
tokių iniciatyvų valstybės narės turėtų 
atsižvelgti į lyčių aspektą ir vaiko teises. 
Visi pareigūnai, kuriems gali tekti susidurti 
su prekybos žmonėmis aukomis arba 
galimomis aukomis, turėtų būti tinkamai 
parengti atpažinti tokias aukas ir su jomis 
elgtis. Ši pareiga pasirengti pirmiausia būtų 
taikoma policijos pareigūnams, sienos 
apsaugos tarnybų pareigūnams, darbo 
inspektoriams, sveikatos priežiūros 
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pareigūnus, kuriems dirbant gali tekti 
susidurti su prekybos žmonėmis aukomis.

darbuotojams ir konsulinių įstaigų 
personalui, tačiau atsižvelgiant į vietos 
aplinkybes galėtų apimti ir kitų kategorijų 
valstybės pareigūnus, kuriems dirbant gali 
tekti susidurti su prekybos žmonėmis 
aukomis.

Or. en

Pakeitimas 98
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) Valstybės narės turėtų sukurti ir (arba) 
stiprinti politiką, kuria siekiama užkirsti 
kelią prekybai žmonėmis, įskaitant 
mokslinių tyrimų, informacijos, 
informuotumo didinimo ir švietimo 
priemones, kuriomis mažinama visų formų 
išnaudojimą skatinanti paklausa, taip pat 
priemones, kuriomis mažinama rizika 
žmonėms tapti prekybos žmonėmis 
aukomis. Imdamosi tokių iniciatyvų 
valstybės narės turėtų atsižvelgti į lyčių 
aspektą ir vaiko teises. Visi pareigūnai, 
kuriems gali tekti susidurti su prekybos 
žmonėmis aukomis arba galimomis 
aukomis, turėtų būti tinkamai parengti 
atpažinti tokias aukas ir su jomis elgtis. Ši 
pareiga pasirengti pirmiausia būtų taikoma 
policijos pareigūnams, sienos apsaugos 
tarnybų pareigūnams, darbo inspektoriams, 
sveikatos priežiūros darbuotojams ir 
konsulinių įstaigų personalui, tačiau 
atsižvelgiant į vietos aplinkybes galėtų 
apimti ir kitų kategorijų valstybės 
pareigūnus, kuriems dirbant gali tekti 
susidurti su prekybos žmonėmis aukomis.

15) Valstybės narės turėtų sukurti ir (arba) 
stiprinti politiką, kuria siekiama užkirsti 
kelią prekybai žmonėmis, įskaitant 
mokslinių tyrimų, informacijos, duomenų 
rinkimo užtikrinant visišką pagarbą 
duomenų subjektui, informuotumo 
didinimo ir švietimo priemones, kuriomis 
mažinama visų formų išnaudojimą 
skatinanti paklausa, taip pat priemones, 
kuriomis mažinama rizika žmonėms tapti 
prekybos žmonėmis aukomis. Imdamosi 
tokių iniciatyvų valstybės narės turėtų 
atsižvelgti į lyčių aspektą ir vaiko teises. 
Visi pareigūnai, kuriems gali tekti susidurti 
su prekybos žmonėmis aukomis arba 
galimomis aukomis, turėtų būti tinkamai 
parengti atpažinti tokias aukas ir su jomis 
elgtis. Ši pareiga pasirengti pirmiausia būtų 
taikoma policijos pareigūnams, sienos 
apsaugos tarnybų pareigūnams, darbo 
inspektoriams, sveikatos priežiūros 
darbuotojams ir konsulinių įstaigų 
personalui, tačiau atsižvelgiant į vietos 
aplinkybes galėtų apimti ir kitų kategorijų 
valstybės pareigūnus, kuriems dirbant gali 
tekti susidurti su prekybos žmonėmis 
aukomis.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu, kad renkant duomenis apie prekybą žmonėmis būtų užtikrinama visiška pagarba 
aukai.

Pakeitimas 99
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) Valstybės narės turėtų sukurti ir (arba)
stiprinti politiką, kuria siekiama užkirsti 
kelią prekybai žmonėmis, įskaitant 
mokslinių tyrimų, informacijos, 
informuotumo didinimo ir švietimo 
priemones, kuriomis mažinama visų formų 
išnaudojimą skatinanti paklausa, taip pat 
priemones, kuriomis mažinama rizika 
žmonėms tapti prekybos žmonėmis 
aukomis. Imdamosi tokių iniciatyvų 
valstybės narės turėtų atsižvelgti į lyčių 
aspektą ir vaiko teises. Visi pareigūnai, 
kuriems gali tekti susidurti su prekybos 
žmonėmis aukomis arba galimomis 
aukomis, turėtų būti tinkamai parengti 
atpažinti tokias aukas ir su jomis elgtis. Ši 
pareiga pasirengti pirmiausia būtų taikoma 
policijos pareigūnams, sienos apsaugos 
tarnybų pareigūnams, darbo inspektoriams, 
sveikatos priežiūros darbuotojams ir 
konsulinių įstaigų personalui, tačiau 
atsižvelgiant į vietos aplinkybes galėtų 
apimti ir kitų kategorijų valstybės 
pareigūnus, kuriems dirbant gali tekti 
susidurti su prekybos žmonėmis aukomis.

15) Valstybės narės turėtų sukurti ir 
stiprinti politiką, kuria siekiama užkirsti 
kelią prekybai žmonėmis, įskaitant 
mokslinių tyrimų, informacijos, 
informuotumo didinimo, švietimo, bei 
tradicinių lyčių stereotipų šalinimo 
priemones, kuriomis mažinama visų formų 
išnaudojimą skatinanti paklausa, taip pat 
priemones, kuriomis mažinama rizika 
žmonėms tapti prekybos žmonėmis 
aukomis. Imdamosi tokių iniciatyvų 
valstybės narės turi atsižvelgti į lyčių 
aspektą ir vaiko teises.

Or. lt
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Pakeitimas 100
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) Palyginamuose statistikos 
duomenyse, kurie turi būti surinkti, turi 
būti bent jau duomenys apie parduotų 
žmonių skaičių, įskaitant duomenis apie 
aukų lytį, amžių, tautybę ir taip pat 
pardavimo būdą; paslaugų, suteiktų 
aukoms, rūšis, suimtų, teisiškai 
persekiojamų ir nuteistų prekiautojų 
žmonėmis skaičių, taip pat perdavimo 
nacionalinėms už prieglobsčio politiką 
atsakingoms institucijoms mechanizmus.

Or. en

Pakeitimas 101
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) Valstybės narės turėtų sukurti 
geresnes privačių įdarbinimo agentūrų, 
įskaitant sezoninio darbo agentūras, 
veiklos stebėsenos sistemas, grindžiamas 
TDO Konvencijos Nr. 181 dėl privačių 
įdarbinimo agentūrų standartais.

Or. en
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Pakeitimas 102
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) Pareigūnai, kuriems gali tekti 
susidurti su prekybos žmonėmis aukomis 
arba galimomis aukomis, turėtų būti 
tinkamai parengti bei turėtų vadovautis 
lytims jautriu požiūriu atpažindami tokias 
aukas ir su jomis elgdamiesi. Ši pareiga 
pasirengti visų pirma turėtų būti taikoma 
policijos, sienos apsaugos tarnybų ir 
migracijos tarnybų pareigūnams, 
prokurorams, advokatams, teisėjams bei 
teisminių institucijų darbuotojams, darbo 
inspektoriams, socialinės rūpybos, vaikų 
teisių apsaugos ir sveikatos priežiūros 
darbuotojams bei konsulinių įstaigų 
personalui, tačiau, atsižvelgiant į vietos 
aplinkybes, ji galėtų būti taikoma ir kitų 
kategorijų valstybės pareigūnams, 
kuriems dirbant gali tekti susidurti su 
prekybos žmonėmis aukomis arba 
galimomis aukomis.

Or. lt

Pakeitimas 103
Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) Įgyvendinant šią direktyvą turėtų 
būti deramai atsižvelgiama į Direktyvos, 
kuria nustatomos bendros trečiųjų šalių 
sezoninių darbuotojų atvykimo ir 
apsigyvenimo sąlygos, projektą.

Or. en
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Pagrindimas

Paskutinės JT narkotikų ir nusikaltimų prevencijos biuro ataskaitos duomenimis, dažniausias 
prekybos žmonėmis būdas visų pirma yra seksualinis moterų ir vaikų išnaudojimas (79 proc.), 
po jo eina priverstinis darbas (98 proc.). Taigi, siekdami kovoti su visų formų prekyba 
žmonėmis, turėtume kuo geriau išnaudoti visas turimas priemones.

Pakeitimas 104
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15b) Komisija ir valstybės narės turėtų 
skirti asmenis, kurie naudojasi 
išnaudojamais asmenimis, atsižvelgiant į 
jų ketinimus. Asmenys, besinaudojantys 
prekyba organais, neturėtų būti 
traktuojami taip pat, kaip asmenys, 
besinaudojantys kitų formų prekyba 
žmonėmis, nes prekybos organais atveju 
kliento gyvybė yra pavojuje.

Or. en

Pakeitimas 105
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15c) Visi pareigūnai, kuriems gali tekti 
susidurti su prekybos žmonėmis aukomis
arba galimomis aukomis, turėtų būti 
tinkamai parengti atpažinti tokias aukas ir 
su jomis elgtis. Ši pareiga pasirengti 
pirmiausia turėtų būti taikoma policijos 
pareigūnams, sienos apsaugos tarnybų 
pareigūnams, asmenims, dirbantiems 
imigrantų sulaikymo centruose, ir 
migracijos pareigūnams, teisėjams bei 
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teisminių institucijų darbuotojams, darbo 
inspektoriams, socialinės rūpybos, vaikų, 
sveikatos priežiūros darbuotojams ir 
konsulinių įstaigų personalui, tačiau 
atsižvelgiant į vietos aplinkybes galėtų 
apimti ir kitų kategorijų valstybės 
pareigūnus, kuriems dirbant gali tekti 
susidurti su prekybos žmonėmis aukomis. 
Teisėsaugos pareigūnai ir prokurorai 
turėtų būti tinkamai parengti, be kita ko, 
siekiant pagerinti tarptautinį teisėsaugos 
ir teismų bendradarbiavimą.

Or. en

Pakeitimas 106
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15d) Su darbo teise susijusios priežiūros ir 
įgyvendinimo priemonės turėtų būti 
sustiprintos visose valstybėse narėse. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad turi 
būtiną teisinį pagrindą ir kad 
atitinkamomis priemonėmis, mokymo 
paslaugomis ir tinkamais techniniais 
ištekliais gali vykdyti savo teisinius 
įsipareigojimus kartu su kontroliuojančių 
institucijų pareigūnais, kuriems, glaudžiai 
bendradarbiaujant su profesinėmis 
sąjungomis, suteikiama atsakomybė bei 
informacija ir kurie yra mokomi, kaip 
pagal išnaudojimą darbo vietoje atpažinti, 
ar tai prekybos žmonėmis aukos.
Valstybės narės turėtų stiprinti 
bendradarbiavimą ir koordinavimą šioje 
srityje Europos lygmeniu, įskaitant 
bendradarbiavimą su Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu 
ir Europos profesinių sąjungų 
konfederacija, socialiniais partneriais ir 
kitais suinteresuotaisiais subjektais.
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Taryba turėtų apsvarstyti nacionalinių 
darbo inspekcijų tinklo sukūrimo 
galimybę.

Or. en

Pakeitimas 107
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16) birželio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2009/52/EB, kuria 
numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai 
esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams 
būtiniausi standartai, numatytos bausmės 
nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių 
darbdaviams, kurie, nors jiems ir 
nepareikšti kaltinimai ir jie nėra pripažinti 
kaltais dėl prekybos žmonėmis, naudojasi 
asmens darbu arba paslaugomis, žinodami, 
kad jis yra prekybos žmonėmis auka. Be to, 
valstybės narės turėtų atsižvelgti į 
galimybę taikyti sankcijas asmenims, kurie 
naudojasi bet kokiomis asmens 
paslaugomis žinodami, kad jis yra 
prekybos žmonėmis auka. Tokia papildoma 
baudžiamoji atsakomybė galėtų būti 
numatyta ir legaliai esančių trečiųjų šalių 
piliečių ir ES piliečių darbdaviams, taip pat 
asmenims, perkantiems seksualines 
paslaugas iš bet kokio asmens, kuris yra 
prekybos žmonėmis auka, neatsižvelgiant į 
jų pilietybę.

16) birželio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2009/52/EB, kuria 
numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai 
esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams 
būtiniausi standartai, numatytos bausmės 
nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių 
darbdaviams, kurie, nors jiems ir 
nepareikšti kaltinimai ir jie nėra pripažinti 
kaltais dėl prekybos žmonėmis, naudojasi 
asmens darbu arba paslaugomis, žinodami, 
kad jis yra prekybos žmonėmis auka. Be to, 
valstybės narės turėtų atsižvelgti į 
galimybę taikyti sankcijas asmenims, kurie 
naudojasi bet kokiomis asmens 
paslaugomis žinodami, kad jis yra 
prekybos žmonėmis auka, ir turėtų taikyti 
sankcijas asmenims, kurie naudojasi 
prostitučių paslaugomis. Tokia papildoma 
baudžiamoji atsakomybė galėtų būti 
numatyta ir legaliai esančių trečiųjų šalių 
piliečių ir ES piliečių darbdaviams, taip pat 
asmenims, perkantiems seksualines 
paslaugas iš bet kokio asmens, kuris yra 
prekybos žmonėmis auka, neatsižvelgiant į 
jų pilietybę.

Or. en
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Pakeitimas 108
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16) birželio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2009/52/EB, kuria 
numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai 
esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams 
būtiniausi standartai, numatytos bausmės 
nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių 
darbdaviams, kurie, nors jiems ir 
nepareikšti kaltinimai ir jie nėra pripažinti 
kaltais dėl prekybos žmonėmis, naudojasi 
asmens darbu arba paslaugomis, žinodami, 
kad jis yra prekybos žmonėmis auka. Be to, 
valstybės narės turėtų atsižvelgti į 
galimybę taikyti sankcijas asmenims, kurie 
naudojasi bet kokiomis asmens 
paslaugomis žinodami, kad jis yra 
prekybos žmonėmis auka. Tokia papildoma 
baudžiamoji atsakomybė galėtų būti 
numatyta ir legaliai esančių trečiųjų šalių 
piliečių ir ES piliečių darbdaviams, taip pat
asmenims, perkantiems seksualines 
paslaugas iš bet kokio asmens, kuris yra 
prekybos žmonėmis auka, neatsižvelgiant į 
jų pilietybę.

16) birželio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2009/52/EB, kuria 
numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai 
esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams 
būtiniausi standartai, numatytos bausmės 
nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių 
darbdaviams, kurie, nors jiems ir 
nepareikšti kaltinimai ir jie nėra pripažinti 
kaltais dėl prekybos žmonėmis, naudojasi 
asmens darbu arba paslaugomis, žinodami, 
kad jis yra prekybos žmonėmis auka. Be to, 
valstybės narės turėtų atsižvelgti į 
galimybę taikyti sankcijas asmenims, kurie 
naudojasi bet kokiomis asmens 
paslaugomis žinodami, kad jis yra 
prekybos žmonėmis auka. Tokia papildoma 
baudžiamoji atsakomybė galėtų būti 
numatyta ir legaliai esančių trečiųjų šalių 
piliečių, ir ES piliečių darbdaviams. Turi 
būti numatytos sankcijos asmenims, 
perkantiems seksualines paslaugas iš bet 
kokio asmens, kuris yra prekybos 
žmonėmis auka, neatsižvelgiant į jų 
pilietybę.

Or. en

Pagrindimas

Sankcijos pateisinamos dėl veikos, minimos nuostatos dalyje, kurią reikia iš dalies pakeisti, 
sunkumo.
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Pakeitimas 109
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17) Valstybės narės, pasirinkusios jų 
organizaciją atitinkantį būdą ir 
atsižvelgdamos į poreikį nustatyti 
būtiniausią struktūrą ir apibrėžtas užduotis, 
turėtų sukurti nacionalines stebėsenos 
sistemas, pavyzdžiui, nacionalinių 
pranešėjų sistemą arba lygiaverčius 
mechanizmus, kad galėtų analizuoti 
prekybos žmonėmis tendencijas, vertinti 
kovos su prekyba žmonėmis rezultatus ir 
reguliariai teikti informaciją atitinkamoms 
nacionalinėms institucijoms.

17) Valstybės narės, pasirinkusios jų 
organizaciją atitinkantį būdą ir 
atsižvelgdamos į poreikį nustatyti 
būtiniausią struktūrą ir apibrėžtas užduotis, 
turėtų sukurti nacionalines stebėsenos 
sistemas, pavyzdžiui, nacionalinių 
pranešėjų sistemą arba lygiaverčius 
mechanizmus, kad galėtų analizuoti 
prekybos žmonėmis tendencijas, vertinti 
kovos su prekyba žmonėmis rezultatus ir 
reguliariai teikti informaciją atitinkamoms 
nacionalinėms institucijoms. Ne tik 
nacionalinės stebėsenos sistemos ir 
informacijos teikimo mechanizmai, bet ir 
ES kovos su prekyba koordinatorius, 
kurio postas įsteigtas prie Teisingumo, 
laisvės ir saugumo GD, turėtų prisidėti 
prie veiksmingo valstybių narių ir ES 
institucijų bei agentūrų bendradarbiavimo 
siekiant kovoti su prekyba žmonėmis ir 
užtikrinti tinkamus Europos lygmens 
veiksmus.

Or. en

Pagrindimas

ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatoriaus skyrimas turėtų padėti valstybėms narėms 
taikyti nuoseklų požiūrį ir užtikrinti efektyvius bei pastebimus kovos su prekyba žmonėmis 
veiksmus ES lygmeniu.
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Pakeitimas 110
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17) Valstybės narės, pasirinkusios jų 
organizaciją atitinkantį būdą ir 
atsižvelgdamos į poreikį nustatyti 
būtiniausią struktūrą ir apibrėžtas užduotis, 
turėtų sukurti nacionalines stebėsenos 
sistemas, pavyzdžiui, nacionalinių 
pranešėjų sistemą arba lygiaverčius 
mechanizmus, kad galėtų analizuoti 
prekybos žmonėmis tendencijas, vertinti 
kovos su prekyba žmonėmis rezultatus ir 
reguliariai teikti informaciją atitinkamoms 
nacionalinėms institucijoms.

17) Valstybės narės, pasirinkusios jų 
organizaciją atitinkantį būdą ir 
atsižvelgdamos į poreikį nustatyti 
būtiniausią struktūrą ir apibrėžtas užduotis, 
turėtų sukurti efektyvias nacionalines 
stebėsenos sistemas, pavyzdžiui, 
nacionalinių pranešėjų sistemą arba 
lygiaverčius mechanizmus, kad galėtų 
analizuoti prekybos žmonėmis tendencijas, 
vertinti kovos su prekyba žmonėmis 
rezultatus ir reguliariai teikti informaciją 
atitinkamoms nacionalinėms institucijoms.

Or. lt

Pakeitimas 111
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a) Europos Sąjunga, prižiūrima už 
vidaus reikalus atsakingo Komisijos 
nario, įsteigia ES kovos su prekyba 
žmonėmis koordinatoriaus pareigybę, 
skirtą Sąjungos veiksmams ir politikai 
šioje srityje, įskaitant nacionalinių 
pranešėjų tinklo veiklą ir atskaitymą 
Europos Parlamentui, koordinuoti.

Or. en
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Pakeitimas 112
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17b) ES kovos su prekyba žmonėmis 
koordinatorius reguliariai rengia 
lyginamuosius tyrimus, kuriuose 
vertinami nacionaliniai kovos su prekyba 
žmonėmis planai ir pirmiausia 
atkreipiamas dėmesys į geriausią patirtį. 
Tyrimai pateikiami Europos Parlamentui, 
nacionaliniams parlamentams, Europos 
Komisijai ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 113
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) Šia direktyva gerbiamos pagrindinės 
teisės ir laikomasi principų, visų pirma 
pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, t. y.: žmogaus orumo 
principo, vergijos, priverstinio darbo ir 
prekybos žmonėmis uždraudimo, 
kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio 
elgesio arba baudimo uždraudimo, vaiko 
teisių, teisės į laisvę ir saugumą, 
saviraiškos ir informacijos laisvės, asmens 
duomenų apsaugos principo, teisės į 
veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos 
nagrinėjimą, taip pat teisėtumo ir 
nusikalstamos veikos bei bausmės 
proporcingumo principų. Visų pirma, šia 
direktyva siekiama užtikrinti, kad būtų 
besąlygiškai laikomasi visų šių teisių ir 
principų, ir ji atitinkamai turi būti 

19) Šia direktyva gerbiamos pagrindinės 
teisės ir laikomasi principų, visų pirma 
pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, t. y.: moterų ir vyrų 
lygybės, žmogaus orumo principo, vergijos, 
priverstinio darbo ir prekybos žmonėmis 
uždraudimo, kankinimo ir nežmoniško ar 
žeminančio elgesio arba baudimo 
uždraudimo, vaiko teisių, teisės į laisvę ir 
saugumą, saviraiškos ir informacijos 
laisvės, asmens duomenų apsaugos 
principo, teisės į veiksmingą teisinę 
gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, taip 
pat teisėtumo ir nusikalstamos veikos bei 
bausmės proporcingumo principų. Visų 
pirma, šia direktyva siekiama užtikrinti, 
kad būtų besąlygiškai laikomasi visų šių 
teisių ir principų, ir ji atitinkamai turi būti 
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įgyvendinama. įgyvendinama.

Or. en

Pakeitimas 114
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) Šia direktyva gerbiamos pagrindinės 
teisės ir laikomasi principų, visų pirma 
pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, t. y.: žmogaus orumo 
principo, vergijos, priverstinio darbo ir 
prekybos žmonėmis uždraudimo, 
kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio 
elgesio arba baudimo uždraudimo, vaiko 
teisių, teisės į laisvę ir saugumą, 
saviraiškos ir informacijos laisvės, asmens 
duomenų apsaugos principo, teisės į 
veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos 
nagrinėjimą, taip pat teisėtumo ir 
nusikalstamos veikos bei bausmės 
proporcingumo principų. Visų pirma, šia 
direktyva siekiama užtikrinti, kad būtų 
besąlygiškai laikomasi visų šių teisių ir 
principų, ir ji atitinkamai turi būti 
įgyvendinama.

19) Šia direktyva gerbiamos pagrindinės 
teisės ir laikomasi principų, visų pirma 
pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, t. y.: moterų ir vyrų 
lygybės, žmogaus orumo principo, vergijos, 
priverstinio darbo ir prekybos žmonėmis 
uždraudimo, kankinimo ir nežmoniško ar 
žeminančio elgesio arba baudimo 
uždraudimo, vaiko teisių, teisės į laisvę ir 
saugumą, saviraiškos ir informacijos 
laisvės, asmens duomenų apsaugos 
principo, teisės į veiksmingą teisinę 
gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, taip 
pat teisėtumo ir nusikalstamos veikos bei 
bausmės proporcingumo principų. Visų 
pirma, šia direktyva siekiama užtikrinti, 
kad būtų besąlygiškai laikomasi visų šių 
teisių ir principų, ir ji atitinkamai turi būti 
įgyvendinama.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) Šia direktyva gerbiamos pagrindinės 
teisės ir laikomasi principų, visų pirma 

19) Šia direktyva gerbiamos pagrindinės 
teisės ir laikomasi principų, visų pirma 
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pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, t. y.: žmogaus orumo 
principo, vergijos, priverstinio darbo ir 
prekybos žmonėmis uždraudimo, 
kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio 
elgesio arba baudimo uždraudimo, vaiko 
teisių, teisės į laisvę ir saugumą, 
saviraiškos ir informacijos laisvės, asmens 
duomenų apsaugos principo, teisės į 
veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos 
nagrinėjimą, taip pat teisėtumo ir 
nusikalstamos veikos bei bausmės 
proporcingumo principų. Visų pirma, šia 
direktyva siekiama užtikrinti, kad būtų 
besąlygiškai laikomasi visų šių teisių ir 
principų, ir ji atitinkamai turi būti 
įgyvendinama.

pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, t. y.: žmogaus orumo 
principo, lyčių lygybės, vergijos, 
priverstinio darbo ir prekybos žmonėmis 
uždraudimo, kankinimo ir nežmoniško ar 
žeminančio elgesio arba baudimo 
uždraudimo, vaiko teisių, teisės į laisvę ir 
saugumą, saviraiškos ir informacijos 
laisvės, asmens duomenų apsaugos 
principo, teisės į veiksmingą teisinę 
gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, taip 
pat teisėtumo ir nusikalstamos veikos bei 
bausmės proporcingumo principų. Visų 
pirma, šia direktyva siekiama užtikrinti, 
kad būtų besąlygiškai laikomasi visų šių 
teisių ir principų, ir ji atitinkamai turi būti 
įgyvendinama.

Or. en

Pakeitimas 116
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad būtų baudžiama už toliau 
nurodytas tyčines veikas. 
Asmenų verbavimas, vežimas, perdavimas, 
laikymas ar priėmimas, įskaitant to asmens 
kontrolės perėmimą ar perdavimą, 
grasinant arba panaudojant jėgą ar kitokią 
prievartą, pagrobiant, sukčiaujant arba 
apgaule, piktnaudžiaujant padėtimi arba 
pasinaudojant asmens pažeidžiamumu, 
duodant arba gaunant pinigų ar naudos 
siekiant kitą asmenį kontroliuojančio 
asmens sutikimo, kai šios veikos tikslas yra 
išnaudojimas.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad būtų baudžiama už toliau 
nurodytas tyčines veikas. 
Asmenų, įskaitant vaikus, nėščias moteris 
ir jų negimusius vaikus, verbavimas, 
vežimas, perdavimas, laikymas ar 
priėmimas, įskaitant to asmens kontrolės 
perėmimą ar perdavimą, grasinant arba 
panaudojant jėgą ar kitokią prievartą, 
pagrobiant, sukčiaujant arba apgaule, 
piktnaudžiaujant padėtimi arba 
pasinaudojant asmens pažeidžiamumu, 
duodant arba gaunant pinigų ar naudos 
siekiant kitą asmenį kontroliuojančio 
asmens sutikimo, kai šios veikos tikslas yra 
išnaudojimas.

Or. en
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Pakeitimas 117
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išnaudojimas apima bent jau naudą iš 
kitų asmenų prostitucijos ar kitas
seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį 
darbą ar paslaugas, įskaitant elgetavimą, 
vergiją ar į vergiją panašią praktiką, 
priverstinę tarnystę, išnaudojimą įtraukiant 
į nusikalstamą veiką, arba organų 
išpjovimą.

3. Išnaudojimas apima bent jau naudą, 
gaunamą iš kitų asmenų prostitucijos ar 
kitas seksualinio išnaudojimo formas, 
priverstinį darbą ar paslaugas, įskaitant 
elgetavimą ir priklausomo asmens 
naudojimą elgetavimui, neatsižvelgiant į 
jo ryšius su nusikaltėliais, vergiją ar į 
vergiją panašią praktiką, priverstinę 
tarnystę, išnaudojimą įtraukiant į 
nusikalstamą veiką, arba organų išpjovimą.

Or. en

Pakeitimas 118
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išnaudojimas apima bent jau naudą iš 
kitų asmenų prostitucijos ar kitas 
seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį 
darbą ar paslaugas, įskaitant elgetavimą, 
vergiją ar į vergiją panašią praktiką, 
priverstinę tarnystę, išnaudojimą įtraukiant 
į nusikalstamą veiką, arba organų 
išpjovimą.

3. Išnaudojimas apima bent jau naudą iš 
kitų asmenų prostitucijos ar kitas 
seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį 
darbą ar paslaugas, įskaitant elgetavimą, 
vergiją ar į vergiją panašią praktiką, 
priverstinę tarnystę, išnaudojimą įtraukiant 
į nusikalstamą veiką, organų išpjovimą 
arba vaikų ir negimusių vaikų pardavimą 
siekiant neteisėtai įsivaikinti.

Or. en
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Pakeitimas 119
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išnaudojimas apima bent jau naudą iš 
kitų asmenų prostitucijos ar kitas 
seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį 
darbą ar paslaugas, įskaitant elgetavimą, 
vergiją ar į vergiją panašią praktiką, 
priverstinę tarnystę, išnaudojimą įtraukiant 
į nusikalstamą veiką, arba organų 
išpjovimą.

3. Moterų, vyrų ir jaunesnių kaip 18 metų 
asmenų išnaudojimas apima bent jau 
naudą iš prostitucijos ar kitas seksualinio 
išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar 
paslaugas, įskaitant elgetavimą, vergiją ar į 
vergiją panašią praktiką, priverstinę 
tarnystę, išnaudojimą įtraukiant į 
nusikalstamą veiką, arba organų išpjovimą.

Or. en

Pagrindimas

Daug išnaudojimo aukų, ypač priverstinio darbo atveju, yra vyrai ir jaunimas, taigi reikėtų 
labiau pabrėžti, kad išnaudojimo apibrėžtis neturėtų būti siejama su lytimi.

Pakeitimas 120
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išnaudojimas apima bent jau naudą iš 
kitų asmenų prostitucijos ar kitas 
seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį 
darbą ar paslaugas, įskaitant elgetavimą, 
vergiją ar į vergiją panašią praktiką, 
priverstinę tarnystę, išnaudojimą įtraukiant 
į nusikalstamą veiką, arba organų 
išpjovimą.

3. Išnaudojimas apima bent jau naudą iš 
kitų asmenų prostitucijos ar kitas 
seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį 
darbą ar paslaugas, įskaitant elgetavimą, 
priverstinį įvaikinimą, vergiją ar į vergiją 
panašią praktiką, priverstinę tarnystę, 
išnaudojimą įtraukiant į nusikalstamą 
veiką, pvz., su narkotikais susijusius 
nusikaltimus, smulkius nusikaltimus ir 
kt., arba organų išpjovimą ar prekybą 
žmonėmis siekiant sudaryti santuoką arba
priverstinę santuoką.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išnaudojimas apima bent jau naudą iš 
kitų asmenų prostitucijos ar kitas 
seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį 
darbą ar paslaugas, įskaitant elgetavimą, 
vergiją ar į vergiją panašią praktiką, 
priverstinę tarnystę, išnaudojimą įtraukiant 
į nusikalstamą veiką, arba organų 
išpjovimą.

3. Išnaudojimas apima bent jau naudą iš 
kitų asmenų prostitucijos ar kitas 
seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį 
darbą ar paslaugas, įskaitant elgetavimą, 
vergiją ar į vergiją panašią praktiką, 
priverstinę tarnystę, išnaudojimą įtraukiant 
į nusikalstamą veiką, arba organų, ląstelių, 
audinių ir kūno dalių išpjovimą.

Or. en

Pagrindimas

Į naudojimo apibrėžtį protinga įtraukti ląstelių, audinių ir kūno dalių išpjovimo tikslus.

Pakeitimas 122
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prekybos žmonėmis aukos sutikimas su 
ketinamu arba faktišku išnaudojimu neturi 
reikšmės, jeigu buvo panaudotas bent 
vienas iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų 
būdų.

4. Prekybos žmonėmis aukos sutikimas su 
ketinamu arba faktišku išnaudojimu jokiu 
atveju neturi reikšmės. 

Or. en
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Pakeitimas 123
Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytas 
elgesys yra susijęs su vaiku, už jį 
baudžiama kaip už prekybą žmonėmis, net 
jeigu nepanaudotas nė vienas iš šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytų būdų.

5. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytas 
elgesys yra susijęs su vaiku arba su 
asmeniu, kuris turi nuolatinių ar laikinų 
sunkių psichikos ir psichologinių 
sutrikimų, darančių įtaką asmens 
apsisprendimui, už jį baudžiama kaip už 
prekybą žmonėmis, net jeigu nepanaudotas 
nė vienas iš šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytų būdų.

Or. en

Pakeitimas 124
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Šioje direktyvoje globėju laikomas 
asmuo, kompetentingų institucijų 
paskirtas nelydimam vaikui padėti ir 
atstovauti siekiant kuo geriau užtikrinti jo 
interesus, o teisiniu atstovu –
kompetentingų institucijų paskirtas 
asmuo, kuris prireikus už vaiką realizuoja 
jo teisnumą ir veiksnumą.

Or. en
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Pakeitimas 125
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 2 straipsnyje nurodytą 
nusikalstamą veiką būtų baudžiama 
laisvės atėmimo bausmėmis, kurių 
didžiausia ne trumpesnė kaip penkeri 
metai. 
2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 2 straipsnyje nurodytą 
nusikalstamą veiką būtų baudžiama 
laisvės atėmimo bausmėmis, kurių 
didžiausia ne trumpesnė kaip dešimt 
metų, jeigu nusikalstama veika buvo 
padaryta bet kuriomis iš šių aplinkybių: 
a) nusikalstamą veiką padarė valstybės 
pareigūnas, eidamas savo pareigas;
b) nusikalstama veika padaryta aukai, 
kuri buvo ypač pažeidžiama; tai šioje 
direktyvoje apima bent jau vaikus aukas ir 
suaugusiuosius, kurie buvo ypač 
pažeidžiami dėl nėštumo, sveikatos būklės 
ar negalios; 
c) nusikalstama veika buvo padaryta 
dalyvaujant nusikalstamoje 
organizacijoje, kaip apibrėžta 
Pamatiniame sprendime 2008/841/TVR.
d) nusikalstama veika tyčia ar dėl didelio 
neatsargumo buvo sukeltas pavojus aukos 
gyvybei; 
e) nusikalstama veika padaryta 
panaudojant sunkų smurtą, arba aukai 
padaryta ypač didelė žala.
3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3 straipsnyje nurodytą 
nusikalstamą veiką būtų baudžiama 
taikant veiksmingas, proporcingas ir 
atgrasomąsias bausmes, kurios gali būti 
susijusios su perdavimu. 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad būtų taikomos atitinkamos 
bausmės. Valstybės narės gali nustatyti 
bausmes laikydamosi savo baudžiamosios 
teisės sistemų nuostatų. 

Or. en



PE445.701v01-00 60/111 AM\823510LT.doc

LT

Pagrindimas

Bausmių derinimas nepriimtinas, šiai sričiai ir toliau turėtų būti taikomas subsidiarumo 
principas. 

Pakeitimas 126
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nusikalstama veika padaryta aukai, kuri 
buvo ypač pažeidžiama; tai šioje 
direktyvoje apima bent jau vaikus aukas ir 
suaugusiuosius, kurie buvo ypač 
pažeidžiami dėl nėštumo, sveikatos būklės 
ar negalios;

b) nusikalstama veika padaryta aukai, kuri 
buvo ypač pažeidžiama; tai šioje 
direktyvoje apima bent jau vaikus aukas ir 
suaugusiuosius, kurie buvo ypač 
pažeidžiami dėl lyties, nėštumo, sveikatos 
būklės, negalios, arba jei auka buvo 
verčiama vartoti narkotikus (vaistus), 
kankinama, žaginama arba patyrė kitas 
sunkaus psichologinio, fizinio ar 
seksualinio smurto formas;

Or. en

Pakeitimas 127
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nusikalstama veika padaryta aukai, kuri 
buvo ypač pažeidžiama; tai šioje 
direktyvoje apima bent jau vaikus aukas ir 
suaugusiuosius, kurie buvo ypač 
pažeidžiami dėl nėštumo, sveikatos būklės 
ar negalios; 

b) nusikalstama veika padaryta aukai, kuri 
buvo ypač pažeidžiama; tai šioje 
direktyvoje apima bent jau vaikus aukas ir 
suaugusiuosius, kurie buvo ypač 
pažeidžiami dėl lyties, nėštumo, sveikatos 
būklės ar negalios bei imigracijos statuso;

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nusikalstama veika padaryta aukai, kuri 
buvo ypač pažeidžiama; tai šioje 
direktyvoje apima bent jau vaikus aukas ir 
suaugusiuosius, kurie buvo ypač 
pažeidžiami dėl nėštumo, sveikatos būklės 
ar negalios; 

b) nusikalstama veika padaryta aukai, kuri 
buvo ypač pažeidžiama; tai šioje 
direktyvoje apima bent jau vaikus aukas ir 
suaugusiuosius, kurie buvo ypač 
pažeidžiami dėl lyties, nėštumo, sveikatos 
būklės, negalios ar imigracijos statuso;

Or. en

Pakeitimas 129
Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nusikalstama veika padaryta aukai, kuri 
buvo ypač pažeidžiama; tai šioje 
direktyvoje apima bent jau vaikus aukas ir 
suaugusiuosius, kurie buvo ypač 
pažeidžiami dėl nėštumo, sveikatos būklės 
ar negalios;

b) nusikalstama veika padaryta aukai, kuri 
buvo ypač pažeidžiama; tai šioje 
direktyvoje apima bent jau vaikus aukas ir 
suaugusiuosius, kurie buvo ypač 
pažeidžiami dėl nėštumo, sveikatos būklės 
ar psichikos arba fizinės negalios;

Or. en

Pakeitimas 130
Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nusikalstama veika tyčia ar dėl didelio
neatsargumo buvo sukeltas pavojus aukos 

d) nusikalstama veika tyčia ar dėl 
neatsargumo buvo sukeltas pavojus aukos 
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gyvybei; gyvybei;

Or. en

Pakeitimas 131
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nusikalstama veika padaryta 
panaudojant sunkų smurtą, arba aukai 
padaryta ypač didelė žala.

e) nusikalstama veika padaryta 
panaudojant sunkų smurtą, įskaitant vyrų 
smurtą prieš moteris, arba aukai padaryta 
ypač didelė žala.

Or. en

Pakeitimas 132
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad įplaukos ir 
pelnas, gauti iš nusikalstamų veikų, 
nurodytų šioje direktyvoje, būtų areštuoti 
ir konfiskuoti.

Or. en
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Pakeitimas 133
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad įplaukos ir 
pelnas, gauti iš nusikalstamų veikų, 
nurodytų šioje direktyvoje, būtų areštuoti 
ir konfiskuoti. Taigi būtinas glaudus 
tarpvalstybinio lygmens valstybių narių, 
policijos, teisminių ir finansinių 
institucijų bendradarbiavimas bei 
bendradarbiavimas su Europolu ir 
Eurojustu.

Or. en

Pakeitimas 134
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad įplaukos ir 
pelnas, areštuoti ir konfiskuoti pagal šią 
direktyvą, būtų panaudoti skiriant paramą 
ir apsaugą aukoms, įskaitant 
kompensacijas aukoms ir teisėsaugos 
kovos su prekyba žmonėmis veiksmus.

Or. en
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Pakeitimas 135
Salvatore Iacolino

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės, kuriose 
konfiskuojamas ar areštuojamas 
nusikaltėliui priklausantis turtas, imasi 
tiesioginių priemonių panaudoti šį turtą 
švietimo ir pagalbos teikimo tikslais. 
Gautos pajamos galėtų būti skiriamos 
finansiškai remti prekybos žmonėmis 
aukas. 

Or. it

Pagrindimas

Konfiskuoto ar areštuoto turto panaudojimas siekiant finansiškai paremti nusikaltimo aukas 
atliktų pagalbos aukoms funkciją ir užtikrintų skiriamą paramą.

Pakeitimas 136
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių
užtikrinti, kad juridiniai asmenys galėtų 
būti traukiami atsakomybėn už 2 ir 3 
straipsniuose nurodytą nusikalstamą veiką, 
kurią jų naudai padarė asmuo, veikęs 
individualiai arba kaip tokio juridinio 
asmens struktūros narys ir užimantis to 
juridinio asmens struktūroje 
vadovaujančias pareigas, jeigu jis turėjo 
teisę:

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių
ir yra atsakingos už tai, kad būtų 
užtikrinta, kad juridiniai asmenys galėtų 
būti traukiami atsakomybėn už 2 ir 3 
straipsniuose nurodytą nusikalstamą veiką, 
kurią jų naudai padarė asmuo, veikęs 
individualiai arba kaip tokio juridinio 
asmens struktūros narys ir užimantis to 
juridinio asmens struktūroje 
vadovaujančias pareigas, jeigu jis turėjo 
teisę:

Or. en
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Pakeitimas 137
Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) bet kurs kitas asmuo, veikęs bet kurio 
iš anksčiau minėtų asmenų nurodymu;

Or. en

Pakeitimas 138
Anna Hedh, Silvia Costa

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės priima priemones, 
kurių reikia, kad būtų užtikrinta aukos 
teisė į veiksmingą padarytos žalos 
kompensaciją, taip pat ir atvejais, kai 
atsakingas už nusikaltimą asmuo neturi 
turto, kurio pakaktų šiai kompensacijai 
išmokėti.

Or. en

Pakeitimas 139
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad įplaukos ir 
pelnas, gauti iš nusikalstamų veikų, 
nurodytų šioje direktyvoje, būtų areštuoti 



PE445.701v01-00 66/111 AM\823510LT.doc

LT

ir konfiskuoti.

Or. en

Pakeitimas 140
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad įplaukos iš 
nusikalstamų veikų ir pelnas areštuoti ir 
konfiskuoti pagal šią direktyvą būtų 
panaudoti paramai aukoms ir jų apsaugą, 
įskaitant ir kompensaciją aukoms ir 
teisėsaugos kovos su prekyba žmonėmis 
veiklą.

Or. en

Pakeitimas 141
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, vadovaudamosi savo 
teisės sistemos pagrindiniais principais, 
numato galimybę netraukti baudžiamojon 
atsakomybėn prekybos žmonėmis aukų ir
neskirti joms bausmių už dalyvavimą 
nusikalstamoje veikoje, kuri yra tiesioginė 
bet kurios joms padarytos veikos, 
nurodytos 2 straipsnyje, pasekmė.

Valstybės narės netraukia baudžiamojon 
atsakomybėn prekybos žmonėmis aukų ir
neskiria joms bausmių už dalyvavimą 
nusikalstamoje veikoje pagal nacionalinės 
teisės aktus dėl prostitucijos ar imigracijos 
ir (arba) dėl jų dalyvavimo kitoje 
neteisėtoje veikloje, kuri yra tiesioginė bet 
kurios joms padarytos veikos, nurodytos 2 
straipsnyje, pasekmė.

Or. en
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Pakeitimas 142
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, vadovaudamosi savo 
teisės sistemos pagrindiniais principais,
numato galimybę netraukti baudžiamojon 
atsakomybėn prekybos žmonėmis aukų ir
neskirti joms bausmių už dalyvavimą 
nusikalstamoje veikoje, kuri yra tiesioginė 
bet kurios joms padarytos veikos, 
nurodytos 2 straipsnyje, pasekmė.

Valstybės narės, vadovaudamosi savo 
teisės sistemos pagrindiniais principais,
netraukia baudžiamojon atsakomybėn 
prekybos žmonėmis aukų ir neskiria joms 
bausmių už dalyvavimą nusikalstamoje 
veikoje, kuri yra tiesioginė bet kurios joms 
padarytos veikos, nurodytos 2 straipsnyje, 
pasekmė.

Or. en

Pakeitimas 143
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 2 ir 3 
straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų 
tyrimas arba baudžiamasis persekiojimas 
už jas galėtų vykti nepriklausomai nuo to, 
ar auka pateikė skundą arba kaltinimą, ir 
kad baudžiamasis procesas galėtų tęstis net 
tais atvejais, jeigu auka atsiėmė savo 
pareiškimą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 2 ir 3 
straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų 
tyrimas arba baudžiamasis persekiojimas 
už jas galėtų vykti nepriklausomai nuo to, 
ar auka pateikė skundą arba kaltinimą, ir 
kad baudžiamasis procesas galėtų tęstis net 
tais atvejais, jeigu auka atsiėmė savo 
pareiškimą. Šiuo atveju turėtų būti 
teikiama ir (arba) toliau užtikrinama 
tinkamų pagalba ir apsauga.

Or. en
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Pakeitimas 144
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 2 ir 3 
straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų 
tyrimas arba baudžiamasis persekiojimas 
už jas galėtų vykti nepriklausomai nuo to, 
ar auka pateikė skundą arba kaltinimą, ir 
kad baudžiamasis procesas galėtų tęstis net 
tais atvejais, jeigu auka atsiėmė savo 
pareiškimą.

1. Vadovaudamosi savo nacionaline teise
valstybės narės užtikrina, kad 2 ir 3 
straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų 
tyrimas arba baudžiamasis persekiojimas 
už jas galėtų vykti nepriklausomai nuo to, 
ar auka pateikė skundą arba kaltinimą, ir 
kad baudžiamasis procesas galėtų tęstis net 
tais atvejais, jeigu auka atsiėmė savo 
pareiškimą.

Or. en

Pakeitimas 145
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad baudžiamąjį persekiojimą už 2 ir 
3 straipsniuose nurodytą nusikalstamą 
veiką būtų galima vykdyti pakankamą laiką 
po to, kai auka sulaukė pilnametystės.

2. Vadovaudamosi savo nacionaline teise 
valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad baudžiamąjį persekiojimą už 2 ir 
3 straipsniuose nurodytą nusikalstamą 
veiką būtų galima vykdyti pakankamą laiką 
po to, kai auka sulaukė pilnametystės.

Or. en
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Pakeitimas 146
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad įrodymai kuo 
greičiau būtų surenkami ir 
užregistruojami, pavyzdžiui, vaizdo įrašų 
su aukų parodymais pavidalu.

Or. en

Pakeitimas 147
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad asmenys, padaliniai ar 
tarnybos, atsakingi už 2 ir 3 straipsniuose 
nurodytų nusikalstamų veikų tyrimą arba 
baudžiamąjį persekiojimą už jas, būtų
tinkamai parengti.

3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad asmenims, padaliniams ar 
tarnyboms, atsakingiems už 2 ir 3 
straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų 
tyrimą arba baudžiamąjį persekiojimą už 
jas, būtų surengti žmogaus teisių. moterų 
teisių ir lyčių lygybės mokymai.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad asmenys, padaliniai ar 
tarnybos, atsakingi už 2 ir 3 straipsniuose 

3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad asmenims, padaliniams ar 
tarnyboms, atsakingiems už 2 ir 3 
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nurodytų nusikalstamų veikų tyrimą arba 
baudžiamąjį persekiojimą už jas, būtų 
tinkamai parengti.

straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų 
tyrimą arba baudžiamąjį persekiojimą už 
jas, būtų surengti žmogaus teisių. moterų 
teisių ir lyčių lygybės mokymai.

Or. en

Pakeitimas 149
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad asmenys, padaliniai ar 
tarnybos, atsakingi už 2 ir 3 straipsniuose 
nurodytų nusikalstamų veikų tyrimą arba 
baudžiamąjį persekiojimą už jas, būtų 
tinkamai parengti.

3. Vadovaudamosi savo nacionaline teise 
valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad asmenys, padaliniai ar 
tarnybos, atsakingi už 2 ir 3 straipsniuose 
nurodytų nusikalstamų veikų tyrimą arba 
baudžiamąjį persekiojimą už jas, būtų 
tinkamai parengti.

Or. en

Pakeitimas 150
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad asmenys, padaliniai ar 
tarnybos, atsakingi už 2 ir 3 straipsniuose 
nurodytų nusikalstamų veikų tyrimą arba 
baudžiamąjį persekiojimą už jas, galėtų 
naudotis tokiomis veiksmingomis tyrimo 
priemonėmis, kurios naudojamos tiriant 
organizuotus nusikaltimus ir kitus sunkius 
nusikaltimus. 

4. Vadovaudamosi savo nacionaline teise 
valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad asmenys, padaliniai ar 
tarnybos, atsakingi už 2 ir 3 straipsniuose 
nurodytų nusikalstamų veikų tyrimą arba 
baudžiamąjį persekiojimą už jas, galėtų 
naudotis tokiomis veiksmingomis tyrimo 
priemonėmis, kurios naudojamos tiriant 
organizuotus nusikaltimus ir kitus sunkius 
nusikaltimus.



AM\823510LT.doc 71/111 PE445.701v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 151
Salvatore Iacolino

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad tiriant 2 ir 3
straipsniuose nurodytą nusikalstamą 
veiką, koordinuojant baudžiamąsias bylas 
ir teikiant teisinę pagalbą būtų
bendradarbiaujama su Europolu ir 
Eurojustu. 

Or. it

Pagrindimas

Turint mintyje tai, kad minėtieji nusikaltimai dažnai vykdomi tarptautiniu mastu, mano, kad 
priemonės, skirtos persekioti nusikalstamą veiką padariusius asmenis, turėtų būti taikomos 
glaudžiai bendradarbiaujant valstybėms narėms, Europolui ir Eurojustui.

Pakeitimas 152
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
jų jurisdikcijai dėl nusikalstamos veikos, 
nurodytos 2 ir 3 straipsniuose, nustatyti, 
jeigu:

1. Vadovaudamosi savo nacionaline teise 
valstybės narės imasi būtinų priemonių jų 
jurisdikcijai dėl nusikalstamos veikos, 
nurodytos 2 ir 3 straipsniuose, nustatyti, 
jeigu:

Or. en
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Pakeitimas 153
Salvatore Iacolino

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra jų 
pilietis arba jo įprastinė gyvenamoji vieta 
yra jų teritorijoje, arba

b) nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra jų 
pilietis arba turi kitokį statusą jo įprastinėje 
gyvenamojoje vietoje jų teritorijoje, arba

Or. it

Pagrindimas

Žinios apie gyvenamąją vietą turi būti įtrauktos kartu su informacija apie nusikalstamą veiką 
padariusio asmens buvimą valstybės narės teritorijoje, kad būtų galima teisiškai pagrįsti 
valstybių narių sprendimus pasiūlymo reglamentuojamais atvejais nusikaltimo aukos naudai.

Pakeitimas 154
Salvatore Iacolino

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nusikalstama veika padaryta vienam iš 
jų piliečių arba asmeniui, kurio įprastinė 
gyvenamoji vieta yra jų teritorijoje, arba

c) nusikalstama veika padaryta vienam iš 
jų piliečių arba asmeniui, kuris yra arba 
kurio įprastinė gyvenamoji vieta yra jų 
teritorijoje, arba

Or. it

Pagrindimas

Žinios apie gyvenamąją vietą turi būti įtrauktos kartu su informacija apie nusikaltimo aukos 
buvimą valstybės narės teritorijoje, kad būtų galima teisiškai pagrįsti valstybių narių 
sprendimus pasiūlymo reglamentuojamais atvejais nusikaltimo aukos naudai.
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Pakeitimas 155
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad prieš baudžiamąjį procesą, 
jo metu ir atitinkamą laikotarpį po jo 
aukoms būtų teikiama pagalba ir parama, 
kad jos galėtų naudotis teisėmis, 
nustatytomis 2001 m. kovo 15 d. 
Pamatiniame sprendime 2001/220/TVR dėl 
nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
bylose ir šioje direktyvoje.

1. Valstybių narių nacionalinės 
vyriausybės savo nuožiūra imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad prieš baudžiamąjį 
procesą, jo metu ir atitinkamą laikotarpį po 
jo aukoms būtų teikiama pagalba ir 
parama, kad jos galėtų naudotis teisėmis, 
nustatytomis 2001 m. kovo 15 d. 
Pamatiniame sprendime 2001/220/TVR dėl 
nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
bylose ir šioje direktyvoje.

Or. en

Pakeitimas 156
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad asmeniui būtų teikiama 
pagalba ir parama, kai tik kompetentingos 
institucijos gauna duomenų, kad jam galėjo 
būti padaryta 2 ir 3 straipsniuose nurodyta 
nusikalstama veika.

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad asmeniui būtų teikiama 
pagalba ir parama, kai tik kompetentingos 
institucijos gauna duomenų, kad jam galėjo 
būti padaryta 2 ir 3 straipsniuose nurodyta 
nusikalstama veika. Prekybos žmonėmis 
aukoms turi būti suteikta pagalba, 
apsauga ir galimybė gauti laikiną leidimą 
gyventi šalyje nepriklausomai nuo jų noro 
bendradarbiauti baudžiamajame procese.

Or. en

Pagrindimas

Dėl saugumo priežasčių aukoms turėtų būti suteikta apsauga ir, jei reikia, laikinas leidimas 
gyventi šalyje laikotarpiu, kurio reikia baudžiamajam procesui.
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Pakeitimas 157
Anna Hedh, Silvia Costa

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
atitinkamomis paramos organizacijomis, 
imasi būtinų priemonių, kad sukurtų 
tinkamus ankstyvo aukų nustatymo, 
pagalbos ir paramos joms mechanizmus.

4. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
atitinkamomis paramos organizacijomis, 
įskaitant šioje srityje veikiančias 
pripažintas ir aktyvias nevyriausybines 
organizacijas, imasi būtinų priemonių, kad 
sukurtų tinkamus ankstyvo aukų 
nustatymo, pagalbos ir paramos joms 
mechanizmus. Tokios priemonės apima 
paramą prekybos žmonėmis aukų 
nustatymo bendrų ES protokolų kūrimui, 
visiems susijusiems dalyviams, ypač 
viešosioms ir privačioms socialinėms 
tarnyboms keičiantis geriausia praktika.

Or. en

Pakeitimas 158
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
atitinkamomis paramos organizacijomis, 
imasi būtinų priemonių, kad sukurtų 
tinkamus ankstyvo aukų nustatymo, 
pagalbos ir paramos joms mechanizmus. 

4. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
atitinkamomis paramos organizacijomis, 
imasi būtinų priemonių, kad sukurtų 
tinkamus ankstyvo aukų nustatymo, 
pagalbos ir paramos joms mechanizmus. 
Valstybės narės glaudžiai 
bendradarbiauja su pilietinės visuomenės 
organizacijomis, įskaitant organizacijas, 
teikiančias paslaugas prekybos žmonėmis, 
vyrų smurto prie moteris ir įvairių rūšių 
išnaudojimo, įskaitant seksualinį 
išnaudojimą, aukoms.
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Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
atitinkamomis paramos organizacijomis, 
imasi būtinų priemonių, kad sukurtų 
tinkamus ankstyvo aukų nustatymo, 
pagalbos ir paramos joms mechanizmus.

4. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
atitinkamomis paramos organizacijomis, 
imasi būtinų priemonių, kad sukurtų 
tinkamus ankstyvo aukų nustatymo, 
pagalbos ir paramos joms mechanizmus. 
Valstybės narės glaudžiai 
bendradarbiauja su pilietinės visuomenės 
organizacijomis, įskaitant organizacijas, 
teikiančias paslaugas prekybos žmonėmis, 
vyrų smurto prie moteris ir įvairių rūšių 
išnaudojimo, įskaitant seksualinį 
išnaudojimą, aukoms.

Or. en

Pakeitimas 160
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
atitinkamomis paramos organizacijomis, 
imasi būtinų priemonių, kad sukurtų 
tinkamus ankstyvo aukų nustatymo, 
pagalbos ir paramos joms mechanizmus. 

4. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
atitinkamomis paramos organizacijomis, 
įskaitant organizacijas, teikiančias 
paslaugas prekybos žmonėmis, vyrų 
smurto prie moteris ir įvairių rūšių 
išnaudojimo aukoms, imasi būtinų 
priemonių, kad sukurtų tinkamus ankstyvo 
aukų nustatymo, pagalbos ir paramos joms 
mechanizmus.

Or. en
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Pakeitimas 161
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
atitinkamomis paramos organizacijomis, 
imasi būtinų priemonių, kad sukurtų 
tinkamus ankstyvo aukų nustatymo, 
pagalbos ir paramos joms mechanizmus. 

4. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
atitinkamomis paramos organizacijomis, 
imasi būtinų priemonių, kad sukurtų 
tinkamus ankstyvo aukų nustatymo, 
pagalbos ir paramos joms mechanizmus, 
įskaitant apmąstymų ir atsigavimo 
laikotarpį, kad jos galėtų išsilaisvinti nuo 
nusikalstamos veiklos vykdytojų. 

Or. en

Pagrindimas

Teikiant paramą prekybos žmonėmis aukoms turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad aukos 
pažeidžiamos ir fiziškai, ir psichologiškai, ir į tai, kad aukai reikia laiko atsigauti, kad ji 
galėtų duoti parodymus ir tapti liudininke.

Pakeitimas 162
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai atitinkamos valstybės narės 
valdžios institucijos nustato, kad asmuo 
yra prekybos žmonėmis auka, valstybės 
narės svarsto galimybę suteikti leidimą 
gyventi šalyje pagal 2004 m. balandžio 
29 d. Tarybos direktyvos 2004/81/EB dėl 
leidimo gyventi šalyje išdavimo trečiųjų 
šalių piliečiams, kurie yra prekybos 
žmonėmis aukos arba kurie dalyvavo 
vykdant nelegalios imigracijos padėjimo 
veiksmus, bendradarbiaujantiems su 
kompetentingomis institucijomis, 
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nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Šiame straipsnyje turėtų būti aiškiai nurodyta, kad esama direktyvos 2004/81/EB, kurioje 
kalbama apie pagalbą prekybos žmonėmis aukoms ir jų apsaugą.

Pakeitimas 163
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės sudaro galimybę 
pasinaudoti perdavimo mechanizmu, kurį 
valstybės tarnybos naudoja prekybos 
žmonėmis aukoms nurodyti atitinkamas 
paramos agentūras ir organizacijas, kad 
aukos būtų nustatomos ir gautų joms 
reikalingą priežiūrą ir konsultacijas. 
Be kita ko, turi būti imamasi būtinų 
priemonių sudaryti galimybę pasinaudoti 
perdavimo mechanizmu asmenims, 
kuriems reikalinga tarptautinė apsauga 
pagal 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos 
direktyvos 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių 
piliečių ar asmenų be pilietybės 
priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, 
kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, 
jų statuso ir suteikiamos apsaugos 
pobūdžio būtiniausių standartų1

9 straipsnį ir 15 straipsnį; ir užtikrina 
bendradarbiavimą tarp teisėsaugos 
institucijų ir nacionalinių už prieglobsčio 
politiką atsakingų institucijų.
__________
1 OL L 304, 2004 9 30, p. 12.

Or. en
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Pakeitimas 164
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Valstybės narės užtikrina su prekybos 
žmonėmis aukomis dirbančių 
nepriklausomų paramos organizacijų ir 
paslaugų teikėjų tvarumą ir 
bendradarbiaudamos su ES kovos su 
prekyba žmonėmis koordinatoriumi 
skatina tiesioginės pagalbos ir paramos 
prekybos žmonėmis aukoms srityje 
dirbančių organizacijų visą Europą 
apimančio tinklo kūrimą.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytos 
pagalbos ir paramos priemonės teikiamos 
gavus sutikimą ir tinkamai informavus, ir 
apima priemones, kuriomis aukoms 
sukuriamas bent jau toks gyvenimo lygis, 
kad jos galėtų pragyventi, tokias kaip 
tinkamas ir saugus būstas ir materialinė 
pagalba, taip pat būtinas medicininis 
gydymas, įskaitant psichologinę pagalbą, 
konsultacijas ir informaciją jų suprantama 
kalba, prireikus vertimo raštu ir žodžiu 
paslaugas ir galimybes vaikams mokytis.
Valstybės narės pasirūpina specialių 
poreikių turinčiomis aukomis.

5. Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytos 
pagalbos ir paramos priemonės teikiamos 
gavus sutikimą ir tinkamai informavus, ir 
apima priemones, kuriomis aukoms
suteikiamas nuolatinis leidimas gyventi 
šalyje ir sukuriamas bent jau toks 
gyvenimo lygis, kad jos galėtų pragyventi, 
tokias kaip tinkamas ir saugus būstas ir 
materialinė pagalba, taip pat būtinas 
medicininis gydymas, įskaitant 
psichologinę pagalbą, konsultacijas ir 
informaciją jų suprantama kalba, prireikus 
vertimo raštu ir žodžiu paslaugas ir 
galimybes vaikams mokytis. Valstybės 
narės pasirūpina specialių poreikių 
turinčiomis aukomis.
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Or. en

Pakeitimas 166
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytos 
pagalbos ir paramos priemonės teikiamos 
gavus sutikimą ir tinkamai informavus, ir 
apima priemones, kuriomis aukoms 
sukuriamas bent jau toks gyvenimo lygis, 
kad jos galėtų pragyventi, tokias kaip 
tinkamas ir saugus būstas ir materialinė 
pagalba, taip pat būtinas medicininis 
gydymas, įskaitant psichologinę pagalbą, 
konsultacijas ir informaciją jų suprantama 
kalba, prireikus vertimo raštu ir žodžiu
paslaugas ir galimybes vaikams mokytis.
Valstybės narės pasirūpina specialių 
poreikių turinčiomis aukomis.

5. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytos 
pagalbos ir paramos priemonės teikiamos 
gavus sutikimą ir tinkamai informavus, ir 
apima priemones, kuriomis aukoms 
sukuriamas bent jau toks gyvenimo lygis, 
kad jos galėtų pragyventi, tokias kaip 
tinkamas ir saugus būstas ir materialinė 
pagalba, taip pat būtinas medicininis 
gydymas, psichologinė ir dvasinė pagalba, 
konsultacijos ir informacija jų suprantama 
kalba, prireikus vertimo raštu ir žodžiu
paslaugos ir galimybės vaikams mokytis.
Valstybės narės pasirūpina specialių 
poreikių turinčiomis aukomis.

Or. en

Pagrindimas

Dvasinė pagalba yra vienas iš aspektų, kuriuo kartu su kitais minėtais priemonės aspektais 
galima prisidėti prie veiksmingos pagalbos ir paramos prekybos žmonėmis aukoms.

Pakeitimas 167
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytos 
pagalbos ir paramos priemonės teikiamos 
gavus sutikimą ir tinkamai informavus, ir 
apima priemones, kuriomis aukoms 
sukuriamas bent jau toks gyvenimo lygis, 

5. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytos 
pagalbos ir paramos priemonės teikiamos 
gavus sutikimą ir tinkamai informavus, ir 
apima priemones, kuriomis aukoms 
sukuriamas bent jau toks gyvenimo lygis, 
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kad jos galėtų pragyventi, tokias kaip 
tinkamas ir saugus būstas ir materialinė 
pagalba, taip pat būtinas medicininis 
gydymas, įskaitant psichologinę pagalbą, 
konsultacijas ir informaciją jų suprantama 
kalba, prireikus vertimo raštu ir žodžiu 
paslaugas ir galimybes vaikams mokytis.
Valstybės narės pasirūpina specialių 
poreikių turinčiomis aukomis.

kad jos galėtų pragyventi, tokias kaip 
tinkamas ir saugus būstas ir materialinė 
pagalba, taip pat būtinas medicininis 
gydymas, įskaitant psichologinę pagalbą, 
konsultacijas ir informaciją jų suprantama 
kalba ir forma, prireikus vertimo raštu ir 
žodžiu paslaugas ir galimybes vaikams 
mokytis. Valstybės narės pasirūpina 
specialių poreikių turinčiomis aukomis.

Or. en

Pakeitimas 168
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės užtikrina, kad ir 
priimanti šalis, ir kilmės šalis užtikrintų 
saugų prekybos žmonėmis aukų 
sugrįžimą. Prekybos žmonėmis aukoms 
turėtų būti suteiktos sugrąžinimo 
alternatyvos atvejais, kai galima padaryti 
išvadą, kad dėl tokio sugrąžinimo jų 
saugumui kiltų rimtas pavojus arba 
esama rimto pavojaus, kad grįžus jos vėl 
galėtų tapti prekybos žmonėmis aukomis. 

Or. en

Pakeitimas 169
Eva-Britt Svensson

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad prekybos 
žmonėmis aukos turėtų galimybę naudotis 
nemokamomis teisinėmis konsultacijomis 

2. Valstybės narės užtikrina, kad prekybos 
žmonėmis aukos turėtų galimybę naudotis 
nemokamomis teisinėmis konsultacijomis 
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ir teisinio atstovavimo paslaugomis, be kita 
ko, reikalaujant žalos atlyginimo. Teisinio 
atstovavimo paslaugos yra nemokamos tuo 
atveju, jeigu auka neturi pakankamai 
finansinių lėšų. Ši dalis neturi poveikio 14 
straipsnio 2 dalies taikymui, kai auka yra 
vaikas. 

ir teisinio atstovavimo paslaugomis, be kita 
ko, reikalaujant žalos atlyginimo. Teisinio 
atstovavimo paslaugos yra nemokamos tuo 
atveju, jeigu auka neturi pakankamai 
finansinių lėšų. Valstybės narės turėtų 
sukurti nusikaltimų aukų kompensavimo 
fondą, iš kurio visos prekybos žmonėmis 
aukos galėtų gauti finansinę 
kompensaciją. Šio fondo lėšos turėtų būti 
kaupiamos iš konfiskuoto prekiautojų 
žmonėmis turto. Ši dalis neturi poveikio 14 
straipsnio 2 dalies taikymui, kai auka yra 
vaikas. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išplėsti aukų apsaugą bei pagalbą ir paramą joms.

Pakeitimas 170
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad prekybos 
žmonėmis aukos turėtų galimybę naudotis 
nemokamomis teisinėmis konsultacijomis 
ir teisinio atstovavimo paslaugomis, be kita 
ko, reikalaujant žalos atlyginimo. Teisinio 
atstovavimo paslaugos yra nemokamos 
tuo atveju, jeigu auka neturi pakankamai 
finansinių lėšų. Ši dalis neturi poveikio 14 
straipsnio 2 dalies taikymui, kai auka yra 
vaikas.

2. Valstybės narės užtikrina, kad prekybos 
žmonėmis aukos turėtų galimybę naudotis 
nemokamomis teisinėmis konsultacijomis 
ir teisinio atstovavimo paslaugomis, be kita 
ko, reikalaujant žalos atlyginimo. Ši dalis 
nedaro poveikio 14 straipsnio 2 dalies 
taikymui, kai auka yra vaikas.

Or. lt
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Pakeitimas 171
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad prekybos 
žmonėmis aukos turėtų galimybę naudotis 
nemokamomis teisinėmis konsultacijomis 
ir teisinio atstovavimo paslaugomis, be kita 
ko, reikalaujant žalos atlyginimo. Teisinio 
atstovavimo paslaugos yra nemokamos tuo 
atveju, jeigu auka neturi pakankamai 
finansinių lėšų. Ši dalis neturi poveikio 14 
straipsnio 2 dalies taikymui, kai auka yra 
vaikas.

2. Valstybės narės užtikrina, kad prekybos 
žmonėmis aukos turėtų galimybę naudotis 
nemokamomis teisinėmis konsultacijomis 
ir teisinio atstovavimo paslaugomis, be kita 
ko, reikalaujant žalos atlyginimo ir 
nesumokėto atlyginimo išmokėjimo. 
Teisinio atstovavimo paslaugos yra 
nemokamos tuo atveju, jeigu auka neturi 
pakankamai finansinių lėšų. Ši dalis neturi 
poveikio 14 straipsnio 2 dalies taikymui, 
kai auka yra vaikas.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad prekybos 
žmonėmis aukos turėtų galimybę naudotis 
nemokamomis teisinėmis konsultacijomis 
ir teisinio atstovavimo paslaugomis, be kita 
ko, reikalaujant žalos atlyginimo. Teisinio 
atstovavimo paslaugos yra nemokamos tuo 
atveju, jeigu auka neturi pakankamai 
finansinių lėšų. Ši dalis neturi poveikio 14 
straipsnio 2 dalies taikymui, kai auka yra 
vaikas. 

2. Valstybės narės užtikrina, kad prekybos 
žmonėmis aukos turėtų galimybę naudotis 
nemokamomis teisinėmis konsultacijomis 
ir teisinio atstovavimo paslaugomis, be kita 
ko, reikalaujant žalos atlyginimo ir 
nesumokėto atlyginimo išmokėjimo. 
Teisinio atstovavimo paslaugos yra 
nemokamos tuo atveju, jeigu auka neturi 
pakankamai finansinių lėšų. Ši dalis neturi 
poveikio 14 straipsnio 2 dalies taikymui, 
kai auka yra vaikas.

Or. en
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Pakeitimas 173
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės sukuria 
mechanizmus, pagal kuriuos prekybos 
žmonėmis aukoms būtų suteikiama 
kompensacija nepriklausomai nuo to, ar 
buvo, ar nebuvo konfiskuotos įplaukos, 
gautos iš nusikalstamų veikų.

Or. en

Pakeitimas 174
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeisdamos teisės į gynybą, 
valstybės narės, vadovaudamosi savo 
nacionalinės teisės sistemos pagrindiniais 
principais ir kai tai tinkama, suteikia 
galimybę neatskleisti prekybos žmonėmis 
aukos, kuri duoda parodymus kaip 
liudytojas, tapatybės.

3. Nepažeisdamos teisės į gynybą, 
valstybės narės imasi visų priemonių, 
siekdamos užtikrinti didžiausią prekybos 
žmonėmis aukos, kuri duoda parodymus 
kaip liudytojas, apsaugą, įskaitant vaizdo 
konferencijos naudojimą. Šia apsauga 
taip pat turėtų būti užtikrinama, kad 
nebūtų atskleidžiama prekybos žmonėmis 
aukos, kuri duoda parodymus kaip 
liudytojas, tapatybė.

Or. en
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Pakeitimas 175
Anna Hedh, Silvia Costa

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad, 
atsižvelgiant į individualų rizikos 
vertinimą, prekybos žmonėmis aukoms 
būtų suteikta tinkama apsauga, inter alia, 
sudarant galimybę joms dalyvauti liudytojų 
apsaugos programose arba prireikus 
pasinaudoti kitomis panašiomis 
priemonėmis remiantis nacionalinės teisės 
aktuose arba procedūrose nustatytais 
pagrindais.

4. Valstybės narės užtikrina, kad, 
atsižvelgiant į individualų rizikos 
vertinimą, prekybos žmonėmis aukoms 
būtų suteikta tinkama apsauga, inter alia, 
sudarant galimybę joms dalyvauti liudytojų 
apsaugos programose arba prireikus 
pasinaudoti kitomis panašiomis 
priemonėmis remiantis nacionalinės teisės 
aktuose arba procedūrose nustatytais 
pagrindais. Valstybės narės taip pat pagal 
nacionalinių teisės aktų ar procedūrų 
nuostatas užtikrina nevyriausybinių 
organizacijų, priimančių prekybos 
žmonėmis aukas ir joms teikiančių 
paramą, apsaugą nuo keršto, grasinimų ir 
bauginimo.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad, 
atsižvelgiant į individualų rizikos 
vertinimą, prekybos žmonėmis aukoms 
būtų suteikta tinkama apsauga, inter alia, 
sudarant galimybę joms dalyvauti liudytojų 
apsaugos programose arba prireikus 
pasinaudoti kitomis panašiomis 
priemonėmis remiantis nacionalinės teisės 
aktuose arba procedūrose nustatytais 
pagrindais.

4. Valstybės narės užtikrina, kad, 
atsižvelgiant į individualų rizikos 
vertinimą, prekybos žmonėmis aukoms 
būtų suteikta tinkama apsauga, inter alia, 
sudarant galimybę joms dalyvauti liudytojų 
apsaugos programose arba prireikus 
pasinaudoti kitomis panašiomis 
priemonėmis remiantis nacionalinės teisės 
aktuose arba procedūrose nustatytais 
pagrindais. Individualios rizikos analizėje 
turėtų būti atsižvelgiama į padėtį, dėl 
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kurios prekybos žmonėmis auka gali tapti 
itin pažeidžiama, pvz., dėl lyties, nėštumo, 
sveikatos reikalavimų arba negalios bei 
imigracijos statuso.

Or. en

Pakeitimas 177
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad, 
atsižvelgiant į individualų rizikos 
vertinimą, prekybos žmonėmis aukoms 
būtų suteikta tinkama apsauga, inter alia, 
sudarant galimybę joms dalyvauti liudytojų 
apsaugos programose arba prireikus 
pasinaudoti kitomis panašiomis 
priemonėmis remiantis nacionalinės teisės 
aktuose arba procedūrose nustatytais 
pagrindais. 

4. Valstybės narės užtikrina, kad, 
atsižvelgiant į individualų rizikos 
vertinimą, prekybos žmonėmis aukoms 
būtų suteikta tinkama apsauga, inter alia, 
sudarant galimybę joms dalyvauti liudytojų 
apsaugos programose arba prireikus 
pasinaudoti kitomis panašiomis 
priemonėmis remiantis nacionalinės teisės 
aktuose arba procedūrose nustatytais 
pagrindais. Individualios rizikos analizėje 
turėtų būti atsižvelgiama į padėtį, dėl 
kurios nukentėjusysis gali tapti itin 
pažeidžiamas, pvz., dėl lyties, nėštumo, 
sveikatos reikalavimų arba negalios bei 
imigracijos statuso.

Or. en

Pakeitimas 178
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagalba, parama ir apsauga vaikams, 
prekybos žmonėmis aukoms, teikiama 
atsižvelgiant į vaiko gerovę. 

1. Pagalba, parama ir apsauga vaikams, 
prekybos žmonėmis aukoms, teikiama 
atsižvelgiant į vaiko gerovę. Valstybės 
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narės glaudžiai bendradarbiauja su 
pilietinės visuomenės organizacijomis, 
įskaitant organizacijas, teikiančias 
paslaugas prekybos žmonėmis, vyrų 
smurto prie moteris ir įvairių rūšių 
išnaudojimo, įskaitant seksualinį 
išnaudojimą, aukoms.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagalba, parama ir apsauga vaikams,
prekybos žmonėmis aukoms, teikiama 
atsižvelgiant į vaiko gerovę.

1. Pagalba, parama ir apsauga vaikams, 
prekybos žmonėmis aukoms, teikiama 
atsižvelgiant į vaiko gerovę. Valstybės 
narės glaudžiai bendradarbiauja su 
pilietinės visuomenės organizacijomis, 
įskaitant organizacijas, teikiančias 
paslaugas prekybos žmonėmis, vyrų 
smurto prie moteris ir įvairių rūšių 
išnaudojimo, įskaitant seksualinį 
išnaudojimą, aukoms.

Or. en

Pakeitimas 180
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagalba, parama ir apsauga vaikams, 
prekybos žmonėmis aukoms, teikiama 
atsižvelgiant į vaiko gerovę.

1. Pagalba, parama ir apsauga vaikams, 
prekybos žmonėmis aukoms, teikiama 
atsižvelgiant į vaiko gerovę ir laikantis 
tarptautinių žmogaus teisių standartų. 
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Or. en

Pakeitimas 181
Salvatore Iacolino

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei būtina, valstybės narės užtikrina, 
kad būtų paskirtas kultūrinis tarpininkas 
ir socialinis darbuotojas ir pradėta 
tinkama pagalbos programa, atsižvelgiant 
į konkrečias aukos reikmes.

Or. it

Pagrindimas

Kultūrinis tarpininkas ir socialinis darbuotojas padeda įveikti potencialias kultūrines kliūtis, 
susijusias su skirtingomis tradicijomis ir socialine bei kultūrine nusikaltimo aukos kilme.

Pakeitimas 182
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad konkrečių veiksmų siekiant 
trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu suteikti 
pagalbą ir paramą vaikams, prekybos 
žmonėmis aukoms, kad jie fiziškai, 
psichologiškai ir socialiai atsigautų, būtų 
imtasi individualiai įvertinus ypatingas 
vaiko aukos aplinkybes ir deramai 
atsižvelgus į vaiko nuomonę, poreikius ir 
rūpesčius.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad konkrečių veiksmų siekiant 
trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu suteikti 
pagalbą ir paramą vaikams, prekybos 
žmonėmis aukoms, kad jie fiziškai, 
psichologiškai ir socialiai atsigautų, būtų 
imtasi individualiai įvertinus ypatingas 
vaiko aukos aplinkybes ir deramai
atsižvelgus į vaiko nuomonę, poreikius ir 
rūpesčius. Valstybės narės paskiria 
globėją ir teisinį atstovą vaikui, tapusiam 
prakybos žmonėmis auka, kai tik 
institucijos jį identifikuoja, jeigu pagal 
nacionalinę teisę tėvų pareigų turėtojams 
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neleidžiama atstovauti vaikui dėl interesų 
konflikto tarp jų ir vaiko aukos arba jeigu 
vaikas yra nelydimas arba atskirtas nuo 
šeimos.

Or. en

Pakeitimas 183
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad konkrečių veiksmų siekiant 
trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu suteikti 
pagalbą ir paramą vaikams, prekybos 
žmonėmis aukoms, kad jie fiziškai, 
psichologiškai ir socialiai atsigautų, būtų 
imtasi individualiai įvertinus ypatingas
vaiko aukos aplinkybes ir deramai 
atsižvelgus į vaiko nuomonę, poreikius ir 
rūpesčius.

1. Valstybės narės imasi priemonių, būtinų
užtikrinti, kad konkrečių veiksmų siekiant 
trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu suteikti 
apsaugą, psichologinę, medicininę, teisinę
pagalbą ir paramą vaikams, prekybos 
žmonėmis aukoms, kad jie fiziškai, 
psichologiškai ir socialiai atsigautų, būtų 
imtasi individualiai įvertinus konkrečią
nukentėjusio vaiko situaciją ir deramai 
atsižvelgus į vaiko nuomonę, poreikius ir 
rūpesčius.

Or. lt

Pakeitimas 184
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad speciali pagalba 
ir parama būtų teikiama vaikams, 
tapusiems nelegalaus įvaikinimo aukomis.

Or. en



AM\823510LT.doc 89/111 PE445.701v01-00

LT

Pakeitimas 185
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, jei tinkama ir įmanoma, 
imasi priemonių siekdamos teikti pagalbą 
ir paramą vaiko, prekybos žmonėmis 
aukos, šeimai, jeigu šeima yra valstybės 
narės teritorijoje. Visų pirma valstybės 
narės, jei tinkama ir įmanoma, tai šeimai 
taiko Tarybos pamatinio sprendimo 
2001/220/TVR 4 straipsnį.

2. Valstybės narės, kai tik įmanoma, imasi 
priemonių siekdamos teikti pagalbą ir 
paramą vaiko, prekybos žmonėmis aukos, 
šeimai, jeigu šeima yra valstybės narės 
teritorijoje. Visų pirma valstybės narės, jei 
tinkama ir įmanoma, tai šeimai taiko 
Tarybos pamatinio sprendimo 
2001/220/TVR 4 straipsnį.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant paskatinti paramą ir būtiną pagalbą nukentėjusiems vaikams ir jų šeimoms, taisyklę 
reikia formuluoti griežčiau, t. y. būtina užtikrinti didžiausią įmanomą pagalbą visiems 
pažeidžiamiems asmenims.

Pakeitimas 186
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nelydimų ir atskirtų vaikų atveju bus 
imamasi priemonių, siekiant rasti ilgalaikį 
sprendimą, visų pirma atsižvelgiant į tai, 
kas vaikui geriausia, ir įtraukiant visas 
būtinas procesines apsaugos priemones. 
Ilgalaikiai sprendimai gali apimti 
integraciją į priimančiąją visuomenę, 
prisijungimą prie savo šeimos kitoje 
valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, 
sugrįžimą ir reintegraciją į vaiko šeimą 
kilmės valstybėje. Integracija į priimančią 
visuomenę gali apimti perdavimą 



PE445.701v01-00 90/111 AM\823510LT.doc

LT

kompetentingai nacionalinei prieglobsčio 
politikos institucijai, atsakingai už vaikus, 
tapusius prekybos žmonėmis aukomis, 
kurioms reikalinga tarptautinė apsauga.

Or. en

Pakeitimas 187
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai šeima nėra valstybės narės 
teritorijoje, valstybė narė suteikia vaikui 
paramą, kad jis grįžtų ir būtų 
reintegruotas į šeimą arba atvyktų pas 
savo šeimą kitoje valstybėje narėje arba 
trečiojoje šalyje, nesukeliant vaikui 
grėsmės vėl būti parduotam, kai tai 
atitinka vaiko gerovę; kai nė vienas iš šių 
variantų nėra įmanomas arba neatitinka 
vaiko gerovės, valstybė narė vaiko 
atžvilgiu randa ilgalaikį sprendimą, 
atitinkantį vaiko gerovę, įskaitant 
perdavimą kompetentingai nacionalinei 
prieglobsčio politikos institucijai, 
atsakingai už vaikus, tapusius prekybos 
žmonėmis aukomis, kurioms reikalinga 
tarptautinė apsauga.

Or. en

Pakeitimas 188
Salvatore Iacolino

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su nevyriausybinėmis organizacijomis, 
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vyriausybės agentūromis ir tarptautinėmis 
organizacijomis, patvirtina tiesioginės 
pagalbos programas, skirtas skatinti 
nusikaltimo aukų savanorišką grįžimą ir 
reintegraciją į savo kilmės šalį, jei tai 
įmanoma.

Or. it

Pagrindimas

Nusikaltimo aukų grįžimas į kilmės šalį ir jų reintegracija, jei tik tai pakankamai saugu, turi 
vykti tik savo noru ir paisant aukos interesų.

Pakeitimas 189
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad teisminės institucijos 
paskirtų specialų atstovą, kuris atstovautų 
vaiko, prekybos žmonėmis aukos, 
interesams vykdant baudžiamąjį tyrimą ir 
procesą, jeigu pagal nacionalinę teisę tėvų 
pareigų turėtojams neleidžiama atstovauti 
vaikui dėl interesų konflikto tarp jų ir vaiko 
aukos arba jeigu vaikas yra nelydimas arba 
atskirtas nuo šeimos.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad teisminės institucijos 
paskirtų specialų atstovą, kuris atstovautų 
vaiko, prekybos žmonėmis aukos, 
interesams vykdant baudžiamąjį tyrimą ir 
procesą, jeigu pagal nacionalinę teisę tėvų 
pareigų turėtojams neleidžiama atstovauti 
vaikui dėl interesų konflikto tarp jų ir vaiko 
aukos arba jeigu vaikas yra nelydimas arba 
atskirtas nuo šeimos.
Paskirtasis specialus atstovas turi patarti 
ir apsaugoti vaiką bei užtikrinti, kad visi 
sprendimai būtų priimti atsižvelgiant į 
vaiko gerovę, ir prireikus už vaiką 
realizuoti jo teisinį veiksnumą. 
Su specialiuoju atstovu turi būti 
konsultuojamasi ir jis turi būti 
informuojamas apie visus veiksmus, kurių 
imamasi dėl vaiko. Atstovas turi turėti 
būtinų žinių, kad galėtų užtikrinti, jog 
ginami vaiko interesai ir tinkamai 
tenkinami jo teisiniai, socialiniai, 
sveikatos priežiūros, psichologiniai, 
materialiniai ir lavinimo poreikiai. 
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Or. en

Pagrindimas

Specialaus paskirtojo atstovo vaidmuo ir kvalifikacija turėtų būti patikslinti.

Pakeitimas 190
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prireikus vaiko aukos apklausos vyktų 
šiam tikslui skirtose arba pritaikytose 
patalpose;

b) prireikus vaikų aukų apklausos vyktų 
šiam tikslui sukurtose arba pritaikytose 
patalpose ir kuriose vaikas jaučiasi 
saugiai;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti vaiko apsaugos lygmenį.

Pakeitimas 191
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prireikus vaiką auką apklaustų ar jį 
apklausiant dalyvautų specialiai parengti 
specialistai;

c) prireikus vaiką auką apklaustų ar jį 
apklausiant dalyvautų specialiai parengti 
specialistai, taip pat baigę žmogaus teisių, 
moterų teisių ir lyčių lygybės mokymus;

Or. en
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Pakeitimas 192
Salvatore Iacolino

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) vaiką auką galėtų lydėti jo teisinis 
atstovas arba, tam tikrais atvejais, jo 
pasirinktas suaugusysis, nebent dėl to 
asmens priimtas pagrįstas priešingas 
sprendimas.

f) vaiką auką galėtų lydėti jo teisinis 
atstovas ir (arba) kompetentingų socialinių 
tarnybų specialiai paskirtas globėjas, ir 
(arba), tam tikrais atvejais, jo pasirinktas 
suaugusysis, nebent dėl to asmens priimtas 
pagrįstas priešingas sprendimas.

Or. it

Pagrindimas

Trys minėtieji asmenys, ypač globėjas arba suaugusysis atlieka skirtingus, nors ir panašius, 
vaidmenis, ir esant būtinybei bei vaikui pareiškus norą turėtų būti siekiama suteikti jiems 
galimybę būti su vaiku, nes taip būtų užtikrinama, kad maksimaliai paisoma aukos interesų.

Pakeitimas 193
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) vaiką auką galėtų lydėti jo teisinis 
atstovas arba, tam tikrais atvejais, jo 
pasirinktas suaugusysis, nebent dėl to 
asmens priimtas pagrįstas priešingas 
sprendimas. 

f) vaiką auką turėtų lydėti paskirtas 
globėjas, jo teisinis atstovas arba, tam 
tikrais atvejais, jo pasirinktas suaugusysis, 
nebent dėl to asmens priimtas pagrįstas 
priešingas sprendimas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti vaiko apsaugos lygmenį.
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Pakeitimas 194
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių, kad sumažintų visų formų 
išnaudojimą, susijusį su prekyba 
žmonėmis, skatinančią paklausą.

1. Valstybės narės imasi tinkamų teisinių, 
administracinių, švietimo, mokymo, 
įskaitant lyčių lygybės klausimais, ir kitų 
priemonių, būtinų sumažinti paklausą, 
skatinančią visų formų išnaudojimą, 
susijusį su prekyba žmonėmis.

Or. lt

Pakeitimas 195
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių, kad sumažintų visų formų 
išnaudojimą, susijusį su prekyba 
žmonėmis, skatinančią paklausą. 

1. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių, kad sumažintų ir panaikintų 
visų formų išnaudojimą, susijusį su 
prekyba žmonėmis, skatinančią paklausą. 

Or. en

Pakeitimas 196
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi tinkamų
priemonių, kad sumažintų visų formų 
išnaudojimą, susijusį su prekyba 
žmonėmis, skatinančią paklausą.

1. Valstybės narės imasi pačių stipriausių
priemonių, kad sumažintų visų formų 
išnaudojimą, susijusį su prekyba 
žmonėmis, skatinančią paklausą.
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Or. en

Pakeitimas 197
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, prireikus 
bendradarbiaudamos su pilietinės 
visuomenės organizacijomis, imasi 
atitinkamų veiksmų, pavyzdžiui, 
informavimo ir sąmoningumo didinimo 
kampanijų, mokslinių tyrimų ir švietimo 
programų, kuriomis siekiama didinti 
sąmoningumą ir sumažinti riziką žmonėms, 
visų pirma vaikams, tapti prekybos 
žmonėmis aukomis.

2. Valstybės narės, prireikus 
bendradarbiaudamos su pilietinės 
visuomenės organizacijomis, imasi 
atitinkamų veiksmų, pavyzdžiui, 
informavimo ir sąmoningumo didinimo 
kampanijų, mokslinių tyrimų ir švietimo 
programų, kuriomis siekiama didinti 
sąmoningumą ir sumažinti riziką žmonėms, 
visų pirma vaikams, tapti prekybos 
žmonėmis aukomis. ES imasi panašių 
iniciatyvų trečiosiose šalyse, siekdama 
didinti informuotumą apie prekybą 
žmonėmis.

Or. en

Pakeitimas 198
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, prireikus 
bendradarbiaudamos su pilietinės 
visuomenės organizacijomis, imasi 
atitinkamų veiksmų, pavyzdžiui, 
informavimo ir sąmoningumo didinimo 
kampanijų, mokslinių tyrimų ir švietimo 
programų, kuriomis siekiama didinti 
sąmoningumą ir sumažinti riziką žmonėms, 
visų pirma vaikams, tapti prekybos 
žmonėmis aukomis.

2. Valstybės narės, prireikus 
bendradarbiaudamos su pilietinės 
visuomenės organizacijomis ir kitomis 
suinteresuotomis šalimis, imasi atitinkamų 
veiksmų, pavyzdžiui, informavimo ir 
sąmoningumo didinimo kampanijų, 
mokslinių tyrimų ir švietimo programų, 
kuriomis siekiama didinti sąmoningumą ir 
sumažinti riziką žmonėms, visų pirma 
vaikams, tapti prekybos žmonėmis 
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aukomis.

Or. en

Pagrindimas

Tikslingiau įterpti labiau integruotą ir ne tokią atpasakojamąją formuluotę, kad į šios 
nuostatos taikymo sritį patektų kaip įmanoma daugiau suinteresuotų subjektų.

Pakeitimas 199
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, prireikus 
bendradarbiaudamos su pilietinės 
visuomenės organizacijomis, imasi 
atitinkamų veiksmų, pavyzdžiui, 
informavimo ir sąmoningumo didinimo 
kampanijų, mokslinių tyrimų ir švietimo 
programų, kuriomis siekiama didinti 
sąmoningumą ir sumažinti riziką žmonėms, 
visų pirma vaikams, tapti prekybos 
žmonėmis aukomis.

2. Valstybės narės, prireikus 
bendradarbiaudamos su pilietinės 
visuomenės organizacijomis, imasi 
atitinkamų veiksmų, pavyzdžiui, 
informavimo ir sąmoningumo didinimo 
kampanijų, mokslinių tyrimų ir švietimo 
programų, kuriomis siekiama didinti 
sąmoningumą ir sumažinti riziką žmonėms, 
visų pirma vaikams ir moterims, tapti 
prekybos žmonėmis aukomis.

Or. en

Pakeitimas 200
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a dalis nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Prevencija rengiant informavimo 
kampanijas orientuotas į potencialias 
aukas ir pilietinės visuomenės stiprinimas, 
kaip plėtros politikos dalis, yra labai 
svarbus, nes šalys kandidatės ir 
potencialios šalys kandidatės dažnai yra 
aukų kilmės, tranzito ir (arba) paskirties 
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šalys ir turėtų būti ES ir jos valstybių 
narių dėmesio centre.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės imasi priemonių, 
skirtų moterims suteikti didesnes galias, 
kuriomis siekiama, kad moterys taptų 
mažiau pažeidžiamos ir būtų sumažinta 
rizika moterims tapti prekybos žmonėmis 
aukomis.

Or. en

Pakeitimas 202
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės skatina rengti 
reguliarius mokymus pareigūnams, 
kuriems gali tekti susidurti su aukomis arba 
galimomis aukomis, įskaitant šioje srityje 
dirbančius policijos pareigūnus, sienos 
apsaugos tarnybų pareigūnus, darbo 
inspektorius, sveikatos priežiūros 
darbuotojus ir konsulinių įstaigų personalą, 
kad jie galėtų atpažinti prekybos žmonėmis 
aukas ir galimas aukas ir mokėtų su jomis 
elgtis.

3. Valstybės narės skatina rengti 
reguliarius mokymus pareigūnams, 
kuriems gali tekti susidurti su prekybos 
žmonėmis aukomis arba galimomis 
aukomis, įskaitant policijos, sienos 
apsaugos tarnybų ir migracijos tarnybų
pareigūnus, prokurorus, advokatus, 
teisėjus ir teisminių institucijų 
darbuotojus, darbo inspektorius,
socialinius darbuotojus, vaikų teisių 
apsaugos specialistus, sveikatos priežiūros 
darbuotojus ir konsulinių įstaigų personalą, 
tačiau, atsižvelgiant į vietos aplinkybes, 
mokymai galėtų būti organizuojami ir kitų 
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kategorijų valstybės pareigūnams, kad jie 
galėtų atpažinti prekybos žmonėmis aukas 
ir galimas aukas bei mokėtų su jomis 
elgtis.

Or. lt

Pakeitimas 203
Salvatore Iacolino

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės skatina rengti 
reguliarius mokymus pareigūnams, 
kuriems gali tekti susidurti su aukomis arba 
galimomis aukomis, įskaitant šioje srityje 
dirbančius policijos pareigūnus, sienos 
apsaugos tarnybų pareigūnus, darbo 
inspektorius, sveikatos priežiūros 
darbuotojus ir konsulinių įstaigų personalą, 
kad jie galėtų atpažinti prekybos žmonėmis 
aukas ir galimas aukas ir mokėtų su jomis 
elgtis.

3. Valstybės narės skatina rengti 
reguliarius mokymus pareigūnams, 
kuriems gali tekti susidurti su aukomis arba 
galimomis aukomis, įskaitant šioje srityje 
dirbančius policijos pareigūnus, sienos 
apsaugos tarnybų pareigūnus, darbo 
inspektorius, sveikatos priežiūros 
darbuotojus ir konsulinių įstaigų personalą, 
taip pat ir vertėjus, jei būtinos jų paslaugos, 
kad jie galėtų atpažinti prekybos žmonėmis 
aukas ir galimas aukas ir mokėtų su jomis 
elgtis.

Or. it

Pagrindimas

Kadangi nusikaltimai vykdomi tarptautiniu mastu, labai tikėtina, kad prekybos žmonėmis 
aukos neturi gebėjimų bendrauti kalba tos valstybės narės, kurioje nustatomas nusikaltimas. 
Todėl greta kitų profesionalių darbuotojų (policininkų, teisėjų, diplomatų ir medicinos 
specialistų), turinčių specifinių žinių šioje srityje, reikėtų sudaryti ir specialiai parengtų 
vertėjų grupę.
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Pakeitimas 204
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės skatina rengti 
reguliarius mokymus pareigūnams, 
kuriems gali tekti susidurti su aukomis arba 
galimomis aukomis, įskaitant šioje srityje 
dirbančius policijos pareigūnus, sienos 
apsaugos tarnybų pareigūnus, darbo 
inspektorius, sveikatos priežiūros 
darbuotojus ir konsulinių įstaigų personalą, 
kad jie galėtų atpažinti prekybos žmonėmis 
aukas ir galimas aukas ir mokėtų su jomis 
elgtis.

3. Valstybės narės skatina rengti 
reguliarius žmogaus teisių. moterų teisių ir 
lyčių lygybės mokymus pareigūnams, 
kuriems gali tekti susidurti su aukomis arba 
galimomis aukomis, įskaitant šioje srityje 
dirbančius policijos pareigūnus, sienos 
apsaugos tarnybų pareigūnus, darbo 
inspektorius, sveikatos priežiūros 
darbuotojus ir konsulinių įstaigų personalą, 
kad jie galėtų atpažinti prekybos žmonėmis 
aukas ir galimas aukas ir mokėtų su jomis 
elgtis.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės skatina rengti 
reguliarius mokymus pareigūnams, 
kuriems gali tekti susidurti su aukomis arba 
galimomis aukomis, įskaitant šioje srityje 
dirbančius policijos pareigūnus, sienos 
apsaugos tarnybų pareigūnus, darbo 
inspektorius, sveikatos priežiūros 
darbuotojus ir konsulinių įstaigų personalą, 
kad jie galėtų atpažinti prekybos žmonėmis 
aukas ir galimas aukas ir mokėtų su jomis 
elgtis.

3. Valstybės narės skatina rengti 
reguliarius mokymus pareigūnams, 
kuriems gali tekti susidurti su aukomis arba 
galimomis aukomis, įskaitant šioje srityje 
dirbančius policijos pareigūnus, sienos 
apsaugos tarnybų pareigūnus, darbo 
inspektorius, sveikatos priežiūros 
darbuotojus ir konsulinių įstaigų personalą, 
kad jie daugiau sužinotų apie lyčių lygybę 
ir galėtų atpažinti prekybos žmonėmis 
aukas ir galimas aukas ir mokėtų su jomis 
elgtis.

Or. en
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Pakeitimas 206
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės imasi priemonių 
gerinti bendradarbiavimą ir informacijos 
rinkimo bei dalijimosi koordinavimą, 
keitimąsi geriausia praktika tarp 
atsakingų valstybės institucijų ir skatina 
pilietinės visuomenės dalyvavimą.

Or. en

Pakeitimas 207
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės svarsto galimybę imtis 
priemonių nusikalstama veika laikyti 
naudojimąsi paslaugomis, kurios pagal 2 
straipsnį laikomos išnaudojimu, žinant, 
kad jas teikiantis asmuo yra 2 straipsnyje 
nurodytos nusikalstamos veikos auka.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 208
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės svarsto galimybę imtis 4. Valstybės narės turi imtis priemonių 
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priemonių nusikalstama veika laikyti 
naudojimąsi paslaugomis, kurios pagal 2 
straipsnį laikomos išnaudojimu, žinant, kad 
jas teikiantis asmuo yra 2 straipsnyje 
nurodytos nusikalstamos veikos auka.

nusikalstama veika laikyti naudojimąsi 
paslaugomis, kurios pagal 2 straipsnį 
laikomos išnaudojimu, žinant, kad jas 
teikiantis asmuo yra 2 straipsnyje 
nurodytos nusikalstamos veikos auka, 
nebent tais atvejais, kai klientas padėjo 
aukoms arba kai naudojimąsi paslaugomis 
lėmė konkretus pavojus naudotojų gyvybei 
arba humanitarinės priežastys arba asmuo 
buvo stipriai verčiamas naudotis 
paslaugomis, arba kai klientas padėjo 
identifikuoti ir išgelbėti auką.

Or. en

Pakeitimas 209
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės svarsto galimybę imtis 
priemonių nusikalstama veika laikyti 
naudojimąsi paslaugomis, kurios pagal 2 
straipsnį laikomos išnaudojimu, žinant, kad 
jas teikiantis asmuo yra 2 straipsnyje 
nurodytos nusikalstamos veikos auka.

4. Valstybės narės imasi priemonių 
nusikalstama veika laikyti naudojimąsi 
paslaugomis, kurios pagal 2 straipsnį 
laikomos išnaudojimu, žinant, kad jas 
teikiantis asmuo yra 2 straipsnyje 
nurodytos nusikalstamos veikos auka.

Or. en

Pakeitimas 210
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės svarsto galimybę imtis
priemonių nusikalstama veika laikyti 
naudojimąsi paslaugomis, kurios pagal 2 

4. Valstybės narės imasi priemonių 
nusikalstama veika laikyti naudojimąsi 
paslaugomis, kurios pagal 2 straipsnį 
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straipsnį laikomos išnaudojimu, žinant, kad 
jas teikiantis asmuo yra 2 straipsnyje 
nurodytos nusikalstamos veikos auka. 

laikomos išnaudojimu, žinant, kad jas 
teikiantis asmuo yra 2 straipsnyje 
nurodytos nusikalstamos veikos auka. Dėl 
konkrečios išnaudojimo formos, valstybės 
narės imasi priemonių nusikalstama veika 
laikyti naudojimąsi paslaugomis, kurios 
laikomos išnaudojimu, nepriklausomai 
nuo žinių, kad asmuo yra prekybos 
žmonėmis auka.

Or. en

Pakeitimas 211
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės svarsto galimybę imtis
priemonių nusikalstama veika laikyti 
naudojimąsi paslaugomis, kurios pagal 2 
straipsnį laikomos išnaudojimu, žinant, kad 
jas teikiantis asmuo yra 2 straipsnyje 
nurodytos nusikalstamos veikos auka.

4. Valstybės narės imasi teisinių ir kitų 
priemonių nusikalstama veika laikyti 
naudojimąsi paslaugomis, kurios pagal 2 
straipsnį laikomos išnaudojimu, žinant, kad 
jas teikiantis asmuo yra 2 straipsnyje 
nurodytos nusikalstamos veikos auka.

Or. lt

Pakeitimas 212
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės svarsto galimybę imtis
priemonių nusikalstama veika laikyti 
naudojimąsi paslaugomis, kurios pagal 2 
straipsnį laikomos išnaudojimu, žinant, kad 
jas teikiantis asmuo yra 2 straipsnyje 
nurodytos nusikalstamos veikos auka.

4. Valstybės narės imasi priemonių 
nusikalstama veika laikyti naudojimąsi 
paslaugomis, kurios pagal 2 straipsnį 
laikomos išnaudojimu, žinant, kad jas 
teikiantis asmuo yra 2 straipsnyje
nurodytos nusikalstamos veikos auka.
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Or. en

Pagrindimas

Paslaugų, kurias „teikia“ prekybos žmonėmis aukos, vartotojų kriminalizavimas, jei jis ar ji  
žino, kad asmuo yra prekybos žmonėmis auka, gali turėti prevencinį poveikį prekybai 
žmonėmis.

Pakeitimas 213
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės svarsto galimybę imtis
priemonių nusikalstama veika laikyti 
naudojimąsi paslaugomis, kurios pagal 2 
straipsnį laikomos išnaudojimu, žinant, kad 
jas teikiantis asmuo yra 2 straipsnyje 
nurodytos nusikalstamos veikos auka.

4. Valstybės narės imasi priemonių 
nusikalstama veika laikyti naudojimąsi 
paslaugomis, kurios pagal 2 straipsnį 
laikomos išnaudojimu, žinant, kad jas 
teikiantis asmuo yra 2 straipsnyje 
nurodytos nusikalstamos veikos auka.

Or. en

Pagrindimas

Sankcijos pateisinamos dėl veikos, minimos nuostatos dalyje, kurią reikia iš dalies pakeisti, 
sunkumo.

Pakeitimas 214
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai nustatyta, kad paslaugos 
vartojimas sukėlė konkretų pavojų 
vartotojų gyvybei arba paslauga buvo 
naudojamasi siekiant padėti aukai dėl 
humanitarinių priežasčių, arba asmuo 
buvo stipriai verčiamas naudotis 
paslaugomis, reikės kiekvienu konkrečiu 
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atveju įvertinti, kokias sankcijas taikyti.

Or. en

Pakeitimas 215
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės sukuria arba remia 
jau veikiančią, visoje Europoje tą patį 
numerį turinčią, daugiakalbę nemokamą 
karštąją/pagalbos telefono liniją, kuria 
siekiama aukoms suteikti pirmąją 
pagalbą. Valstybės narės taip pat turėtų 
apgalvoti galimybę prisiskambinti į 
nemokamą pagalbos liniją iš ES 
nepriklausančių šalių.

Or. en

Pakeitimas 216
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės yra raginamos taip 
bendradarbiauti ir koordinuoti veiklą 
tarpvalstybinio nusikalstamumo srityje, 
kad būtų užkirstas kelias 
nusikalstamumui. Keitimasis informacija, 
geriausia praktika ir tęstinis atviras 
dialogas tarp teisėsaugos institucijų yra 
teigiamos, prevencinės priemonės, 
kovojant su prekyba žmonėmis. 

Or. en
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Pakeitimas 217
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. ES turėtų skatinti darną tarp 
baudžiamosios ir darbo teisės, siekiant 
sumažinti prekių ir paslaugų, sukuriamų 
priverstiniu darbu, paklausą. Turėtų būti 
pusiausvyra tarp sankcijų nesąžiningiems 
darbdaviams ir prevencinių veiksmų, 
kuriais verslas būtų priverčiamas laikytis 
taisyklių.

Or. en

Pagrindimas

Priverstinis darbas ir išnaudojimas ES teritorijoje yra vis didėjanti problema, kurią turi 
spręsti valstybės narės.

Pakeitimas 218
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės siekia gerinti savo 
baudžiamojo teisingumo atsaką į prekybos 
žmonėmis veiklą, siekdamos užkirsti kelią 
prekeivių veiklai arba neleisti jiems likti 
nenubaustiems.

Or. en
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Pakeitimas 219
Anna Hedh, Silvia Costa

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
nacionalinių pranešėjų sistemai ar 
lygiaverčiams mechanizmams sukurti. 
Tokių mechanizmų užduotys, be kita ko, 
yra analizuoti prekybos žmonėmis 
tendencijas, vertinti kovos su prekyba 
žmonėmis rezultatus ir teikti informaciją 
atitinkamoms nacionalinėms institucijoms.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
nepriklausomų nacionalinių pranešėjų 
sistemai ar lygiaverčiams mechanizmams 
sukurti. Tokių mechanizmų užduotys, be 
kita ko, yra rinkti palyginamus statistinius 
duomenis, analizuoti prekybos žmonėmis 
tendencijas ir apsaugos ir pagalbos 
mechanizmus, glaudžiai 
bendradarbiaujant su suinteresuotais 
socialiniais dalyviais ir su šioje srityje 
veikiančiomis pripažintomis ir aktyviomis 
nevyriausybinėmis organizacijomis, 
vertinti kovos su prekyba žmonėmis 
rezultatus ir teikti informaciją bent kartą 
per metus atitinkamoms nacionalinėms 
institucijoms ir ES kovos su prekyba 
žmonėmis koordinatoriui.

Or. en

Pakeitimas 220
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
nacionalinių pranešėjų sistemai ar 
lygiaverčiams mechanizmams sukurti. 
Tokių mechanizmų užduotys, be kita ko, 
yra analizuoti prekybos žmonėmis 
tendencijas, vertinti kovos su prekyba 
žmonėmis rezultatus ir teikti informaciją 
atitinkamoms nacionalinėms institucijoms.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
nacionalinių pranešėjų sistemai ar 
lygiaverčiams mechanizmams sukurti. 
Tokių mechanizmų užduotys, be kita ko, 
yra analizuoti prekybos žmonėmis 
tendencijas, vertinti kovos su prekyba 
žmonėmis rezultatus ir teikti informaciją 
atitinkamoms nacionalinėms institucijoms.

ES kovos su prekyba žmonėmis 
koordinatorius, kurio postas įsteigtas prie 
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Teisingumo, laisvės ir saugumo GD, 
bendradarbiauja su nacionaliniais 
pranešėjais ar lygiaverčiais mechanizmais 
ir užtikrinti bendradarbiavimą tarp 
valstybių narių ir ES institucijų, Frontex, 
Europolu, Interpolu, NVO ir kitais 
svarbiais pagrindiniais veikėjais kovos su 
prekyba žmonėmis srityje.

Or. en

Pagrindimas

ES gaus naudos iš ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatoriaus, kuris užtikrins glaudesnį 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir bus atskaitingas ES institucijoms. Tačiau šis 
koordinatorius turėtų būti ne atskira institucija, o įstaiga prie Teisingumo, laisvės ir saugumo 
GD, siekiant nedidinti administracinės naštos ir išlaidų.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
nacionalinių pranešėjų sistemai ar 
lygiaverčiams mechanizmams sukurti. 
Tokių mechanizmų užduotys, be kita ko, 
yra analizuoti prekybos žmonėmis 
tendencijas, vertinti kovos su prekyba 
žmonėmis rezultatus ir teikti informaciją 
atitinkamoms nacionalinėms institucijoms. 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
nacionalinių pranešėjų sistemai ar 
lygiaverčiams mechanizmams sukurti. 
Tokių mechanizmų užduotys, be kita ko, 
yra bendradarbiaujant su pilietinės 
visuomenės organizacijomis analizuoti 
prekybos žmonėmis tendencijas, vertinti 
kovos su prekyba žmonėmis rezultatus ir 
teikti informaciją atitinkamoms 
nacionalinėms ir ES institucijoms. 
Nacionaliniai pranešėjai turi būti 
politiškai nepriklausomi, nepriklausyti 
jokiai partijai ir turėtų remtis 
pakankamais finansiniais ištekliais.

Or. en
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Pakeitimas 222
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
nacionalinių pranešėjų sistemai ar 
lygiaverčiams mechanizmams sukurti. 
Tokių mechanizmų užduotys, be kita ko, 
yra analizuoti prekybos žmonėmis 
tendencijas, vertinti kovos su prekyba 
žmonėmis rezultatus ir teikti informaciją 
atitinkamoms nacionalinėms institucijoms. 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
nacionalinių pranešėjų sistemai ar 
lygiaverčiams mechanizmams sukurti. 
Tokių mechanizmų užduotys, be kita ko, 
yra analizuoti prekybos žmonėmis 
tendencijas, vertinti kovos su prekyba 
žmonėmis rezultatus ir teikti informaciją 
atitinkamoms nacionalinėms ir ES 
institucijoms. Nacionaliniai pranešėjai 
turi būti politiškai nepriklausomi, 
nepriklausyti jokiai partijai ir turi turėti 
pakankamai finansinių išteklių.

Or. en

Pakeitimas 223
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
nacionalinių pranešėjų sistemai ar 
lygiaverčiams mechanizmams sukurti. 
Tokių mechanizmų užduotys, be kita ko, 
yra analizuoti prekybos žmonėmis 
tendencijas, vertinti kovos su prekyba 
žmonėmis rezultatus ir teikti informaciją 
atitinkamoms nacionalinėms institucijoms.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
nacionalinių pranešėjų sistemai ar 
lygiaverčiams mechanizmams sukurti. 
Tokių mechanizmų užduotys, be kita ko, 
yra analizuoti prekybos žmonėmis 
tendencijas, vertinti ir stebėti kovos su 
prekyba žmonėmis rezultatus ir teikti 
informaciją atitinkamoms nacionalinėms ir 
ES institucijoms. 

Or. en
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Pakeitimas 224
Anna Hedh, Silvia Costa

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Surinkta informacija perduodama ES 
kovos su prekyba žmonėmis 
koordinatoriui, Eurojustui, Europolui ir 
Frontex. Remdamasis ja ir visa kita 
prieinama informacija, ES kovos su 
prekyba žmonėmis koordinatorius, 
bendradarbiaudamas su Eurojustu, 
Europolu, Frontex ir svarbiais 
socialiniais dalyviais ir su šioje srityje 
veikiančiomis pripažintomis ir aktyviomis 
nevyriausybinėmis organizacijomis, 
parengia metinę ataskaitą dėl esamos 
padėties prekybos žmonėmis srityje. 
Ataskaita pateikiama Europos 
Parlamentui, nacionaliniams 
parlamentams, Europos Komisijai ir 
Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 225
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Surinkta informacija perduodama ES 
kovos su prekyba žmonėmis 
koordinatoriui, Pagrindinių teisių 
agentūrai, Eurojustui, Europolui, 
Europos prieglobsčio paramos biurui ir 
Frontex. Remdamasis ja ir visa kita 
prieinama informacija, ES kovos su 
prekyba žmonėmis koordinatorius, 
bendradarbiaudamas su Pagrindinių 
teisių agentūra, Eurojustu, Europolu, 
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Europos prieglobsčio paramos biuru ir 
Frontex, parengia metinę ataskaitą dėl 
esamos padėties prekybos žmonėmis 
srityje. Ataskaita pateikiama Europos 
Parlamentui, nacionaliniams 
parlamentams, Europos Komisijai ir 
Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 226
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES kovos su prekyba žmonėmis 
koordinatorius

1. ES kovos su prekyba žmonėmis 
koordinatoriaus teisinis pagrindas 
nustatomas prižiūrint už vidaus reikalus 
atsakingai Komisijos narei. 

2. ES kovos su prekyba žmonėmis 
koordinatorius turi užtikrinti nuoseklų 
požiūrį kovoje su prekyba žmonėmis 
valstybėse narėse ir taip pat ES lygmeniu, 
koordinuodamas nacionalinių pranešėjų 
veiksmus, vykdydamas suderintą 
stebėseną ir teikdamas informaciją 
Europos institucijoms. Europos Sąjungos 
kovos su prekyba žmonėmis 
koordinatorius pataria visoms Europos 
institucijoms ir įstaigoms, savo iniciatyva 
arba reaguodamas į konsultacijas visais 
su prekyba žmonėmis susijusiais 
klausimais.

3. Šis straipsnis įsigalioja praėjus 
penkeriems metams po Direktyvos 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 227
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Policijos ir teismų bendradarbiavimas 
kaip plėtros politikos dalis yra labai 
svarbus kaip veiksmingų ES pastangų 
kovoti su prekyba žmonėmis dalis. 
Valstybės narės ir Europos Sąjungos 
kovos su prekyba žmonėmis 
koordinatorius turėtų užtikrinti, kad ES 
politika būtų tinkamai priimama tiek 
šalyse kandidatėse tiek potencialiose 
šalyse kandidatėse pagal šią direktyvą, 
siekiant užtikrinti sanglaudą. Kova su 
prekyba žmonėmis gali būti sėkminga tik 
jei vyriausybės, agentūros ir organizacijos  
vietos, regioniniu, nacionaliniu ir 
tarptautiniu lygmenimis veiks kartu.

Or. en


