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Amendement 53
Judith Sargentini

Voorstel voor een richtlijn
Visum 5 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

- gelet op Richtlijn 2004/81/EG van de 
Raad van 29 april 2004 betreffende de 
verblijfstitel die in ruil voor 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten wordt afgegeven aan 
onderdanen van derde landen die het 
slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp 
hebben gekregen bij illegale immigratie,

Or. en

Amendement 54
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

(1 bis) Mensenhandel is een misdrijf, 
waarbij uitbuiting van mensen het 
centrale aspect vormt en waarbij drie 
elementen (de daad, de middelen en het 
doel) voorhanden moeten zijn om van een 
misdrijf te kunnen spreken.

Or. en

Amendement 55
Emine Bozkurt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Voorstel van de Commissie Amendement

(2) De Europese Unie zet zich in voor de (2) De Europese Unie zet zich in voor de 



PE445.701v01-00 4/107 AM\823510NL.doc

NL

preventie van en de strijd tegen 
mensenhandel, en voor de bescherming 
van de rechten van de slachtoffers ervan. 
Hiertoe zijn Kaderbesluit 2002/629/JBZ 
van de Raad van 19 juli 2002 inzake 
bestrijding van mensenhandel en een EU-
plan inzake de beste praktijken, normen en 
procedures bij de voorkoming en 
bestrijding van mensenhandel 
(2005/C 311/01) vastgesteld. Terzelfder 
tijd voert de EU actie in niet-EU-landen 
van herkomst of overdracht van 
slachtoffers, met name met het oog op 
bewustmaking, vermindering van de 
kwetsbaarheid, ondersteuning van en 
bijstand aan slachtoffers, bestrijding van 
de diepere oorzaken van mensenhandel en 
ondersteuning van landen bij het 
ontwikkelen van adequate regelgeving ter 
bestrijding van mensenhandel. De 
coördinatie van de vervolging van gevallen 
van mensenhandel zal tevens worden 
vergemakkelijkt door de vaststelling van 
Kaderbesluit 2009/948/JBZ van de Raad 
over het voorkomen en beslechten van 
geschillen over de uitoefening van 
rechtsmacht bij strafprocedures.

preventie van en de strijd tegen 
mensenhandel, en voor de bescherming 
van de rechten van de slachtoffers ervan. 
Hiertoe zijn Kaderbesluit 2002/629/JBZ 
van de Raad van 19 juli 2002 inzake 
bestrijding van mensenhandel en een EU-
plan inzake de beste praktijken, normen en 
procedures bij de voorkoming en 
bestrijding van mensenhandel 
(2005/C 311/01) vastgesteld. De 
coördinatie van de vervolging van gevallen 
van mensenhandel zal tevens worden 
vergemakkelijkt door de vaststelling van 
Kaderbesluit 2009/948/JBZ van de Raad 
over het voorkomen en beslechten van 
geschillen over de uitoefening van 
rechtsmacht bij strafprocedures. Terzelfder 
tijd voert de EU actie in niet-EU-landen 
van herkomst of overdracht van 
slachtoffers, met name met het oog op 
bewustmaking, vermindering van de 
kwetsbaarheid, ondersteuning van en 
bijstand aan slachtoffers, bestrijding van 
de diepere oorzaken van mensenhandel en 
ondersteuning van landen bij het 
ontwikkelen van adequate regelgeving ter 
bestrijding van mensenhandel. In het 
kader van het uitbreidingsproces heeft de 
EU in de met potentiële kandidaat-
lidstaten en kandidaat-leden van de EU 
gesloten stabilisatie- en 
associatieovereenkomsten ook de 
bestrijding van mensenhandel 
opgenomen. Dit engagement moet ook in 
het verdere uitbreidingsproces een 
belangrijke rol blijven vervullen.

Or. en

Amendement 56
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

(2 bis) Aangezien armoede een 
belangrijke drijvende kracht is achter het 
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fenomeen mensenhandel, moet de EU 
meer werk maken van de bestrijding van 
armoede binnen en buiten de EU. 

Or. en

Motivering

Armoede is in de praktijk een van de voornaamste oorzaken van mensenhandel. Door dit 
probleem te onderkennen kan de EU ook meer vooruitgang boeken bij de bestrijding van de 
armoede.

Amendement 57
Anna Hedh, Silvia Costa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Voorstel van de Commissie Amendement

(3) In deze richtlijn wordt uitgegaan van 
een geïntegreerde en holistische 
benadering van de strijd tegen 
mensenhandel. Verbetering van preventie, 
vervolging en bescherming van de rechten 
van de slachtoffers zijn belangrijke 
doelstellingen van deze richtlijn. 
Minderjarigen zijn kwetsbaarder en lopen 
derhalve meer risico om het slachtoffer te 
worden van mensenhandel. Bij de 
toepassing van deze richtlijn moet, in 
overeenstemming met het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van het kind, het belang van de 
minderjarige voorop staan.

(3) Deze richtlijn gaat uit van een 
geïntegreerde en holistische humanitaire 
benadering van de strijd tegen 
mensenhandel en zij moet worden 
toegepast tegen de achtergrond van 
Richtlijn 2004/81/EG van 29 april 2004 
betreffende de verblijfstitel die wordt 
afgegeven aan onderdanen van derde 
landen die het slachtoffer zijn van 
mensenhandel of die hulp hebben 
gekregen bij illegale immigratie en met de 
bevoegde instanties samenwerken1 en 
Richtlijn 2009/52/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 juni 2009 
tot vaststelling van minimumnormen 
inzake sancties en maatregelen tegen 
werkgevers van illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen2.
Verbetering van preventie, vervolging en 
bescherming van de rechten van de 
slachtoffers zijn belangrijke doelstellingen 
van deze richtlijn. Minderjarigen zijn 
kwetsbaarder en lopen derhalve meer risico 
om het slachtoffer te worden van 
mensenhandel. Bij de toepassing van deze 
richtlijn moet, in overeenstemming met het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van het 
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kind, het belang van de minderjarige 
voorop staan. Bij de toepassing van deze 
richtlijn dient voorts de nodige aandacht 
te worden besteed aan de consistentie met 
Richtlijn 2010/.../EU van het Europees 
Parlement en van de Raad van ... over de 
bestrijding van seksueel misbruik, 
seksuele uitbuiting van kinderen en 
kinderpornografie, en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2004/68/JBZ.
_________
1PB L 261 van 6.8.2004, blz. 1.
2 PB L 168 van 30.6.2009, blz. 24.

Or. en

Amendement 58
Edit Bauer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Voorstel van de Commissie Amendement

(3) In deze richtlijn wordt uitgegaan van 
een geïntegreerde en holistische 
benadering van de strijd tegen 
mensenhandel. Verbetering van preventie, 
vervolging en bescherming van de rechten 
van de slachtoffers zijn belangrijke 
doelstellingen van deze richtlijn. 
Minderjarigen zijn kwetsbaarder en lopen 
derhalve meer risico om het slachtoffer te 
worden van mensenhandel. Bij de 
toepassing van deze richtlijn moet, in 
overeenstemming met het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van het kind, het belang van de 
minderjarige voorop staan.

(3) Deze richtlijn gaat uit van een 
geïntegreerde en holistische benadering 
van de strijd tegen mensenhandel en zij 
moet worden toegepast onder 
inachtneming van Richtlijn 2004/81/EG 
van 29 april 2004 betreffende de 
verblijfstitel die wordt afgegeven aan 
onderdanen van derde landen die het 
slachtoffer zijn van mensenhandel of die 
hulp hebben gekregen bij illegale 
immigratie en met de bevoegde instanties 
samenwerken1 en Richtlijn 2009/52/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juni 2009 tot vaststelling van 
minimumnormen inzake sancties en 
maatregelen tegen werkgevers van 
illegaal verblijvende onderdanen van 
derde landen2. Verbetering van preventie, 
vervolging en bescherming van de rechten 
van de slachtoffers zijn belangrijke 
doelstellingen van deze richtlijn. 
Minderjarigen zijn kwetsbaarder en lopen 
derhalve meer risico om het slachtoffer te 
worden van mensenhandel. Bij de 
toepassing van deze richtlijn moet, in 
overeenstemming met het Handvest van de 
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grondrechten van de Europese Unie en het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van het kind, het belang van de 
minderjarige voorop staan. Bij de 
toepassing van deze richtlijn dient voorts 
de nodige aandacht te worden besteed aan 
de consistentie met Richtlijn 2010/.../EU 
van het Europees Parlement en van de 
Raad van ... over de bestrijding van 
seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van 
kinderen en kinderpornografie, en tot 
intrekking van Kaderbesluit 2004/68/JBZ.
_________
1 PB L 261 van 6.8.2004, blz.. 19.
2 PB L 168 van 30.6.2009, blz. 24.

Or. en

Amendement 59
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Voorstel van de Commissie Amendement

(3) In deze richtlijn wordt uitgegaan van 
een geïntegreerde en holistische 
benadering van de strijd tegen 
mensenhandel. Verbetering van preventie, 
vervolging en bescherming van de rechten 
van de slachtoffers zijn belangrijke 
doelstellingen van deze richtlijn. 
Minderjarigen zijn kwetsbaarder en lopen 
derhalve meer risico om het slachtoffer te 
worden van mensenhandel. Bij de 
toepassing van deze richtlijn moet, in 
overeenstemming met het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van het kind, het belang van de 
minderjarige voorop staan.

(3) Naast een multidimensionale strategie 
gaat deze richtlijn ook uit van een 
geïntegreerde en holistische benadering 
van de strijd tegen mensenhandel. 
Verbetering van preventie, vervolging en 
bescherming van de rechten van de 
slachtoffers zijn belangrijke doelstellingen 
van deze richtlijn. Vrouwen vormen de 
overgrote meerderheid van de slachtoffers 
van mensenhandel, en met name van 
mensenhandel voor seksuele uitbuiting. 
Minderjarigen zijn kwetsbaarder en lopen 
derhalve meer risico om het slachtoffer te 
worden van mensenhandel. Bij de 
toepassing van deze richtlijn moet, in 
overeenstemming met het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van het kind, het belang van de 
minderjarige voorop staan. De richtlijn 
hanteert daarnaast ook een contextueel 
gevarieerd concept van de verschillende 
verschijningsvormen van mensenhandel 
en beoogt elke specifieke vorm met de 
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meest efficiënte middelen te bestrijden. 
Een en ander betekent ook dat alle 
bepalingen van de richtlijn moeten zijn 
doortrokken van een duidelijk 
genderperspectief, overeenkomstig het 
Handvest van de grondrechten van de EU 
en de Verdrag inzake de uitbanning van 
alle vormen van discriminatie van 
vrouwen (het zgn. CEDAW-Verdrag).

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Voorstel van de Commissie Amendement

(3) In deze richtlijn wordt uitgegaan van 
een geïntegreerde en holistische 
benadering van de strijd tegen 
mensenhandel. Verbetering van preventie, 
vervolging en bescherming van de rechten 
van de slachtoffers zijn belangrijke 
doelstellingen van deze richtlijn. 
Minderjarigen zijn kwetsbaarder en lopen 
derhalve meer risico om het slachtoffer te 
worden van mensenhandel. Bij de 
toepassing van deze richtlijn moet, in 
overeenstemming met het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van het kind, het belang van de 
minderjarige voorop staan. 

(3) In deze richtlijn wordt uitgegaan van 
een geïntegreerde en holistische 
benadering van de strijd tegen 
mensenhandel. Vrouwen vormen de 
overgrote meerderheid (80%) van de 
slachtoffers van mensenhandel, en met 
name van mensenhandel voor seksuele 
uitbuiting. Verbetering van preventie, 
vervolging en bescherming van de rechten 
van de slachtoffers zijn belangrijke 
doelstellingen van deze richtlijn. De 
richtlijn hanteert daarnaast ook een 
contextueel gevarieerd concept van de 
verschillende verschijningsvormen van 
mensenhandel en beoogt elke specifieke 
vorm met de meest efficiënte middelen te 
bestrijden. Een en ander betekent ook dat 
alle bepalingen van de richtlijn moeten 
zijn doortrokken van een duidelijk 
genderperspectief, overeenkomstig het 
Handvest van de grondrechten van de EU. 
Minderjarigen zijn kwetsbaarder en lopen 
derhalve meer risico om het slachtoffer te 
worden van mensenhandel. Bij de 
toepassing van deze richtlijn moet, in 
overeenstemming met het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van het kind, het belang van de
minderjarige voorop staan.
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Or. en

Amendement 61
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Voorstel van de Commissie Amendement

(4) Het Protocol van de Verenigde Naties 
van 2000 inzake de voorkoming, 
bestrijding en bestraffing van 
mensenhandel, in het bijzonder 
vrouwenhandel en kinderhandel, tot 
aanvulling van het Verdrag van de 
Verenigde Naties tegen 
grensoverschrijdende georganiseerde 
misdaad, en het Verdrag van de Raad van 
Europa van 2005 inzake de bestrijding van 
mensenhandel vormen essentiële stappen 
ter versterking van de internationale 
samenwerking in de strijd tegen 
mensenhandel.

(4) Het VN-Verdrag van 1949 inzake de 
afschaffing van mensenhandel en van de 
exploitatie van de prostitutie van anderen, 
het Protocol van de Verenigde Naties van 
2000 inzake de voorkoming, bestrijding en 
bestraffing van mensenhandel, in het 
bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, 
tot aanvulling van het Verdrag van de 
Verenigde Naties tegen 
grensoverschrijdende georganiseerde 
misdaad, en het Verdrag van de Raad van 
Europa van 2005 inzake de bestrijding van 
mensenhandel vormen essentiële stappen 
ter versterking van de internationale 
samenwerking in de strijd tegen 
mensenhandel.

Or. en

Amendement 62
Edit Bauer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Voorstel van de Commissie Amendement

(5) Om het hoofd te kunnen bieden aan 
recente ontwikkelingen op het gebied van 
de mensenhandel, wordt in deze richtlijn, 
ten opzichte van Kaderbesluit 
2002/629/JBZ, een ruimer concept 
gehanteerd van wat onder mensenhandel 
moet worden verstaan,  dat ook andere 
vormen van uitbuiting omvat. In de context 
van deze richtlijn moet onder gedwongen 
bedelarij worden verstaan, een vorm van 
gedwongen arbeid of dienstverlening in de 
zin van IAO-Verdrag nr. 29 van 29 juni 

(5) Om het hoofd te kunnen bieden aan 
recente ontwikkelingen op het gebied van 
de mensenhandel, wordt in deze richtlijn, 
ten opzichte van Kaderbesluit 
2002/629/JBZ, een ruimer concept 
gehanteerd van wat onder mensenhandel 
moet worden verstaan,  dat ook andere 
vormen van uitbuiting omvat. In de context 
van deze richtlijn moet onder gedwongen 
bedelarij worden verstaan, een vorm van 
gedwongen arbeid of dienstverlening in de 
zin van IAO-Verdrag nr. 29 van 29 juni 



PE445.701v01-00 10/107 AM\823510NL.doc

NL

1930 betreffende de gedwongen of 
verplichte arbeid. Exploitatie van bedelarij 
valt dus alleen onder de definitie van 
mensenhandel als alle elementen van 
gedwongen arbeid of dienstverlening 
voorhanden zijn. Volgens de jurisprudentie 
daarover moet per geval worden bekeken 
of op rechtsgeldige wijze in de 
dienstverlening is toegestemd. Een 
minderjarige kan echter nooit worden 
geacht rechtsgeldig te hebben toegestemd. 
Onder "exploitatie van criminele 
activiteiten" moet worden verstaan 
exploitatie van mensen bijvoorbeeld om 
zich bezig te houden met zakkenrollen, 
winkeldiefstal, en soortgelijke strafbare 
feiten waarmee financieel gewin is 
gemoeid. De definitie omvat tevens 
mensenhandel met het oogmerk organen 
weg te nemen, wat met orgaanhandel in 
verband kan worden gebracht en een grove 
schending van de menselijke waardigheid 
en lichamelijke integriteit vormt.

1930 betreffende de gedwongen of 
verplichte arbeid. Exploitatie van bedelarij, 
inclusief het voor de bedelarij inzetten van 
afhankelijke personen die het slachtoffer 
zijn van mensenhandel, valt dus alleen 
onder de definitie van mensenhandel als 
alle elementen van gedwongen arbeid of 
dienstverlening voorhanden zijn. Volgens 
de jurisprudentie daarover moet per geval 
worden bekeken of op rechtsgeldige wijze 
in de dienstverlening is toegestemd. Een 
minderjarige kan echter nooit worden 
geacht rechtsgeldig te hebben toegestemd.
Onder "exploitatie van criminele 
activiteiten" moet worden verstaan 
exploitatie van mensen bijvoorbeeld om 
zich bezig te houden met zakkenrollen, 
winkeldiefstal, en soortgelijke strafbare 
feiten waarmee financieel gewin is 
gemoeid. De definitie omvat tevens 
mensenhandel met het oogmerk organen 
weg te nemen, wat een grove schending 
van de menselijke waardigheid en 
lichamelijke integriteit is.

Or. en

Amendement 63
Lívia Járóka

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Voorstel van de Commissie Amendement

(5) Om het hoofd te kunnen bieden aan 
recente ontwikkelingen op het gebied van 
de mensenhandel, wordt in deze richtlijn, 
ten opzichte van Kaderbesluit 
2002/629/JBZ, een ruimer concept 
gehanteerd van wat onder mensenhandel 
moet worden verstaan,  dat ook andere 
vormen van uitbuiting omvat. In de context 
van deze richtlijn moet onder gedwongen 
bedelarij worden verstaan, een vorm van 
gedwongen arbeid of dienstverlening in de 
zin van IAO-Verdrag nr. 29 van 29 juni 
1930 betreffende de gedwongen of 
verplichte arbeid. Exploitatie van bedelarij 
valt dus alleen onder de definitie van 

(5) Om het hoofd te kunnen bieden aan 
recente ontwikkelingen op het gebied van 
de mensenhandel, wordt in deze richtlijn, 
ten opzichte van Kaderbesluit 
2002/629/JBZ, een ruimer concept 
gehanteerd van wat onder mensenhandel 
moet worden verstaan,  dat ook andere 
vormen van uitbuiting omvat. In de context 
van deze richtlijn moet onder gedwongen 
bedelarij worden verstaan, een vorm van 
gedwongen arbeid of dienstverlening in de 
zin van IAO-Verdrag nr. 29 van 29 juni 
1930 betreffende de gedwongen of 
verplichte arbeid. Exploitatie van bedelarij, 
inclusief het voor de bedelarij inzetten van 
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mensenhandel als alle elementen van 
gedwongen arbeid of dienstverlening 
voorhanden zijn. Volgens de jurisprudentie 
daarover moet per geval worden bekeken 
of op rechtsgeldige wijze in de 
dienstverlening is toegestemd. Een 
minderjarige kan echter nooit worden 
geacht rechtsgeldig te hebben toegestemd. 
Onder "exploitatie van criminele 
activiteiten" moet worden verstaan 
exploitatie van mensen bijvoorbeeld om 
zich bezig te houden met zakkenrollen, 
winkeldiefstal, en soortgelijke strafbare 
feiten waarmee financieel gewin is 
gemoeid. De definitie omvat tevens 
mensenhandel met het oogmerk organen 
weg te nemen, wat met orgaanhandel in 
verband kan worden gebracht en een grove 
schending van de menselijke waardigheid 
en lichamelijke integriteit vormt.

afhankelijke personen die het slachtoffer 
zijn van mensenhandel – ongeacht hun 
relatie tot de daders – valt dus alleen onder 
de definitie van mensenhandel als alle 
elementen van gedwongen arbeid of 
dienstverlening voorhanden zijn. Volgens 
de jurisprudentie daarover moet per geval 
worden bekeken of op rechtsgeldige wijze 
in de dienstverlening is toegestemd. Een 
minderjarige kan echter nooit worden 
geacht rechtsgeldig te hebben toegestemd.
Onder "exploitatie van criminele 
activiteiten" moet worden verstaan 
exploitatie van mensen bijvoorbeeld om 
zich bezig te houden met zakkenrollen, 
winkeldiefstal, en soortgelijke strafbare 
feiten waarmee financieel gewin is 
gemoeid. De definitie omvat tevens 
mensenhandel met het oogmerk organen 
weg te nemen, wat een grove schending 
van de menselijke waardigheid en 
lichamelijke integriteit is.

Or. en

Amendement 64
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Voorstel van de Commissie Amendement

(5) Om het hoofd te kunnen bieden aan 
recente ontwikkelingen op het gebied van 
de mensenhandel, wordt in deze richtlijn, 
ten opzichte van Kaderbesluit 
2002/629/JBZ, een ruimer concept 
gehanteerd van wat onder mensenhandel 
moet worden verstaan,  dat ook andere 
vormen van uitbuiting omvat. In de context 
van deze richtlijn moet onder gedwongen 
bedelarij worden verstaan, een vorm van 
gedwongen arbeid of dienstverlening in de 
zin van IAO-Verdrag nr. 29 van 29 juni 
1930 betreffende de gedwongen of 
verplichte arbeid. Exploitatie van bedelarij 
valt dus alleen onder de definitie van 
mensenhandel als alle elementen van 
gedwongen arbeid of dienstverlening 

(5) Om het hoofd te kunnen bieden aan 
recente ontwikkelingen op het gebied van 
de mensenhandel, wordt in deze richtlijn, 
ten opzichte van Kaderbesluit 
2002/629/JBZ, een ruimer concept 
gehanteerd van wat onder mensenhandel 
moet worden verstaan,  dat ook andere 
vormen van uitbuiting omvat. In de context 
van deze richtlijn moet onder gedwongen 
bedelarij worden verstaan, een vorm van 
gedwongen arbeid of dienstverlening in de 
zin van IAO-Verdrag nr. 29 van 29 juni 
1930 betreffende de gedwongen of 
verplichte arbeid. Exploitatie van bedelarij 
valt dus alleen onder de definitie van 
mensenhandel als alle elementen van 
gedwongen arbeid of dienstverlening 
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voorhanden zijn. Volgens de jurisprudentie 
daarover moet per geval worden bekeken 
of op rechtsgeldige wijze in de 
dienstverlening is toegestemd. Een 
minderjarige kan echter nooit worden 
geacht rechtsgeldig te hebben toegestemd. 
Onder "exploitatie van criminele 
activiteiten" moet worden verstaan 
exploitatie van mensen bijvoorbeeld om 
zich bezig te houden met zakkenrollen, 
winkeldiefstal, en soortgelijke strafbare 
feiten waarmee financieel gewin is 
gemoeid. De definitie omvat tevens 
mensenhandel met het oogmerk organen 
weg te nemen, wat met orgaanhandel in 
verband kan worden gebracht en een grove 
schending van de menselijke waardigheid 
en lichamelijke integriteit vormt.

voorhanden zijn. Volgens de jurisprudentie 
daarover moet per geval worden bekeken 
of op rechtsgeldige wijze in de 
dienstverlening is toegestemd. Een 
minderjarige kan echter nooit worden 
geacht rechtsgeldig te hebben toegestemd. 
Onder "exploitatie van criminele 
activiteiten" moet worden verstaan 
exploitatie van mensen bijvoorbeeld om 
zich bezig te houden met zakkenrollen, 
winkeldiefstal, en soortgelijke strafbare 
feiten waarmee financieel gewin is 
gemoeid. De definitie omvat tevens 
mensenhandel met het oogmerk organen 
weg te nemen, wat met orgaanhandel in 
verband kan worden gebracht en een grove 
schending van de menselijke waardigheid 
en lichamelijke integriteit vormt, alsook 
met het oog op illegale adoptie van 
kinderen of ongeboren kinderen.

Or. en

Amendement 65
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Voorstel van de Commissie Amendement

(5) Om het hoofd te kunnen bieden aan 
recente ontwikkelingen op het gebied van 
de mensenhandel, wordt in deze richtlijn, 
ten opzichte van Kaderbesluit 
2002/629/JBZ, een ruimer concept 
gehanteerd van wat onder mensenhandel 
moet worden verstaan,  dat ook andere 
vormen van uitbuiting omvat. In de context 
van deze richtlijn moet onder gedwongen 
bedelarij worden verstaan, een vorm van 
gedwongen arbeid of dienstverlening in de 
zin van IAO-Verdrag nr. 29 van 29 juni 
1930 betreffende de gedwongen of 
verplichte arbeid. Exploitatie van bedelarij 
valt dus alleen onder de definitie van 
mensenhandel als alle elementen van 
gedwongen arbeid of dienstverlening 
voorhanden zijn. Volgens de jurisprudentie 
daarover moet per geval worden bekeken 

(5) Om het hoofd te kunnen bieden aan 
recente ontwikkelingen op het gebied van 
de mensenhandel, wordt in deze richtlijn, 
ten opzichte van Kaderbesluit 
2002/629/JBZ, een ruimer concept 
gehanteerd van wat onder mensenhandel 
moet worden verstaan,  dat ook andere 
vormen van uitbuiting omvat. In de context 
van deze richtlijn moet onder gedwongen 
bedelarij worden verstaan, een vorm van 
gedwongen arbeid of dienstverlening in de 
zin van IAO-Verdrag nr. 29 van 29 juni 
1930 betreffende de gedwongen of 
verplichte arbeid. Exploitatie van bedelarij 
valt dus alleen onder de definitie van 
mensenhandel als alle elementen van 
gedwongen arbeid of dienstverlening 
voorhanden zijn. Volgens de jurisprudentie 
daarover moet per geval worden bekeken 
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of op rechtsgeldige wijze in de 
dienstverlening is toegestemd. Een 
minderjarige kan echter nooit worden 
geacht rechtsgeldig te hebben toegestemd. 
Onder "exploitatie van criminele 
activiteiten" moet worden verstaan 
exploitatie van mensen bijvoorbeeld om 
zich bezig te houden met zakkenrollen, 
winkeldiefstal, en soortgelijke strafbare 
feiten waarmee financieel gewin is 
gemoeid. De definitie omvat tevens 
mensenhandel met het oogmerk organen 
weg te nemen, wat met orgaanhandel in 
verband kan worden gebracht en een grove 
schending van de menselijke waardigheid 
en lichamelijke integriteit vormt.

of op rechtsgeldige wijze in de 
dienstverlening is toegestemd. Bij 
minderjarigen of wanneer er op welke 
wijze dan ook sprake is van seksuele 
uitbuiting kan echter nooit sprake zijn van 
rechtsgeldige toestemming. Onder 
"exploitatie van criminele activiteiten" 
moet worden verstaan exploitatie van 
mensen bijvoorbeeld om zich bezig te 
houden met zakkenrollen, winkeldiefstal, 
en soortgelijke strafbare feiten waarmee 
financieel gewin is gemoeid. De definitie 
omvat tevens mensenhandel met het 
oogmerk organen weg te nemen, wat met 
orgaanhandel in verband kan worden 
gebracht en een grove schending van de 
menselijke waardigheid en lichamelijke 
integriteit vormt.

Or. en

Amendement 66
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Voorstel van de Commissie Amendement

(5) Om het hoofd te kunnen bieden aan 
recente ontwikkelingen op het gebied van 
de mensenhandel, wordt in deze richtlijn, 
ten opzichte van Kaderbesluit 
2002/629/JBZ, een ruimer concept 
gehanteerd van wat onder mensenhandel 
moet worden verstaan,  dat ook andere 
vormen van uitbuiting omvat. In de context 
van deze richtlijn moet onder gedwongen 
bedelarij worden verstaan, een vorm van 
gedwongen arbeid of dienstverlening in de 
zin van IAO-Verdrag nr. 29 van 29 juni 
1930 betreffende de gedwongen of 
verplichte arbeid. Exploitatie van bedelarij 
valt dus alleen onder de definitie van 
mensenhandel als alle elementen van 
gedwongen arbeid of dienstverlening 
voorhanden zijn. Volgens de jurisprudentie 
daarover moet per geval worden bekeken 
of op rechtsgeldige wijze in de 
dienstverlening is toegestemd. Een 

(5) Om het hoofd te kunnen bieden aan 
recente ontwikkelingen op het gebied van 
de mensenhandel, wordt in deze richtlijn, 
ten opzichte van Kaderbesluit 
2002/629/JBZ, een ruimer concept 
gehanteerd van wat onder mensenhandel 
moet worden verstaan,  dat ook andere 
vormen van uitbuiting omvat. In de context 
van deze richtlijn moet onder gedwongen 
bedelarij worden verstaan, een vorm van 
gedwongen arbeid of dienstverlening in de 
zin van IAO-Verdrag nr. 29 van 29 juni 
1930 betreffende de gedwongen of 
verplichte arbeid. Exploitatie van bedelarij 
valt dus alleen onder de definitie van 
mensenhandel als alle elementen van 
gedwongen arbeid of dienstverlening 
voorhanden zijn. Volgens de jurisprudentie 
daarover moet per geval worden bekeken 
of op rechtsgeldige wijze in de 
dienstverlening is toegestemd. Een 
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minderjarige kan echter nooit worden 
geacht rechtsgeldig te hebben toegestemd. 
Onder "exploitatie van criminele 
activiteiten" moet worden verstaan 
exploitatie van mensen bijvoorbeeld om 
zich bezig te houden met zakkenrollen, 
winkeldiefstal, en soortgelijke strafbare 
feiten waarmee financieel gewin is 
gemoeid. De definitie omvat tevens 
mensenhandel met het oogmerk organen 
weg te nemen, wat met orgaanhandel in 
verband kan worden gebracht en een grove 
schending van de menselijke waardigheid 
en lichamelijke integriteit vormt.

minderjarige kan echter nooit worden 
geacht rechtsgeldig te hebben toegestemd.
Onder "exploitatie van criminele 
activiteiten" moet worden verstaan 
exploitatie van mensen bijvoorbeeld om 
zich bezig te houden met zakkenrollen, 
winkeldiefstal, drugsgerelateerde 
criminaliteit en soortgelijke strafbare 
feiten waarmee financieel gewin is 
gemoeid. De definitie omvat tevens 
mensenhandel met het oogmerk organen 
weg te nemen, wat met orgaanhandel in 
verband kan worden gebracht en een grove 
schending van de menselijke waardigheid 
en lichamelijke integriteit vormt.

Or. en

Amendement 67
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

(5 bis) Familieleden of verwanten van 
bedelende kinderen kunnen als 
mensenhandelaren zijn betrokken bij 
situaties die resulteren in uitbuiting van 
kinderen of praktijken waarbij kinderen 
tot bedelarij worden gedwongen. Om 
adequaat te kunnen reageren, moet de 
situatie voor elk kind afzonderlijk worden 
beoordeeld onder inachtneming van de 
zienswijze en de gezinssituatie van het 
kind, inclusief de rol van de familieleden 
bij mensenhandelspraktijken. Bij 
eventuele beslissingen moet het belang
van het kind vooropstaan, alsook het besef 
dat er situaties kunnen zijn waarin sociale 
ondersteuning van kind en familie een 
adequatere oplossing is, terwijl in andere 
situaties strafrechtelijke vervolging van 
ouders of familieleden meer op haar 
plaats kan zijn wanneer deze bij de 
bewuste mensenhandelspraktijken 
betrokken blijken te zijn geweest.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

(5 bis) Ter wille van een effectieve 
preventie, bescherming en vervolging 
moet een onderscheid worden gemaakt 
tussen enerzijds mensenhandel met 
orgaanverwijdering als doel, die alleen 
kan worden gepleegd wanneer er bij 
levende donoren organen worden 
weggenomen, en anderzijds handel in 
organen, weefsels en cellen. De 
Commissie en Europol moeten een 
gerichte aanpak voor deze beide 
problemen ontwikkelen en 
implementeren, met als prioriteit een 
betere controle op dergelijke gevallen van 
orgaanhandel.

Or. en

Motivering

Het is van het allerhoogste belang dat de handel in organen onder het toepassingsgebied van de 
relevante EU-instrumenten wordt gebracht. Aan de andere kant moet het beoogde 
richtlijnvoorstel ook recht doen aan de voornaamste aanbeveling in de in 2009 gepubliceerde 
gezamenlijke studie van de Raad van Europa en de VN over "Handel in organen, weefsels en 
cellen en mensenhandel die het wegnemen van organen ten doel heeft", waarin een duidelijk 
juridisch onderscheid wordt gemaakt tussen deze beide vormen van handel en de noodzaak 
wordt onderstreept om daarover betrouwbare gegevens te verzamelen.

Amendement 69
Edit Bauer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Voorstel van de Commissie Amendement

(6) In de strafmaat in deze richtlijn komt de 
groeiende bezorgdheid van de lidstaten 
over de toename van mensenhandel tot 
uiting. Gezien de ernst van het misdrijf, 
wordt in deze richtlijn gestreefd naar een 

(6) In de strafmaat in deze richtlijn komt de 
groeiende bezorgdheid van de lidstaten 
over de toename van mensenhandel tot 
uiting. Gezien de ernst van het misdrijf, 
wordt in deze richtlijn gestreefd naar een 
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verdere harmonisatie en naar zwaardere 
sancties in de EU. Wanneer het strafbare 
feit in bepaalde omstandigheden wordt 
gepleegd, bijvoorbeeld wanneer het 
slachtoffer een zeer kwetsbaar persoon 
was, moeten strengere straffen worden 
opgelegd. Voor de toepassing van deze 
richtlijn moet het begrip bijzonder 
kwetsbare personen minstens alle 
minderjarigen omvatten, alsmede 
volwassenen die op het ogenblik waarop 
het misdrijf wordt gepleegd, bijzonder 
kwetsbaar zijn wegens zwangerschap, 
gezondheidsproblemen of een handicap. 
Wanneer het om een zeer ernstig delict 
gaat, bijvoorbeeld wanneer het leven van 
het slachtoffer in gevaar was of het misdrijf 
gepaard ging met ernstige geweldpleging, 
of wanneer het slachtoffer zeer ernstig 
letsel is toegebracht, moet dit tot uiting 
komen in een bijzonder strenge strafmaat. 
Wanneer in deze richtlijn het begrip 
overlevering wordt gebruikt, moet dit 
worden geïnterpreteerd conform 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad 
van 13 juni 2002 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel en de procedures van 
overlevering tussen de lidstaten.

verdere harmonisatie en naar zwaardere 
sancties in de EU. Wanneer het strafbare 
feit in bepaalde omstandigheden wordt 
gepleegd, bijvoorbeeld wanneer het 
slachtoffer een zeer kwetsbaar persoon 
was, moeten strengere straffen worden 
opgelegd. Voor de toepassing van deze 
richtlijn moet het begrip bijzonder 
kwetsbare personen minstens alle 
minderjarigen omvatten, alsmede 
volwassenen die bijzonder kwetsbaar zijn 
wegens zwangerschap, 
gezondheidsproblemen of een handicap, en 
moet zij ook gelden wanneer de 
slachtoffers zijn onderworpen aan 
foltering, verkrachting of andere ernstige 
vormen van psychologisch, fysiek of 
seksueel geweld. Wanneer het om een zeer 
ernstig delict gaat, bijvoorbeeld wanneer 
het leven van het slachtoffer in gevaar was 
of het misdrijf gepaard ging met ernstige 
geweldpleging, of wanneer het slachtoffer 
zeer ernstig letsel is toegebracht, moet dit 
tot uiting komen in een bijzonder strenge 
strafmaat. Wanneer in deze richtlijn het 
begrip overlevering wordt gebruikt, moet 
dit worden geïnterpreteerd conform 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad 
van 13 juni 2002 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel en de procedures van 
overlevering tussen de lidstaten.

Or. en

Amendement 70
Lívia Járóka

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Voorstel van de Commissie Amendement

(6) In de strafmaat in deze richtlijn komt de 
groeiende bezorgdheid van de lidstaten 
over de toename van mensenhandel tot 
uiting. Gezien de ernst van het misdrijf, 
wordt in deze richtlijn gestreefd naar een 
verdere harmonisatie en naar zwaardere 
sancties in de EU. Wanneer het strafbare 
feit in bepaalde omstandigheden wordt 

(6) In de strafmaat in deze richtlijn komt de 
groeiende bezorgdheid van de lidstaten 
over de toename van mensenhandel tot 
uiting. Gezien de ernst van het misdrijf, 
wordt in deze richtlijn gestreefd naar een 
verdere harmonisatie en naar zwaardere 
sancties in de EU. Wanneer het strafbare 
feit in bepaalde omstandigheden wordt 
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gepleegd, bijvoorbeeld wanneer het 
slachtoffer een zeer kwetsbaar persoon 
was, moeten strengere straffen worden 
opgelegd. Voor de toepassing van deze 
richtlijn moet het begrip bijzonder 
kwetsbare personen minstens alle 
minderjarigen omvatten, alsmede 
volwassenen die op het ogenblik waarop 
het misdrijf wordt gepleegd, bijzonder 
kwetsbaar zijn wegens zwangerschap, 
gezondheidsproblemen of een handicap. 
Wanneer het om een zeer ernstig delict 
gaat, bijvoorbeeld wanneer het leven van 
het slachtoffer in gevaar was of het misdrijf 
gepaard ging met ernstige geweldpleging, 
of wanneer het slachtoffer zeer ernstig 
letsel is toegebracht, moet dit tot uiting 
komen in een bijzonder strenge strafmaat. 
Wanneer in deze richtlijn het begrip 
overlevering wordt gebruikt, moet dit 
worden geïnterpreteerd conform 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad 
van 13 juni 2002 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel en de procedures van 
overlevering tussen de lidstaten.

gepleegd, bijvoorbeeld wanneer het 
slachtoffer een zeer kwetsbaar persoon 
was, moeten strengere straffen worden 
opgelegd. Voor de toepassing van deze
richtlijn moet het begrip bijzonder 
kwetsbare personen minstens alle 
minderjarigen omvatten, alsmede 
volwassenen die bijzonder kwetsbaar zijn 
wegens hun geslacht, zwangerschap, 
gezondheidsproblemen, een handicap, en 
moet zij ook gelden wanneer de 
slachtoffers zijn onderworpen aan 
foltering, zijn gedwongen drugs of 
medicijnen tot zich te nemen, of zijn 
verkracht of blootgesteld aan andere 
ernstige vormen van psychologisch, fysiek 
of seksueel geweld. Wanneer het om een 
zeer ernstig delict gaat, bijvoorbeeld 
wanneer het leven van het slachtoffer in 
gevaar was of het misdrijf gepaard ging 
met ernstige geweldpleging, of wanneer 
het slachtoffer zeer ernstig letsel is 
toegebracht, moet dit tot uiting komen in 
een bijzonder strenge strafmaat. Wanneer 
in deze richtlijn het begrip overlevering 
wordt gebruikt, moet dit worden 
geïnterpreteerd conform Kaderbesluit 
2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 
2002 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel en de procedures van 
overlevering tussen de lidstaten.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Voorstel van de Commissie Amendement

(6) In de strafmaat in deze richtlijn komt de 
groeiende bezorgdheid van de lidstaten 
over de toename van mensenhandel tot 
uiting. Gezien de ernst van het misdrijf, 
wordt in deze richtlijn gestreefd naar een 
verdere harmonisatie en naar zwaardere 
sancties in de EU. Wanneer het strafbare 
feit in bepaalde omstandigheden wordt 

(6) In de strafmaat in deze richtlijn komt de 
groeiende bezorgdheid van de lidstaten 
over de toename van mensenhandel tot 
uiting. Gezien de ernst van het misdrijf, 
wordt in deze richtlijn gestreefd naar een 
verdere harmonisatie en naar zwaardere 
sancties in de EU. Wanneer het strafbare 
feit in bepaalde omstandigheden wordt 
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gepleegd, bijvoorbeeld wanneer het 
slachtoffer een zeer kwetsbaar persoon 
was, moeten strengere straffen worden 
opgelegd. Voor de toepassing van deze 
richtlijn moet het begrip bijzonder 
kwetsbare personen minstens alle 
minderjarigen omvatten, alsmede 
volwassenen die op het ogenblik waarop 
het misdrijf wordt gepleegd, bijzonder 
kwetsbaar zijn wegens zwangerschap, 
gezondheidsproblemen of een handicap. 
Wanneer het om een zeer ernstig delict 
gaat, bijvoorbeeld wanneer het leven van 
het slachtoffer in gevaar was of het misdrijf 
gepaard ging met ernstige geweldpleging, 
of wanneer het slachtoffer zeer ernstig 
letsel is toegebracht, moet dit tot uiting 
komen in een bijzonder strenge strafmaat. 
Wanneer in deze richtlijn het begrip 
overlevering wordt gebruikt, moet dit 
worden geïnterpreteerd conform 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad 
van 13 juni 2002 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel en de procedures van 
overlevering tussen de lidstaten.

gepleegd, bijvoorbeeld wanneer het 
slachtoffer een zeer kwetsbaar persoon 
was, moeten strengere straffen worden 
opgelegd. Voor de toepassing van deze 
richtlijn moet het begrip bijzonder 
kwetsbare personen minstens alle 
minderjarigen omvatten, alsmede 
volwassenen die op het ogenblik waarop 
het misdrijf wordt gepleegd, bijzonder 
kwetsbaar zijn wegens hun geslacht, 
zwangerschap, gezondheidsproblemen of 
een handicap, dan wel vanwege hun 
immigratiestatus. Wanneer het om een 
zeer ernstig delict gaat, bijvoorbeeld 
wanneer het leven van het slachtoffer in 
gevaar was of het misdrijf gepaard ging 
met ernstige geweldpleging, of wanneer 
het slachtoffer zeer ernstig letsel is 
toegebracht, moet dit tot uiting komen in 
een bijzonder strenge strafmaat. Wanneer 
in deze richtlijn het begrip overlevering 
wordt gebruikt, moet dit worden 
geïnterpreteerd conform Kaderbesluit 
2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 
2002 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel en de procedures van 
overlevering tussen de lidstaten.

Or. en

Amendement 72
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Voorstel van de Commissie Amendement

(6) In de strafmaat in deze richtlijn komt de 
groeiende bezorgdheid van de lidstaten 
over de toename van mensenhandel tot 
uiting. Gezien de ernst van het misdrijf, 
wordt in deze richtlijn gestreefd naar een 
verdere harmonisatie en naar zwaardere 
sancties in de EU. Wanneer het strafbare 
feit in bepaalde omstandigheden wordt 
gepleegd, bijvoorbeeld wanneer het 
slachtoffer een zeer kwetsbaar persoon 
was, moeten strengere straffen worden 
opgelegd. Voor de toepassing van deze 

(6) In de strafmaat in deze richtlijn komt de 
groeiende bezorgdheid van de lidstaten 
over de toename van mensenhandel tot 
uiting. Gezien de ernst van het misdrijf, 
wordt in deze richtlijn gestreefd naar een 
verdere harmonisatie en naar zwaardere 
sancties in de EU. Wanneer het strafbare 
feit in bepaalde omstandigheden wordt 
gepleegd, bijvoorbeeld wanneer het 
slachtoffer een zeer kwetsbaar persoon 
was, moeten strengere straffen worden 
opgelegd. Voor de toepassing van deze 
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richtlijn moet het begrip bijzonder 
kwetsbare personen minstens alle 
minderjarigen omvatten, alsmede 
volwassenen die op het ogenblik waarop 
het misdrijf wordt gepleegd, bijzonder 
kwetsbaar zijn wegens zwangerschap, 
gezondheidsproblemen of een handicap. 
Wanneer het om een zeer ernstig delict 
gaat, bijvoorbeeld wanneer het leven van 
het slachtoffer in gevaar was of het misdrijf 
gepaard ging met ernstige geweldpleging, 
of wanneer het slachtoffer zeer ernstig 
letsel is toegebracht, moet dit tot uiting 
komen in een bijzonder strenge strafmaat. 
Wanneer in deze richtlijn het begrip 
overlevering wordt gebruikt, moet dit 
worden geïnterpreteerd conform 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad 
van 13 juni 2002 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel en de procedures van 
overlevering tussen de lidstaten.

richtlijn moet het begrip bijzonder 
kwetsbare personen minstens alle 
minderjarigen omvatten, alsmede 
volwassenen die op het ogenblik waarop 
het misdrijf wordt gepleegd, bijzonder 
kwetsbaar zijn wegens hun geslacht, 
zwangerschap, gezondheidsproblemen of 
een handicap, dan wel vanwege hun 
immigratiestatus. Als het om een zeer 
ernstig delict gaat, bijvoorbeeld als het 
leven van het slachtoffer in gevaar was of 
het misdrijf gepaard ging met ernstige 
geweldpleging, inclusief geweld van 
mannen tegen vrouwen, of als het 
slachtoffer zeer ernstig letsel is 
toegebracht, moet dit tot uiting komen in 
een bijzonder strenge strafbepaling. 
Wanneer in deze richtlijn het begrip 
overlevering wordt gebruikt, moet dit 
worden geïnterpreteerd conform 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad 
van 13 juni 2002 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel en de procedures van 
overlevering tussen de lidstaten.

Or. en

Amendement 73
Edit Bauer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Voorstel van de Commissie Amendement

(8) Wil men succes boeken bij het 
onderzoek en de vervolging ter zake van 
mensenhandel, dan mag het instellen ervan 
niet afhangen van een aangifte of klacht 
van het slachtoffer. Vervolging moet 
mogelijk zijn gedurende een voldoende 
lange tijd nadat het slachtoffer 
meerderjarig is geworden. 
Rechtshandhavingsambtenaren en 
officieren van justitie moeten een 
passende opleiding krijgen, ook om de 
internationale rechtshandhaving en 
justitiële samenwerking te bevorderen. De 
personen die belast zijn met het onderzoek 
naar en de vervolging van dergelijke 

(8) Wil men succes boeken bij het 
onderzoek en de vervolging ter zake van 
mensenhandel, dan mag het instellen ervan 
niet afhangen van een aangifte of klacht 
van het slachtoffer. De lidstaten treffen 
conform hun nationale wetgeving de 
nodige maatregelen om de vervolging van 
strafbare feiten in de zin van deze richtlijn 
mogelijk te maken nadat het slachtoffer 
meerderjarig is geworden. Bij de in te 
stellen onderzoeken moet de nodige 
aandacht worden besteed aan de 
informatie- en 
communicatietechnologieën die voor het 
plegen van het strafbare feit zijn gebruikt, 



PE445.701v01-00 20/107 AM\823510NL.doc

NL

strafbare feiten, moeten middelen ter 
beschikking hebben die bij de bestrijding 
van georganiseerde en andere zware 
criminaliteit worden gebruikt, zoals het 
aftappen van communicatie, het - ook 
elektronisch - schaduwen van personen, het 
controleren van bankrekeningen en andere 
vormen van financieel onderzoek.

en er moeten speciale hulpmiddelen 
worden ontwikkeld om mensenhandel via 
het internet te voorkomen en te bestrijden. 
De personen die belast zijn met het 
onderzoek naar en de vervolging van 
dergelijke feiten, moeten middelen ter 
beschikking hebben die bij de bestrijding 
van georganiseerde en andere zware 
criminaliteit worden gebruikt, zoals het 
aftappen van communicatie, het - ook 
elektronisch - schaduwen van personen, het 
controleren van bankrekeningen en andere 
vormen van financieel onderzoek.

Or. en

Amendement 74
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Voorstel van de Commissie Amendement

(8) Wil men succes boeken bij het
onderzoek en de vervolging ter zake van 
mensenhandel, dan mag het instellen ervan 
niet afhangen van een aangifte of klacht 
van het slachtoffer. Vervolging moet 
mogelijk zijn gedurende een voldoende 
lange tijd nadat het slachtoffer 
meerderjarig is geworden. 
Rechtshandhavingsambtenaren en 
officieren van justitie moeten een passende 
opleiding krijgen, ook om de internationale 
rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking te bevorderen. De personen 
die belast zijn met het onderzoek naar en 
de vervolging van dergelijke strafbare 
feiten, moeten middelen ter beschikking 
hebben die bij de bestrijding van 
georganiseerde en andere zware 
criminaliteit worden gebruikt, zoals het 
aftappen van communicatie, het - ook 
elektronisch - schaduwen van personen, het 
controleren van bankrekeningen en andere 
vormen van financieel onderzoek.

(8) Wil men succes boeken bij het 
onderzoek en de vervolging ter zake van 
mensenhandel, dan mag het instellen ervan 
niet afhangen van een aangifte of klacht 
van het slachtoffer. Vervolging moet 
mogelijk zijn gedurende een voldoende 
lange tijd nadat het slachtoffer 
meerderjarig is geworden. 
Rechtshandhavingsambtenaren en 
officieren van justitie moeten een passende 
opleiding krijgen, ook om de internationale 
rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking te bevorderen. De personen 
die belast zijn met het onderzoek naar en 
de vervolging van dergelijke strafbare 
feiten, moeten middelen ter beschikking 
hebben die bij de bestrijding van 
georganiseerde en andere zware 
criminaliteit worden gebruikt, zoals het
aftappen van communicatie, het - ook 
elektronisch - schaduwen van personen, het 
controleren van bankrekeningen en andere 
vormen van financieel onderzoek. 
Preventie van mensenhandel is van het 
allergrootste belang en daarom moeten de 
lidstaten prioriteit toekennen aan de 
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bestrijding van dit fenomeen en moeten zij 
het beschikbare strafrechtelijke 
bestrijdingsinstrumentarium op alle 
mogelijke manieren verbeteren. 

Or. en

Amendement 75
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Voorstel van de Commissie Amendement

(8) Wil men succes boeken bij het 
onderzoek en de vervolging ter zake van 
mensenhandel, dan mag het instellen ervan 
niet afhangen van een aangifte of klacht 
van het slachtoffer. Vervolging moet 
mogelijk zijn gedurende een voldoende 
lange tijd nadat het slachtoffer 
meerderjarig is geworden. 
Rechtshandhavingsambtenaren en 
officieren van justitie moeten een passende 
opleiding krijgen, ook om de internationale 
rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking te bevorderen. De personen 
die belast zijn met het onderzoek naar en 
de vervolging van dergelijke strafbare 
feiten, moeten middelen ter beschikking 
hebben die bij de bestrijding van 
georganiseerde en andere zware 
criminaliteit worden gebruikt, zoals het 
aftappen van communicatie, het - ook 
elektronisch - schaduwen van personen, het 
controleren van bankrekeningen en andere 
vormen van financieel onderzoek.

(8) Wil men succes boeken bij het 
onderzoek en de vervolging ter zake van 
mensenhandel, dan mag het instellen ervan 
niet afhangen van een aangifte of klacht 
van het slachtoffer. Vervolging moet 
mogelijk zijn gedurende een voldoende 
lange tijd nadat het slachtoffer 
meerderjarig is geworden. 
Rechtshandhavingsambtenaren en 
officieren van justitie moeten een passende 
opleiding krijgen, ook om de internationale 
rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking te bevorderen. De personen 
die belast zijn met het onderzoek naar en 
de vervolging van dergelijke strafbare 
feiten, moeten kunnen beschikken over de 
speciale onderzoeksinstrumenten die 
reeds bij de bestrijding van georganiseerde 
en andere zware criminaliteit worden 
gebruikt, zoals het aftappen van 
communicatie, het - ook elektronisch -
schaduwen van personen, het inzetten van 
undercover politiemedewerkers, het 
controleren van bankrekeningen en andere 
vormen van financieel onderzoek. Bij de in 
te stellen onderzoeken moet terdege 
rekening worden gehouden met het feit 
dat mensenhandelaren ook gebruikmaken 
van het internet en er moeten specifieke 
instrumenten worden ontwikkeld om 
mensenhandel via cyberspace aan te 
pakken.

Or. en
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Motivering

Bij de bestrijding van mensenhandel moeten dezelfde onderzoekstechnieken worden ingezet die 
ook worden gebruikt voor de bestrijding van andere zware misdrijven zoals drugshandel en 
georganiseerde criminaliteit. Het gebruik van het internet is inherent verbonden aan de 
mensenhandel, maar mag niet centraal staan in een overweging die verbetering van de 
internationale strafvervolging en justitiële samenwerking ten doel heeft.

Amendement 76
Vilija Blinkevičiūtė

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Voorstel van de Commissie Amendement

(8) Wil men succes boeken bij het 
onderzoek en de vervolging ter zake van 
mensenhandel, dan mag het instellen ervan 
niet afhangen van een aangifte of klacht 
van het slachtoffer. Vervolging moet 
mogelijk zijn gedurende een voldoende 
lange tijd nadat het slachtoffer 
meerderjarig is geworden. 
Rechtshandhavingsambtenaren en 
officieren van justitie moeten een passende 
opleiding krijgen, ook om de internationale 
rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking te bevorderen. De personen 
die belast zijn met het onderzoek naar en 
de vervolging van dergelijke strafbare 
feiten, moeten middelen ter beschikking 
hebben die bij de bestrijding van 
georganiseerde en andere zware 
criminaliteit worden gebruikt, zoals het 
aftappen van communicatie, het - ook 
elektronisch - schaduwen van personen, het 
controleren van bankrekeningen en andere 
vormen van financieel onderzoek.

(8) Wil men succes boeken bij het 
onderzoek en de vervolging ter zake van 
mensenhandel, dan mag het instellen ervan 
niet afhangen van een aangifte of klacht 
van het slachtoffer. Vervolging moet 
mogelijk zijn gedurende een voldoende 
lange tijd nadat het slachtoffer 
meerderjarig is geworden. 
Rechtshandhavingsambtenaren en 
officieren van justitie moeten een passende 
opleiding krijgen, zij moeten in staat zijn 
om met slachtoffers om te gaan en een 
gendergevoelige benadering volgen, 
hetgeen bevorderlijk zou moeten zijn voor 
de internationale rechtshandhaving en 
justitiële samenwerking. De personen die 
belast zijn met het onderzoek naar en de 
vervolging van dergelijke strafbare feiten, 
moeten middelen ter beschikking hebben 
die bij de bestrijding van georganiseerde en 
andere zware criminaliteit worden 
gebruikt, zoals het aftappen van 
communicatie, het - ook elektronisch -
schaduwen van personen, het controleren 
van bankrekeningen en andere vormen van 
financieel onderzoek.

Or. lt

Amendement 77
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 8 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

(8 bis) De lidstaten moeten de politiële en 
justitiële samenwerking bevorderen, 
vooral bij grensoverschrijdende 
onderzoeken. Door Europol 
gecoördineerde gemeenschappelijke 
onderzoeksteams zijn hiervan een goed 
voorbeeld dat moet worden gestimuleerd. 
Ook het uitwisselen van optimale 
praktijken zou de lidstaten ten goede 
kunnen komen.  

Or. en

Motivering

Mensenhandel moet op internationaal niveau worden bestreden en de grensoverschrijdende 
samenwerking moet worden verbeterd door middel van internationale en grensoverschrijdende 
onderzoeken. Europol vervult daarin een zeer belangrijke rol, die nog verder moet worden 
versterkt.

Amendement 78
Judith Sargentini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Voorstel van de Commissie Amendement

(10) Terwijl Richtlijn 2004/81/EG van de 
Raad van 29 april 2004 betreffende de 
verblijfstitel die in ruil voor samenwerking 
met de bevoegde autoriteiten wordt 
afgegeven aan onderdanen van derde 
landen die het slachtoffer zijn van 
mensenhandel of hulp hebben gekregen bij 
illegale immigratie voorziet in de afgifte 
van een verblijfstitel aan onderdanen van 
derde landen die het slachtoffer zijn van 
mensenhandel, en Richtlijn 2004/38/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 29 april 2004 betreffende het recht van 
vrij verkeer en verblijf op het grondgebied 
van de lidstaten voor de burgers van de 
Unie en hun familieleden de uitoefening 
van het recht van vrij verkeer en verblijf op 
het grondgebied van de lidstaten regelt 

(10) Terwijl Richtlijn 2004/81/EG van de 
Raad van 29 april 2004 betreffende de 
verblijfstitel die in ruil voor samenwerking 
met de bevoegde autoriteiten wordt 
afgegeven aan onderdanen van derde 
landen die het slachtoffer zijn van 
mensenhandel of hulp hebben gekregen bij 
illegale immigratie voorziet in de afgifte 
van een verblijfstitel aan onderdanen van 
derde landen die het slachtoffer zijn van 
mensenhandel, en Richtlijn 2004/38/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 29 april 2004 betreffende het recht van 
vrij verkeer en verblijf op het grondgebied 
van de lidstaten voor de burgers van de 
Unie en hun familieleden de uitoefening 
van het recht van vrij verkeer en verblijf op 
het grondgebied van de lidstaten regelt 
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voor de burgers van de Unie en hun 
familieleden, met inbegrip van 
bescherming tegen uitzetting, bevat deze 
richtlijn specifieke beschermende 
maatregelen voor alle slachtoffers van 
mensenhandel. Deze richtlijn heeft 
bijgevolg geen betrekking op de 
voorwaarden van hun verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten.

voor de burgers van de Unie en hun 
familieleden, met inbegrip van 
bescherming tegen uitzetting, bevat deze 
richtlijn specifieke beschermende 
maatregelen voor alle slachtoffers van 
mensenhandel.

Or. en

Motivering

De gehele richtlijn moet wat betreft de bestrijding van mensenhandel doortrokken zijn van een 
holistisch aanpak, en daarom lijkt de geschrapte zin hier overbodig. 

Amendement 79
Emine Bozkurt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Voorstel van de Commissie Amendement

(11) Slachtoffers van mensenhandel 
moeten hun rechten effectief kunnen doen
gelden. Daarom moeten zij voor, tijdens en 
gedurende een passende termijn na de 
strafprocedure bijstand en ondersteuning 
kunnen krijgen. Willen de bijstand en 
ondersteuning effectief zijn, dan moeten 
die na informatie en in overleg worden 
verleend, waarbij wordt gegarandeerd dat 
het slachtoffer bijvoorbeeld instemt met 
handelingen tot het opsporen van 
aandoeningen of andere noodzakelijke 
maatregelen in het kader van de 
steunverlening. De bijstand en 
ondersteuning moeten ten minste een 
aantal maatregelen omvatten waardoor het 
slachtoffer kan herstellen en aan de 
mensenhandelaars kan ontsnappen. Bij de 
praktische toepassing van dergelijke 
maatregelen moet, op basis van een 
individuele beoordeling conform de 
nationale procedures, rekening gehouden 
worden met de omstandigheden en de 
behoeften van de betrokkene. Bijstand en 
ondersteuning moeten worden verleend 

(11) Slachtoffers van mensenhandel 
moeten hun rechten effectief kunnen doen 
gelden. Daarom moeten zij voor, tijdens en 
gedurende een passende termijn na de 
strafprocedure bijstand en ondersteuning 
kunnen krijgen. Willen de bijstand en 
ondersteuning effectief zijn, dan moeten 
die na informatie en in overleg worden 
verleend, waarbij wordt gegarandeerd dat 
het slachtoffer bijvoorbeeld instemt met 
handelingen tot het opsporen van 
aandoeningen of andere noodzakelijke 
maatregelen in het kader van de 
steunverlening. De bijstand en 
ondersteuning moeten ten minste een 
aantal maatregelen omvatten waardoor het 
slachtoffer kan herstellen en aan de 
mensenhandelaars kan ontsnappen. Bij de 
praktische toepassing van dergelijke 
maatregelen moet, op basis van een 
individuele beoordeling conform de 
nationale procedures, rekening gehouden 
worden met de omstandigheden en de 
behoeften van de betrokkene. Bijstand en 
ondersteuning moeten worden verleend 



AM\823510NL.doc 25/107 PE445.701v01-00

NL

zodra er een aanwijzing is dat iemand het 
slachtoffer is geworden van mensenhandel, 
ongeacht diens bereidheid om als getuige 
op te treden. Aan het verlenen van bijstand 
mogen geen voorwaarden worden 
verbonden, minstens totdat de bevoegde 
autoriteiten een definitief besluit hebben 
genomen over de bedenktijd en de 
verblijfsvergunning, of op enige andere 
wijze erkennen dat iemand het slachtoffer 
van mensenhandel is geworden. Indien na 
afronding van het identificatieproces of 
na het verstrijken van de bedenktijd 
beslist wordt dat iemand niet in 
aanmerking komt voor een 
verblijfsvergunning of niet anderszins 
legaal in het land verblijft, is de betrokken 
lidstaat op basis van deze richtlijn niet 
verplicht bijstand en ondersteuning te 
blijven verlenen aan de betrokkene. Indien 
nodig, bijvoorbeeld wanneer medische 
behandeling wordt verstrekt wegens de 
ernstige fysieke of psychologische 
gevolgen van het misdrijf, of wanneer de 
veiligheid van het slachtoffer in het geding 
is wegens de in de strafprocedure 
afgelegde verklaringen, moet gedurende 
een passende periode na de strafprocedure 
verder bijstand en ondersteuning worden 
verleend.

zodra er een aanwijzing is dat iemand het 
slachtoffer is geworden van mensenhandel, 
ongeacht diens bereidheid om als getuige 
op te treden. Aan het verlenen van bijstand 
mogen geen voorwaarden worden 
verbonden, minstens totdat de bevoegde 
autoriteiten een definitief besluit hebben 
genomen over de bedenktijd en de 
verblijfsvergunning, of op enige andere 
wijze erkennen dat iemand het slachtoffer 
van mensenhandel is geworden. Indien 
nodig, bijvoorbeeld in geval van medische 
behandeling wegens ernstige fysieke of 
psychologische gevolgen van het misdrijf, 
of als de veiligheid van het slachtoffer in 
het geding is wegens de in de
strafprocedure afgelegde verklaringen, 
moet gedurende een passende periode na 
de strafprocedure verder bijstand en 
ondersteuning worden verleend. De ter 
bestrijding van mensenhandel getroffen 
maatregelen mogen geen afbreuk doen 
aan de rechten van slachtoffers van 
mensenhandel, migranten, ontheemden, 
vluchtelingen of asielzoekers.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Voorstel van de Commissie Amendement

(11) Slachtoffers van mensenhandel 
moeten hun rechten effectief kunnen doen 
gelden. Daarom moeten zij voor, tijdens en 
gedurende een passende termijn na de 
strafprocedure bijstand en ondersteuning 
kunnen krijgen. Willen de bijstand en 
ondersteuning effectief zijn, dan moeten 
die na informatie en in overleg worden 
verleend, waarbij wordt gegarandeerd dat 

(11) Slachtoffers van mensenhandel 
moeten hun rechten effectief kunnen doen 
gelden. Daarom moeten zij voor, tijdens en 
gedurende een passende termijn na de 
strafprocedure bijstand en ondersteuning 
kunnen krijgen. Slachtoffers van 
mensenhandel moeten in aanmerking 
komen voor een permanente 
verblijfsvergunning. Willen de bijstand en 
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het slachtoffer bijvoorbeeld instemt met 
handelingen tot het opsporen van 
aandoeningen of andere noodzakelijke 
maatregelen in het kader van de 
steunverlening. De bijstand en 
ondersteuning moeten ten minste een 
aantal maatregelen omvatten waardoor het 
slachtoffer kan herstellen en aan de 
mensenhandelaars kan ontsnappen. Bij de 
praktische toepassing van dergelijke 
maatregelen moet, op basis van een 
individuele beoordeling conform de 
nationale procedures, rekening gehouden 
worden met de omstandigheden en de 
behoeften van de betrokkene. Bijstand en 
ondersteuning moeten worden verleend 
zodra er een aanwijzing is dat iemand het 
slachtoffer is geworden van mensenhandel, 
ongeacht diens bereidheid om als getuige 
op te treden. Aan het verlenen van bijstand 
mogen geen voorwaarden worden 
verbonden, minstens totdat de bevoegde 
autoriteiten een definitief besluit hebben 
genomen over de bedenktijd en de 
verblijfsvergunning, of op enige andere 
wijze erkennen dat iemand het slachtoffer 
van mensenhandel is geworden. Indien na 
afronding van het identificatieproces of na 
het verstrijken van de bedenktijd beslist 
wordt dat iemand niet in aanmerking komt 
voor een verblijfsvergunning of niet 
anderszins legaal in het land verblijft, is de 
betrokken lidstaat op basis van deze 
richtlijn niet verplicht bijstand en 
ondersteuning te blijven verlenen aan de 
betrokkene. Indien nodig, bijvoorbeeld 
wanneer medische behandeling wordt 
verstrekt wegens de ernstige fysieke of 
psychologische gevolgen van het misdrijf, 
of wanneer de veiligheid van het 
slachtoffer in het geding is wegens de in de 
strafprocedure afgelegde verklaringen, 
moet gedurende een passende periode na 
de strafprocedure verder bijstand en 
ondersteuning worden verleend.

ondersteuning effectief zijn, dan moeten 
die na informatie en in overleg worden 
verleend, waarbij wordt gegarandeerd dat 
het slachtoffer bijvoorbeeld instemt met 
handelingen tot het opsporen van 
aandoeningen of andere noodzakelijke 
maatregelen in het kader van de 
steunverlening. De bijstand en 
ondersteuning moeten ten minste een 
aantal maatregelen omvatten waardoor het 
slachtoffer kan herstellen en aan de 
mensenhandelaars kan ontsnappen. Bij de 
praktische toepassing van dergelijke 
maatregelen moet, op basis van een 
individuele beoordeling conform de 
nationale procedures, rekening gehouden 
worden met de omstandigheden en de 
behoeften, inclusief de immigratiestatus
van de betrokkene. Bijstand en 
ondersteuning moeten worden verleend 
zodra er een aanwijzing is dat iemand het 
slachtoffer is geworden van mensenhandel, 
ongeacht diens bereidheid om als getuige 
op te treden. Aan het verlenen van bijstand 
mogen geen voorwaarden worden 
verbonden, minstens totdat de bevoegde 
autoriteiten een definitief besluit hebben 
genomen over de bedenktijd en de 
verblijfsvergunning, of op enige andere 
wijze erkennen dat iemand het slachtoffer 
van mensenhandel is geworden. Indien na 
afronding van het identificatieproces of na 
het verstrijken van de bedenktijd beslist 
wordt dat iemand niet in aanmerking komt 
voor een verblijfsvergunning of niet 
anderszins legaal in het land verblijft, is de 
betrokken lidstaat op basis van deze 
richtlijn niet verplicht bijstand en 
ondersteuning te blijven verlenen aan de 
betrokkene. Indien nodig, bijvoorbeeld 
wanneer medische behandeling wordt 
verstrekt wegens de ernstige fysieke of 
psychologische gevolgen van het misdrijf, 
of wanneer de veiligheid van het 
slachtoffer in het geding is wegens de in de 
strafprocedure afgelegde verklaringen, 
moet gedurende een passende periode na 
de strafprocedure verder bijstand en 
ondersteuning worden verleend.
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Or. en

Amendement 81
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Voorstel van de Commissie Amendement

(11) Slachtoffers van mensenhandel 
moeten hun rechten effectief kunnen doen 
gelden. Daarom moeten zij voor, tijdens en 
gedurende een passende termijn na de 
strafprocedure bijstand en ondersteuning 
kunnen krijgen. Willen de bijstand en 
ondersteuning effectief zijn, dan moeten 
die na informatie en in overleg worden 
verleend, waarbij wordt gegarandeerd dat 
het slachtoffer bijvoorbeeld instemt met 
handelingen tot het opsporen van 
aandoeningen of andere noodzakelijke 
maatregelen in het kader van de 
steunverlening. De bijstand en 
ondersteuning moeten ten minste een 
aantal maatregelen omvatten waardoor het 
slachtoffer kan herstellen en aan de 
mensenhandelaars kan ontsnappen. Bij de 
praktische toepassing van dergelijke 
maatregelen moet, op basis van een 
individuele beoordeling conform de 
nationale procedures, rekening gehouden 
worden met de omstandigheden en de 
behoeften van de betrokkene. Bijstand en 
ondersteuning moeten worden verleend 
zodra er een aanwijzing is dat iemand het 
slachtoffer is geworden van mensenhandel, 
ongeacht diens bereidheid om als getuige 
op te treden. Aan het verlenen van bijstand 
mogen geen voorwaarden worden 
verbonden, minstens totdat de bevoegde 
autoriteiten een definitief besluit hebben 
genomen over de bedenktijd en de 
verblijfsvergunning, of op enige andere 
wijze erkennen dat iemand het slachtoffer 
van mensenhandel is geworden. Indien na 
afronding van het identificatieproces of na 
het verstrijken van de bedenktijd beslist 
wordt dat iemand niet in aanmerking komt 
voor een verblijfsvergunning of niet 

(11) Slachtoffers van mensenhandel 
moeten hun rechten effectief kunnen doen 
gelden. Daarom moeten zij voor, tijdens en 
gedurende een passende termijn na de 
strafprocedure bijstand en ondersteuning 
kunnen krijgen. Willen de bijstand en 
ondersteuning effectief zijn, dan moeten 
die na informatie en in overleg worden 
verleend, waarbij wordt gegarandeerd dat 
het slachtoffer bijvoorbeeld instemt met 
handelingen tot het opsporen van 
aandoeningen of andere noodzakelijke 
maatregelen in het kader van de 
steunverlening. De bijstand en 
ondersteuning moeten ten minste een 
aantal maatregelen omvatten waardoor het 
slachtoffer kan herstellen en aan de 
mensenhandelaars kan ontsnappen. Bij de 
praktische toepassing van deze 
maatregelen moet, op basis van een 
individuele beoordeling volgens de 
nationale procedures, rekening gehouden 
worden met de omstandigheden en de 
behoeften, inclusief de immigratiestatus
van de betrokkene. Bijstand en 
ondersteuning moeten worden verleend 
zodra er een aanwijzing is dat iemand het 
slachtoffer is geworden van mensenhandel, 
ongeacht diens bereidheid om als getuige 
op te treden. Aan het verlenen van bijstand 
mogen geen voorwaarden worden 
verbonden, minstens totdat de bevoegde 
autoriteiten een definitief besluit hebben 
genomen over de bedenktijd en de 
verblijfsvergunning, of op enige andere 
wijze erkennen dat iemand het slachtoffer 
van mensenhandel is geworden. Indien na 
afronding van het identificatieproces of na 
het verstrijken van de bedenktijd beslist 
wordt dat iemand niet in aanmerking komt 
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anderszins legaal in het land verblijft, is de 
betrokken lidstaat op basis van deze 
richtlijn niet verplicht bijstand en 
ondersteuning te blijven verlenen aan de 
betrokkene. Indien nodig, bijvoorbeeld 
wanneer medische behandeling wordt 
verstrekt wegens de ernstige fysieke of 
psychologische gevolgen van het misdrijf, 
of wanneer de veiligheid van het 
slachtoffer in het geding is wegens de in de 
strafprocedure afgelegde verklaringen, 
moet gedurende een passende periode na 
de strafprocedure verder bijstand en 
ondersteuning worden verleend.

voor een verblijfsvergunning of niet 
anderszins legaal in het land verblijft, is de 
betrokken lidstaat op basis van deze 
richtlijn niet verplicht bijstand en 
ondersteuning te blijven verlenen aan de 
betrokkene. Indien nodig, bijvoorbeeld 
wanneer medische behandeling wordt 
verstrekt wegens de ernstige fysieke of 
psychologische gevolgen van het misdrijf, 
of wanneer de veiligheid van het 
slachtoffer in het geding is wegens de in de 
strafprocedure afgelegde verklaringen, 
moet gedurende een passende periode na 
de strafprocedure verder bijstand en 
ondersteuning worden verleend.

Or. en

Amendement 82
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

(11 bis) De lidstaten dragen er door 
middel van adequate en doeltreffende 
maatregelen in de sfeer van de justitiële 
samenwerking zorg voor dat slachtoffers 
van mensenhandel hetzelfde 
beschermingsniveau wordt gewaarborgd 
en dat dit ook wordt gehandhaafd 
wanneer zij zich binnen de Europese Unie 
verplaatsen. Slachtoffers van 
mensenhandel worden 
dienovereenkomstig geïnformeerd over de 
op EU-niveau bestaande 
beschermingsmaatregelen.

Or. en

Amendement 83
Barbara Matera

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)
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Voorstel van de Commissie Amendement

(11 bis) Alle ter bescherming van de 
slachtoffers van mensenhandel door een 
lidstaat getroffen maatregelen dienen 
middels het Europees beschermingsbevel 
voor het gehele grondgebied van de 
Europese Unie van toepassing te zijn.

Or. it

Motivering

Het Europees beschermingsbevel kan bij ernstige mensenrechtenschendingen als een belangrijke 
flankerende maatregel fungeren voor de waarborging van hetzelfde beschermingsniveau binnen 
de gehele Europese Unie. 

Amendement 84
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Voorstel van de Commissie Amendement

(12) Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de 
Raad van 15 maart 2001 inzake de status 
van het slachtoffer in de strafprocedure 
stelt een aantal rechten van het slachtoffer 
in de strafprocedure vast, waaronder het 
recht op bescherming en 
schadeloosstelling. Voorts moeten 
slachtoffers van mensenhandel toegang 
hebben tot juridisch advies en tot 
vertegenwoordiging in rechte, onder meer 
met betrekking tot de schadevordering. 
Doel van het juridisch advies is dat 
slachtoffers informatie en advies krijgen 
over de verschillende mogelijkheden 
waarover zij beschikken. Juridisch advies 
en vertegenwoordiging in rechte moeten 
kosteloos zijn, in elk geval als het 
slachtoffer over onvoldoende financiële 
middelen beschikt, conform de interne 
procedures van de lidstaten. Omdat met 
name minderjarige slachtoffers doorgaans 
niet over die middelen beschikken, zijn 
juridisch advies en vertegenwoordiging in 
rechte voor hen in principe gratis. Voorts 

(12) Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de 
Raad van 15 maart 2001 inzake de status 
van het slachtoffer in de strafprocedure 
stelt een aantal rechten van het slachtoffer 
in de strafprocedure vast, waaronder het 
recht op bescherming en
grensoverschrijdende 
beschermingsmaatregelen zoals het 
Europees beschermingsbevel, alsmede op
schadeloosstelling. Slachtoffers van 
mensenhandel moeten hun rechten 
effectief kunnen doen gelden. Voorts 
moeten slachtoffers van mensenhandel 
eveneens toegang hebben tot juridisch 
advies en tot vertegenwoordiging in rechte, 
onder meer met betrekking tot de 
schadevordering. Doel van het juridisch 
advies is dat slachtoffers informatie en 
advies krijgen over de verschillende 
mogelijkheden waarover zij beschikken. 
Juridisch advies en vertegenwoordiging in 
rechte moeten kosteloos zijn, in elk geval 
als het slachtoffer over onvoldoende 
financiële middelen beschikt, conform de 
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moet, op basis van een individuele 
risicoanalyse die wordt uitgevoerd conform 
de nationale procedures, het slachtoffer 
worden beschermd tegen vergelding en 
intimidatie, en ervoor worden behoed dat 
het opnieuw aan mensenhandel ten prooi 
valt.

interne procedures van de lidstaten. Omdat 
met name minderjarige slachtoffers 
doorgaans niet over die middelen 
beschikken, zijn juridisch advies en 
vertegenwoordiging in rechte voor hen in 
principe gratis. Voorts moet, op basis van 
een individuele risicoanalyse die wordt 
uitgevoerd conform de nationale 
procedures, het slachtoffer worden 
beschermd tegen vergelding en intimidatie, 
en ervoor worden behoed dat het opnieuw 
aan mensenhandel ten prooi valt.

Or. en

Amendement 85
Anna Záborská

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Voorstel van de Commissie Amendement

(12) Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de 
Raad van 15 maart 2001 inzake de status 
van het slachtoffer in de strafprocedure 
stelt een aantal rechten van het slachtoffer 
in de strafprocedure vast, waaronder het 
recht op bescherming en 
schadeloosstelling. Voorts moeten 
slachtoffers van mensenhandel toegang 
hebben tot juridisch advies en tot 
vertegenwoordiging in rechte, onder meer 
met betrekking tot de schadevordering. 
Doel van het juridisch advies is dat 
slachtoffers informatie en advies krijgen 
over de verschillende mogelijkheden 
waarover zij beschikken. Juridisch advies 
en vertegenwoordiging in rechte moeten 
kosteloos zijn, in elk geval als het 
slachtoffer over onvoldoende financiële 
middelen beschikt, conform de interne 
procedures van de lidstaten. Omdat met 
name minderjarige slachtoffers doorgaans 
niet over die middelen beschikken, zijn
juridisch advies en vertegenwoordiging in 
rechte voor hen in principe gratis. Voorts 
moet, op basis van een individuele 
risicoanalyse die wordt uitgevoerd conform 
de nationale procedures, het slachtoffer 

(12) Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de 
Raad van 15 maart 2001 inzake de status 
van het slachtoffer in de strafprocedure 
stelt een aantal rechten van het slachtoffer 
in de strafprocedure vast, waaronder het 
recht op bescherming en 
schadeloosstelling. Voorts moeten 
slachtoffers van mensenhandel toegang 
hebben tot juridisch advies en tot 
vertegenwoordiging in rechte, onder meer 
met betrekking tot de schadevordering.
Doel van het juridisch advies is dat 
slachtoffers informatie en advies krijgen 
over de verschillende mogelijkheden 
waarover zij beschikken. Juridisch advies 
en vertegenwoordiging in rechte moeten 
kosteloos zijn, in elk geval als het 
slachtoffer over onvoldoende financiële 
middelen beschikt, conform de interne 
procedures van de lidstaten. Omdat met 
name minderjarige slachtoffers doorgaans 
niet over die middelen beschikken, dienen
juridisch advies en vertegenwoordiging in 
rechte voor hen gratis te zijn. Voorts moet, 
op basis van een individuele risicoanalyse 
die wordt uitgevoerd conform de nationale 
procedures, het slachtoffer worden 
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worden beschermd tegen vergelding en 
intimidatie, en ervoor worden behoed dat 
het opnieuw aan mensenhandel ten prooi 
valt.

beschermd tegen vergelding en intimidatie, 
en ervoor worden behoed dat het opnieuw 
aan mensenhandel ten prooi valt.

Or. en

Motivering

Overweging 12 moet in overeenstemming worden gebracht met de striktere formulering van 
artikel 14, lid 2 ("De lidstaten zorgen ervoor dat de minderjarige slachtoffers onmiddellijk 
toegang hebben tot kosteloos juridisch advies en tot kosteloze vertegenwoordiging in rechte, ook 
voor het instellen van een schadevordering").

Amendement 86
Vilija Blinkevičiūtė

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Voorstel van de Commissie Amendement

(12) Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de 
Raad van 15 maart 2001 inzake de status 
van het slachtoffer in de strafprocedure 
stelt een aantal rechten van het slachtoffer 
in de strafprocedure vast, waaronder het 
recht op bescherming en 
schadeloosstelling. Voorts moeten 
slachtoffers van mensenhandel toegang 
hebben tot juridisch advies en tot 
vertegenwoordiging in rechte, onder meer 
met betrekking tot de schadevordering. 
Doel van het juridisch advies is dat 
slachtoffers informatie en advies krijgen 
over de verschillende mogelijkheden 
waarover zij beschikken. Juridisch advies 
en vertegenwoordiging in rechte moeten 
kosteloos zijn, in elk geval als het 
slachtoffer over onvoldoende financiële 
middelen beschikt, conform de interne 
procedures van de lidstaten. Omdat met 
name minderjarige slachtoffers doorgaans 
niet over die middelen beschikken, zijn 
juridisch advies en vertegenwoordiging in 
rechte voor hen in principe gratis. Voorts 
moet, op basis van een individuele 
risicoanalyse die wordt uitgevoerd conform 
de nationale procedures, het slachtoffer 
worden beschermd tegen vergelding en 

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst
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intimidatie, en ervoor worden behoed dat 
het opnieuw aan mensenhandel ten prooi 
valt.

Or. lt

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Voorstel van de Commissie Amendement

(13) Slachtoffers van mensenhandel 
hebben reeds geleden onder het misbruik 
en de vernederende behandeling, zoals 
seksuele uitbuiting, verkrachting, 
slavernijachtige praktijken of het 
wegnemen van organen, die gewoonlijk 
met mensenhandel gepaard gaan, en 
moeten worden beschermd tegen 
secundaire victimisatie en nog meer 
trauma’s tijdens de strafprocedure. Met dat 
doel dienen zij tijdens het strafonderzoek 
en de strafprocedure een behandeling te 
genieten die is aangepast aan hun 
individuele behoeften. Bij de individuele 
behoefteanalyse moeten factoren in 
aanmerking worden genomen als leeftijd, 
zwangerschap, gezondheidstoestand, 
handicaps en andere persoonlijke 
omstandigheden, alsook de fysieke en 
psychologische gevolgen van de criminele 
activiteit waarvan de betrokkene het 
slachtoffer is geweest. Over de vraag of en 
hoe de behandeling wordt verstrekt, moet 
per geval worden beslist aan de hand van 
criteria die in de nationale wetgeving zijn 
vastgelegd, en van regels die voortvloeien 
uit de rechterlijke beoordelingsvrijheid, de 
rechtspraktijk en rechterlijke richtsnoeren.

(13) Slachtoffers van mensenhandel 
hebben reeds geleden onder het misbruik 
en de vernederende behandeling, zoals 
seksuele uitbuiting, verkrachting, 
slavernijachtige praktijken of het 
wegnemen van organen, die gewoonlijk 
met mensenhandel gepaard gaan, en 
moeten worden beschermd tegen 
secundaire victimisatie en nog meer 
trauma’s tijdens de strafprocedure. Met dat 
doel dienen zij tijdens het strafonderzoek 
en de strafprocedure een behandeling te 
genieten die is aangepast aan hun 
individuele behoeften. Bij de individuele 
behoefteanalyse moeten factoren in 
aanmerking worden genomen als geslacht, 
leeftijd, zwangerschap, 
gezondheidstoestand, handicaps, 
immigratiestatus en andere persoonlijke 
omstandigheden, alsook de fysieke en 
psychologische gevolgen van de criminele 
activiteit waarvan de betrokkene het 
slachtoffer is geweest. Over de vraag of en 
hoe de behandeling wordt verstrekt, moet 
per geval worden beslist aan de hand van 
criteria die in de nationale wetgeving zijn 
vastgelegd, en van regels die voortvloeien 
uit de rechterlijke beoordelingsvrijheid, de 
rechtspraktijk en rechterlijke richtsnoeren.

Or. en

Amendement 88
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Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Voorstel van de Commissie Amendement

(13) Slachtoffers van mensenhandel 
hebben reeds geleden onder het misbruik 
en de vernederende behandeling, zoals 
seksuele uitbuiting, verkrachting, 
slavernijachtige praktijken of het 
wegnemen van organen, die gewoonlijk 
met mensenhandel gepaard gaan, en 
moeten worden beschermd tegen 
secundaire victimisatie en nog meer 
trauma’s tijdens de strafprocedure. Met dat 
doel dienen zij tijdens het strafonderzoek 
en de strafprocedure een behandeling te 
genieten die is aangepast aan hun 
individuele behoeften. Bij de individuele 
behoefteanalyse moeten factoren in 
aanmerking worden genomen als leeftijd, 
zwangerschap, gezondheidstoestand, 
handicaps en andere persoonlijke 
omstandigheden, alsook de fysieke en 
psychologische gevolgen van de criminele 
activiteit waarvan de betrokkene het 
slachtoffer is geweest. Over de vraag of en 
hoe de behandeling wordt verstrekt, moet 
per geval worden beslist aan de hand van 
criteria die in de nationale wetgeving zijn 
vastgelegd, en van regels die voortvloeien 
uit de rechterlijke beoordelingsvrijheid, de 
rechtspraktijk en rechterlijke richtsnoeren.

(13) Slachtoffers van mensenhandel 
hebben reeds geleden onder het misbruik 
en de vernederende behandeling, zoals 
seksuele uitbuiting, verkrachting, 
slavernijachtige praktijken of het 
wegnemen van organen, die gewoonlijk 
met mensenhandel gepaard gaan, en 
moeten worden beschermd tegen 
secundaire victimisatie en nog meer 
trauma’s tijdens de strafprocedure. Met dat 
doel dienen zij tijdens het strafonderzoek 
en de strafprocedure een behandeling te 
genieten die is aangepast aan hun 
individuele behoeften. Bij de individuele 
behoefteanalyse moeten factoren in 
aanmerking worden genomen als geslacht, 
leeftijd, zwangerschap, 
gezondheidstoestand, handicaps, 
immigratiestatus en andere persoonlijke 
omstandigheden, alsook de fysieke en
psychologische gevolgen van de criminele 
activiteit waarvan de betrokkene het 
slachtoffer is geweest. Over de vraag of en 
hoe de behandeling wordt verstrekt, moet 
per geval worden beslist aan de hand van 
criteria die in de nationale wetgeving zijn 
vastgelegd, en van regels die voortvloeien 
uit de rechterlijke beoordelingsvrijheid, de 
rechtspraktijk en rechterlijke richtsnoeren.

Or. en

Amendement 89
Anna Záborská

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Voorstel van de Commissie Amendement

(13) Slachtoffers van mensenhandel 
hebben reeds geleden onder het misbruik 
en de vernederende behandeling, zoals 

(13) Slachtoffers van mensenhandel 
hebben reeds geleden onder het misbruik 
en de vernederende behandeling, zoals 
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seksuele uitbuiting, verkrachting, 
slavernijachtige praktijken of het 
wegnemen van organen, die gewoonlijk 
met mensenhandel gepaard gaan, en 
moeten worden beschermd tegen 
secundaire victimisatie en nog meer 
trauma’s tijdens de strafprocedure. Met dat 
doel dienen zij tijdens het strafonderzoek 
en de strafprocedure een behandeling te 
genieten die is aangepast aan hun 
individuele behoeften. Bij de individuele 
behoefteanalyse moeten factoren in 
aanmerking worden genomen als leeftijd, 
zwangerschap, gezondheidstoestand, 
handicaps en andere persoonlijke 
omstandigheden, alsook de fysieke en 
psychologische gevolgen van de criminele 
activiteit waarvan de betrokkene het 
slachtoffer is geweest. Over de vraag of en 
hoe de behandeling wordt verstrekt, moet 
per geval worden beslist aan de hand van 
criteria die in de nationale wetgeving zijn 
vastgelegd, en van regels die voortvloeien 
uit de rechterlijke beoordelingsvrijheid, de 
rechtspraktijk en rechterlijke richtsnoeren.

seksuele uitbuiting, seksueel misbruik, 
verkrachting, slavernijachtige praktijken of 
het wegnemen van organen, die gewoonlijk 
met mensenhandel gepaard gaan, en 
moeten worden beschermd tegen 
secundaire victimisatie en nog meer 
trauma’s tijdens de strafprocedure. Met dat 
doel dienen zij tijdens het strafonderzoek 
en de strafprocedure een behandeling te 
genieten die is aangepast aan hun 
individuele behoeften. Bij de individuele 
behoefteanalyse moeten factoren in 
aanmerking worden genomen als leeftijd, 
zwangerschap, gezondheidstoestand, 
handicaps en andere persoonlijke 
omstandigheden, alsook de fysieke en 
psychologische gevolgen van de criminele 
activiteit waarvan de betrokkene het 
slachtoffer is geweest. Over de vraag of en 
hoe de behandeling wordt verstrekt, moet 
per geval worden beslist aan de hand van 
criteria die in de nationale wetgeving zijn 
vastgelegd, en van regels die voortvloeien 
uit de rechterlijke beoordelingsvrijheid, de 
rechtspraktijk en rechterlijke richtsnoeren.

Or. en

Motivering

Seksueel misbruik moet ook worden vermeld, zowel gelet op de praktijken van mensenhandelaars 
als op het feit dat seksuele uitbuiting (in de zin van overweging 13) naast seksueel misbruik 
onmiskenbaar een van de fenomenen is waarop Commissievoorstel COM(2010)0094 zich richt.

Amendement 90
Emine Bozkurt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Voorstel van de Commissie Amendement

(13) Slachtoffers van mensenhandel 
hebben reeds geleden onder het misbruik 
en de vernederende behandeling, zoals 
seksuele uitbuiting, verkrachting, 
slavernijachtige praktijken of het 
wegnemen van organen, die gewoonlijk 
met mensenhandel gepaard gaan, en 
moeten worden beschermd tegen 

(13) Slachtoffers van mensenhandel 
hebben reeds geleden onder het misbruik 
en de vernederende behandeling, zoals 
seksuele uitbuiting, verkrachting, 
slavernijachtige praktijken of het 
wegnemen van organen, die gewoonlijk 
met mensenhandel gepaard gaan, en 
moeten worden beschermd tegen 
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secundaire victimisatie en nog meer 
trauma’s tijdens de strafprocedure. Met dat 
doel dienen zij tijdens het strafonderzoek 
en de strafprocedure een behandeling te 
genieten die is aangepast aan hun 
individuele behoeften. Bij de individuele 
behoefteanalyse moeten factoren in 
aanmerking worden genomen als leeftijd, 
zwangerschap, gezondheidstoestand, 
handicaps en andere persoonlijke 
omstandigheden, alsook de fysieke en 
psychologische gevolgen van de criminele 
activiteit waarvan de betrokkene het 
slachtoffer is geweest. Over de vraag of en
hoe de behandeling wordt verstrekt, moet 
per geval worden beslist aan de hand van 
criteria die in de nationale wetgeving zijn 
vastgelegd, en van regels die voortvloeien 
uit de rechterlijke beoordelingsvrijheid, de 
rechtspraktijk en rechterlijke richtsnoeren.

secundaire victimisatie en nog meer 
trauma’s tijdens de strafprocedure. Met dat 
doel dienen zij tijdens het strafonderzoek 
en de strafprocedure een behandeling te 
genieten die is aangepast aan hun 
individuele behoeften. Bij de individuele 
behoefteanalyse moeten factoren in 
aanmerking worden genomen als leeftijd, 
zwangerschap, gezondheidstoestand, 
handicaps en andere persoonlijke 
omstandigheden, alsook de fysieke en 
psychologische gevolgen van de criminele 
activiteit waarvan de betrokkene het 
slachtoffer is geweest. Over de vraag hoe 
de behandeling wordt verstrekt, moet per 
geval worden beslist aan de hand van 
criteria die in de nationale wetgeving zijn 
vastgelegd, en van regels die voortvloeien 
uit de rechterlijke beoordelingsvrijheid, de 
rechtspraktijk en rechterlijke richtsnoeren.

Or. en

Motivering

Om te bewerkstelligen dat behandeling als regel en niet als uitzondering dient te worden 
beschouwd.

Amendement 91
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

(13 bis) Om te voorkomen dat slachtoffers 
meerdere procedure moeten aanspannen, 
dienen de lidstaten te waarborgen dat 
slachtoffers op een eenvoudige en 
effectieve manier aanspraak kunnen 
blijven maken op het beschermingsniveau 
dat hen in een lidstaat wordt geboden, 
zodat het gehandhaafd blijft wanneer zij 
zich binnen de Europese Unie 
verplaatsen. Daarom moeten slachtoffers 
van mensenhandel ervan op de hoogte 
worden gebracht dat hiervoor binnen de 
EU justitiële samenwerkingsprocedures 
bestaan. 
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Or. es

Amendement 92
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Voorstel van de Commissie Amendement

(14) Naast algemene maatregelen ten 
behoeve van de slachtoffers van 
mensenhandel, moeten de lidstaten 
voorzien in bijstand, ondersteuning en 
bescherming voor minderjarige 
slachtoffers. Deze specifieke maatregelen 
dienen, conform het VN-Verdrag inzake de 
rechten van het kind, in het belang van de 
minderjarige te worden getroffen. Indien 
de leeftijd van een slachtoffer van 
mensenhandel niet zeker is en er redenen 
zijn om aan te nemen dat het om iemand 
van onder de 18 gaat, moet het slachtoffer 
als minderjarig wordt beschouwd en 
onmiddellijk bijstand, ondersteuning en 
bescherming krijgen. Bijstands- en 
ondersteuningsmaatregelen voor 
minderjarige slachtoffers moeten gericht 
zijn op hun fysieke en psychosociale 
herstel en op een duurzame oplossing voor 
de betrokkene. Daar een minderjarig 
slachtoffer zo spoedig mogelijk weer in de 
maatschappij moet worden opgenomen, 
houdt dit noodzakelijkerwijs een recht op 
onderwijs in. Omdat minderjarige 
mensenhandelslachtoffers bijzonder 
kwetsbaar zijn, moeten aanvullende 
beschermingsmaatregelen worden 
getroffen om hen te beschermen tijdens 
ondervragingen in het kader van het 
strafonderzoek en de strafprocedure.

(14) Naast algemene maatregelen ten 
behoeve van de slachtoffers van 
mensenhandel, moeten de lidstaten 
voorzien in bijstand, ondersteuning en 
bescherming voor minderjarige 
slachtoffers. Deze specifieke maatregelen 
dienen, conform het VN-Verdrag inzake de 
rechten van het kind, in het belang van de 
minderjarige te worden getroffen. Indien 
de leeftijd van een slachtoffer van 
mensenhandel niet zeker is en er redenen 
zijn om aan te nemen dat het om iemand 
van onder de 18 gaat, moet het slachtoffer 
als minderjarig wordt beschouwd en 
onmiddellijk bijstand, ondersteuning en 
bescherming krijgen. Bijstands- en 
ondersteuningsmaatregelen voor 
minderjarige slachtoffers moeten gericht 
zijn op hun fysieke en psychosociale 
herstel en op een duurzame oplossing voor 
de betrokkene. Daar een minderjarig 
slachtoffer zo spoedig mogelijk weer in de 
maatschappij moet worden opgenomen en 
een normaal leven moet kunnen leiden bij 
zijn ouders of adoptieouders, houdt dit 
noodzakelijkerwijs een recht op onderwijs 
in. Omdat minderjarige 
mensenhandelslachtoffers bijzonder 
kwetsbaar zijn, moeten aanvullende 
beschermingsmaatregelen worden 
getroffen om hen te beschermen tijdens 
ondervragingen in het kader van het 
strafonderzoek en de strafprocedure.

Or. en

Amendement 93
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Edit Bauer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Voorstel van de Commissie Amendement

(15) De lidstaten moeten een beleid 
ontwikkelen en/of hun beleid aanscherpen 
om mensenhandel te voorkomen, onder 
meer met maatregelen om de vraag, die de 
voedingsbodem is voor alle vormen van 
uitbuiting, te doen afnemen en maatregelen 
om het risico dat mensen het slachtoffer 
worden van mensenhandel te verminderen, 
door middel van onderzoek, informatie, 
bewustmaking en educatie. De lidstaten 
moeten bij dergelijke initiatieven oog 
hebben voor genderkwesties en de rechten 
van het kind. Alle functionarissen die 
mogelijk in contact komen met 
slachtoffers of potentiële slachtoffers van 
mensenhandel, moeten een passende 
opleiding krijgen om dergelijke 
slachtoffers te herkennen en met hen om 
te gaan. Deze opleidingsverplichting geldt 
met name voor politiebeambten, 
grenswachten, arbeidsinspecteurs, 
gezondheidswerkers en consulair 
personeel, maar kan, afhankelijk van 
lokale omstandigheden, ook van 
toepassing zijn op andere groepen 
overheidspersoneel die bij de uitoefening 
van hun taak in contact kunnen komen 
met slachtoffers van mensenhandel.

(15) De lidstaten moeten een beleid 
ontwikkelen en/of hun beleid aanscherpen 
om mensenhandel te voorkomen, onder 
meer met maatregelen om de vraag, die de 
voedingsbodem is voor alle vormen van 
uitbuiting, te doen afnemen en maatregelen 
om het risico dat mensen het slachtoffer 
worden van mensenhandel te verminderen, 
door middel van onderzoek, inclusief 
onderzoek naar nieuwe vormen van 
mensenhandel, informatie,
geharmoniseerde gegevensverzameling,
bewustmaking en educatie. De lidstaten 
moeten bij dergelijke initiatieven oog 
hebben voor genderkwesties en de rechten 
van het kind.

Or. en

Motivering

Het geschrapte gedeelte komt al aan bod in een andere overweging bij het ontwerpverslag.

Amendement 94
Anna Hedh, Silvia Costa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Voorstel van de Commissie Amendement



PE445.701v01-00 38/107 AM\823510NL.doc

NL

(15) De lidstaten moeten een beleid 
ontwikkelen en/of hun beleid aanscherpen 
om mensenhandel te voorkomen, onder 
meer met maatregelen om de vraag, die de 
voedingsbodem is voor alle vormen van 
uitbuiting, te doen afnemen en maatregelen 
om het risico dat mensen het slachtoffer 
worden van mensenhandel te verminderen, 
door middel van onderzoek, informatie, 
bewustmaking en educatie. De lidstaten 
moeten bij dergelijke initiatieven oog 
hebben voor genderkwesties en de rechten 
van het kind. Alle functionarissen die 
mogelijk in contact komen met slachtoffers 
of potentiële slachtoffers van 
mensenhandel, moeten een passende 
opleiding krijgen om dergelijke 
slachtoffers te herkennen en met hen om te 
gaan. Deze opleidingsverplichting geldt 
met name voor politiebeambten, 
grenswachten, arbeidsinspecteurs, 
gezondheidswerkers en consulair 
personeel, maar kan, afhankelijk van lokale 
omstandigheden, ook van toepassing zijn 
op andere groepen overheidspersoneel die 
bij de uitoefening van hun taak in contact 
kunnen komen met slachtoffers van 
mensenhandel.

(15) De lidstaten moeten een beleid 
ontwikkelen en/of hun beleid aanscherpen 
om mensenhandel te voorkomen, onder 
meer met maatregelen om de vraag, die de 
voedingsbodem is voor alle vormen van 
uitbuiting, te doen afnemen en maatregelen 
om het risico dat mensen het slachtoffer 
worden van mensenhandel te verminderen, 
door middel van onderzoek, inclusief 
onderzoek naar nieuwe vormen van 
mensenhandel, informatie, opleiding, 
geharmoniseerde gegevensverzameling,
bewustmaking en educatie. De lidstaten 
moeten bij dergelijke initiatieven oog 
hebben voor genderkwesties en de rechten 
van het kind. Alle functionarissen die 
mogelijk in contact komen met slachtoffers 
of potentiële slachtoffers van 
mensenhandel, moeten een passende 
opleiding krijgen om dergelijke 
slachtoffers te herkennen en met hen om te 
gaan. Deze opleidingsverplichting geldt 
met name voor politiebeambten, 
grenswachten, arbeidsinspecteurs, 
gezondheidswerkers en consulair 
personeel, maar kan, afhankelijk van lokale 
omstandigheden, ook van toepassing zijn 
op andere groepen overheidspersoneel en 
personeel van particuliere, op sociaal 
gebied werkzame instanties die bij de 
uitoefening van hun taak in contact kunnen 
komen met slachtoffers van mensenhandel.

Or. en

Amendement 95
Emine Bozkurt:

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Voorstel van de Commissie Amendement

(15) De lidstaten moeten een beleid 
ontwikkelen en/of hun beleid aanscherpen 
om mensenhandel te voorkomen, onder 
meer met maatregelen om de vraag, die de 
voedingsbodem is voor alle vormen van 
uitbuiting, te doen afnemen en maatregelen 
om het risico dat mensen het slachtoffer 

(15) De lidstaten moeten een beleid 
ontwikkelen en/of hun beleid aanscherpen 
om mensenhandel te voorkomen, onder 
meer met maatregelen om de vraag, die de 
voedingsbodem is voor alle vormen van 
uitbuiting, te doen afnemen en maatregelen 
om het risico dat mensen het slachtoffer 
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worden van mensenhandel te verminderen, 
door middel van onderzoek, informatie, 
bewustmaking en educatie. De lidstaten 
moeten bij dergelijke initiatieven oog 
hebben voor genderkwesties en de rechten 
van het kind. Alle functionarissen die 
mogelijk in contact komen met slachtoffers 
of potentiële slachtoffers van 
mensenhandel, moeten een passende 
opleiding krijgen om dergelijke 
slachtoffers te herkennen en met hen om te 
gaan. Deze opleidingsverplichting geldt 
met name voor politiebeambten, 
grenswachten, arbeidsinspecteurs, 
gezondheidswerkers en consulair 
personeel, maar kan, afhankelijk van lokale 
omstandigheden, ook van toepassing zijn 
op andere groepen overheidspersoneel die 
bij de uitoefening van hun taak in contact 
kunnen komen met slachtoffers van 
mensenhandel.

worden van mensenhandel te verminderen, 
door middel van onderzoek, informatie, 
bewustmaking en educatie. De lidstaten 
moeten bij dergelijke initiatieven oog 
hebben voor genderkwesties en de rechten 
van het kind. De lidstaten beijveren zich 
na te gaan waar de overheidssector zich 
schuldig maakt aan betrokkenheid bij of 
medeplichtigheid aan mensenhandel en 
streven er nadrukkelijk naar hieraan een 
einde te maken. Alle functionarissen die 
mogelijk in contact komen met slachtoffers 
of potentiële slachtoffers van 
mensenhandel, moeten een passende 
opleiding krijgen om dergelijke 
slachtoffers te herkennen en met hen om te 
gaan. Deze opleidingsverplichting geldt 
met name voor politiebeambten, 
grenswachten, arbeidsinspecteurs, 
gezondheidswerkers en consulair 
personeel, maar kan, afhankelijk van lokale 
omstandigheden, ook van toepassing zijn 
op andere groepen overheidspersoneel die 
bij de uitoefening van hun taak in contact 
kunnen komen met slachtoffers van 
mensenhandel. De lidstaten dienen bij 
beleidsinitiatieven, opleiding en bij het 
toezicht op en de evaluatie van de 
gevolgen van maatregelen ter bestrijding 
van de mensenhandel samen te werken 
met instellingen van maatschappelijke 
middengroepen die met slachtoffers van 
de mensenhandel werken. 

Or. en

Amendement 96
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Voorstel van de Commissie Amendement

(15) De lidstaten moeten een beleid 
ontwikkelen en/of hun beleid aanscherpen 
om mensenhandel te voorkomen, onder 
meer met maatregelen om de vraag, die de 
voedingsbodem is voor alle vormen van 
uitbuiting, te doen afnemen en maatregelen 

(15) De lidstaten moeten een beleid 
ontwikkelen en/of hun beleid aanscherpen 
om mensenhandel te voorkomen, onder 
meer met maatregelen om de vraag, die de 
voedingsbodem is voor alle vormen van 
uitbuiting, te doen afnemen en maatregelen 
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om het risico dat mensen het slachtoffer 
worden van mensenhandel te verminderen, 
door middel van onderzoek, informatie, 
bewustmaking en educatie. De lidstaten 
moeten bij dergelijke initiatieven oog 
hebben voor genderkwesties en de rechten 
van het kind. Alle functionarissen die 
mogelijk in contact komen met slachtoffers 
of potentiële slachtoffers van 
mensenhandel, moeten een passende 
opleiding krijgen om dergelijke 
slachtoffers te herkennen en met hen om te 
gaan. Deze opleidingsverplichting geldt 
met name voor politiebeambten, 
grenswachten, arbeidsinspecteurs, 
gezondheidswerkers en consulair 
personeel, maar kan, afhankelijk van lokale 
omstandigheden, ook van toepassing zijn 
op andere groepen overheidspersoneel die 
bij de uitoefening van hun taak in contact 
kunnen komen met slachtoffers van 
mensenhandel.

om het risico dat mensen het slachtoffer 
worden van mensenhandel te verminderen, 
door middel van onderzoek, informatie, 
bewustmaking en educatie. De lidstaten 
moeten bij dergelijke initiatieven oog 
hebben voor genderkwesties en de rechten 
van het kind. Alle functionarissen die 
mogelijk in contact komen met slachtoffers 
of potentiële slachtoffers van 
mensenhandel, moeten een passende 
opleiding krijgen om dergelijke 
slachtoffers te herkennen en met hen om te 
gaan. Deze opleidingsverplichting geldt 
met name voor politiebeambten, 
grenswachten, arbeidsinspecteurs, 
gezondheidswerkers en consulair 
personeel, maar kan, afhankelijk van lokale 
omstandigheden, ook van toepassing zijn 
op andere groepen overheidspersoneel die 
bij de uitoefening van hun taak in contact 
kunnen komen met slachtoffers van 
mensenhandel. De lidstaten nemen 
maatregelen om ervoor te zorgen dat er 
voor de slachtoffers van mensenhandel 
een duidelijke en uitgebreide voorlichting 
beschikbaar is voor sociale diensten, 
gezondheidszorg, opleiding, immigratie en 
rechtshandhaving.

Or. en

Amendement 97
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Voorstel van de Commissie Amendement

(15) De lidstaten moeten een beleid 
ontwikkelen en/of hun beleid aanscherpen 
om mensenhandel te voorkomen, onder 
meer met maatregelen om de vraag, die de 
voedingsbodem is voor alle vormen van 
uitbuiting, te doen afnemen en maatregelen 
om het risico dat mensen het slachtoffer 
worden van mensenhandel te verminderen, 
door middel van onderzoek, informatie, 
bewustmaking en educatie. De lidstaten 
moeten bij dergelijke initiatieven oog 

(15) De lidstaten moeten een beleid 
ontwikkelen en/of hun beleid aanscherpen 
om mensenhandel te voorkomen, onder 
meer met maatregelen om de vraag, die de 
voedingsbodem is voor alle vormen van 
uitbuiting, te doen afnemen en maatregelen 
om het risico dat mensen het slachtoffer 
worden van mensenhandel te verminderen, 
door middel van onderzoek, waaronder 
onderzoek naar nieuwe vormen van 
handel in mensen, informatie, het 
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hebben voor genderkwesties en de rechten 
van het kind. Alle functionarissen die 
mogelijk in contact komen met slachtoffers 
of potentiële slachtoffers van 
mensenhandel, moeten een passende 
opleiding krijgen om dergelijke 
slachtoffers te herkennen en met hen om te
gaan. Deze opleidingsverplichting geldt 
met name voor politiebeambten, 
grenswachten, arbeidsinspecteurs, 
gezondheidswerkers en consulair 
personeel, maar kan, afhankelijk van lokale 
omstandigheden, ook van toepassing zijn 
op andere groepen overheidspersoneel die 
bij de uitoefening van hun taak in contact 
kunnen komen met slachtoffers van 
mensenhandel.

geharmoniseerd verzamelen van gegevens 
en de uitwisseling van gegevens met ngo's 
welke gespecialiseerd zijn in de bestrijding 
van mensenhandel, bewustmaking en 
educatie. De lidstaten moeten bij dergelijke 
initiatieven oog hebben voor 
genderkwesties en de rechten van het kind.
Alle functionarissen die mogelijk in 
contact komen met slachtoffers of 
potentiële slachtoffers van mensenhandel, 
moeten een passende opleiding krijgen om 
dergelijke slachtoffers te herkennen en met 
hen om te gaan. Deze 
opleidingsverplichting geldt met name 
voor politiebeambten, grenswachten, 
arbeidsinspecteurs, gezondheidswerkers en 
consulair personeel, maar kan, afhankelijk 
van lokale omstandigheden, ook van 
toepassing zijn op andere groepen 
overheidspersoneel die bij de uitoefening 
van hun taak in contact kunnen komen met 
slachtoffers van mensenhandel.

Or. en

Amendement 98
Judith Sargentini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Voorstel van de Commissie Amendement

(15) De lidstaten moeten een beleid 
ontwikkelen en/of hun beleid aanscherpen 
om mensenhandel te voorkomen, onder 
meer met maatregelen om de vraag, die de 
voedingsbodem is voor alle vormen van 
uitbuiting, te doen afnemen en maatregelen 
om het risico dat mensen het slachtoffer 
worden van mensenhandel te verminderen, 
door middel van onderzoek, informatie, 
bewustmaking en educatie. De lidstaten 
moeten bij dergelijke initiatieven oog 
hebben voor genderkwesties en de rechten 
van het kind. Alle functionarissen die 
mogelijk in contact komen met slachtoffers 
of potentiële slachtoffers van 
mensenhandel, moeten een passende 
opleiding krijgen om dergelijke 

(15) De lidstaten moeten een beleid 
ontwikkelen en/of hun beleid aanscherpen 
om mensenhandel te voorkomen, onder 
meer met maatregelen om de vraag, die de 
voedingsbodem is voor alle vormen van 
uitbuiting, te doen afnemen en maatregelen 
om het risico dat mensen het slachtoffer 
worden van mensenhandel te verminderen, 
door middel van onderzoek, informatie, het 
verzamelen van gegevens, met volledige 
eerbiediging van de rechten van
betrokkene, bewustmaking en educatie. De 
lidstaten moeten bij dergelijke initiatieven 
oog hebben voor genderkwesties en de 
rechten van het kind. Alle functionarissen 
die mogelijk in contact komen met 
slachtoffers of potentiële slachtoffers van 
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slachtoffers te herkennen en met hen om te 
gaan. Deze opleidingsverplichting geldt 
met name voor politiebeambten, 
grenswachten, arbeidsinspecteurs, 
gezondheidswerkers en consulair 
personeel, maar kan, afhankelijk van lokale 
omstandigheden, ook van toepassing zijn 
op andere groepen overheidspersoneel die 
bij de uitoefening van hun taak in contact 
kunnen komen met slachtoffers van 
mensenhandel.

mensenhandel, moeten een passende 
opleiding krijgen om dergelijke 
slachtoffers te herkennen en met hen om te 
gaan. Deze opleidingsverplichting geldt 
met name voor politiebeambten, 
grenswachten, arbeidsinspecteurs, 
gezondheidswerkers en consulair 
personeel, maar kan, afhankelijk van lokale 
omstandigheden, ook van toepassing zijn 
op andere groepen overheidspersoneel die 
bij de uitoefening van hun taak in contact 
kunnen komen met slachtoffers van 
mensenhandel.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat het verzamelen van gegevens, met volledige eerbiediging van de rechten 
van het slachtoffer geschiedt.

Amendement 99
Vilija Blinkevičiūtė

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Voorstel van de Commissie Amendement

(15) De lidstaten moeten een beleid 
ontwikkelen en/of hun beleid aanscherpen 
om mensenhandel te voorkomen, onder 
meer met maatregelen om de vraag, die de 
voedingsbodem is voor alle vormen van 
uitbuiting, te doen afnemen en maatregelen 
om het risico dat mensen het slachtoffer 
worden van mensenhandel te verminderen, 
door middel van onderzoek, informatie, 
bewustmaking en educatie. De lidstaten 
moeten bij dergelijke initiatieven oog 
hebben voor genderkwesties en de rechten 
van het kind. Alle functionarissen die 
mogelijk in contact komen met 
slachtoffers of potentiële slachtoffers van 
mensenhandel, moeten een passende 
opleiding krijgen om dergelijke 
slachtoffers te herkennen en met hen om 
te gaan. Deze opleidingsverplichting geldt 
met name voor politiebeambten, 
grenswachten, arbeidsinspecteurs, 

(15) De lidstaten moeten een beleid 
ontwikkelen en hun beleid aanscherpen om 
mensenhandel te voorkomen, onder meer 
met maatregelen om de vraag, die de 
voedingsbodem is voor alle vormen van 
uitbuiting, te doen afnemen en maatregelen 
om het risico dat mensen het slachtoffer 
worden van mensenhandel te verminderen, 
door middel van onderzoek, informatie, 
bewustmaking en educatie alsmede 
maatregelen om een einde te maken aan 
traditionele genderspecifieke stereotypen. 
De lidstaten moeten bij dergelijke 
initiatieven oog hebben voor 
genderkwesties en de rechten van het kind.
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gezondheidswerkers en consulair 
personeel, maar kan, afhankelijk van 
lokale omstandigheden, ook van 
toepassing zijn op andere groepen 
overheidspersoneel die bij de uitoefening 
van hun taak in contact kunnen komen 
met slachtoffers van mensenhandel.

Or. lt

Amendement 100
Edit Bauer:

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

15 bis. De vergelijkbare te verzamelen 
gegevens dienen ten minste te omvatten: 
gegevens over het aantal personen die het 
slachtoffer van mensenhandel zijn 
geworden, met onder meer gegevens over 
het geslacht, leeftijd, nationaliteit van de 
slachtoffers en de vorm van de 
mensenhandel; soort diensten die van de 
slachtoffers werden verlangd, aantal 
mensenhandelaars dat werd 
aangehouden, vervolgd en veroordeeld en 
de mechanismen waarmee naar de 
nationale asielautoriteiten werd 
doorverwezen.

Or. en

Amendement 101
Anna Hedh:

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

15 bis. De lidstaten moeten betere 
systemen instellen voor het toezicht op de 
activiteiten van particuliere 
arbeidsbemiddelingbureaus, ook van 
bureaus voor de werving van 
seizoenarbeiders, op basis van de normen 
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die zijn vastgelegd in het verdrag nr. 181 
inzake particuliere 
arbeidsbemiddelingsbureaus van de IAO.

Or. en

Amendement 102
Vilija Blinkevičiūtė

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

15 bis. Alle functionarissen die mogelijk 
in contact komen met slachtoffers of 
potentiële slachtoffers van mensenhandel, 
moeten een passende opleiding krijgen om 
dergelijke slachtoffers te herkennen, met 
hen om te gaan en daarbij een 
genderspecifieke benadering te volgen. 
Deze opleidingsverplichting zou met name 
gelden voor politiebeambten, 
grenswachten, beambten van de 
migratieautoriteiten, officieren van 
justitie, advocaten, rechters en personeel 
bij rechterlijke instanties, 
arbeidsinspecteurs, sociale, kinder- en 
gezondheidswerkers en consulair 
personeel, maar kan, afhankelijk van 
lokale omstandigheden, ook van 
toepassing zijn op andere groepen 
overheidspersoneel die bij de uitoefening 
van hun taak in contact kunnen komen 
met slachtoffers of potentiële slachtoffers 
van mensenhandel.

Or. lt

Amendement 103
Georgios Papanikolaou

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

15 bis. Bij de uitvoering van deze richtlijn
moet terdege rekening worden gehouden 
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met de ontwerprichtlijn inzake de 
vaststelling van gemeenschappelijke 
voorwaarden voor de toegang en het 
verblijf van seizoenarbeiders uit derde 
landen.

Or. en

Motivering

Volgens het laatste verslag van het Office on Drugs and Crime van de Verenigde Naties zijn de 
meest voorkomende vormen van mensenhandel ten eerste de seksuele uitbuiting van vrouwen en 
kinderen (79%) en ten tweede de gedwongen tewerkstelling (18%). Tegen deze achtergrond moet 
gebruik worden gemaakt van alle beschikbare middelen en moeten alle vormen van 
mensenhandel worden bestreden.

Amendement 104
Edit Bauer:

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 ter (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

15 ter. De Commissie en de lidstaten 
moeten cliënten op grond van hun 
intenties van elkaar onderscheiden. 
Cliënten van de handel in menselijke 
organen mogen niet op één lijn worden 
gesteld met de cliënten van andere 
vormen van handel omdat in het geval 
van orgaanhandel het leven van de cliënt 
op het spel staat.

Or. en

Amendement 105
Edit Bauer:

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 quater (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

15 quater. Ambtenaren die in contact 
kunnen komen met de slachtoffers of 
potentiële slachtoffers van mensenhandel 
moeten een adequate opleiding krijgen 
voor het herkennen van en het omgaan 
met dergelijke slachtoffers. Deze 
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opleidingsverplichting moet met name 
gelden voor politiebeambten, 
grensbewakers, personen in dienst van 
detentiefaciliteiten voor migranten en 
immigratie-ambtenaren, rechters en 
justitieel personeel, arbeidsinspecteurs, 
personeel in de sociale zorg, kinderzorg 
en gezondheidszorg en consulair 
personeel, maar zou afhankelijk van de 
plaatselijke omstandigheden ook kunnen 
gelden voor andere groepen ambtenaren 
die bij hun werk geconfronteerd kunnen 
worden met slachtoffers van 
mensenhandel. 
Rechtshandhavingsambtenaren en 
officieren van justitie moeten eveneens 
een passende opleiding krijgen, om de 
internationale rechtshandhaving en 
justitiële samenwerking te bevorderen.

Or. en

Amendement 106
Edit Bauer:

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 quinquies (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

(15 quinquies) De inspectie- en 
handhavingsmechanismen in verband met 
de arbeidswetgeving moeten in alle 
lidstaten worden versterkt. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat zij over het 
noodzakelijke rechtskader beschikken en 
dat de desbetreffende mechanismen, 
opleidingsmogelijkheden en adequate 
technische hulpmiddelen beschikbaar zijn 
om hen de mogelijkheid te geven aan hun 
wettelijke verplichtingen te voldoen. 
Daarbij moeten zij ambtenaren van 
inspectieorganen, die nauw samenwerken 
met de vakbonden, in dit verband de 
verantwoordelijkheid geven en hen door 
middel van voorlichting en bewustmaking 
in staat stellen slachtoffers van 
mensenhandel te herkennen, wier 
arbeidskracht wordt uitgebuit. De 
lidstaten moeten hun samenwerking en 
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coördinatie op dit gebied op het niveau 
van de Unie intensiveren, ook in 
samenwerking met het Europees 
Economisch en Sociaal Comité, de 
Confederatie van Europese vakbonden, de 
sociale partners en andere betrokkenen. 
De Raad moet ook overwegen netwerken 
op te richten van nationale 
arbeidsinspecties.

Or. en

Amendement 107
Britta Thomsen:

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Voorstel van de Commissie Amendement

(16) In Richtlijn 2009/52/EG van 18 juni 
2009 tot vaststelling van minimumnormen 
inzake sancties en maatregelen tegen 
werkgevers van illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen  zijn sancties 
vastgesteld voor werkgevers van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen 
die, zonder te zijn beschuldigd van of 
veroordeeld voor mensenhandel, door 
iemand werk of diensten laten verrichten in 
de wetenschap dat deze persoon het 
slachtoffer van mensenhandel is. De 
lidstaten dienen daarnaast de mogelijkheid 
te overwegen sancties op te leggen aan 
eenieder die diensten, van welke aard ook, 
laat verrichten door iemand in de 
wetenschap dat deze persoon het 
slachtoffer van mensenhandel is. Deze 
ruimere strafbaarstelling zou ook kunnen 
gelden voor de werkgevers van legaal 
verblijvende onderdanen van derde landen 
en EU-onderdanen, en voor de gebruikers 
van seksuele diensten van een slachtoffer 
van mensenhandel, ongeacht hun 
nationaliteit.

(16) In Richtlijn 2009/52/EG van 18 juni 
2009 tot vaststelling van minimumnormen 
inzake sancties en maatregelen tegen 
werkgevers van illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen  zijn sancties 
vastgesteld voor werkgevers van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen 
die, zonder te zijn beschuldigd van of 
veroordeeld voor mensenhandel, door 
iemand werk of diensten laten verrichten in 
de wetenschap dat deze persoon het 
slachtoffer van mensenhandel is. De 
lidstaten dienen daarnaast de mogelijkheid 
te overwegen sancties op te leggen aan 
eenieder die diensten, van welke aard ook, 
laat verrichten door iemand in de 
wetenschap dat deze persoon het 
slachtoffer van mensenhandel is. Deze 
ruimere strafbaarstelling zou ook kunnen 
gelden voor de werkgevers van legaal 
verblijvende onderdanen van derde landen 
en EU-onderdanen, en voor de gebruikers 
van seksuele diensten van een slachtoffer 
van mensenhandel, ongeacht hun 
nationaliteit en dienen sancties in te 
voeren voor degenen die gebruik maken 
van prostitutiediensten.

Or. en
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Amendement 108
Anna Záborská:

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Voorstel van de Commissie Amendement

(16) In Richtlijn 2009/52/EG van 18 juni 
2009 tot vaststelling van minimumnormen 
inzake sancties en maatregelen tegen 
werkgevers van illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen  zijn sancties 
vastgesteld voor werkgevers van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen 
die, zonder te zijn beschuldigd van of 
veroordeeld voor mensenhandel, door 
iemand werk of diensten laten verrichten in 
de wetenschap dat deze persoon het 
slachtoffer van mensenhandel is. De 
lidstaten dienen daarnaast de mogelijkheid 
te overwegen sancties op te leggen aan 
eenieder die diensten, van welke aard ook, 
laat verrichten door iemand in de 
wetenschap dat deze persoon het 
slachtoffer van mensenhandel is. Deze 
ruimere strafbaarstelling zou ook kunnen 
gelden voor de werkgevers van legaal 
verblijvende onderdanen van derde landen 
en EU-onderdanen, en voor de gebruikers 
van seksuele diensten van een slachtoffer 
van mensenhandel, ongeacht hun 
nationaliteit.

(16) In Richtlijn 2009/52/EG van 18 juni 
2009 tot vaststelling van minimumnormen 
inzake sancties en maatregelen tegen 
werkgevers van illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen  zijn sancties 
vastgesteld voor werkgevers van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen 
die, zonder te zijn beschuldigd van of 
veroordeeld voor mensenhandel, door 
iemand werk of diensten laten verrichten in 
de wetenschap dat deze persoon het 
slachtoffer van mensenhandel is. De 
lidstaten dienen daarnaast de mogelijkheid 
te overwegen sancties op te leggen aan 
eenieder die diensten, van welke aard ook, 
laat verrichten door iemand in de 
wetenschap dat deze persoon het 
slachtoffer van mensenhandel is. Deze 
ruimere strafbaarstelling zou ook kunnen 
gelden voor de werkgevers van legaal 
verblijvende onderdanen van derde landen 
en EU-onderdanen. Er worden sancties 
ingevoerd tegen de gebruikers van 
seksuele diensten van een slachtoffer van
mensenhandel, ongeacht hun nationaliteit.

Or. en

Motivering

Op grond van de ernst van het feit dat in het te wijzigen deel van het voorschrift wordt vermeld, 
zijn sancties gerechtvaardigd.

Amendement 109
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Voorstel van de Commissie Amendement

(17) De lidstaten moeten, op de wijze die (17) De lidstaten moeten, op de wijze die 
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volgens hen het best beantwoordt aan hun 
interne organisatie, bijvoorbeeld door een 
nationaal rapporteur aan te stellen of een 
mechanisme van soortgelijke strekking in 
te stellen, voorzien in een nationaal 
controlesysteem met een minimale 
structuur voor het vervullen van een aantal 
omschreven taken, dat ten doel heeft 
tendensen op het gebied van mensenhandel 
vast te stellen, de resultaten van 
maatregelen ter bestrijding van 
mensenhandel te meten en regelmatig aan 
de bevoegde nationale autoriteiten verslag 
uit te brengen.

volgens hen het best beantwoordt aan hun 
interne organisatie, bijvoorbeeld door een 
nationaal rapporteur aan te stellen of een 
mechanisme van soortgelijke strekking in 
te stellen, voorzien in een nationaal 
controlesysteem met een minimale 
structuur voor het vervullen van een aantal 
omschreven taken, dat ten doel heeft 
tendensen op het gebied van mensenhandel 
vast te stellen, de resultaten van 
maatregelen ter bestrijding van 
mensenhandel te meten en regelmatig aan 
de bevoegde nationale autoriteiten verslag 
uit te brengen. In aanvulling op de 
nationale toezichtsystemen en 
rapportagemechanismen moet de EU-
coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel, die een plaats krijgt in het 
DG Justitie, vrijheid en veiligheid, 
bijdragen aan een doeltreffende 
samenwerking tussen de lidstaten en de 
instellingen en agentschappen van de EU 
in de strijd tegen de mensenhandel en bij 
het nemen van de juiste maatregelen op 
Europees niveau.

Or. en

Motivering

De benoeming van een EU-coördinator voor de bestrijding van mensenhandel zal bijdragen aan 
coherentie in de aanpak in alle lidstaten en zal een doeltreffende en goed zichtbare actie tegen 
de handel in mensen op EU-niveau mogelijk maken.

Amendement 110
Vilija Blinkevičiūtė

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Voorstel van de Commissie Amendement

(17) De lidstaten moeten, op de wijze die 
volgens hen het best beantwoordt aan hun 
interne organisatie, bijvoorbeeld door een 
nationaal rapporteur aan te stellen of een 
mechanisme van soortgelijke strekking in 
te stellen, voorzien in een nationaal 
controlesysteem met een minimale 
structuur voor het vervullen van een aantal 

(17) De lidstaten moeten, op de wijze die 
volgens hen het best beantwoordt aan hun 
interne organisatie, bijvoorbeeld door een 
nationaal rapporteur aan te stellen of een 
mechanisme van soortgelijke strekking in 
te stellen, voorzien in een doeltreffend 
nationaal controlesysteem met een 
minimale structuur voor het vervullen van 
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omschreven taken, dat ten doel heeft 
tendensen op het gebied van mensenhandel 
vast te stellen, de resultaten van 
maatregelen ter bestrijding van 
mensenhandel te meten en regelmatig aan 
de bevoegde nationale autoriteiten verslag 
uit te brengen.

een aantal omschreven taken, dat ten doel 
heeft tendensen op het gebied van 
mensenhandel vast te stellen, de resultaten 
van maatregelen ter bestrijding van 
mensenhandel te meten en regelmatig aan 
de bevoegde nationale autoriteiten verslag 
uit te brengen.

Or. lt

Amendement 111
Edit Bauer:

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

17 bis. De Europese Unie benoemt, onder 
de supervisie van de commissaris voor 
binnenlandse zaken en veiligheid, een 
EU-coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel voor de coördinatie van 
maatregelen en beleid van de EU op dit 
gebied, waaronder ook de activiteiten van 
het netwerk van nationale rapporteurs, 
die verslag uitbrengt aan het Europees 
Parlement. 

Or. en

Amendement 112
Edit Bauer:

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 ter (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

17 ter. De EU-coördinator voor de 
bestrijding van mensenhandel stelt op 
gezette tijden een vergelijkende studie 
samen met een evaluatie van de nationale 
actieplannen betreffende de 
mensenhandel waarin met name op de 
optimale praktijken wordt gewezen. Het 
verslag wordt voorgelegd aan het 
Europees Parlement, de nationale 
parlementen, de Commissie en de Raad.
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Or. en

Amendement 113
Britta Thomsen:

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Voorstel van de Commissie Amendement

(19) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en is in overeenstemming 
met de beginselen die met name in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie zijn erkend, inzonderheid 
de menselijke waardigheid, het verbod van 
slavernij, dwangarbeid en mensenhandel, 
het verbod van folteringen en van 
onmenselijke of vernederende 
behandelingen of bestraffingen, de rechten 
van het kind, het recht op vrijheid en 
veiligheid, de vrijheid van meningsuiting 
en van informatie, de bescherming van 
persoonsgegevens, het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en op 
een onpartijdig gerecht en het 
legaliteitsbeginsel en 
evenredigheidsbeginsel inzake delicten en 
straffen. Deze richtlijn beoogt in het 
bijzonder de onverkorte eerbiediging van 
deze rechten en beginselen te waarborgen 
en moet dienovereenkomstig worden 
uitgevoerd.

(19) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en is in overeenstemming 
met de beginselen die met name in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie zijn erkend, inzonderheid 
de gelijke positie van man en vrouw, de 
menselijke waardigheid, het verbod van 
slavernij, dwangarbeid en mensenhandel, 
het verbod van folteringen en van 
onmenselijke of vernederende 
behandelingen of bestraffingen, de rechten 
van het kind, het recht op vrijheid en 
veiligheid, de vrijheid van meningsuiting 
en van informatie, de bescherming van 
persoonsgegevens, het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en op 
een onpartijdig gerecht en het 
legaliteitsbeginsel en 
evenredigheidsbeginsel inzake delicten en 
straffen. Deze richtlijn beoogt in het 
bijzonder de onverkorte eerbiediging van 
deze rechten en beginselen te waarborgen 
en moet dienovereenkomstig worden 
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 114
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Voorstel van de Commissie Amendement

(19) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en is in overeenstemming 
met de beginselen die met name in het 
Handvest van de grondrechten van de 

(19) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en is in overeenstemming 
met de beginselen die met name in het 
Handvest van de grondrechten van de 
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Europese Unie zijn erkend, inzonderheid 
de menselijke waardigheid, het verbod van 
slavernij, dwangarbeid en mensenhandel, 
het verbod van folteringen en van 
onmenselijke of vernederende 
behandelingen of bestraffingen, de rechten 
van het kind, het recht op vrijheid en 
veiligheid, de vrijheid van meningsuiting 
en van informatie, de bescherming van 
persoonsgegevens, het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en op 
een onpartijdig gerecht en het 
legaliteitsbeginsel en 
evenredigheidsbeginsel inzake delicten en 
straffen. Deze richtlijn beoogt in het 
bijzonder de onverkorte eerbiediging van 
deze rechten en beginselen te waarborgen 
en moet dienovereenkomstig worden 
uitgevoerd.

Europese Unie zijn erkend, inzonderheid 
de gelijke positie van man en vrouw, de 
menselijke waardigheid, het verbod van 
slavernij, dwangarbeid en mensenhandel, 
het verbod van folteringen en van 
onmenselijke of vernederende 
behandelingen of bestraffingen, de rechten 
van het kind, het recht op vrijheid en 
veiligheid, de vrijheid van meningsuiting 
en van informatie, de bescherming van 
persoonsgegevens, het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en op 
een onpartijdig gerecht en het 
legaliteitsbeginsel en 
evenredigheidsbeginsel inzake delicten en 
straffen. Deze richtlijn beoogt in het 
bijzonder de onverkorte eerbiediging van 
deze rechten en beginselen te waarborgen 
en moet dienovereenkomstig worden 
uitgevoerd.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Voorstel van de Commissie Amendement

(19) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en is in overeenstemming 
met de beginselen die met name in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie zijn erkend, inzonderheid 
de menselijke waardigheid, het verbod van 
slavernij, dwangarbeid en mensenhandel, 
het verbod van folteringen en van 
onmenselijke of vernederende 
behandelingen of bestraffingen, de rechten 
van het kind, het recht op vrijheid en 
veiligheid, de vrijheid van meningsuiting 
en van informatie, de bescherming van 
persoonsgegevens, het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en op 
een onpartijdig gerecht en het 
legaliteitsbeginsel en 
evenredigheidsbeginsel inzake delicten en 
straffen. Deze richtlijn beoogt in het 

(19) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en is in overeenstemming 
met de beginselen die met name in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie zijn erkend, inzonderheid 
de menselijke waardigheid, de gelijke 
positie van man en vrouw, het verbod van 
slavernij, dwangarbeid en mensenhandel, 
het verbod van folteringen en van 
onmenselijke of vernederende 
behandelingen of bestraffingen, de rechten 
van het kind, het recht op vrijheid en 
veiligheid, de vrijheid van meningsuiting 
en van informatie, de bescherming van 
persoonsgegevens, het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en op 
een onpartijdig gerecht en het 
legaliteitsbeginsel en 
evenredigheidsbeginsel inzake delicten en 
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bijzonder de onverkorte eerbiediging van 
deze rechten en beginselen te waarborgen 
en moet dienovereenkomstig worden 
uitgevoerd.

straffen. Deze richtlijn beoogt in het 
bijzonder de onverkorte eerbiediging van 
deze rechten en beginselen te waarborgen 
en moet dienovereenkomstig worden 
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 116
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om de hierna volgende 
opzettelijke gedragingen strafbaar te 
stellen: het werven, vervoeren, 
overbrengen, huisvesten en opnemen van 
personen, daaronder begrepen het ruilen en 
overdragen van de controle over deze 
personen, door dreiging met of gebruik van 
geweld of andere vormen van dwang, door 
ontvoering, bedrog, misleiding, 
machtsmisbruik, misbruik van een 
kwetsbare positie of het verstrekken of in 
ontvangst nemen van geld of voordelen, 
teneinde iemand die controle heeft over 
een andere persoon te doen toestemmen in 
diens uitbuiting.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om de hierna volgende 
opzettelijke gedragingen strafbaar te 
stellen: het werven, vervoeren, 
overbrengen, huisvesten en opnemen van 
personen, daaronder begrepen kinderen, 
zwangere vrouwen en hun ongeboren 
kinderen, door het ruilen en overdragen 
van de controle over deze personen, door 
dreiging met of gebruik van geweld of 
andere vormen van dwang, door 
ontvoering, bedrog, misleiding, 
machtsmisbruik, misbruik van een 
kwetsbare positie of het verstrekken of in 
ontvangst nemen van geld of voordelen, 
teneinde iemand die controle heeft over 
een andere persoon te doen toestemmen in 
diens uitbuiting.

Or. en

Amendement 117
Lívia Járóka:

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Voorstel van de Commissie Amendement

3. Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting 
van prostitutie, andere vormen van 
seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid of 
dienstverlening – bedelarij daaronder 

3. Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting 
van prostitutie, andere vormen van 
seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid of 
dienstverlening – bedelarij en het gebruik 
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begrepen – slavernij en met slavernij 
vergelijkbare praktijken, dienstbaarheid, 
uitbuiting van strafbare activiteiten, en het 
wegnemen van organen.

van een afhankelijke persoon die het 
slachtoffer van mensenhandel is voor 
bedelarij, ongeacht de relatie tussen hem 
of haar en de dader daaronder begrepen,
slavernij en met slavernij vergelijkbare 
praktijken, dienstbaarheid, uitbuiting van 
strafbare activiteiten, en het wegnemen van 
organen.

Or. en

Amendement 118
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Voorstel van de Commissie Amendement

3. Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting 
van prostitutie, andere vormen van 
seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid of 
dienstverlening – bedelarij daaronder 
begrepen – slavernij en met slavernij 
vergelijkbare praktijken, dienstbaarheid, 
uitbuiting van strafbare activiteiten, en het 
wegnemen van organen.

3. Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting 
van prostitutie, andere vormen van 
seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid of 
dienstverlening – bedelarij daaronder 
begrepen – slavernij en met slavernij 
vergelijkbare praktijken, dienstbaarheid, 
uitbuiting van strafbare activiteiten, en het 
wegnemen van organen of de verkoop van 
kinderen en ongeboren kinderen voor 
illegale adoptie.

Or. en

Amendement 119
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Voorstel van de Commissie Amendement

3. Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting 
van prostitutie, andere vormen van 
seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid of 
dienstverlening – bedelarij daaronder 
begrepen – slavernij en met slavernij 
vergelijkbare praktijken, dienstbaarheid, 
uitbuiting van strafbare activiteiten, en het 
wegnemen van organen.

3. Uitbuiting van vrouwen, mannen en 
personen onder de 18 jaar omvat ten 
minste uitbuiting van prostitutie, andere 
vormen van seksuele uitbuiting, 
gedwongen arbeid of dienstverlening –
bedelarij daaronder begrepen – slavernij en 
met slavernij vergelijkbare praktijken, 
dienstbaarheid, uitbuiting van strafbare 
activiteiten, en het wegnemen van organen.
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Or. en

Motivering

Veel slachtoffers van uitbuiting, vooral in het geval van dwangarbeid, zijn ook mannen en jonge 
mensen, zodat duidelijker moet worden gemaakt dat de definitie van "uitbuiting" onafhankelijk 
van de sekse geldt.

Amendement 120
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Voorstel van de Commissie Amendement

3. Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting 
van prostitutie, andere vormen van 
seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid of 
dienstverlening – bedelarij daaronder 
begrepen – slavernij en met slavernij 
vergelijkbare praktijken, dienstbaarheid, 
uitbuiting van strafbare activiteiten, en het 
wegnemen van organen.

3. Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting 
van prostitutie, andere vormen van 
seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid of 
dienstverlening – bedelarij daaronder 
begrepen – illegale adoptie, slavernij en 
met slavernij vergelijkbare praktijken, 
dienstbaarheid, uitbuiting van strafbare 
activiteiten, zoals drugscriminaliteit, 
kleine criminaliteit, enz., en het wegnemen 
van organen of de mensenhandel met als 
oogmerk het huwelijk of gedwongen 
huwelijk.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Voorstel van de Commissie Amendement

3. Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting 
van prostitutie, andere vormen van 
seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid of 
dienstverlening – bedelarij daaronder 
begrepen – slavernij en met slavernij 
vergelijkbare praktijken, dienstbaarheid, 
uitbuiting van strafbare activiteiten, en het 
wegnemen van organen.

3. Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting 
van prostitutie, andere vormen van 
seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid of 
dienstverlening - bedelarij daaronder 
begrepen - slavernij en met slavernij 
vergelijkbare praktijken, dienstbaarheid, 
uitbuiting van strafbare activiteiten, en het 
wegnemen van organen, cellen, weefsel en 
lichaamsdelen.

Or. en
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Motivering

Het is verstandig ook het wegnemen van cellen, weefsel en lichaamsdelen op te nemen in de 
definitie van "uitbuiting".

Amendement 122
Britta Thomsen:

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4

Voorstel van de Commissie Amendement

4. Indien een van de in lid 1 genoemde 
middelen is gebruikt, kan het slachtoffer 
van mensenhandel niet worden geacht in 
de beoogde of daadwerkelijke uitbuiting te 
hebben toegestemd.

4. In ieder geval doet het niet terzake of
het slachtoffer van mensenhandel geacht 
wordt in de beoogde of daadwerkelijke 
uitbuiting te hebben toegestemd.

Or. en

Amendement 123
Georgios Papanikolaou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 5

Voorstel van de Commissie Amendement

5. De in lid 1 bedoelde handelingen die 
betrekking hebben op een minderjarige zijn 
strafbaar als mensenhandel, ook indien 
geen van de in lid 1 genoemde middelen is 
gebruikt.

5. De in lid 1 bedoelde handelingen die 
betrekking hebben op een minderjarige of 
een persoon die permanent of tijdelijk lijdt 
aan een ernstige geestesstoornis of 
psychische aandoening die zijn of haar 
eigen wil aantast, zijn strafbaar als 
mensenhandel, ook indien geen van de in 
lid 1 genoemde middelen is gebruikt.

Or. en

Amendement 124
Anna Hedh:

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 - lid 6 bis (nieuw)
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Voorstel van de Commissie Amendement

6 bis. Voor de toepassing van deze 
richtlijn wordt onder "voogd" verstaan: 
een persoon die door de bevoegde 
autoriteiten is benoemd om een kind 
zonder begeleiding bij te staan en te 
vertegenwoordigen teneinde de belangen 
van dit kind zo goed mogelijk te dienen, 
terwijl onder "wettelijk 
vertegenwoordiger"wordt verstaan: een 
persoon die door de bevoegde autoriteiten 
is benoemd om, indien nodig, ten behoeve 
van het kind in rechte op te treden.

Or. en

Amendement 125
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4

Voorstel van de Commissie Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat op de 
in artikel 2 bedoelde feiten een maximum 
van ten minste vijf tot tien jaar 
gevangenisstraf wordt gesteld. 

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de juiste straf 
wordt gegeven. Het staat de lidstaten vrij 
overeenkomstig de eigen strafwetgeving 
sancties vast te stellen. 

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
maximum van ten minste tien jaar 
gevangenisstraf wordt gesteld op de in 
artikel 2 bedoelde feiten indien die in een 
van de volgende omstandigheden zijn 
gepleegd: 
a) het strafbare feit is gepleegd door een 
ambtenaar bij de uitoefening van diens 
taken;
b) het strafbare feit is gepleegd ten 
aanzien van een bijzonder kwetsbaar 
slachtoffer,  waaronder in deze richtlijn in 
elk geval een minderjarige wordt 
verstaan, alsmede een volwassene die op 
het ogenblik waarop het misdrijf wordt 
gepleegd, bijzonder kwetsbaar is wegens 
zwangerschap, gezondheidsproblemen of 
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een handicap;
c) het strafbare feit is gepleegd in het 
kader van een criminele organisatie in de 
zin van Kaderbesluit 2008/841/JBZ;
d) het leven van het slachtoffer is 
opzettelijk of door grove nalatigheid in 
gevaar gebracht; 
e) het strafbare feit is gepaard gegaan met 
ernstige geweldpleging of heeft het 
slachtoffer zeer ernstig letsel toegebracht.
3. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat op 
de in artikel 3 bedoelde feiten 
doeltreffende, evenredige en 
afschrikkende strafrechtelijke sancties 
worden gesteld, die kunnen leiden tot 
overlevering. 

Or. en

Motivering

Harmonisering van sancties is niet acceptabel en dient onder het subsidiariteitsbeginsel te 
blijven vallen. 

Amendement 126
Lívia Járóka:

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter b

Voorstel van de Commissie Amendement

b) het strafbare feit is gepleegd ten aanzien 
van een bijzonder kwetsbaar slachtoffer, 
waaronder in deze richtlijn in elk geval een 
minderjarige wordt verstaan, alsmede een 
volwassene die op het ogenblik waarop het 
misdrijf wordt gepleegd, bijzonder 
kwetsbaar is wegens zwangerschap, 
gezondheidsproblemen of een handicap;

b) het strafbare feit is gepleegd ten aanzien 
van een bijzonder kwetsbaar slachtoffer, 
waaronder in deze richtlijn in elk geval een 
minderjarige wordt verstaan, alsmede een 
volwassene die op het ogenblik waarop het 
misdrijf wordt gepleegd, bijzonder 
kwetsbaar is wegens gender,
zwangerschap, gezondheidsproblemen, een 
handicap of indien het slachtoffer is 
onderworpen aan een gedwongen gebruik 
van verdovende middelen of 
geneesmiddelen, marteling, verkrachting 
of andere ernstige vormen van 
psychologisch, fysiek of seksueel geweld;

Or. en
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Amendement 127
Britta Thomsen:

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter b

Voorstel van de Commissie Amendement

b) het strafbare feit is gepleegd ten aanzien 
van een bijzonder kwetsbaar slachtoffer, 
waaronder in deze richtlijn in elk geval een 
minderjarige wordt verstaan, alsmede een 
volwassene die op het ogenblik waarop het 
misdrijf wordt gepleegd, bijzonder 
kwetsbaar is wegens zwangerschap, 
gezondheidsproblemen of een handicap;

b) het strafbare feit is gepleegd ten aanzien 
van een bijzonder kwetsbaar slachtoffer, 
waaronder in deze richtlijn in elk geval een 
minderjarige wordt verstaan, alsmede een 
volwassene die op het ogenblik waarop het 
misdrijf wordt gepleegd, bijzonder 
kwetsbaar is wegens gender, 
zwangerschap, gezondheidsproblemen of 
een handicap, immigratiestatus;

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter b

Voorstel van de Commissie Amendement

b) het strafbare feit is gepleegd ten aanzien 
van een bijzonder kwetsbaar slachtoffer, 
waaronder in deze richtlijn in elk geval een 
minderjarige wordt verstaan, alsmede een 
volwassene die op het ogenblik waarop het 
misdrijf wordt gepleegd, bijzonder 
kwetsbaar is wegens zwangerschap, 
gezondheidsproblemen of een handicap;

b) het strafbare feit is gepleegd ten aanzien 
van een bijzonder kwetsbaar slachtoffer, 
waaronder in deze richtlijn in elk geval een 
minderjarige wordt verstaan, alsmede een 
volwassene die op het ogenblik waarop het 
misdrijf wordt gepleegd, bijzonder 
kwetsbaar is wegens gender, 
zwangerschap, gezondheidsproblemen, een 
handicap en immigratiestatus;

Or. en

Amendement 129
Georgios Papanikolaou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter b

Voorstel van de Commissie Amendement
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b) het strafbare feit is gepleegd ten aanzien 
van een bijzonder kwetsbaar slachtoffer, 
waaronder in deze richtlijn in elk geval een 
minderjarige wordt verstaan, alsmede een 
volwassene die op het ogenblik waarop het 
misdrijf wordt gepleegd, bijzonder 
kwetsbaar is wegens zwangerschap, 
gezondheidsproblemen of een handicap;

b) het strafbare feit is gepleegd ten aanzien 
van een bijzonder kwetsbaar slachtoffer, 
waaronder in deze richtlijn in elk geval een 
minderjarige wordt verstaan, alsmede een 
volwassene die op het ogenblik waarop het 
misdrijf wordt gepleegd, bijzonder 
kwetsbaar is wegens zwangerschap, 
gezondheidsproblemen of een geestelijke 
of lichamelijke handicap;

Or. en

Amendement 130
Georgios Papanikolaou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter d

Voorstel van de Commissie Amendement

d) het leven van het slachtoffer is 
opzettelijk of door grove nalatigheid in 
gevaar gebracht;

d) het strafbare feit heeft het leven van het 
slachtoffer opzettelijk of door nalatigheid 
in gevaar gebracht;

Or. en

Amendement 131
Britta Thomsen:

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter e

Voorstel van de Commissie Amendement

e) het strafbare feit is gepaard gegaan met 
ernstige geweldpleging of heeft het 
slachtoffer zeer ernstig letsel toegebracht.

e) het strafbare feit is gepaard gegaan met 
ernstige geweldpleging, met inbegrip van 
geweld van mannen tegen vrouwen,of 
heeft het slachtoffer zeer ernstig letsel 
toegebracht.

Or. en

Amendement 132
Edit Bauer:

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 2 bis (nieuw)
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Voorstel van de Commissie Amendement

2 bis. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om er voor te zorgen dat de 
opbrengsten en winsten van de strafbare 
feiten die in deze richtlijn worden 
genoemd, worden ingenomen en in beslag 
worden genomen.

Or. en

Amendement 133
Emine Bozkurt:

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 2 ter (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

2 ter. De lidstaten moeten de 
noodzakelijke maatregelen nemen om 
ervoor te zorgen dat de opbrengsten en 
winsten van de strafbare feiten die in deze 
richtlijn worden genoemd, worden 
ingenomen en in beslag worden genomen. 
In verband hiermee is een intensieve 
grensoverschrijdende samenwerking 
tussen de politieautoriteiten, de justitiële 
autoriteiten en financiële instanties van 
de lidstaten alsmede samenwerking met 
Europol en Eurojust van essentieel 
belang.

Or. en

Amendement 134
Edit Bauer:

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 quater (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

2 quater. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
inkomsten en winsten die op grond van 
deze richtlijn worden ingenomen en in 
beslag genomen worden gebruikt voor 
hulp aan en bescherming van 
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slachtoffers, met inbegrip van 
schadevergoeding aan slachtoffers en 
rechtshandhavingmaatregelen in de strijd 
tegen de mensenhandel. 

Or. en

Amendement 135
Salvatore Iacolino

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 3 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

3 bis. De lidstaten nemen op grond van 
bepalingen die het innemen of in beslag 
nemen van activa die in het bezit van de 
dader zijn maatregelen waarmee deze 
vermogensonderdelen gebruikt worden 
voor opleidings- en hulpmaatregelen. De 
desbetreffende opbrengsten kunnen voor 
de financiële ondersteuning van de 
slachtoffers worden gebruikt. 

Or. it

Motivering

Het gebruik van de in beslag genomen of ingenomen vermogensonderdelen plus de opbrengsten 
ten behoeve van de slachtoffers van het strafbare feit dient ter ondersteuning van de slachtoffers, 
opdat hulp in dit verband gegarandeerd wordt.

Amendement 136
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Voorstel van de Commissie Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
rechtspersoon aansprakelijk kan worden 
gesteld voor een in de artikelen 2 en 3 
bedoeld strafbaar feit, te zijnen voordele 
gepleegd door een persoon die individueel 
of als deel van een orgaan van de 
rechtspersoon optreedt en bij de 
rechtspersoon een leidende positie heeft, 

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen en is ervoor verantwoordelijk 
dat gegarandeerd wordt dat een 
rechtspersoon aansprakelijk kan worden 
gesteld voor een strafbaar feit zoals 
bedoeld in de artikelen 2 en 3 te zijnen 
voordele gepleegd door een persoon die 
individueel of als deel van een orgaan van 
de rechtspersoon optreedt en bij de 



AM\823510NL.doc 63/107 PE445.701v01-00

NL

die gebaseerd is op: rechtspersoon een leidende positie heeft, 
die gebaseerd is op:

Or. en

Amendement 137
Georgios Papanikolaou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

c bis) of van een andere persoon die in 
opdracht van de hierboven genoemde 
personen handelt.

Or. en

Amendement 138
Anna Hedh, Silvia Costa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 - lid 1 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

1 bis. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen ter waarborging van het 
recht van het slachtoffer op een 
daadwerkelijke schadeloosstelling, ook 
indien degene die de schade heeft 
veroorzaakt niet beschikt over activa die 
geëxecuteerd kunnen worden.

Or. en

Amendement 139
Edit Bauer:

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 - lid 1 ter (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

1 ter. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om er voor te zorgen dat de 
opbrengsten en winsten van de strafbare 
feiten die in deze richtlijn worden 
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genoemd, worden ingenomen en in beslag 
worden genomen.

Or. en

Amendement 140
Edit Bauer:

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 quater (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

1quater. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
inkomsten en winsten die op grond van 
deze richtlijn worden ingenomen en in 
beslag genomen worden gebruikt voor 
hulp aan en bescherming van 
slachtoffers, met inbegrip van 
schadevergoeding aan slachtoffers en 
rechtshandhavingmaatregelen in de strijd 
tegen de mensenhandel. 

Or. en

Amendement 141
Edit Bauer:

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Voorstel van de Commissie Amendement

De lidstaten voorzien, in overeenstemming 
met de grondbeginselen van hun 
rechtsstelsel, in de mogelijkheid dat
slachtoffers van mensenhandel niet worden 
vervolgd en bestraft wegens gedwongen 
betrokkenheid bij criminele activiteiten die 
een rechtstreeks gevolg is van een van de 
in artikel 2 bedoelde, jegens hen gepleegde 
handelingen.

De lidstaten gaan niet over tot vervolging 
van en leggen evenmin sancties op aan 
slachtoffers van mensenhandel wegens 
gedwongen betrokkenheid bij criminele 
activiteiten overeenkomstig de nationale 
wettelijke voorschriften betreffende 
prostitutie of immigratie en/of hun 
betrokkenheid bij andere onwettige 
handelingen, die een rechtstreeks gevolg is 
van een van de in artikel 2 bedoelde, jegens 
hen gepleegde handelingen.

Or. en

Amendement 142
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Britta Thomsen:

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Voorstel van de Commissie Amendement

De lidstaten voorzien, in overeenstemming 
met de grondbeginselen van hun 
rechtsstelsel, in de mogelijkheid dat
slachtoffers van mensenhandel niet worden 
vervolgd en bestraft wegens gedwongen 
betrokkenheid bij criminele activiteiten die 
een rechtstreeks gevolg is van een van de 
in artikel 2 bedoelde, jegens hen gepleegde 
handelingen.

De lidstaten gaan, in overeenstemming 
met de grondbeginselen van hun 
rechtsorde, niet over tot vervolging of 
bestraffing van slachtoffers van 
mensenhandel wegens gedwongen 
betrokkenheid bij criminele activiteiten die 
een rechtstreeks gevolg is van een van de 
in artikel 2 bedoelde, jegens hen gepleegde 
handelingen.

Or. en

Amendement 143
Britta Thomsen:

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
onderzoek naar of de vervolging van in de 
artikelen 2 en 3 bedoelde strafbare feiten 
niet afhangt van de door een slachtoffer 
gedane aangifte of ingediende klacht, en 
dat de strafprocedure zelfs kan worden 
voortgezet indien het slachtoffer zijn 
verklaring intrekt.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
onderzoek naar of de vervolging van in de 
artikelen 2 en 3 bedoelde strafbare feiten 
niet afhangt van de door een slachtoffer 
gedane aangifte of ingediende klacht, en 
dat de strafprocedure zelfs kan worden 
voortgezet indien het slachtoffer zijn 
verklaring intrekt. In dit geval moet het 
initiatief voor passende hulp- en 
beschermingsmaatregelen worden 
genomen en/of moeten dergelijke 
maatregelen gehandhaafd blijven.

Or. en

Amendement 144
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement
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1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
onderzoek naar of de vervolging van in de 
artikelen 2 en 3 bedoelde strafbare feiten 
niet afhangt van de door een slachtoffer 
gedane aangifte of ingediende klacht, en 
dat de strafprocedure zelfs kan worden 
voortgezet indien het slachtoffer zijn 
verklaring intrekt.

1. De lidstaten zorgen er overeenkomstig 
hun nationale wettelijke voorschriften 
voor dat het onderzoek naar of de 
vervolging van in de artikelen 2 en 3 
bedoelde strafbare feiten niet afhangt van 
de door een slachtoffer gedane aangifte of 
ingediende klacht, en dat zelfs indien het 
slachtoffer zijn verklaring intrekt de 
strafprocedure kan worden voortgezet .

Or. en

Amendement 145
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Voorstel van de Commissie Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
vervolging van een in de artikelen 2 en 3 
bedoeld strafbaar feit lang genoeg nadat 
het slachtoffer meerderjarig is geworden 
kan worden ingesteld.

2. De lidstaten nemen overeenkomstig hun 
nationale wettelijke voorschriften de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat de vervolging van een in de artikelen 2 
en 3 bedoeld strafbaar feit lang genoeg 
nadat het slachtoffer meerderjarig is 
geworden kan worden ingesteld.

Or. en

Amendement 146
Edit Bauer:

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 - lid 2 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

2 bis. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om te waarborgen dat er zo 
snel mogelijk bewijsmateriaal wordt 
vergaard en vastgelegd door middel van 
bijvoorbeeld video-opnamen van de 
verklaringen van slachtoffers.

Or. en

Amendement 147
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Britta Thomsen:

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Voorstel van de Commissie Amendement

3. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
personen, eenheden of diensten die belast 
zijn met het onderzoek naar of de 
vervolging van de in de artikelen 2 en 3 
bedoelde strafbare feiten, de hiertoe 
vereiste opleiding krijgen.

3. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
personen, eenheden of diensten die belast 
zijn met het onderzoek naar of de 
vervolging van de in de artikelen 2 en 3 
bedoelde strafbare feiten, de hiertoe 
vereiste opleiding krijgen op de punten 
mensenrechten, rechten van de vrouw en 
gelijke rechten van mannen en vrouwen.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Voorstel van de Commissie Amendement

3. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
personen, eenheden of diensten die belast 
zijn met het onderzoek naar of de 
vervolging van de in de artikelen 2 en 3 
bedoelde strafbare feiten, de hiertoe 
vereiste opleiding krijgen.

3. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
personen, eenheden of diensten die belast 
zijn met het onderzoek naar of de 
vervolging van de in de artikelen 2 en 3 
bedoelde strafbare feiten, de hiertoe 
vereiste opleiding krijgen op de punten 
mensenrechten, rechten van de vrouw en 
gelijke rechten van mannen en vrouwen.

Or. en

Amendement 149
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Voorstel van de Commissie Amendement

3. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
personen, eenheden of diensten die belast 

3. De lidstaten nemen overeenkomstig hun 
nationale wettelijke voorschriften de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
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zijn met het onderzoek naar of de 
vervolging van de in de artikelen 2 en 3 
bedoelde strafbare feiten, de hiertoe 
vereiste opleiding krijgen.

dat de personen, eenheden of diensten die 
belast zijn met het onderzoek naar of de 
vervolging van de in de artikelen 2 en 3 
bedoelde strafbare feiten, de hiertoe 
vereiste opleiding krijgen.

Or. en

Amendement 150
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Voorstel van de Commissie Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
personen, eenheden en diensten die zijn 
belast met het onderzoek of de vervolging 
betreffende de in de artikelen 2 en 3 
bedoelde strafbare feiten, beschikken over 
doeltreffende recherchemiddelen, zoals die 
welke ter zake van georganiseerde en 
andere zware criminaliteit worden 
gebruikt.

4. De lidstaten nemen overeenkomstig hun 
nationale wettelijke voorschriften de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat personen, eenheden en diensten die zijn 
belast met het onderzoek of de vervolging 
betreffende de in de artikelen 2 en 3 
bedoelde strafbare feiten, beschikken over 
doeltreffende recherchemiddelen, zoals die 
welke ter zake van georganiseerde en 
andere zware criminaliteit worden 
gebruikt.

Or. en

Amendement 151
Salvatore Iacolino

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 - lid 4 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

4 bis. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de strafbare feiten 
zoals bedoeld in de artikelen 2 en 3 door 
gemeenschappelijk onderzoek, coördinatie 
van de strafvervolging en rechtshulp 
worden vervolgd, wat in samenwerking 
met Europol en Eurojust dient te 
geschieden. 

Or. it
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Motivering

Wegens het vaak transnationale karakter van de desbetreffende strafbare feiten is het 
overduidelijk vereist dat de maatregelen ter vervolging van de daders in het kader van 
samenwerking tussen de lidstaten en de instanties Europol en Eurojust plaatsvinden.

Amendement 152
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Voorstel van de Commissie Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te voorzien in hun 
rechtsmacht ten aanzien van een in de 
artikelen 2 en 3 bedoeld strafbaar feit dat:

1. Elke lidstaat neemt overeenkomstig zijn 
nationale wettelijke voorschriften de 
nodige maatregelen om zijn rechtsmacht 
vast te stellen voor een strafbaar feit zoals 
bedoeld in de artikelen 2 en 3, wanneer:

Or. en

Amendement 153
Salvatore Iacolino

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Voorstel van de Commissie Amendement

(b) is gepleegd door een eigen onderdaan 
dan wel door iemand die gewoonlijk op 
hun grondgebied verblijft; of

(b) is gepleegd door een eigen onderdaan 
dan wel door iemand die gewoonlijk op 
hun grondgebied verblijft of zich om 
andere redenen daar ophoudt; of

Or. it

Motivering

De bepaling "plaats waar iemand gewoonlijk verblijft" moet worden aangevuld met de "plaats 
op het grondgebied van een lidstaat waar de dader zich ophoudt", zodat de rechtsmacht van een 
lidstaat op legitieme wijze kan worden uitgebreid tot de in het voorstel vermelde feiten, in het 
belang van de slachtoffers van het strafbare feit.

Amendement 154
Salvatore Iacolino

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – punt 1 – letter c
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Voorstel van de Commissie Amendement

c) is gepleegd tegen een van hun 
onderdanen of tegen een persoon die 
gewoonlijk op hun grondgebied verblijft; 
of 

c) is gepleegd tegen een van hun 
onderdanen of tegen een persoon die 
gewoonlijk op hun grondgebied verblijft of 
zich om andere redenen daar ophoudt; of

Or. it

Motivering

De bepaling "plaats waar iemand gewoonlijk verblijft" moet worden aangevuld met de "plaats 
op het grondgebied van een lidstaat waar de dader zich ophoudt", zodat de rechtsmacht van een 
lidstaat op legitieme wijze kan worden uitgebreid tot de in het voorstel vermelde feiten, in het 
belang van de slachtoffers van het strafbare feit.

Amendement 155
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
slachtoffers gedurende een passende 
periode vóór, tijdens en na de 
strafprocedure worden bijgestaan en aldus 
hun rechten kunnen uitoefenen zoals 
bepaald in Kaderbesluit 2001/220/JBZ van 
de Raad van 15 maart 2001 inzake de 
status van slachtoffers in de strafprocedure, 
en in deze richtlijn.

1. De lidstaten nemen op de door de 
nationale regering geschikt bevonden 
wijze de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat slachtoffers gedurende een 
passende periode vóór, tijdens en na de 
strafprocedure worden bijgestaan en aldus 
hun rechten kunnen uitoefenen zoals 
bepaald in Kaderbesluit 2001/220/JBZ van 
de Raad van 15 maart 2001 inzake de 
status van slachtoffers in de strafprocedure, 
en in deze richtlijn.

Or. en

Amendement 156
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Voorstel van de Commissie Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
bevoegde autoriteiten die over een 

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
bevoegde autoriteiten die over een 
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aanwijzing beschikken dat iemand het 
slachtoffer zou kunnen zijn geworden van 
een in de artikelen 2 en 3 bedoeld strafbaar 
feit, de betrokkene terstond bijstand en 
ondersteuning verlenen.

aanwijzing beschikken dat iemand het 
slachtoffer zou kunnen zijn geworden van 
een in de artikelen 2 en 3 bedoeld strafbaar 
feit, de betrokkene terstond bijstand en 
ondersteuning verlenen. Slachtoffers van 
mensenhandel hebben recht op bijstand, 
bescherming en toegang tot een tijdelijke 
verblijfsvergunning, ongeacht hun 
bereidheid om mee te werken in 
strafprocedures. 

Or. en

Motivering

Slachtoffers moeten om veiligheidsredenen bescherming en, voorzover noodzakelijk, een 
tijdelijke verblijfsvergunning krijgen voor de duur van de strafprocedure.

Amendement 157
Anna Hedh, Silvia Costa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Voorstel van de Commissie Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te voorzien in 
mechanismen die het mogelijk maken om, 
in samenwerking met bevoegde 
hulpverleningsorganisaties, de slachtoffers 
spoedig te identificeren, bij te staan en te 
steunen.

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te voorzien in 
mechanismen die het mogelijk maken om, 
in samenwerking met bevoegde 
hulpverleningsorganisaties, inclusief 
erkende ngo's die op dit gebied actief zijn, 
de slachtoffers spoedig te identificeren, bij 
te staan en te steunen. Tot die maatregelen 
behoren de ondersteuning van de 
ontwikkeling van algemene EU-
protocollen voor de identificatie van 
slachtoffers van mensenhandel, via de 
uitwisseling van beste praktijken tussen 
alle relevante actoren, met name 
openbare en particuliere sociale diensten.

Or. en

Amendement 158
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4
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Voorstel van de Commissie Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te voorzien in 
mechanismen die het mogelijk maken om, 
in samenwerking met bevoegde 
hulpverleningsorganisaties, de slachtoffers 
spoedig te identificeren, bij te staan en te 
steunen. 

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te voorzien in 
mechanismen die het mogelijk maken om, 
in samenwerking met bevoegde 
hulpverleningsorganisaties, de slachtoffers 
spoedig te identificeren, bij te staan en te 
steunen. De lidstaten werken nauw samen 
met organisaties van de civil society, 
inclusief organisaties die diensten 
verlenen aan slachtoffers van 
mensenhandel, mannelijk geweld tegen 
vrouwen en diverse vormen van 
uitbuiting, met inbegrip van seksuele 
uitbuiting.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Voorstel van de Commissie Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te voorzien in 
mechanismen die het mogelijk maken om, 
in samenwerking met bevoegde 
hulpverleningsorganisaties, de slachtoffers 
spoedig te identificeren, bij te staan en te 
steunen.

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te voorzien in 
mechanismen die het mogelijk maken om, 
in samenwerking met bevoegde 
hulpverleningsorganisaties, de slachtoffers 
spoedig te identificeren, bij te staan en te 
steunen. De lidstaten werken nauw samen 
met de organisaties van de civil society, 
inclusief organisaties die diensten 
verlenen aan slachtoffers van 
mensenhandel, mannelijk geweld tegen 
vrouwen en diverse vormen van 
uitbuiting, met inbegrip van seksuele 
uitbuiting.

Or. en

Amendement 160
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn



AM\823510NL.doc 73/107 PE445.701v01-00

NL

Artikel 10 – lid 4

Voorstel van de Commissie Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te voorzien in 
mechanismen die het mogelijk maken om, 
in samenwerking met bevoegde 
hulpverleningsorganisaties, de slachtoffers 
spoedig te identificeren, bij te staan en te 
steunen.

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te voorzien in 
mechanismen die het mogelijk maken om, 
in samenwerking met bevoegde 
hulpverleningsorganisaties, met inbegrip 
van organisaties die diensten verlenen 
aan slachtoffers van mensenhandel, 
mannelijk geweld tegen vrouwen en 
diverse vormen van uitbuiting, de 
slachtoffers spoedig te identificeren, bij te 
staan en te steunen.

Or. en

Amendement 161
Judith Sargentini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Voorstel van de Commissie Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te voorzien in 
mechanismen die het mogelijk maken om, 
in samenwerking met bevoegde 
hulpverleningsorganisaties, de slachtoffers 
spoedig te identificeren, bij te staan en te 
steunen.

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te voorzien in 
mechanismen die het mogelijk maken om, 
in samenwerking met bevoegde 
hulpverleningsorganisaties, de slachtoffers 
spoedig te identificeren, bij te staan en te 
steunen, waarbij de slachtoffers bedenk-
en hersteltijd moet worden gelaten, zodat 
zij afstand kunnen nemen van de daders 
van het misdrijf. 

Or. en

Motivering

Bij de bijstandsverlening aan de slachtoffers van mensenhandel dient rekening te worden 
gehouden met het feit dat de letsels van de slachtoffers van fysieke zowel als van psychische aard 
zijn en dat de slachtoffers tijd nodig hebben om zich te herstellen, voordat zij verklaringen 
kunnen afleggen en als getuige kunnen optreden.

Amendement 162
Judith Sargentini

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 10 - lid 4 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

4 bis. Zodra de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat vastgesteld hebben dat een 
persoon het slachtoffer is van 
mensenhandel, onderzoeken de lidstaten 
of het slachtoffer geen verblijfstitel moet 
krijgen, conform de bepalingen van 
Richtlijn 2004/81/EG van de Raad 
betreffende de verblijfstitel die in ruil voor 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten wordt afgegeven aan 
onderdanen van derde landen die het 
slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp 
hebben gekregen bij illegale immigratie.

Or. en

Motivering

Er dient in dit artikel uitdrukkelijk te worden verwezen naar Richtlijn 2004/81/EG, waarin de 
bijstandsverlening aan en de bescherming van de slachtoffers van mensenhandel worden 
behandeld.

Amendement 163
Emine Bozkurt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 - lid 4 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

4 bis. De lidstaten zetten een 
verwijzingssysteem ("referral 
mechanism") op via hetwelk de
overheidsinstanties de slachtoffers van 
mensenhandel verwijzen naar de 
relevante hulpverleningsbureaus en 
-organisaties, zodat de slachtoffers 
worden geïdentificeerd en de verzorging 
en het advies krijgen die zij nodig hebben.
Dit impliceert dat alle nodige maatregelen 
worden getroffen om personen die 
internationale bescherming nodig hebben 
conform de artikelen 9 en 15 van Richtlijn 
2004/83/EG van de Raad van 29 april 
2004 inzake minimumnormen voor de 
erkenning van onderdanen van derde 
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landen en staatlozen als vluchteling of als 
persoon die anderszins internationale 
bescherming behoeft, en de inhoud van de 
verleende bescherming1, deze 
bescherming te bieden, en dat de 
samenwerking tussen de 
rechtshandhavingsinstanties en de 
nationale asielautoriteiten wordt 
gewaarborgd.
__________
1 PB L 304 van 30.9.2004, blz. 12.

Or. en

Amendement 164
Emine Bozkurt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 ter (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

4 bis. De lidstaten zien erop toe dat de 
onafhankelijke hulpverleningorganisaties 
en de dienstverleners die zich 
bezighouden met slachtoffers van 
mensenhandel duurzaam zijn, en 
bevorderen het opzetten, in samenwerking 
met de EU-coördinator voor de bestrijding 
van mensenhandel, van een pan-Europees 
netwerk van organisaties die zorgen voor 
rechtstreekse bijstandsverlening en steun 
aan slachtoffers.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Voorstel van de Commissie Amendement

5. De in lid 2 bedoelde bijstand en 
ondersteuning worden na informatie en in 
overleg verleend en garanderen ten minste 
een levensstandaard die de slachtoffers in 
staat stelt in hun onderhoud te voorzien via 

5. De in de leden 2 en 3 bedoelde bijstand 
en ondersteuning worden na informatie en 
in overleg verleend en garanderen een 
permanente verblijfsvergunning en ten 
minste een levensstandaard die de 
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maatregelen als een geschikte en veilige 
verblijfplaats en materiële bijstand, 
alsmede de noodzakelijke medische 
behandelingen waaronder psychologische 
bijstand, advies en informatie, en indien 
nodig vertaling en vertolking. De lidstaten 
behartigen de belangen van slachtoffers 
met speciale behoeften.

slachtoffers in staat stelt in hun onderhoud 
te voorzien via maatregelen als een 
geschikte en veilige verblijfplaats en 
materiële bijstand, alsmede de 
noodzakelijke medische behandelingen 
waaronder psychologische bijstand, advies 
en informatie, en indien nodig vertaling en 
vertolking. De lidstaten behartigen de 
belangen van slachtoffers met speciale
behoeften.

Or. en

Amendement 166
Anna Záborská

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Voorstel van de Commissie Amendement

5. De in lid 2 bedoelde bijstand en 
ondersteuning worden na informatie en in 
overleg verleend en garanderen ten minste 
een levensstandaard die de slachtoffers in 
staat stelt in hun onderhoud te voorzien via 
maatregelen als een geschikte en veilige 
verblijfplaats en materiële bijstand, 
alsmede de noodzakelijke medische 
behandelingen waaronder psychologische 
bijstand, advies en informatie, en indien 
nodig vertaling en vertolking. De lidstaten 
behartigen de belangen van slachtoffers 
met speciale behoeften.

5. De in lid 2 bedoelde bijstand en 
ondersteuning worden na informatie en in 
overleg verleend en garanderen ten minste 
een levensstandaard die de slachtoffers in 
staat stelt in hun onderhoud te voorzien via 
maatregelen als een geschikte en veilige 
verblijfplaats en materiële bijstand, 
alsmede de noodzakelijke medische 
behandelingen, psychologische en 
geestelijke bijstand, advies en informatie, 
en indien nodig vertaling en vertolking. De 
lidstaten behartigen de belangen van 
slachtoffers met speciale behoeften.

Or. en

Motivering

Geestelijke hulp draagt samen met de andere in deze bepaling vermelde elementen bij aan 
effectieve steun en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel.

Amendement 167
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Voorstel van de Commissie Amendement
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5. De in lid 2 bedoelde bijstand en 
ondersteuning worden na informatie en in 
overleg verleend en garanderen ten minste 
een levensstandaard die de slachtoffers in 
staat stelt in hun onderhoud te voorzien via 
maatregelen als een geschikte en veilige 
verblijfplaats en materiële bijstand, 
alsmede de noodzakelijke medische 
behandelingen waaronder psychologische 
bijstand, advies en informatie, en indien 
nodig vertaling en vertolking. De lidstaten 
behartigen de belangen van slachtoffers 
met speciale behoeften.

5. De in lid 2 bedoelde bijstand en 
ondersteuning worden na informatie en in 
overleg verleend en garanderen ten minste 
een levensstandaard die de slachtoffers in 
staat stelt in hun onderhoud te voorzien via 
maatregelen als een geschikte en veilige 
verblijfplaats en materiële bijstand, 
alsmede de noodzakelijke medische 
behandelingen waaronder psychologische 
bijstand, advies en informatie, in een taal 
en een vorm die ze kunnen verstaan, en 
indien nodig vertaling en vertolking. De 
lidstaten behartigen de belangen van 
slachtoffers met speciale behoeften.

Or. en

Amendement 168
Emine Bozkurt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 - lid 5 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

5 bis. De lidstaten garanderen de veilige 
terugkeer van slachtoffers van 
mensenhandel door zowel het land van 
ontvangst als het land van herkomst. 
Indien er redenen bestaan om aan te 
nemen dat de terugkeer van slachtoffers 
van mensenhandel naar hun land van 
herkomst een ernstig gevaar voor hun 
veiligheid inhoudt, of indien er een 
ernstig gevaar bestaat dat zij na hun 
terugkeer opnieuw het slachtoffer van 
mensenhandel worden, dienen hun 
alternatieven voor hun terugkeer te 
worden geboden. 

Or. en

Amendement 169
Eva-Britt Svensson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2
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Voorstel van de Commissie Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
slachtoffers van mensenhandel toegang 
hebben tot kosteloos juridisch advies en tot 
vertegenwoordiging in rechte, ook voor het 
instellen van een schadevordering. De 
vertegenwoordiging in rechte moet 
kosteloos zijn als het slachtoffer over 
onvoldoende financiële middelen beschikt. 
Dit lid laat de toepassing van artikel 14, 
lid 2, in geval van een minderjarig 
slachtoffer onverlet. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
slachtoffers van mensenhandel toegang 
hebben tot kosteloos juridisch advies en tot 
vertegenwoordiging in rechte, ook voor het 
instellen van een schadevordering. De 
vertegenwoordiging in rechte moet 
kosteloos zijn als het slachtoffer over 
onvoldoende financiële middelen beschikt. 
De lidstaten dienen een fonds in te stellen 
voor de schadeloosstelling van 
slachtoffers van criminaliteit, via hetwelk 
alle slachtoffers van mensenhandel een 
financiële compensatie kunnen krijgen. 
De in beslag genomen vermogens van 
mensenhandelaars moeten in dit fonds 
worden ingebracht. Dit lid laat de 
toepassing van artikel 14, lid 2, in geval 
van een minderjarig slachtoffer onverlet. 

Or. en

Motivering

Dit amendement is erop gericht de bescherming, bijstand en steun voor slachtoffers uit te 
breiden.

Amendement 170
Vilija Blinkevičiūtė

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2

Voorstel van de Commissie Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
slachtoffers van mensenhandel toegang 
hebben tot kosteloos juridisch advies en tot 
vertegenwoordiging in rechte, ook voor het 
instellen van een schadevordering. De 
vertegenwoordiging in rechte moet 
kosteloos zijn als het slachtoffer over 
onvoldoende financiële middelen 
beschikt. Dit lid laat de toepassing van 
artikel 14, lid 2, in geval van een 
minderjarig slachtoffer onverlet.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
slachtoffers van mensenhandel toegang 
hebben tot kosteloos juridisch advies en tot 
vertegenwoordiging in rechte, ook voor het 
instellen van een schadevordering. Dit lid 
laat de toepassing van artikel 14, lid 2, in 
geval van een minderjarig slachtoffer 
onverlet.

Or. lt
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Amendement 171
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2

Voorstel van de Commissie Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
slachtoffers van mensenhandel toegang 
hebben tot kosteloos juridisch advies en tot 
vertegenwoordiging in rechte, ook voor het 
instellen van een schadevordering. De 
vertegenwoordiging in rechte moet 
kosteloos zijn als het slachtoffer over 
onvoldoende financiële middelen beschikt.
Dit lid laat de toepassing van artikel 14, 
lid 2, in geval van een minderjarig 
slachtoffer onverlet.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
slachtoffers van mensenhandel toegang 
hebben tot kosteloos juridisch advies en tot 
vertegenwoordiging in rechte, ook voor het 
instellen van een schadevordering en het 
vorderen van gederfd loon. De 
vertegenwoordiging in rechte moet 
kosteloos zijn als het slachtoffer over 
onvoldoende financiële middelen beschikt.
Dit lid laat de toepassing van artikel 14, 
lid 2, in geval van een minderjarig 
slachtoffer onverlet.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2

Voorstel van de Commissie Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
slachtoffers van mensenhandel toegang 
hebben tot kosteloos juridisch advies en tot 
vertegenwoordiging in rechte, ook voor het 
instellen van een schadevordering. De 
vertegenwoordiging in rechte moet 
kosteloos zijn als het slachtoffer over 
onvoldoende financiële middelen beschikt.
Dit lid laat de toepassing van artikel 14, 
lid 2, in geval van een minderjarig 
slachtoffer onverlet.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
slachtoffers van mensenhandel toegang 
hebben tot kosteloos juridisch advies en tot 
vertegenwoordiging in rechte, ook voor het 
instellen van een schadevordering en het 
vorderen van gederfd loon. De 
vertegenwoordiging in rechte moet 
kosteloos zijn als het slachtoffer over 
onvoldoende financiële middelen beschikt.
Dit lid laat de toepassing van artikel 14, 
lid 2, in geval van een minderjarig 
slachtoffer onverlet.

Or. en

Amendement 173
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Edit Bauer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 - lid 2 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

2 bis. De lidstaten voorzien in systemen 
voor de schadeloosstelling van 
slachtoffers van mensenhandel, ongeacht 
of de opbrengsten van de criminaliteit in 
beslag zijn genomen of niet.

Or. en

Amendement 174
Edit Bauer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Voorstel van de Commissie Amendement

3. Onverminderd de rechten van de 
verdediging, voorzien de lidstaten in de 
mogelijkheid dat, in overeenstemming met 
de grondbeginselen van hun rechtsorde 
en voor zover zulks wenselijk is, de 
identiteit van een als getuige optredend 
slachtoffer van mensenhandel niet wordt 
geopenbaard.

3. Onverminderd de rechten van de 
verdediging, nemen de lidstaten alle
nodige maatregelen om de grootst 
mogelijke bescherming van een als 
getuige optredend slachtoffer van 
mensenhandel te waarborgen, inclusief 
het gebruik van videoconferenties. Deze 
bescherming dient tevens te waarborgen 
dat de identiteit van een als getuige 
optredend slachtoffer van mensenhandel 
niet wordt geopenbaard.

Or. en

Amendement 175
Anna Hedh, Silvia Costa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Voorstel van de Commissie Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer van mensenhandel na een 
individuele risicoanalyse de nodige 
bescherming krijgt, onder meer, in 
voorkomend geval en in overeenstemming 

4. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer van mensenhandel na een 
individuele risicoanalyse de nodige 
bescherming krijgt, onder meer, in 
voorkomend geval en in overeenstemming 
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met de nationale wettelijke en procedurele 
criteria, door toegang tot een 
getuigenbeschermingsprogramma of 
soortgelijke maatregelen.

met de nationale wettelijke en procedurele 
criteria, door toegang tot een 
getuigenbeschermingsprogramma of 
soortgelijke maatregelen. De lidstaten 
dienen tevens te waarborgen dat ngo's die 
slachtoffers van mensenhandel begeleiden 
en bijstand verlenen worden beschermd 
tegen vergelding, bedreigingen of 
intimidaties, conform de nationale 
wettelijke voorschriften of procedures.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Voorstel van de Commissie Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer van mensenhandel na een 
individuele risicoanalyse de nodige 
bescherming krijgt, onder meer, in 
voorkomend geval en in overeenstemming 
met de nationale wettelijke en procedurele 
criteria, door toegang tot een 
getuigenbeschermingsprogramma of 
soortgelijke maatregelen.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer van mensenhandel na een 
individuele risicoanalyse de nodige 
bescherming krijgt, onder meer, in 
voorkomend geval en in overeenstemming 
met de nationale wettelijke en procedurele 
criteria, door toegang tot een 
getuigenbeschermingsprogramma of 
soortgelijke maatregelen. Bij de 
individuele risicoanalyse dient rekening te 
worden gehouden met situaties die het 
slachtoffer bijzonder kwetsbaar maken, 
o.a. vanwege zijn geslacht, een 
zwangerschap, zijn gezondheidstoestand, 
een handicap of zijn status van 
immigrant. 

Or. en

Amendement 177
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Voorstel van de Commissie Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat het 4. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
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slachtoffer van mensenhandel na een 
individuele risicoanalyse de nodige 
bescherming krijgt, onder meer, in 
voorkomend geval en in overeenstemming 
met de nationale wettelijke en procedurele 
criteria, door toegang tot een 
getuigenbeschermingsprogramma of 
soortgelijke maatregelen. 

slachtoffer van mensenhandel na een 
individuele risicoanalyse de nodige 
bescherming krijgt, onder meer, in 
voorkomend geval en in overeenstemming 
met de nationale wettelijke en procedurele 
criteria, door toegang tot een 
getuigenbeschermingsprogramma of 
soortgelijke maatregelen. Bij de 
individuele risicoanalyse dient rekening te 
worden gehouden met situaties die het 
slachtoffer bijzonder kwetsbaar maken, 
o.a. vanwege zijn geslacht, een 
zwangerschap, zijn gezondheidstoestand, 
een handicap of zijn status van 
immigrant. 

Or. en

Amendement 178
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement

1. Het minderjarige slachtoffer geniet, met 
inachtneming van zijn belangen, bijstand, 
ondersteuning en bescherming. 

1. Het minderjarige slachtoffer geniet, met 
inachtneming van zijn belangen, bijstand, 
ondersteuning en bescherming. De 
lidstaten werken nauw samen met 
organisaties van de civil society, inclusief 
organisaties die diensten verlenen aan 
slachtoffers van mensenhandel, 
mannelijk geweld tegen vrouwen en 
diverse vormen van uitbuiting, met 
inbegrip van seksuele uitbuiting.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement

1. Het minderjarige slachtoffer geniet, met 
inachtneming van zijn belangen, bijstand, 

1. Het minderjarige slachtoffer geniet, met 
inachtneming van zijn belangen, bijstand, 
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ondersteuning en bescherming. ondersteuning en bescherming. De 
lidstaten werken nauw samen met 
organisaties van de civil society, inclusief 
organisaties die diensten verlenen aan 
slachtoffers van mensenhandel, 
mannelijk geweld tegen vrouwen en 
diverse vormen van uitbuiting, met 
inbegrip van seksuele uitbuiting.

Or. en

Amendement 180
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement

1. Het minderjarige slachtoffer geniet, met 
inachtneming van zijn belangen, bijstand,
ondersteuning en bescherming.

1. Het minderjarige slachtoffer geniet, met 
inachtneming van zijn belangen bijstand, 
ondersteuning en bescherming, waarbij de 
internationale mensenrechtennormen 
dienen te worden nageleefd. 

Or. en

Amendement 181
Salvatore Iacolino

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 - lid 2 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

2 bis. De lidstaten wijzen indien nodig 
tevens een cultureel bemiddelaar of een 
sociaal werker aan, ten einde te kunnen 
voorzien in een geschikt en 
gepersonaliseerd hulpprogramma ten 
behoeve van het slachtoffer.

Or. it

Motivering

Door de inzet van culturele bemiddelaars en sociaal werkers kunnen mogelijke culturele 
barrières in verband met andere tradities en een andere sociale en culturele achtergrond van het 
slachtoffer worden weggenomen.
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Amendement 182
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
specifieke acties die worden ondernomen 
om minderjarige slachtoffers van 
mensenhandel bij te staan en op korte en 
lange termijn te steunen bij hun fysieke en 
psychosociale herstel, worden vastgesteld 
op basis van een individuele beoordeling 
van hun situatie in elk afzonderlijk geval, 
naar behoren rekening houdend met hun 
meningen, behoeften en belangen.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
specifieke acties die worden ondernomen 
om minderjarige slachtoffers van 
mensenhandel te beschermen, bij te staan 
en op korte en lange termijn te steunen bij 
hun fysieke en psychosociale herstel, 
worden vastgesteld op basis van een 
individuele beoordeling van hun situatie in 
elk afzonderlijk geval, naar behoren 
rekening houdend met hun meningen, 
behoeften en belangen. De lidstaten wijzen 
een voogd en een wettelijk 
vertegenwoordiger voor het minderjarige 
slachtoffer van mensenhandel aan vanaf 
het moment dat het is geïdentificeerd door 
de autoriteiten, wanneer degenen die op 
grond van de nationale wetgeving de 
ouderlijke verantwoordelijkheid dragen 
het minderjarige slachtoffer niet kunnen 
vertegenwoordigen wegens een 
belangenconflict tussen hen en het 
slachtoffer, of wanneer het minderjarige 
slachtoffer niet begeleid is, of gescheiden 
van zijn familie.

Or. en

Amendement 183
Vilija Blinkevičiūtė

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
specifieke acties die worden ondernomen 
om minderjarige slachtoffers van 
mensenhandel bij te staan en op korte en 
lange termijn te steunen bij hun fysieke en 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
specifieke acties die worden ondernomen 
om minderjarige slachtoffers van 
mensenhandel te beschermen en 
psychologisch, medisch en juridisch bij te 
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psychosociale herstel, worden vastgesteld 
op basis van een individuele beoordeling 
van hun situatie in elk afzonderlijk geval, 
naar behoren rekening houdend met hun 
meningen, behoeften en belangen.

staan en op korte en lange termijn te 
steunen bij hun fysieke en psychosociale 
herstel, worden vastgesteld op basis van 
een individuele beoordeling van hun 
situatie in elk afzonderlijk geval, naar 
behoren rekening houdend met hun 
meningen, behoeften en belangen.

Or. lt

Amendement 184
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 - lid 1 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

1 bis. De lidstaten treffen de maatregelen 
die nodig zijn om te waarborgen dat 
minderjarigen die het slachtoffer zijn van 
illegale adoptie bijzondere bijstand en 
ondersteuning genieten.

Or. en

Amendement 185
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Voorstel van de Commissie Amendement

2. De lidstaten nemen, indien wenselijk en
mogelijk, maatregelen om bijstand en 
ondersteuning te verlenen aan de op hun 
grondgebied verblijvende gezinsleden van 
het minderjarige slachtoffer van 
mensenhandel. In het bijzonder passen de 
lidstaten, wanneer dit passend en mogelijk 
is, artikel 4 van Kaderbesluit 
2001/220/JBZ van de Raad toe op het 
gezin.

2. De lidstaten nemen telkens wanneer 
zulks mogelijk is maatregelen om bijstand 
en ondersteuning te verlenen aan de op hun 
grondgebied verblijvende gezinsleden van 
het minderjarige slachtoffer van 
mensenhandel. In het bijzonder passen de 
lidstaten, wanneer dit passend en mogelijk 
is, artikel 4 van Kaderbesluit 
2001/220/JBZ van de Raad toe op het 
gezin.

Or. it

Motivering

De bepaling dat het verlenen van de nodige steun en bijstand aan minderjarige slachtoffers van 
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mensenhandel en hun familie moet worden bevorderd, moet scherper worden geformuleerd, 
zodat deze kwetsbare groep maximale ondersteuning kan worden gegarandeerd.

Amendement 186
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 - lid 2 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

2 bis. Indien een minderjarig slachtoffer 
niet begeleid is, of gescheiden is van zijn 
familie, worden maatregelen getroffen om 
voor dit minderjarige slachtoffer een 
duurzame oplossing te vinden, waarbij in 
de eerste plaats het welzijn van het 
minderjarige slachtoffer in aanmerking 
moet worden genomen, en moet worden 
voorzien in alle noodzakelijke procedurele 
beschermingsmechanismen. Als 
duurzame oplossingen kunnen worden 
beschouwd: integratie in de samenleving 
van ontvangst, hereniging met de familie 
in een andere lidstaat of een derde land, 
of terugkeer naar en herintegratie in de 
familie van het minderjarige slachtoffer 
in het land van herkomst. Integratie in de 
samenleving van ontvangst kan de vorm 
aannemen van een verwijzing naar de 
nationale asielautoriteiten die bevoegd 
zijn voor minderjarigen die het slachtoffer 
zijn van mensenhandel en internationale 
bescherming behoeven.

Or. en

Amendement 187
Lívia Járóka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 - lid 2 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

2 bis. Wanneer de familie zich niet op het 
grondgebied van de lidstaat bevindt, 
verleent de lidstaat bijstand aan het 
minderjarige slachtoffer met het oog op 
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zijn terugkeer en zijn herintegratie in zijn 
familie, of zijn terugkeer naar zijn familie 
in een andere lidstaat of in een derde 
land, zonder dat het minderjarige 
slachtoffer daarbij het risico mag lopen 
opnieuw het slachtoffer van 
mensenhandel te worden, wanneer dit in 
het belang van het minderjarige 
slachtoffer is. Wanneer deze opties niet 
mogelijk zijn of niet in het belang van het 
minderjarige slachtoffer zijn, zal de 
lidstaat een voor het welzijn van het 
minderjarige slachtoffer duurzame 
oplossing vinden, waaronder begrepen de 
mogelijkheid van verwijzing naar de 
bevoegde nationale asielautoriteiten voor 
minderjarigen die het slachtoffer zijn van 
mensenhandel en internationale 
bescherming behoeven.

Or. en

Amendement 188
Salvatore Iacolino

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 - lid 2 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

2 bis. De lidstaten werken, ook in 
samenwerking met ngo's, 
overheidsbureaus en internationale 
organisaties, hulpprogramma's uit die 
erop gericht zijn voor zover mogelijk de 
vrijwillige terugkeer van slachtoffers naar 
hun land van herkomst en hun 
herintegratie in dat land te bevorderen.  

Or. it

Motivering

De slachtoffers moeten op absoluut vrijwillige basis en met inachtneming van hun belangen naar 
hun land van herkomst terugkeren en zich er herintegreren, voorzover de 
veiligheidsomstandigheden zulks toelaten. 

Amendement 189
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Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
rechterlijke autoriteiten in het 
strafonderzoek en de strafprocedure een 
speciale vertegenwoordiger aanstellen voor 
het minderjarige slachtoffer van 
mensenhandel, wanneer volgens het 
nationale recht de dragers van de 
ouderlijke verantwoordelijkheid de 
minderjarige in de strafprocedure niet 
mogen vertegenwoordigen, hetzij omdat er 
een belangenconflict is tussen hen en het 
slachtoffer, hetzij wanneer het gaat om een 
niet-begeleide minderjarige of deze van 
zijn familie gescheiden is.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
rechterlijke autoriteiten in het 
strafonderzoek en de strafprocedure een 
speciale vertegenwoordiger aanstellen voor 
het minderjarige slachtoffer van 
mensenhandel, wanneer volgens het 
nationale recht de dragers van de 
ouderlijke verantwoordelijkheid de 
minderjarige in de strafprocedure niet 
mogen vertegenwoordigen, hetzij omdat er 
een belangenconflict is tussen hen en het 
slachtoffer, hetzij wanneer het gaat om een 
niet-begeleide minderjarige of deze van 
zijn familie gescheiden is.

De aangestelde speciale 
vertegenwoordiger adviseert en beschermt 
het minderjarige slachtoffer en zorgt 
ervoor dat alle genomen besluiten in het 
belang van het minderjarige slachtoffer 
zijn, en oefent voorzover nodig 
rechtsbevoegdheid uit voor het 
minderjarige slachtoffer. 
De speciale vertegenwoordiger moet 
worden geraadpleegd en geïnformeerd 
over alle acties die in verband met het 
minderjarige slachtoffer worden 
ondernomen. De vertegenwoordiger moet 
beschikken over de nodige deskundigheid, 
teneinde te garanderen dat de belangen 
van het minderjarige slachtoffer worden 
beschermd en dat er voldoende tegemoet 
gekomen wordt aan de juridische, sociale, 
medische, psychologische, materiële en 
educatieve behoeften van het 
minderjarige slachtoffer. 

Or. en

Motivering

De rol en de kwalificaties van de aangestelde speciale vertegenwoordiger moeten worden 
verduidelijkt.
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Amendement 190
Mary Honeyball

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 – letter b

Voorstel van de Commissie Amendement

b) het minderjarige slachtoffer, indien 
nodig, wordt ondervraagd in daarvoor 
ontworpen of aangepaste lokalen;

b) het minderjarige slachtoffer, indien 
nodig, wordt ondervraagd in daarvoor 
ontworpen of aangepaste lokalen waar het 
minderjarige slachtoffer zich veilig voelt;

Or. en

Motivering

Het niveau van bescherming van het minderjarige slachtoffer moet worden verhoogd.

Amendement 191
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – punt 3 – letter c

Voorstel van de Commissie Amendement

c) het minderjarige slachtoffer indien nodig 
wordt ondervraagd door of via personen 
die daarvoor professioneel zijn opgeleid;

c) het minderjarige slachtoffer indien nodig 
wordt ondervraagd door of via personen 
die daarvoor professioneel zijn opgeleid, 
inclusief opleiding op het gebied van 
mensenrechten, rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 192
Salvatore Iacolino

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 – letter f

Voorstel van de Commissie Amendement

f) het minderjarige slachtoffer steeds 
vergezeld mag worden door zijn of haar 
wettelijke vertegenwoordiger of, in 
voorkomend geval, een volwassene van 

f) het minderjarige slachtoffer steeds 
vergezeld mag worden door zijn wettelijke 
vertegenwoordiger en/of een speciaal 
daartoe door de bevoegde sociale diensten 
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zijn of haar keuze, tenzij met betrekking tot 
die persoon een gemotiveerde beslissing in 
tegengestelde zin is genomen.

aangestelde voogd en/of, in voorkomend 
geval, een volwassene van zijn keuze, 
tenzij met betrekking tot die persoon een 
gemotiveerde beslissing in tegengestelde 
zin is genomen.

Or. it

Motivering

De drie personen (vertegenwoordiger, voogd of volwassene) zijn alle drie geschikte opties, en er 
moet worden voorzien in hun gezamenlijke of individuele aanwezigheid, afhankelijk van de 
behoeften en de wens van de minderjarige, teneinde de belangen van de minderjarige maximaal 
te kunnen behartigen. 

Amendement 193
Mary Honeyball

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 – letter f

Voorstel van de Commissie Amendement

f) het minderjarige slachtoffer steeds 
vergezeld mag worden door zijn of haar
wettelijke vertegenwoordiger of, in 
voorkomend geval, een volwassene van 
zijn of haar keuze, tenzij met betrekking 
tot die persoon een gemotiveerde beslissing 
in tegengestelde zin is genomen.

f) het minderjarige slachtoffer steeds 
vergezeld moet worden door zijn 
aangestelde voogd, zijn wettelijke 
vertegenwoordiger of, in voorkomend 
geval, een volwassene van zijn keuze, 
tenzij met betrekking tot die persoon een 
gemotiveerde beslissing in tegengestelde 
zin is genomen.

Or. en

Motivering

Het niveau van bescherming van het minderjarige slachtoffer moet worden verhoogd.

Amendement 194
Vilija Blinkevičiūtė

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om elke vraag die de 
voedingsbodem vormt voor een vorm van 
uitbuiting in verband met mensenhandel te 

1. De lidstaten nemen adequate 
maatregelen op wettelijk en administratief 
gebied, en op het gebied van de algemene 
en beroepsopleiding, ook wat betreft 
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ontmoedigen. gendergelijkheidskwesties, alsmede 
andere nodige maatregelen om elke vraag 
die de voedingsbodem vormt voor een 
vorm van uitbuiting in verband met 
mensenhandel te ontmoedigen.

Or. lt

Amendement 195
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om elke vraag die de 
voedingsbodem vormt voor een vorm van 
uitbuiting in verband met mensenhandel te 
ontmoedigen. 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om elke vraag die de 
voedingsbodem vormt voor een vorm van 
uitbuiting in verband met mensenhandel te 
ontmoedigen en er een einde aan te 
maken. 

Or. en

Amendement 196
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige
maatregelen om elke vraag die de 
voedingsbodem vormt voor een vorm van 
uitbuiting in verband met mensenhandel te 
ontmoedigen.

1. De lidstaten nemen de strengst 
mogelijke maatregelen om elke vraag die 
de voedingsbodem vormt voor een vorm 
van uitbuiting in verband met 
mensenhandel te ontmoedigen.

Or. en

Amendement 197
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Voorstel van de Commissie Amendement
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2. De lidstaten treffen passende 
maatregelen – zoals het opzetten, in 
voorkomend geval in samenwerking met 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld, van informatie- en 
bewustmakingscampagnes en onderzoeks-
en opleidingsprogramma's – die zijn 
bedoeld om de mensen bewust te maken en 
met name minderjarigen te behoeden voor 
het gevaar dat zij het slachtoffer worden 
van mensenhandel.

2. De lidstaten treffen passende 
maatregelen – zoals het opzetten, in 
voorkomend geval in samenwerking met 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld, van informatie- en 
bewustmakingscampagnes en onderzoeks-
en opleidingsprogramma's – die zijn 
bedoeld om de mensen bewust te maken en 
met name minderjarigen te behoeden voor 
het gevaar dat zij het slachtoffer worden 
van mensenhandel. De EU ontwikkelt in 
derde landen soortgelijke 
bewustmakingsinitiatieven omtrent het 
probleem van de mensenhandel.

Or. en

Amendement 198
Anna Záborská

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Voorstel van de Commissie Amendement

2. De lidstaten treffen passende 
maatregelen – zoals het opzetten, in 
voorkomend geval in samenwerking met 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld, van informatie- en 
bewustmakingscampagnes en onderzoeks-
en opleidingsprogramma's – die zijn 
bedoeld om de mensen bewust te maken en 
met name minderjarigen te behoeden voor 
het gevaar dat zij het slachtoffer worden 
van mensenhandel.

2. De lidstaten treffen passende 
maatregelen – zoals het opzetten, in 
voorkomend geval in samenwerking met 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld en andere relevante actoren, 
van informatie- en 
bewustmakingscampagnes en onderzoeks-
en opleidingsprogramma's – die zijn 
bedoeld om de mensen bewust te maken en 
met name minderjarigen te behoeden voor 
het gevaar dat zij het slachtoffer worden 
van mensenhandel.

Or. en

Motivering

Het is raadzaam een inclusievere, minder enge formulering te gebruiken, zodat zoveel mogelijk 
betrokkenen onder het toepassingsgebied van de bepaling vallen.

Amendement 199
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2
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Voorstel van de Commissie Amendement

2. De lidstaten treffen passende 
maatregelen – zoals het opzetten, in 
voorkomend geval in samenwerking met 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld, van informatie- en 
bewustmakingscampagnes en onderzoeks-
en opleidingsprogramma's – die zijn 
bedoeld om de mensen bewust te maken en 
met name minderjarigen te behoeden voor 
het gevaar dat zij het slachtoffer worden 
van mensenhandel.

2. De lidstaten treffen passende 
maatregelen – zoals het opzetten, in 
voorkomend geval in samenwerking met 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld, van informatie- en 
bewustmakingscampagnes en onderzoeks-
en opleidingsprogramma's – die zijn 
bedoeld om de mensen bewust te maken en 
met name minderjarigen en vrouwen te 
behoeden voor het gevaar dat zij het 
slachtoffer worden van mensenhandel.

Or. en

Amendement 200
Emine Bozkurt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 2 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

2 bis. Preventie via op potentiële 
slachtoffers gerichte 
bewustmakingscampagnes, alsmede 
versterking van de civil society, zijn als 
onderdeel van het uitbreidingsbeleid van 
cruciaal belang, aangezien potentiële 
kandidaat-lidstaten en kandidaat-lidstaten 
vaak landen van herkomst, transit of 
bestemming van slachtoffers zijn. De EU 
en haar lidstaten dienen zich dan ook op 
die landen te concentreren. 

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 2 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

2 bis. De lidstaten treffen maatregelen om 
de positie van de vrouw te versterken, 
zodat vrouwen minder bescherming nodig 
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hebben en het risico dat zij het slachtoffer 
worden van mensenhandel afneemt.

Or. en

Amendement 202
Vilija Blinkevičiūtė

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Voorstel van de Commissie Amendement

3. De lidstaten voorzien in regelmatige 
opleiding voor ambtenaren, met name 
eerstelijnspolitiebeambten, grenswachten, 
arbeidsinspecteurs, gezondheidswerkers en 
consulair personeel, die in contact kunnen 
komen met slachtoffers en potentiële 
slachtoffers; deze opleiding moet hen in 
staat stellen slachtoffers en potentiële 
slachtoffers van mensenhandel te 
herkennen en met hen om te gaan.

3. De lidstaten voorzien in regelmatige 
opleiding voor ambtenaren, met name 
eerstelijnspolitiebeambten, grenswachten 
en beambten van de migratie-instanties, 
ambtenaren van het openbaar ministerie, 
advocaten, rechters en rechterlijke 
ambtenaren, arbeidsinspecteurs, sociaal 
werkers, kinderopvangwerkers, 
gezondheidswerkers en consulair personeel 
– waarbij deze opleiding naar gelang van 
de lokale omstandigheden ook aan andere 
groepen ambtenaren kan worden 
verschaft -, die in contact kunnen komen 
met slachtoffers en potentiële slachtoffers 
van mensenhandel; deze opleiding moet 
hen in staat stellen slachtoffers en 
potentiële slachtoffers van mensenhandel 
te herkennen en met hen om te gaan.

Or. lt

Amendement 203
Salvatore Iacolino

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Voorstel van de Commissie Amendement

3. De lidstaten voorzien in regelmatige 
opleiding voor ambtenaren, met name 
eerstelijnspolitiebeambten, grenswachten, 
arbeidsinspecteurs, gezondheidswerkers en 
consulair personeel, die in contact kunnen 
komen met slachtoffers en potentiële 
slachtoffers; deze opleiding moet hen in 

3. De lidstaten voorzien in regelmatige 
opleiding voor ambtenaren, met name 
eerstelijnspolitiebeambten, grenswachten, 
arbeidsinspecteurs, gezondheidswerkers en 
consulair personeel, die in contact kunnen 
komen met slachtoffers en potentiële 
slachtoffers; deze opleiding moet hen in 
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staat stellen slachtoffers en potentiële 
slachtoffers van mensenhandel te 
herkennen en met hen om te gaan.

staat stellen slachtoffers en potentiële 
slachtoffers van mensenhandel te 
herkennen en met hen om te gaan. Er dient 
tevens te worden voorzien in de opleiding 
van tolken, voorzover hun medewerking 
noodzakelijk is.

Or. it

Motivering

Het is gezien het transnationale karakter van het misdrijf uiterst waarschijnlijk dat het 
slachtoffer van mensenhandel een persoon is die de taal van de lidstaat waar het misdrijf is 
onthuld niet spreekt. Een passende opleiding voor tolken is dan ook in lijn met de noodzaak
bepaalde beroepsgroepen (politie, rechterlijke ambtenaren, consulair personeel en 
gezondheidswerkers) specifieke competenties op dit gebied bij te brengen.

Amendement 204
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Voorstel van de Commissie Amendement

3. De lidstaten voorzien in regelmatige 
opleiding voor ambtenaren, met name 
eerstelijnspolitiebeambten, grenswachten, 
arbeidsinspecteurs, gezondheidswerkers en 
consulair personeel, die in contact kunnen 
komen met slachtoffers en potentiële 
slachtoffers; deze opleiding moet hen in 
staat stellen slachtoffers en potentiële 
slachtoffers van mensenhandel te 
herkennen en met hen om te gaan.

3. De lidstaten voorzien in regelmatige 
opleiding op het gebied van 
mensenrechten, rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid voor ambtenaren, met 
name eerstelijnspolitiebeambten, 
grenswachten, arbeidsinspecteurs, 
gezondheidswerkers en consulair 
personeel, die in contact kunnen komen 
met slachtoffers en potentiële slachtoffers; 
deze opleiding moet hen in staat stellen 
slachtoffers en potentiële slachtoffers van 
mensenhandel te herkennen en met hen om 
te gaan.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Voorstel van de Commissie Amendement

3. De lidstaten voorzien in regelmatige 3. De lidstaten voorzien in regelmatige 
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opleiding voor ambtenaren, met name 
eerstelijnspolitiebeambten, grenswachten, 
arbeidsinspecteurs, gezondheidswerkers en 
consulair personeel, die in contact kunnen 
komen met slachtoffers en potentiële 
slachtoffers; deze opleiding moet hen in 
staat stellen slachtoffers en potentiële 
slachtoffers van mensenhandel te 
herkennen en met hen om te gaan.

opleiding voor ambtenaren, met name 
eerstelijnspolitiebeambten, grenswachten, 
arbeidsinspecteurs, gezondheidswerkers en 
consulair personeel, die in contact kunnen 
komen met slachtoffers en potentiële 
slachtoffers; deze opleiding moet hen in 
staat stellen een beter inzicht te verwerven 
in het probleem van de gendergelijkheid 
en slachtoffers en potentiële slachtoffers 
van mensenhandel te herkennen en met hen 
om te gaan.

Or. en

Amendement 206
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 3 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

3 bis. De lidstaten treffen maatregelen om 
de samenwerking en coördinatie bij de 
verzameling en uitwisseling van 
informatie, en bij de uitwisseling van 
goede praktijken tussen de bevoegde 
overheidsinstanties, te verbeteren en de 
medewerking van de civil society te 
stimuleren.

Or. en

Amendement 207
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4

Voorstel van de Commissie Amendement

4. De lidstaten overwegen maatregelen te 
nemen houdende strafbaarstelling van het 
gebruik maken van diensten die het 
voorwerp zijn van uitbuiting in de zin van 
artikel 2, in de wetenschap dat de 
betrokkene het slachtoffer is van een in 
artikel 2 bedoeld strafbaar feit.

Schrappen

Or. en
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Amendement 208
Edit Bauer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4

Voorstel van de Commissie Amendement

4. De lidstaten overwegen maatregelen te 
nemen houdende strafbaarstelling van het 
gebruik maken van diensten die het 
voorwerp zijn van uitbuiting in de zin van 
artikel 2, in de wetenschap dat de 
betrokkene het slachtoffer is van een in 
artikel 2 bedoeld strafbaar feit.

4. De lidstaten nemen maatregelen 
houdende strafbaarstelling van het gebruik 
maken van diensten die het voorwerp zijn 
van uitbuiting in de zin van artikel 2, in de
wetenschap dat de betrokkene het 
slachtoffer is van een in artikel 2 bedoeld 
strafbaar feit. Dit geldt niet in gevallen 
waarin de cliënt het slachtoffer geholpen 
heeft, of wanneer van de dienst gebruik is 
gemaakt omdat er een concreet gevaar 
bestond voor het leven van de gebruiker of 
om humanitaire redenen, of wanneer een 
persoon ertoe is gedwongen van de 
diensten gebruik te maken, of wanneer de 
cliënt geholpen heeft het slachtoffer te 
identificeren en te redden.

Or. en

Amendement 209
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4

Voorstel van de Commissie Amendement

4. De lidstaten overwegen maatregelen te 
nemen houdende strafbaarstelling van het 
gebruik maken van diensten die het 
voorwerp zijn van uitbuiting in de zin van 
artikel 2, in de wetenschap dat de 
betrokkene het slachtoffer is van een in 
artikel 2 bedoeld strafbaar feit.

4. De lidstaten nemen maatregelen 
houdende strafbaarstelling van het gebruik 
maken van diensten die het voorwerp zijn 
van uitbuiting in de zin van artikel 2, in de 
wetenschap dat de betrokkene het 
slachtoffer is van een in artikel 2 bedoeld 
strafbaar feit.

Or. en

Amendement 210
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Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4

Voorstel van de Commissie Amendement

4. De lidstaten overwegen maatregelen te 
nemen houdende strafbaarstelling van het 
gebruik maken van diensten die het 
voorwerp zijn van uitbuiting in de zin van 
artikel 2, in de wetenschap dat de 
betrokkene het slachtoffer is van een in 
artikel 2 bedoeld strafbaar feit.

4. De lidstaten nemen maatregelen 
houdende strafbaarstelling van het gebruik 
maken van diensten die het voorwerp zijn 
van uitbuiting in de zin van artikel 2, in de 
wetenschap dat de betrokkene het 
slachtoffer is van een in artikel 2 bedoeld 
strafbaar feit. Voor het specifieke geval 
van seksuele uitbuiting nemen de lidstaten 
maatregelen om het gebruik van diensten 
die uitbuiting impliceren als een strafbaar 
feit te beschouwen, ongeacht van de 
diensten gebruik is gemaakt in de 
wetenschap dat de betrokkene het 
slachtoffer was van mensenhandel of niet.

Or. en

Amendement 211
Vilija Blinkevičiūtė

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4

Voorstel van de Commissie Amendement

4. De lidstaten overwegen maatregelen te 
nemen houdende strafbaarstelling van het 
gebruik maken van diensten die het 
voorwerp zijn van uitbuiting in de zin van 
artikel 2, in de wetenschap dat de 
betrokkene het slachtoffer is van een in 
artikel 2 bedoeld strafbaar feit.

4. De lidstaten nemen wettelijke en andere 
maatregelen houdende strafbaarstelling van 
het gebruik maken van diensten die het 
voorwerp zijn van uitbuiting in de zin van 
artikel 2, in de wetenschap dat de 
betrokkene het slachtoffer is van een in 
artikel 2 bedoeld strafbaar feit.

Or. lt

Amendement 212
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4

Voorstel van de Commissie Amendement
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4. De lidstaten overwegen maatregelen te 
nemen houdende strafbaarstelling van het 
gebruik maken van diensten die het 
voorwerp zijn van uitbuiting in de zin van 
artikel 2, in de wetenschap dat de 
betrokkene het slachtoffer is van een in 
artikel 2 bedoeld strafbaar feit.

4. De lidstaten nemen maatregelen 
houdende strafbaarstelling van het gebruik 
maken van diensten die het voorwerp zijn 
van uitbuiting in de zin van artikel 2, in de 
wetenschap dat de betrokkene het 
slachtoffer is van een in artikel 2 bedoeld 
strafbaar feit.

Or. en

Motivering

De criminalisering van de gebruikers van diensten die door slachtoffers van mensenhandel 
worden “aangeboden”, wanneer zij weten dat de betrokkene het slachtoffer is van 
mensenhandel, kan een preventief effect hebben op mensenhandel.

Amendement 213
Anna Záborská

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4

Voorstel van de Commissie Amendement

4. De lidstaten overwegen maatregelen te 
nemen houdende strafbaarstelling van het 
gebruik maken van diensten die het 
voorwerp zijn van uitbuiting in de zin van 
artikel 2, in de wetenschap dat de 
betrokkene het slachtoffer is van een in 
artikel 2 bedoeld strafbaar feit.

4. De lidstaten nemen maatregelen 
houdende strafbaarstelling van het gebruik 
maken van diensten die het voorwerp zijn 
van uitbuiting in de zin van artikel 2, in de 
wetenschap dat de betrokkene het 
slachtoffer is van een in artikel 2 bedoeld 
strafbaar feit.

Or. en

Motivering

Op grond van de ernst van het feit dat in het te wijzigen deel van het voorschrift wordt vermeld, 
zijn sancties gerechtvaardigd.

Amendement 214
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 4 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

4 bis. Indien van de dienst gebruik is 
gemaakt omdat er een concreet risico 
bestond voor het leven van de gebruiker, 
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of om het slachtoffer om humanitaire 
redenen te helpen, of indien een persoon 
ertoe gedwongen werd van de diensten 
gebruik te maken, is een evaluatie geval 
per geval noodzakelijk, ten einde de 
toepasbaarheid van de sancties te 
beoordelen.

Or. en

Amendement 215
Edit Bauer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 4 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

4 bis. De lidstaten stellen een gratis, 
meertalige hotline/helplijn met één 
Europees nummer in, of ondersteunen de 
bestaande hotline/helpline, met als doel 
het verlenen van eerste hulp aan de 
slachtoffers. De lidstaten nemen tevens de 
mogelijkheid in overweging om de gratis 
hotline van buiten de EU uit te bereiken.

Or. en

Amendement 216
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 4 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

4 bis. De lidstaten wordt uitdrukkelijk 
gevraagd op het gebied van 
grensoverschrijdende criminaliteit te 
zorgen voor de nodige coördinatie en 
samenwerking, zodat criminaliteit kan 
worden voorkomen. De uitwisseling van 
informatie en beste praktijken en een 
continue open dialoog tussen de 
rechtshandhavende autoriteiten zijn 
positieve, preventieve stappen ter 
bestrijding van mensenhandel. 

Or. en
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Amendement 217
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 4 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

4 bis. De EU bevordert de coherentie 
tussen het strafrecht en het arbeidsrecht, 
teneinde de vraag naar uit gedwongen 
arbeid voortkomende goederen en 
diensten te beperken. Er moet een 
evenwichtige verhouding bestaan tussen 
sancties ten aanzien van gewetenloze 
werkgevers en preventieve maatregelen, 
ten einde het bedrijfsleven ertoe te 
brengen de voorschriften na te leven.

Or. en

Motivering

Gedwongen arbeid en uitbuiting binnen de EU is een groot probleem aan het worden, dat moet 
worden aangepakt door de lidstaten.

Amendement 218
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 4 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

4 bis. De lidstaten streven naar een 
verbetering van de respons van hun 
strafrecht op mensenhandelactiviteiten, 
ten einde te voorkomen dat 
mensenhandelaars hun gang kunnen 
gaan en ongestraft blijven. 

Or. en

Amendement 219
Anna Hedh, Silvia Costa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1
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Voorstel van de Commissie Amendement

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om een nationale rapporteur aan te stellen 
of in een mechanisme van soortgelijke 
strekking te voorzien. De taken van de 
rapporteur en het mechanisme bestaan met 
name in het vaststellen van tendensen 
inzake mensenhandel, het meten van de 
resultaten van bestrijdingsmaatregelen, en 
het uitbrengen van verslagen aan de 
bevoegde nationale autoriteiten.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een onafhankelijke 
nationale rapporteur aan te stellen of in een 
mechanisme van soortgelijke strekking te 
voorzien. De taken van de rapporteur en 
het mechanisme bestaan met name in het 
verzamelen van vergelijkbare statistische 
gegevens, het vaststellen van tendensen 
inzake mensenhandel en de beschermings-
en bijstandsmechanismen, in nauwe 
samenwerking met de relevante sociale 
actoren en erkende ngo's die op dit gebied 
actief zijn, het meten van de resultaten van 
bestrijdingsmaatregelen, en het ten minste 
één keer per jaar uitbrengen van verslagen 
aan de bevoegde nationale autoriteiten en 
aan de EU-coördinator voor de bestrijding 
van mensenhandel.

Or. en

Amendement 220
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om een nationale rapporteur aan te stellen 
of in een mechanisme van soortgelijke 
strekking te voorzien. De taken van de 
rapporteur en het mechanisme bestaan met 
name in het vaststellen van tendensen 
inzake mensenhandel, het meten van de 
resultaten van bestrijdingsmaatregelen, en 
het uitbrengen van verslagen aan de 
bevoegde nationale autoriteiten.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om een nationale rapporteur aan te stellen 
of in een mechanisme van soortgelijke 
strekking te voorzien. De taken van de 
rapporteur en het mechanisme bestaan met 
name in het vaststellen van tendensen 
inzake mensenhandel, het meten van de 
resultaten van bestrijdingsmaatregelen, en 
het uitbrengen van verslagen aan de 
bevoegde nationale autoriteiten.

De EU-coördinator voor de bestrijding 
van mensenhandel, die binnen het DG 
Justitie, vrijheid en veiligheid wordt 
ingesteld, werkt samen met de nationale 
rapporteurs of equivalente mechanismen 
en zorgt voor de samenwerking tussen de 
lidstaten en de EU-instellingen, Frontex, 
Europol, Interpol, ngo's en andere 
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relevante actoren bij de bestrijding van 
mensenhandel. 

Or. en

Motivering

De EU zal profijt trekken van een EU-coördinator voor de bestrijding van mensenhandel die 
voor nauwere samenwerking tussen de lidstaten zorgt en verslag uitbrengt aan de EU-
instellingen. Deze coördinator mag evenwel geen apart orgaan zijn, maar moet worden ingesteld 
binnen het DG Justitie, vrijheid en veiligheid, teneinde een grotere administratieve last en extra 
kosten te vermijden. 

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om een nationale rapporteur aan te stellen 
of in een mechanisme van soortgelijke 
strekking te voorzien. De taken van de 
rapporteur en het mechanisme bestaan met 
name in het vaststellen van tendensen 
inzake mensenhandel, het meten van de 
resultaten van bestrijdingsmaatregelen, en 
het uitbrengen van verslagen aan de 
bevoegde nationale autoriteiten.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om een nationale rapporteur aan te stellen 
of in een mechanisme van soortgelijke 
strekking te voorzien. De taken van de 
rapporteur en het mechanisme bestaan met 
name in het vaststellen van tendensen 
inzake mensenhandel, het meten van de 
resultaten van bestrijdingsmaatregelen, en 
het uitbrengen van verslagen aan de 
bevoegde nationale en EU-autoriteiten, in 
samenwerking met de organisaties van de 
civil society. De nationale rapporteurs zijn 
politiek onafhankelijk en niet gebonden 
aan een politieke partij, en beschikken 
over voldoende financiële middelen.

Or. en

Amendement 222
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om een nationale rapporteur aan te stellen 
of in een mechanisme van soortgelijke 

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om een nationale rapporteur aan te stellen 
of in een mechanisme van soortgelijke 
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strekking te voorzien. De taken van de 
rapporteur en het mechanisme bestaan met 
name in het vaststellen van tendensen 
inzake mensenhandel, het meten van de 
resultaten van bestrijdingsmaatregelen, en 
het uitbrengen van verslagen aan de 
bevoegde nationale autoriteiten.

strekking te voorzien. De taken van de 
rapporteur en het mechanisme bestaan met 
name in het vaststellen van tendensen 
inzake mensenhandel, het meten van de 
resultaten van bestrijdingsmaatregelen, en 
het uitbrengen van verslagen aan de 
bevoegde nationale en EU-autoriteiten. De 
nationale rapporteurs zijn politiek 
onafhankelijk en niet gebonden aan een 
politieke partij, en beschikken over 
voldoende financiële middelen.

Or. en

Amendement 223
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om een nationale rapporteur aan te stellen 
of in een mechanisme van soortgelijke 
strekking te voorzien. De taken van de 
rapporteur en het mechanisme bestaan met 
name in het vaststellen van tendensen 
inzake mensenhandel, het meten van de 
resultaten van bestrijdingsmaatregelen, en 
het uitbrengen van verslagen aan de 
bevoegde nationale autoriteiten.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om een nationale rapporteur aan te stellen 
of in een mechanisme van soortgelijke 
strekking te voorzien. De taken van de 
rapporteur en het mechanisme bestaan met 
name in het vaststellen van tendensen 
inzake mensenhandel, het meten en het 
controleren van de resultaten van 
bestrijdingsmaatregelen, en het uitbrengen 
van verslagen aan de bevoegde nationale 
en EU-autoriteiten.

Or. en

Amendement 224
Anna Hedh, Silvia Costa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 - lid 1 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

1 bis. De verzamelde informatie wordt 
doorgestuurd naar de EU-coördinator 
voor de bestrijding van mensenhandel, 
Eurojust, Europol en Frontex. Op die 
basis en met gebruik van alle andere 
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beschikbare informatie stelt de EU-
coördinator voor bestrijding van 
mensenhandel, in samenwerking met 
Eurojust, Europol, Frontex en de 
relevante actoren en erkende ngo's die op 
dit gebied actief zijn, een jaarlijks verslag 
op over de stand van zaken wat 
mensenhandel betreft. Het verslag wordt 
voorgelegd aan het Europees Parlement, 
de nationale parlementen, de Commissie 
en de Raad.

Or. en

Amendement 225
Judith Sargentini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 - lid 1 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

1 bis. De verzamelde informatie wordt 
doorgestuurd naar de EU-coördinator 
voor de bestrijding van mensenhandel, het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, Eurojust, Europol, EASO 
en Frontex. Op die basis en met gebruik 
van alle andere beschikbare informatie 
stelt de EU-coördinator voor 
mensenhandel, in samenwerking met het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, Eurojust, Europol, EASO 
en Frontex een jaarlijks verslag op over 
de stand van zaken wat mensenhandel 
betreft. Het verslag wordt voorgelegd aan 
het Europees Parlement, de nationale 
parlementen, de Commissie en de Raad.

Or. en

Amendement 226
Edit Bauer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement
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Artikel 16 bis
EU-coördinator voor de bestrijding van 

mensenhandel
1. Het rechtskader van de EU-coördinator 
voor de bestrijding van mensenhandel 
wordt onder de supervisie van de 
commissaris voor Binnenlandse Zaken 
geplaatst. 
2. De EU-coördinator voor de bestrijding 
van mensenhandel is bevoegd om een 
coherente benadering te bepalen ten 
aanzien van de bestrijding van 
mensenhandel in de lidstaten en op EU-
niveau, de acties van de nationale 
rapporteurs te coördineren en te zorgen 
voor een geharmoniseerde controle en 
verslaglegging aan de Europese 
instellingen. De EU-coördinator voor de 
bestrijding van mensenhandel adviseert 
alle Europese instellingen en organen, op 
eigen initiatief of in antwoord op een 
raadpleging, inzake alle met 
mensenhandel verband houdende 
aangelegenheden.
3. Dit artikel treedt in werking vijf jaar na 
de publicatie van de richtlijn in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 227
Emine Bozkurt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

Artikel 16 bis
Als onderdeel van het uitbreidingsbeleid is 
de politiële en justitiële samenwerking van 
cruciaal belang voor de effectieve acties 
van de EU ter bestrijding van 
mensenhandel. De lidstaten en de EU-
coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel zien erop toe dat de 
beleidsmaatregelen van de EU adequaat 
en op dezelfde wijze worden aangenomen 
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in de potentiële kandidaat-lidstaten en de 
kandidaat-lidstaten, conform deze 
richtlijn, ten einde coherentie te 
waarborgen. De bestrijding van 
mensenhandel kan slechts doeltreffend 
zijn indien de regeringen, de bureaus en 
de organisaties op lokaal, regionaal, 
nationaal en internationaal niveau met 
elkaar samenwerken.

Or. en


