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Poprawka 53
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 5 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględniając dyrektywę Rady 
2004/81/WE w sprawie dokumentu 
pobytowego wydawanego obywatelom 
państw trzecich, którzy są ofiarami 
handlu ludźmi lub podlegali działaniom 
ułatwiającym nielegalną migrację, którzy 
współpracują z właściwymi władzami,

Or. en

Poprawka 54
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Handel ludźmi jest przestępstwem 
polegającym w głównej mierze na wyzysku 
człowieka i uwarunkowanym łącznym 
wystąpieniem trzech elementów 
(działanie, środki, cel), by czyn nosił 
znamiona przestępstwa.

Or. en
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Poprawka 55
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Unia Europejska zobowiązała się 
zapobiegać handlowi ludźmi i zwalczać ten 
proceder oraz chronić prawa osób 
będących ofiarami handlu. W tym celu 
przyjęto decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW z dnia 19 lipca 2002 r. 
w sprawie zwalczania handlu ludźmi oraz 
plan UE dotyczący najlepszych praktyk, 
standardów i procedur zwalczania handlu 
ludźmi i zapobiegania mu (2005/C 
311/01). Równocześnie UE prowadzi 
działania w państwach trzecich, z których 
pochodzą ofiary, lub przez które odbywa 
się transfer ofiar, dążąc w szczególności 
do zwiększenia świadomości, ograniczenia 
podatności, wspierania ofiar i pomagania 
im, przeciwdziałania czynnikom stojącym 
u źródeł handlu oraz wspierania państw w 
stworzeniu właściwych przepisów w 
dziedzinie zwalczania tego procederu. 
Ponadto koordynacja ścigania przypadków 
handlu ludźmi zostanie ułatwiona dzięki 
przyjęciu decyzji ramowej Rady 
2009/948/WSiSW w sprawie zapobiegania 
konfliktom jurysdykcji w postępowaniu 
karnym i w sprawie rozstrzygania takich 
konfliktów.

(2) Unia Europejska zobowiązała się 
zapobiegać handlowi ludźmi i zwalczać ten 
proceder oraz chronić prawa osób 
będących ofiarami handlu. W tym celu 
przyjęto decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW z dnia 19 lipca 2002 r. 
w sprawie zwalczania handlu ludźmi oraz 
plan UE dotyczący najlepszych praktyk, 
standardów i procedur zwalczania handlu 
ludźmi i zapobiegania mu (2005/C311/01). 
Ponadto koordynacja ścigania przypadków 
handlu ludźmi zostanie ułatwiona dzięki 
przyjęciu decyzji ramowej Rady 
2009/948/WSiSW w sprawie zapobiegania 
konfliktom jurysdykcji w postępowaniu 
karnym i w sprawie rozstrzygania takich 
konfliktów. Równocześnie UE prowadzi 
działania w państwach trzecich, z których 
pochodzą ofiary lub przez które odbywa 
się transfer ofiar, dążąc w szczególności 
do zwiększenia świadomości, ograniczenia 
podatności, wspierania ofiar i pomagania 
im, przeciwdziałania czynnikom stojącym 
u źródeł handlu oraz wspierania państw w 
stworzeniu właściwych przepisów w 
dziedzinie zwalczania tego procederu. W 
kontekście procesu rozszerzenia UE 
włączyła kwestię zwalczania handlu 
ludźmi do układów o stabilizacji i 
stowarzyszeniu zawieranych z 
potencjalnymi krajami kandydującymi do 
członkowstwa w UE i i krajami 
kandydującymi do członkostwa w UE.  
Zobowiązanie to powinno nadal odgrywać 
istotną rolę w procesie rozszerzenia.

Or. en
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Poprawka 56
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Ponieważ ubóstwo jest główną 
przyczyną szerzenia się procederu handlu 
ludźmi, UE musi robić więcej, by zwalczać 
ubóstwo w UE i poza jej granicami.   

Or. en

Uzasadnienie

Ubóstwo jest praktycznie jedną z głównych przyczyn handlu ludźmi. Tylko uznając ten fakt, 
UE może poczynić postępy w zwalczaniu handlu ludźmi.

Poprawka 57
Anna Hedh, Silvia Costa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W niniejszej dyrektywie przyjęto 
zintegrowane i kompleksowe podejście do 
kwestii walki z handlem ludźmi. Główne 
cele niniejszej dyrektywy to bardziej 
rygorystyczne zapobieganie i ściganie oraz 
ochrona praw pokrzywdzonych. Dzieci są 
bardziej bezbronne i dlatego istnieje 
większe ryzyko, iż padną ofiarą handlu 
ludźmi. Stosując przepisy niniejszej 
dyrektywy, należy w pierwszym rzędzie 
dążyć do najlepszego zabezpieczenia 
interesów dziecka, zgodnie z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej i 
Konwencją o prawach dziecka Organizacji 
Narodów Zjednoczonych.

(3) W niniejszej dyrektywie przyjęto 
zintegrowane, kompleksowe i 
humanitarne podejście do kwestii walki z 
handlem ludźmi i powinna ona być 
wdrażana w świetle dyrektywy Rady 
2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie dokumentu pobytowego 
wydawanego obywatelom państw trzecich, 
którzy są ofiarami handlu ludźmi lub 
wcześniej byli przedmiotem działań 
ułatwiających nielegalną imigrację, którzy 
współpracują z właściwymi organami1

oraz dyrektywy 2009/52/WE z dnia 18 
czerwca 2009 r. przewidującej minimalne 
normy w odniesieniu do kar i środków 
stosowanych wobec pracodawców 
zatrudniających nielegalnie 
przebywających obywateli krajów 
trzecich2. Główne cele niniejszej 
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dyrektywy to bardziej rygorystyczne 
zapobieganie i ściganie oraz ochrona praw 
pokrzywdzonych. Dzieci są bardziej 
bezbronne i dlatego istnieje większe 
ryzyko, iż padną ofiarą handlu ludźmi. 
Stosując przepisy niniejszej dyrektywy, 
należy w pierwszym rzędzie dążyć do 
najlepszego zabezpieczenia interesów 
dziecka, zgodnie z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej i 
Konwencją o prawach dziecka Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. Przy wdrażaniu 
niniejszej dyrektywy powinno się zwrócić 
należytą uwagę na spójność z dyrektywą 
2010/…/UE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia… dotyczącą zwalczania 
seksualnego wykorzystywania dzieci i 
pornografii dziecięcej, uchylającą decyzję 
ramową 2004/68/WSiSW].
_________
1 Dz.U. L 261 z 6.8.2004, s. 19.
2 Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 24.

Or. en

Poprawka 58
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W niniejszej dyrektywie przyjęto 
zintegrowane i kompleksowe podejście do 
kwestii walki z handlem ludźmi. Główne 
cele niniejszej dyrektywy to bardziej 
rygorystyczne zapobieganie i ściganie oraz 
ochrona praw pokrzywdzonych. Dzieci są 
bardziej bezbronne i dlatego istnieje 
większe ryzyko, iż padną ofiarą handlu 
ludźmi. Stosując przepisy niniejszej 
dyrektywy, należy w pierwszym rzędzie 
dążyć do najlepszego zabezpieczenia 
interesów dziecka, zgodnie z Kartą praw 

(3) W niniejszej dyrektywie przyjęto 
zintegrowane i kompleksowe podejście do 
kwestii walki z handlem ludźmi i podczas 
jej wdrażania należy uwzględnić 
dyrektywę Rady 2004/81/WE z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu 
pobytowego wydawanego obywatelom 
państw trzecich, którzy są ofiarami 
handlu ludźmi lub wcześniej byli 
przedmiotem działań ułatwiających 
nielegalną imigrację, którzy współpracują 
z właściwymi organami1 oraz dyrektywy 
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podstawowych Unii Europejskiej i 
Konwencją o prawach dziecka Organizacji 
Narodów Zjednoczonych.

2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. 
przewidującej minimalne normy w 
odniesieniu do kar i środków stosowanych 
wobec pracodawców zatrudniających 
nielegalnie przebywających obywateli 
krajów trzecich2. Główne cele niniejszej 
dyrektywy to bardziej rygorystyczne 
zapobieganie i ściganie oraz ochrona praw 
pokrzywdzonych. Dzieci są bardziej 
bezbronne i dlatego istnieje większe 
ryzyko, iż padną ofiarą handlu ludźmi. 
Stosując przepisy niniejszej dyrektywy, 
należy w pierwszym rzędzie dążyć do 
najlepszego zabezpieczenia interesów 
dziecka, zgodnie z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej i 
Konwencją o prawach dziecka Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. Przy wdrażaniu 
niniejszej dyrektywy powinno się zwrócić 
należytą uwagę na spójność z dyrektywą 
2010/…/UE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia… dotyczącą zwalczania 
seksualnego wykorzystywania dzieci i 
pornografii dziecięcej, uchylającą decyzję 
ramową 2004/68/WSiSW].
_________
1 Dz.U. L 261 z 6.8.2004, s. 19.
2 Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 24.

Or. en

Poprawka 59
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W niniejszej dyrektywie przyjęto 
zintegrowane i kompleksowe podejście do 
kwestii walki z handlem ludźmi. Główne 
cele niniejszej dyrektywy to bardziej 
rygorystyczne zapobieganie i ściganie oraz 
ochrona praw pokrzywdzonych. Dzieci są 

(3) W niniejszej dyrektywie przyjęto 
zintegrowane i kompleksowe podejście, 
wraz z podejściem wielostronnym, do 
kwestii walki z handlem ludźmi. Główne 
cele niniejszej dyrektywy to bardziej 
rygorystyczne zapobieganie i ściganie oraz 
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bardziej bezbronne i dlatego istnieje 
większe ryzyko, iż padną ofiarą handlu 
ludźmi. Stosując przepisy niniejszej 
dyrektywy, należy w pierwszym rzędzie 
dążyć do najlepszego zabezpieczenia 
interesów dziecka, zgodnie z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej i 
Konwencją o prawach dziecka Organizacji 
Narodów Zjednoczonych.

ochrona praw pokrzywdzonych. Ofiarami 
handlu ludźmi, a w szczególności handlu 
w celu wykorzystania seksualnego, są w 
zdecydowanej większości kobiety. Dzieci 
są bardziej bezbronne i dlatego istnieje 
większe ryzyko, iż padną ofiarą handlu 
ludźmi. Stosując przepisy niniejszej 
dyrektywy, należy w pierwszym rzędzie 
dążyć do najlepszego zabezpieczenia 
interesów dziecka, zgodnie z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej i 
Konwencją o prawach dziecka Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. Niniejsza 
dyrektywa zawiera również zależną od 
kontekstu interpretację różnych form 
handlu ludźmi i ma na celu zwalczanie 
każdej z tych form z użyciem jak 
najskuteczniejszych środków. Obejmuje to 
należyte uwzględnianie kwestii płci we 
wszystkich przepisach dyrektywy, zgodnie 
z Kartą praw podstawowych UE i 
Konwencją w sprawie likwidacji wszelkich 
form dyskryminacji kobiet. 

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W niniejszej dyrektywie przyjęto 
zintegrowane i kompleksowe podejście do 
kwestii walki z handlem ludźmi. Główne 
cele niniejszej dyrektywy to bardziej 
rygorystyczne zapobieganie i ściganie oraz 
ochrona praw pokrzywdzonych. Dzieci są 
bardziej bezbronne i dlatego istnieje 
większe ryzyko, iż padną ofiarą handlu 
ludźmi. Stosując przepisy niniejszej 
dyrektywy, należy w pierwszym rzędzie 
dążyć do najlepszego zabezpieczenia 
interesów dziecka, zgodnie z Kartą praw 

(3) W niniejszej dyrektywie przyjęto 
zintegrowane i kompleksowe podejście do 
kwestii walki z handlem ludźmi. Ofiarą 
handlu ludźmi, a w szczególności handlu 
w celu wykorzystania seksualnego, padają 
w zdecydowanej większości (80%) kobiety. 
Główne cele niniejszej dyrektywy to 
bardziej rygorystyczne zapobieganie i 
ściganie oraz ochrona praw 
pokrzywdzonych. Niniejsza dyrektywa 
zawiera zależną od kontekstu interpretację 
różnych form handlu ludźmi i ma na celu 
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podstawowych Unii Europejskiej i 
Konwencją o prawach dziecka Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. 

zwalczanie każdej z tych form z użyciem 
jak najskuteczniejszych środków. 
Obejmuje to uwzględnianie kwestii płci we 
wszystkich przepisach dyrektywy, zgodnie 
z Kartą praw podstawowych UE.  Dzieci 
są bardziej bezbronne i dlatego istnieje 
większe ryzyko, iż padną ofiarą handlu 
ludźmi. Stosując przepisy niniejszej 
dyrektywy, należy w pierwszym rzędzie 
dążyć do najlepszego zabezpieczenia 
interesów dziecka, zgodnie z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej i 
Konwencją o prawach dziecka Organizacji 
Narodów Zjednoczonych.

Or. en

Poprawka 61
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Protokół Organizacji Narodów 
Zjednoczonych z 2000 r. o zapobieganiu, 
zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, 
w szczególności kobietami i dziećmi, 
uzupełniający Konwencję Organizacji 
Narodów Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej oraz Konwencja Rady 
Europy w sprawie działań przeciwko 
handlowi ludźmi z 2005 r. to zasadnicze 
elementy procesu zacieśniania współpracy 
międzynarodowej na rzecz zwalczania 
handlu ludźmi.

(4) Konwencja ONZ w sprawie zwalczania 
handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji z 
1949 r., protokół Narodów Zjednoczonych 
z 2000 r. o zapobieganiu, zwalczaniu oraz 
karaniu za handel ludźmi, w szczególności 
kobietami i dziećmi, uzupełniający 
Konwencję Narodów Zjednoczonych 
przeciwko międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej oraz 
Konwencja Rady Europy w sprawie 
działań przeciwko handlowi ludźmi z 
2005 r. to ważne elementy procesu 
zacieśniania współpracy międzynarodowej 
na rzecz zwalczania handlu ludźmi.

Or. en
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Poprawka 62
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W odpowiedzi na niedawne zmiany w 
obrębie zjawiska handlu ludźmi, w 
niniejszej dyrektywie przyjęto szerszą 
koncepcję tego procederu w stosunku do 
decyzji ramowej 2002/629/WSiSW, 
dlatego też obejmuje ona dodatkowe formy 
wyzysku. W kontekście niniejszej 
dyrektywy zmuszanie do żebrania należy 
rozumieć jako formę przymusowej pracy 
lub usług, zdefiniowanych w konwencji 
MOP nr 29 dotyczącej pracy przymusowej 
lub obowiązkowej z dnia 29 czerwca 
1930 r. Wyzyskiwanie żebractwa wchodzi 
zatem w zakres definicji handlu ludźmi 
wyłącznie w tych przypadkach, w których 
występują wszystkie elementy zjawiska 
przymusowej pracy lub usług. W świetle 
właściwego orzecznictwa, należy 
każdorazowo indywidualnie rozpatrzyć, 
czy ewentualna zgoda na świadczenie 
danej usługi jest ważna/obowiązująca. 
Natomiast w przypadku dziecka, taka 
zgoda nie powinna być nigdy uznawana za 
ważną. Termin „wyzyskiwanie działalności 
przestępczej” należy rozumieć jako 
wykorzystywanie osoby do popełnienia, 
między innymi, kradzieży kieszonkowej, 
kradzieży sklepowej oraz innych 
podobnych działań, podlegających karom i 
przynoszących zyski finansowe. Definicja 
obejmuje także handel ludźmi w celu 
pobrania organów, który może być 
powiązany z handlem organami i stanowi 
poważne naruszenie godności ludzkiej i 
integralności fizycznej.

(5) W odpowiedzi na niedawne zmiany w 
obrębie zjawiska handlu ludźmi, w 
niniejszej dyrektywie przyjęto szerszą 
koncepcję tego procederu w stosunku do 
decyzji ramowej 2002/629/WSiSW,
dlatego też obejmuje ona dodatkowe formy 
wyzysku. W kontekście niniejszej 
dyrektywy zmuszanie do żebrania należy 
rozumieć jako formę przymusowej pracy 
lub usług, zdefiniowanych w konwencji 
MOP nr 29 dotyczącej pracy przymusowej 
lub obowiązkowej z dnia 29 czerwca 
1930 r. Wykorzystywanie do żebrania, w 
tym wykorzystywanie osób 
niesamodzielnych, będących przedmiotem 
handlu ludźmi, do żebractwa, wchodzi 
zatem w zakres definicji handlu ludźmi 
wyłącznie w tych przypadkach, w których 
występują wszystkie elementy zjawiska 
przymusowej pracy lub usług. W świetle 
właściwego orzecznictwa, należy 
każdorazowo indywidualnie rozpatrzyć, 
czy ewentualna zgoda na świadczenie 
danej usługi jest ważna/obowiązująca.
Natomiast w przypadku dziecka, taka 
zgoda nie powinna być nigdy uznawana za 
ważną. Termin „wyzyskiwanie działalności 
przestępczej” należy rozumieć jako 
wykorzystywanie osoby do popełnienia, 
między innymi, kradzieży kieszonkowej, 
kradzieży sklepowej oraz innych 
podobnych działań, podlegających karom i 
przynoszących zyski finansowe. Definicja 
obejmuje także handel ludźmi w celu 
pozyskania organów, który stanowi 
poważne naruszenie godności ludzkiej i 
integralności cielesnej.

Or. en
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Poprawka 63
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W odpowiedzi na niedawne zmiany w 
obrębie zjawiska handlu ludźmi, w 
niniejszej dyrektywie przyjęto szerszą 
koncepcję tego procederu w stosunku do 
decyzji ramowej 2002/629/WSiSW, 
dlatego też obejmuje ona dodatkowe formy 
wyzysku. W kontekście niniejszej 
dyrektywy zmuszanie do żebrania należy 
rozumieć jako formę przymusowej pracy 
lub usług, zdefiniowanych w konwencji 
MOP nr 29 dotyczącej pracy przymusowej 
lub obowiązkowej z dnia 29 czerwca 1930 
r. Wyzyskiwanie żebractwa wchodzi zatem 
w zakres definicji handlu ludźmi wyłącznie 
w tych przypadkach, w których występują 
wszystkie elementy zjawiska przymusowej 
pracy lub usług. W świetle właściwego 
orzecznictwa, należy każdorazowo 
indywidualnie rozpatrzyć, czy ewentualna 
zgoda na świadczenie danej usługi jest 
ważna/obowiązująca. Natomiast w 
przypadku dziecka, taka zgoda nie 
powinna być nigdy uznawana za ważną. 
Termin „wyzyskiwanie działalności 
przestępczej” należy rozumieć jako 
wykorzystywanie osoby do popełnienia, 
między innymi, kradzieży kieszonkowej, 
kradzieży sklepowej oraz innych 
podobnych działań, podlegających karom i 
przynoszących zyski finansowe. Definicja 
obejmuje także handel ludźmi w celu 
pobrania organów, który może być 
powiązany z handlem organami i stanowi 
poważne naruszenie godności ludzkiej i 
integralności fizycznej.

(5) W odpowiedzi na niedawne zmiany w 
obrębie zjawiska handlu ludźmi, w 
niniejszej dyrektywie przyjęto szerszą 
koncepcję tego procederu w stosunku do 
decyzji ramowej 2002/629/WSiSW, 
dlatego też obejmuje ona dodatkowe formy 
wyzysku. W kontekście niniejszej 
dyrektywy zmuszanie do żebrania należy 
rozumieć jako formę przymusowej pracy 
lub usług, zdefiniowanych w konwencji 
MOP nr 29 dotyczącej pracy przymusowej 
lub obowiązkowej z dnia 29 czerwca 
1930 r. Wykorzystywanie do żebrania, w 
tym wykorzystywanie osób 
niesamodzielnych, będących przedmiotem 
handlu ludźmi, do żebractwa, niezależnie 
od relacji łączących ich ze sprawcami,
wchodzi zatem w zakres definicji handlu 
ludźmi wyłącznie w tych przypadkach, w 
których występują wszystkie elementy 
zjawiska przymusowej pracy lub usług. W 
świetle właściwego orzecznictwa, należy 
każdorazowo indywidualnie rozpatrzyć, 
czy ewentualna zgoda na świadczenie 
danej usługi jest ważna/obowiązująca.
Natomiast w przypadku dziecka, taka 
zgoda nie powinna być nigdy uznawana za 
ważną. Termin „wyzyskiwanie działalności 
przestępczej” należy rozumieć jako 
wykorzystywanie osoby do popełnienia, 
między innymi, kradzieży kieszonkowej, 
kradzieży sklepowej oraz innych 
podobnych działań, podlegających karom i 
przynoszących zyski finansowe. Definicja 
obejmuje także handel ludźmi w celu 
pozyskania organów, który stanowi 
poważne naruszenie godności ludzkiej i 
integralności cielesnej.
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Poprawka 64
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W odpowiedzi na niedawne zmiany w 
obrębie zjawiska handlu ludźmi, w 
niniejszej dyrektywie przyjęto szerszą 
koncepcję tego procederu w stosunku do 
decyzji ramowej 2002/629/WSiSW, 
dlatego też obejmuje ona dodatkowe formy 
wyzysku. W kontekście niniejszej 
dyrektywy zmuszanie do żebrania należy 
rozumieć jako formę przymusowej pracy 
lub usług, zdefiniowanych w konwencji 
MOP nr 29 dotyczącej pracy przymusowej 
lub obowiązkowej z dnia 29 czerwca 1930 
r. Wyzyskiwanie żebractwa wchodzi zatem 
w zakres definicji handlu ludźmi wyłącznie 
w tych przypadkach, w których występują 
wszystkie elementy zjawiska przymusowej 
pracy lub usług. W świetle właściwego 
orzecznictwa, należy każdorazowo 
indywidualnie rozpatrzyć, czy ewentualna 
zgoda na świadczenie danej usługi jest 
ważna/obowiązująca. Natomiast w 
przypadku dziecka, taka zgoda nie 
powinna być nigdy uznawana za ważną. 
Termin „wyzyskiwanie działalności 
przestępczej” należy rozumieć jako 
wykorzystywanie osoby do popełnienia, 
między innymi, kradzieży kieszonkowej, 
kradzieży sklepowej oraz innych 
podobnych działań, podlegających karom i 
przynoszących zyski finansowe. Definicja 
obejmuje także handel ludźmi w celu 
pobrania organów, który może być 
powiązany z handlem organami i stanowi 
poważne naruszenie godności ludzkiej i 
integralności fizycznej.

(5) W odpowiedzi na niedawne zmiany w 
obrębie zjawiska handlu ludźmi, w 
niniejszej dyrektywie przyjęto szerszą 
koncepcję tego procederu w stosunku do 
decyzji ramowej 2002/629/WSiSW, 
dlatego też obejmuje ona dodatkowe formy 
wyzysku. W kontekście niniejszej 
dyrektywy zmuszanie do żebrania należy 
rozumieć jako formę przymusowej pracy 
lub usług, zdefiniowanych w konwencji 
MOP nr 29 dotyczącej pracy przymusowej 
lub obowiązkowej z dnia 29 czerwca 1930 
r. Wyzyskiwanie żebractwa wchodzi zatem 
w zakres definicji handlu ludźmi wyłącznie 
w tych przypadkach, w których występują 
wszystkie elementy zjawiska przymusowej 
pracy lub usług. W świetle właściwego 
orzecznictwa, należy każdorazowo 
indywidualnie rozpatrzyć, czy ewentualna 
zgoda na świadczenie danej usługi jest 
ważna/obowiązująca. Natomiast w 
przypadku dziecka, taka zgoda nie 
powinna być nigdy uznawana za ważną. 
Termin „wyzyskiwanie działalności 
przestępczej” należy rozumieć jako 
wykorzystywanie osoby do popełnienia, 
między innymi, kradzieży kieszonkowej, 
kradzieży sklepowej oraz innych 
podobnych działań, podlegających karom i 
przynoszących zyski finansowe. Definicja 
obejmuje także handel ludźmi w celu 
nielegalnej adopcji dzieci i dzieci 
nienarodzonych, pobrania organów, który 
może być powiązany z handlem organami i 
stanowi poważne naruszenie godności 
ludzkiej i integralności fizycznej.
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Poprawka 65
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W odpowiedzi na niedawne zmiany w 
obrębie zjawiska handlu ludźmi, w 
niniejszej dyrektywie przyjęto szerszą 
koncepcję tego procederu w stosunku do 
decyzji ramowej 2002/629/WSiSW, 
dlatego też obejmuje ona dodatkowe formy 
wyzysku. W kontekście niniejszej 
dyrektywy zmuszanie do żebrania należy 
rozumieć jako formę przymusowej pracy 
lub usług, zdefiniowanych w konwencji 
MOP nr 29 dotyczącej pracy przymusowej 
lub obowiązkowej z dnia 29 czerwca 1930 
r. Wyzyskiwanie żebractwa wchodzi zatem 
w zakres definicji handlu ludźmi wyłącznie 
w tych przypadkach, w których występują 
wszystkie elementy zjawiska przymusowej 
pracy lub usług. W świetle właściwego 
orzecznictwa, należy każdorazowo 
indywidualnie rozpatrzyć, czy ewentualna 
zgoda na świadczenie danej usługi jest 
ważna/obowiązująca. Natomiast w 
przypadku dziecka, taka zgoda nie 
powinna być nigdy uznawana za ważną. 
Termin „wyzyskiwanie działalności 
przestępczej” należy rozumieć jako 
wykorzystywanie osoby do popełnienia, 
między innymi, kradzieży kieszonkowej, 
kradzieży sklepowej oraz innych 
podobnych działań, podlegających karom i 
przynoszących zyski finansowe. Definicja 
obejmuje także handel ludźmi w celu 
pobrania organów, który może być 
powiązany z handlem organami i stanowi 
poważne naruszenie godności ludzkiej i 
integralności fizycznej.

(5) W odpowiedzi na niedawne zmiany w 
obrębie zjawiska handlu ludźmi, w 
niniejszej dyrektywie przyjęto szerszą 
koncepcję tego procederu w stosunku do 
decyzji ramowej 2002/629/WSiSW, 
dlatego też obejmuje ona dodatkowe formy 
wyzysku. W kontekście niniejszej 
dyrektywy zmuszanie do żebrania należy 
rozumieć jako formę przymusowej pracy 
lub usług, zdefiniowanych w konwencji 
MOP nr 29 dotyczącej pracy przymusowej 
lub obowiązkowej z dnia 29 czerwca 1930 
r. Wyzyskiwanie żebractwa wchodzi zatem 
w zakres definicji handlu ludźmi wyłącznie 
w tych przypadkach, w których występują 
wszystkie elementy zjawiska przymusowej 
pracy lub usług. W świetle właściwego 
orzecznictwa, należy każdorazowo 
indywidualnie rozpatrzyć, czy ewentualna 
zgoda na świadczenie danej usługi jest 
ważna/obowiązująca. Natomiast w 
przypadku dziecka i we wszystkich 
przypadkach wykorzystania seksualnego, 
taka zgoda nie powinna być nigdy 
uznawana za ważną. Termin 
„wyzyskiwanie działalności przestępczej” 
należy rozumieć jako wykorzystywanie 
osoby do popełnienia, między innymi, 
kradzieży kieszonkowej, kradzieży 
sklepowej oraz innych podobnych działań, 
podlegających karom i przynoszących 
zyski finansowe. Definicja obejmuje także 
handel ludźmi w celu pobrania organów, 
który może być powiązany z handlem 
organami i stanowi poważne naruszenie 
godności ludzkiej i integralności fizycznej.
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Poprawka 66
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W odpowiedzi na niedawne zmiany w 
obrębie zjawiska handlu ludźmi, w 
niniejszej dyrektywie przyjęto szerszą 
koncepcję tego procederu w stosunku do 
decyzji ramowej 2002/629/WSiSW, 
dlatego też obejmuje ona dodatkowe formy 
wyzysku. W kontekście niniejszej 
dyrektywy zmuszanie do żebrania należy 
rozumieć jako formę przymusowej pracy 
lub usług, zdefiniowanych w konwencji 
MOP nr 29 dotyczącej pracy przymusowej 
lub obowiązkowej z dnia 29 czerwca 1930 
r. Wyzyskiwanie żebractwa wchodzi zatem 
w zakres definicji handlu ludźmi wyłącznie 
w tych przypadkach, w których występują 
wszystkie elementy zjawiska przymusowej 
pracy lub usług. W świetle właściwego 
orzecznictwa, należy każdorazowo 
indywidualnie rozpatrzyć, czy ewentualna 
zgoda na świadczenie danej usługi jest 
ważna/obowiązująca. Natomiast w 
przypadku dziecka, taka zgoda nie 
powinna być nigdy uznawana za ważną. 
Termin „wyzyskiwanie działalności 
przestępczej” należy rozumieć jako 
wykorzystywanie osoby do popełnienia, 
między innymi, kradzieży kieszonkowej, 
kradzieży sklepowej oraz innych 
podobnych działań, podlegających karom i 
przynoszących zyski finansowe. Definicja 
obejmuje także handel ludźmi w celu 
pobrania organów, który może być 
powiązany z handlem organami i stanowi 
poważne naruszenie godności ludzkiej i 
integralności fizycznej.

(5) W odpowiedzi na niedawne zmiany w 
obrębie zjawiska handlu ludźmi, w 
niniejszej dyrektywie przyjęto szerszą 
koncepcję tego procederu w stosunku do 
decyzji ramowej 2002/629/WSiSW, 
dlatego też obejmuje ona dodatkowe formy 
wyzysku. W kontekście niniejszej 
dyrektywy zmuszanie do żebrania należy 
rozumieć jako formę przymusowej pracy 
lub usług, zdefiniowanych w konwencji 
MOP nr 29 dotyczącej pracy przymusowej 
lub obowiązkowej z dnia 29 czerwca 1930 
r. Wyzyskiwanie żebractwa wchodzi zatem 
w zakres definicji handlu ludźmi wyłącznie 
w tych przypadkach, w których występują 
wszystkie elementy zjawiska przymusowej 
pracy lub usług. W świetle właściwego 
orzecznictwa, należy każdorazowo 
indywidualnie rozpatrzyć, czy ewentualna 
zgoda na świadczenie danej usługi jest 
ważna/obowiązująca. Natomiast w 
przypadku dziecka, taka zgoda nie 
powinna być nigdy uznawana za ważną.
Termin „wyzyskiwanie działalności 
przestępczej” należy rozumieć jako 
wykorzystywanie osoby do popełnienia, 
między innymi, kradzieży kieszonkowej, 
kradzieży sklepowej, przestępstwa 
związanego z narkotykami oraz innych 
podobnych działań, podlegających karom i 
przynoszących zyski finansowe. Definicja 
obejmuje także handel ludźmi w celu 
pobrania organów, który może być 
powiązany z handlem organami i stanowi 
poważne naruszenie godności ludzkiej i 
integralności fizycznej.
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Poprawka 67
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Członkowie rodziny lub krewni dzieci 
żebrzących mogą być zaangażowani w 
proceder handlu ludźmi, w wyniku 
którego dziecko jest wykorzystywane i 
zmuszane do żebractwa. W celu podjęcia 
odpowiednich działań w takich sytuacjach 
konieczne jest zbadanie indywidualnego 
przypadku każdego dziecka, przy 
uwzględnieniu punktu widzenia dziecka i 
sytuacji jego rodziny, w tym roli członków 
rodziny w procederze handlu ludźmi.
Decyzje powinny być podejmowane mając 
na uwadze dobro dziecka i przy 
uwzględnieniu możliwości występowania 
okoliczności, w których najwłaściwszym 
rozwiązaniem sytuacji jest udzielenie 
wsparcia społecznego dziecku i członkom 
rodziny, a także innych okoliczności, w 
których właściwsze może być ściganie 
rodziców lub krewnych, jeżeli są 
zaangażowani w proceder handlu ludźmi.

Or. en

Poprawka 68
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W celu skutecznego zapobiegania, 
ochrony i ścigania konieczne jest 
rozróżnienie pomiędzy handlem ludźmi w 
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celach pobrania organów, do którego 
dochodzi wyłącznie w przypadku pobrania 
organów od żyjącego dawcy, i handlu 
organami, tkankami i komórkami. 
Komisja i Europol winny opracować i 
wdrożyć ukierunkowane podejście wobec 
obu problemów, w ramach którego 
należałoby w pierwszej kolejności 
usprawnić monitorowanie obu 
wspomnianych przypadków handlu 
organami.  

Or. en

Uzasadnienie

Niezwykle istotne jest włączenie handlu organami w zakres stosowania odnośnych 
instrumentów UE. Z drugiej strony niniejszy wniosek dotyczący dyrektywy powinien 
uwzględnić podstawowe zalecenie przeprowadzonego wspólnie przez Radę Europy i ONZ 
badania dotyczącego handlu narządami, tkankami i komórkami oraz handlu ludźmi w celu 
pobrania od nich narządów, opublikowanego w 2009 r., w którym wyraźnie rozróżnia się pod 
względem prawnym pomiędzy tymi dwoma formami handlu ludźmi i podkreśla się 
konieczność zebrania wiarygodnych danych na ten temat.

Poprawka 69
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wysokość kar w niniejszej dyrektywie 
odzwierciedla rosnące zaniepokojenie 
państw członkowskich nasileniem handlu 
ludźmi. Uwzględniając wagę tego 
przestępstwa, niniejsza dyrektywa służy 
zapewnieniu dalszej harmonizacji oraz 
zwiększenia wysokości kar w UE. Jeżeli 
przestępstwo zostało popełnione w 
określonych okolicznościach, na przykład 
wobec szczególnie bezbronnej ofiary, kara 
powinna być surowsza. W kontekście 
niniejszej dyrektywy, kategoria osób 
szczególnie bezbronnych powinna 
obejmować co najmniej wszystkie dzieci, a 

(6) Wysokość kar w niniejszej dyrektywie 
odzwierciedla rosnące zaniepokojenie 
państw członkowskich nasileniem handlu 
ludźmi. Uwzględniając wagę tego 
przestępstwa, niniejsza dyrektywa służy 
zapewnieniu dalszej harmonizacji oraz 
zwiększenia wysokości kar w UE. Jeżeli 
przestępstwo zostało popełnione w 
określonych okolicznościach, na przykład 
wobec szczególnie bezbronnej ofiary, kara 
powinna być surowsza. W kontekście 
niniejszej dyrektywy, kategoria osób 
szczególnie bezbronnych powinna 
obejmować co najmniej wszystkie dzieci, a 
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także dorosłych szczególnie bezbronnych 
ze względu na ciążę, warunki zdrowotne 
lub niepełnosprawność w momencie 
popełnienia przestępstwa. Jeżeli 
przestępstwo jest szczególnie naganne, np. 
gdy prowadziło do zagrożenia życia ofiary 
lub wiązało się z użyciem poważnej 
przemocy albo wyrządziło szczególnie 
poważne szkody ofierze, powinno to 
znaleźć odzwierciedlenie w szczególnie 
surowej karze. W przypadkach, w których, 
na mocy niniejszej dyrektywy następuje 
odniesienie do wydania osoby, należy je 
rozumieć zgodnie z decyzją ramową Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi.

także dorosłych szczególnie bezbronnych 
ze względu na ciążę, warunki zdrowotne, 
niepełnosprawność lub jeżeli osoba 
pokrzywdzona była ofiarą tortur, gwałtu 
lub innych poważnych form przemocy 
psychologicznej, fizycznej lub seksualnej. 
Jeżeli przestępstwo jest szczególnie 
naganne, np. gdy prowadziło do zagrożenia 
życia ofiary lub wiązało się z użyciem 
poważnej przemocy albo wyrządziło 
szczególnie poważne szkody ofierze, 
powinno to znaleźć odzwierciedlenie w
szczególnie surowej karze. W 
przypadkach, w których, na mocy 
niniejszej dyrektywy następuje odniesienie 
do wydania osoby, należy je rozumieć 
zgodnie z decyzją ramową Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 70
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wysokość kar w niniejszej dyrektywie 
odzwierciedla rosnące zaniepokojenie 
państw członkowskich nasileniem handlu 
ludźmi. Uwzględniając wagę tego 
przestępstwa, niniejsza dyrektywa służy 
zapewnieniu dalszej harmonizacji oraz 
zwiększenia wysokości kar w UE. Jeżeli 
przestępstwo zostało popełnione w 
określonych okolicznościach, na przykład 
wobec szczególnie bezbronnej ofiary, kara 
powinna być surowsza. W kontekście 
niniejszej dyrektywy, kategoria osób 
szczególnie bezbronnych powinna 
obejmować co najmniej wszystkie dzieci, a 

(6) Wysokość kar w niniejszej dyrektywie 
odzwierciedla rosnące zaniepokojenie 
państw członkowskich nasileniem handlu 
ludźmi. Uwzględniając wagę tego 
przestępstwa, niniejsza dyrektywa służy 
zapewnieniu dalszej harmonizacji oraz 
zwiększenia wysokości kar w UE. Jeżeli 
przestępstwo zostało popełnione w 
określonych okolicznościach, na przykład 
wobec szczególnie bezbronnej ofiary, kara 
powinna być surowsza. W kontekście 
niniejszej dyrektywy, kategoria osób 
szczególnie bezbronnych powinna 
obejmować co najmniej wszystkie dzieci, a 
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także dorosłych szczególnie bezbronnych 
ze względu na ciążę, warunki zdrowotne 
lub niepełnosprawność w momencie 
popełnienia przestępstwa. Jeżeli 
przestępstwo jest szczególnie naganne, np. 
gdy prowadziło do zagrożenia życia ofiary 
lub wiązało się z użyciem poważnej 
przemocy albo wyrządziło szczególnie 
poważne szkody ofierze, powinno to 
znaleźć odzwierciedlenie w szczególnie 
surowej karze. W przypadkach, w których, 
na mocy niniejszej dyrektywy następuje 
odniesienie do wydania osoby, należy je 
rozumieć zgodnie z decyzją ramową Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi.

także dorosłych szczególnie bezbronnych 
ze względu na płeć, ciążę, warunki 
zdrowotne, niepełnosprawność lub jeżeli 
osoba pokrzywdzona była ofiarą tortur, 
wymuszonego zażycia narkotyków lub 
lekarstw, gwałtu lub innych poważnych 
form przemocy psychologicznej, fizycznej 
lub seksualnej. Jeżeli przestępstwo jest 
szczególnie naganne, np. gdy prowadziło 
do zagrożenia życia ofiary lub wiązało się 
z użyciem poważnej przemocy albo 
wyrządziło szczególnie poważne szkody 
ofierze, powinno to znaleźć 
odzwierciedlenie w szczególnie surowej 
karze. W przypadkach, w których, na mocy 
niniejszej dyrektywy następuje odniesienie 
do wydania osoby, należy je rozumieć 
zgodnie z decyzją ramową Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wysokość kar w niniejszej dyrektywie 
odzwierciedla rosnące zaniepokojenie 
państw członkowskich nasileniem handlu 
ludźmi. Uwzględniając wagę tego 
przestępstwa, niniejsza dyrektywa służy 
zapewnieniu dalszej harmonizacji oraz 
zwiększenia wysokości kar w UE. Jeżeli 
przestępstwo zostało popełnione w 
określonych okolicznościach, na przykład 
wobec szczególnie bezbronnej ofiary, kara 
powinna być surowsza. W kontekście 
niniejszej dyrektywy, kategoria osób 
szczególnie bezbronnych powinna 

(6) Wysokość kar w niniejszej dyrektywie 
odzwierciedla rosnące zaniepokojenie 
państw członkowskich nasileniem handlu 
ludźmi. Uwzględniając wagę tego 
przestępstwa, niniejsza dyrektywa służy 
zapewnieniu dalszej harmonizacji oraz 
zwiększenia wysokości kar w UE. Jeżeli 
przestępstwo zostało popełnione w 
określonych okolicznościach, na przykład 
wobec szczególnie bezbronnej ofiary, kara 
powinna być surowsza. W kontekście 
niniejszej dyrektywy, kategoria osób 
szczególnie bezbronnych powinna 
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obejmować co najmniej wszystkie dzieci, a 
także dorosłych szczególnie bezbronnych 
ze względu na ciążę, warunki zdrowotne 
lub niepełnosprawność w momencie 
popełnienia przestępstwa. Jeżeli 
przestępstwo jest szczególnie naganne, np. 
gdy prowadziło do zagrożenia życia ofiary 
lub wiązało się z użyciem poważnej 
przemocy albo wyrządziło szczególnie 
poważne szkody ofierze, powinno to 
znaleźć odzwierciedlenie w szczególnie 
surowej karze. W przypadkach, w których, 
na mocy niniejszej dyrektywy następuje 
odniesienie do wydania osoby, należy je 
rozumieć zgodnie z decyzją ramową Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi.

obejmować co najmniej wszystkie dzieci, a 
także dorosłych szczególnie bezbronnych 
ze względu na płeć, ciążę, warunki 
zdrowotne lub niepełnosprawność, a także
status imigracyjny w momencie 
popełnienia przestępstwa. Jeżeli 
przestępstwo jest szczególnie naganne, np. 
gdy prowadziło do zagrożenia życia ofiary 
lub wiązało się z użyciem poważnej 
przemocy albo wyrządziło szczególnie 
poważne szkody ofierze, powinno to 
znaleźć odzwierciedlenie w szczególnie 
surowej karze. W przypadkach, w których, 
na mocy niniejszej dyrektywy następuje 
odniesienie do wydania osoby, należy je 
rozumieć zgodnie z decyzją ramową Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 72
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wysokość kar w niniejszej dyrektywie 
odzwierciedla rosnące zaniepokojenie 
państw członkowskich nasileniem handlu 
ludźmi. Uwzględniając wagę tego 
przestępstwa, niniejsza dyrektywa służy 
zapewnieniu dalszej harmonizacji oraz 
zwiększenia wysokości kar w UE. Jeżeli 
przestępstwo zostało popełnione w 
określonych okolicznościach, na przykład 
wobec szczególnie bezbronnej ofiary, kara 
powinna być surowsza. W kontekście 
niniejszej dyrektywy, kategoria osób 
szczególnie bezbronnych powinna 
obejmować co najmniej wszystkie dzieci, a 
także dorosłych szczególnie bezbronnych 

(6) Wysokość kar w niniejszej dyrektywie 
odzwierciedla rosnące zaniepokojenie 
państw członkowskich nasileniem handlu 
ludźmi. Uwzględniając wagę tego 
przestępstwa, niniejsza dyrektywa służy 
zapewnieniu dalszej harmonizacji oraz 
zwiększenia wysokości kar w UE. Jeżeli 
przestępstwo zostało popełnione w 
określonych okolicznościach, na przykład 
wobec szczególnie bezbronnej ofiary, kara 
powinna być surowsza. W kontekście 
niniejszej dyrektywy, kategoria osób 
szczególnie bezbronnych powinna 
obejmować co najmniej wszystkie dzieci, a 
także dorosłych szczególnie bezbronnych 
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ze względu na ciążę, warunki zdrowotne 
lub niepełnosprawność w momencie 
popełnienia przestępstwa. Jeżeli 
przestępstwo jest szczególnie naganne, np. 
gdy prowadziło do zagrożenia życia ofiary 
lub wiązało się z użyciem poważnej 
przemocy albo wyrządziło szczególnie 
poważne szkody ofierze, powinno to 
znaleźć odzwierciedlenie w szczególnie 
surowej karze. W przypadkach, w których, 
na mocy niniejszej dyrektywy następuje 
odniesienie do wydania osoby, należy je 
rozumieć zgodnie z decyzją ramową Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi.

ze względu na płeć, ciążę, warunki 
zdrowotne lub niepełnosprawność, a także
status imigracyjny w momencie 
popełnienia przestępstwa. Jeżeli 
przestępstwo jest szczególnie naganne, np. 
gdy prowadziło do zagrożenia życia ofiary 
lub wiązało się z użyciem poważnej 
przemocy, w tym przemocy mężczyzn 
wobec kobiet, albo wyrządziło szczególnie 
poważne szkody ofierze, powinno to 
znaleźć odzwierciedlenie w szczególnie 
surowej karze. W przypadkach, w których, 
na mocy niniejszej dyrektywy następuje 
odniesienie do wydania osoby, należy je 
rozumieć zgodnie z decyzją ramową Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 73
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby zagwarantować skuteczne 
dochodzenie i ściganie przestępstw 
związanych z handlem ludźmi, wszczęcie 
postępowania nie powinno zależeć od 
złożenia zawiadomienia lub oskarżenia 
przez pokrzywdzonego. Ściganie powinno 
być możliwe także przez wystarczający 
okres po dniu, w którym pokrzywdzony 
osiągnął pełnoletniość. Funkcjonariusze 
organów ścigania i oskarżyciele powinni 
być odpowiednio przeszkoleni, także w 
celu poprawy międzynarodowej 
współpracy sądowej i w zakresie ścigania.
Osoby odpowiedzialne za dochodzenie i 
ściganie takich przestępstw powinny także 
mieć dostęp do narzędzi dochodzeniowych 

(8) Aby zagwarantować skuteczne 
dochodzenie i ściganie przestępstw 
związanych z handlem ludźmi, wszczęcie 
postępowania nie powinno zależeć od 
złożenia zawiadomienia lub oskarżenia 
przez pokrzywdzonego. Zgodnie z prawem 
krajowym państwa członkowskie 
podejmują konieczne środki 
umożliwiające ściganie przestępstw 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie po 
osiągnięciu przez ofiarę pełnoletniości.
Dochodzenia powinny w należyty sposób 
uwzględniać technologie informacyjne i 
komunikacyjne wykorzystywane do 
popełnienia przestępstwa oraz należy 
opracować narzędzia służące 
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używanych w przypadku przestępczości 
zorganizowanej oraz innych poważnych 
przestępstw, takich jak podsłuch, niejawna 
inwigilacja, w tym inwigilacja 
elektroniczna, monitorowanie rachunków 
bankowych oraz inne dochodzenia 
finansowe.

zapobieganiu i zwalczaniu handlu ludźmi 
ułatwionego przez internet. Osoby 
odpowiedzialne za dochodzenie i ściganie 
powinny także mieć dostęp do narzędzi 
dochodzeniowych używanych w 
przypadku przestępczości zorganizowanej 
oraz innych poważnych przestępstw, takich 
jak podsłuch, niejawna inwigilacja, w tym 
inwigilacja elektroniczna, monitorowanie 
rachunków bankowych oraz inne 
dochodzenia finansowe.

Or. en

Poprawka 74
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby zagwarantować skuteczne 
dochodzenie i ściganie przestępstw 
związanych z handlem ludźmi, wszczęcie 
postępowania nie powinno zależeć od 
złożenia zawiadomienia lub oskarżenia 
przez pokrzywdzonego. Ściganie powinno 
być możliwe także przez wystarczający 
okres po dniu, w którym pokrzywdzony 
osiągnął pełnoletniość. Funkcjonariusze 
organów ścigania i oskarżyciele powinni 
być odpowiednio przeszkoleni, także w 
celu poprawy międzynarodowej 
współpracy sądowej i w zakresie ścigania. 
Osoby odpowiedzialne za dochodzenie i 
ściganie takich przestępstw powinny także 
mieć dostęp do narzędzi dochodzeniowych 
używanych w przypadku przestępczości 
zorganizowanej oraz innych poważnych 
przestępstw, takich jak podsłuch, niejawna 
inwigilacja, w tym inwigilacja 
elektroniczna, monitorowanie rachunków 
bankowych oraz inne dochodzenia 
finansowe.

(8) Aby zagwarantować skuteczne 
dochodzenie i ściganie przestępstw 
związanych z handlem ludźmi, wszczęcie 
postępowania nie powinno zależeć od 
złożenia zawiadomienia lub oskarżenia 
przez pokrzywdzonego. Ściganie powinno 
być możliwe także przez wystarczający 
okres po dniu, w którym pokrzywdzony 
osiągnął pełnoletniość. Funkcjonariusze 
organów ścigania i oskarżyciele powinni 
być odpowiednio przeszkoleni, także w 
celu poprawy międzynarodowej 
współpracy sądowej i w zakresie ścigania. 
Osoby odpowiedzialne za dochodzenie i 
ściganie takich przestępstw powinny także 
mieć dostęp do narzędzi dochodzeniowych 
używanych w przypadku przestępczości 
zorganizowanej oraz innych poważnych 
przestępstw, takich jak podsłuch, niejawna 
inwigilacja, w tym inwigilacja 
elektroniczna, monitorowanie rachunków 
bankowych oraz inne dochodzenia 
finansowe. Zapobieganie handlowi ludźmi 
ma pierwszorzędne znaczenie i w tym celu 
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państwa członkowskie powinny 
priorytetowo potraktować zwalczanie 
handlu ludźmi oraz wszelkimi sposobami 
usprawnić reakcję wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych 
dotyczących handlu ludźmi.

Or. en

Poprawka 75
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby zagwarantować skuteczne 
dochodzenie i ściganie przestępstw 
związanych z handlem ludźmi, wszczęcie 
postępowania nie powinno zależeć od 
złożenia zawiadomienia lub oskarżenia 
przez pokrzywdzonego. Ściganie powinno 
być możliwe także przez wystarczający 
okres po dniu, w którym pokrzywdzony 
osiągnął pełnoletniość. Funkcjonariusze 
organów ścigania i oskarżyciele powinni 
być odpowiednio przeszkoleni, także w 
celu poprawy międzynarodowej 
współpracy sądowej i w zakresie ścigania. 
Osoby odpowiedzialne za dochodzenie i 
ściganie takich przestępstw powinny także 
mieć dostęp do narzędzi dochodzeniowych 
używanych w przypadku przestępczości 
zorganizowanej oraz innych poważnych 
przestępstw, takich jak podsłuch, niejawna 
inwigilacja, w tym inwigilacja 
elektroniczna, monitorowanie rachunków 
bankowych oraz inne dochodzenia 
finansowe.

(8) Aby zagwarantować skuteczne 
dochodzenie i ściganie przestępstw 
związanych z handlem ludźmi, wszczęcie 
postępowania nie powinno zależeć od 
złożenia zawiadomienia lub oskarżenia 
przez pokrzywdzonego. Ściganie powinno 
być możliwe także przez wystarczający 
okres po dniu, w którym pokrzywdzony 
osiągnął pełnoletniość. Funkcjonariusze 
organów ścigania i oskarżyciele powinni 
być odpowiednio przeszkoleni, także w 
celu poprawy międzynarodowej 
współpracy sądowej i w zakresie ścigania. 
Osoby odpowiedzialne za dochodzenie i 
ściganie takich przestępstw powinny także 
mieć dostęp do specjalnych narzędzi 
dochodzeniowych używanych już w 
przypadku przestępczości zorganizowanej 
oraz innych poważnych przestępstw, takich 
jak podsłuch, nieumundurowane siły 
policyjne, niejawna inwigilacja, w tym 
inwigilacja elektroniczna, monitorowanie 
rachunków bankowych oraz inne 
dochodzenia finansowe. Dochodzenia 
powinny w należyty sposób uwzględniać 
wykorzystywanie przez handlujących 
internetu oraz opracować specjalne 
narzędzia służące zapobieganiu i 
zwalczaniu handlu w cyberprzestrzeni.
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Uzasadnienie

Do zwalczania handlu ludźmi musimy wykorzystywać takie same techniki śledcze, jakie 
stosuje się w zwalczaniu innych poważnych przestępstw, takich jak handel narkotykami czy 
przestępczość zorganizowana; na handel ludźmi składa się również wykorzystywanie 
internetu, jednak nie powinno to być centralnym elementem punktu preambuły, który zmierza 
do wzmocnienia egzekucji prawa i współpracy sądowej.

Poprawka 76
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby zagwarantować skuteczne 
dochodzenie i ściganie przestępstw 
związanych z handlem ludźmi, wszczęcie 
postępowania nie powinno zależeć od 
złożenia zawiadomienia lub oskarżenia 
przez pokrzywdzonego. Ściganie powinno 
być możliwe także przez wystarczający 
okres po dniu, w którym pokrzywdzony 
osiągnął pełnoletniość. Funkcjonariusze 
organów ścigania i oskarżyciele powinni 
być odpowiednio przeszkoleni, także 
w celu poprawy międzynarodowej 
współpracy sądowej i w zakresie ścigania. 
Osoby odpowiedzialne za dochodzenie 
i ściganie takich przestępstw powinny 
także mieć dostęp do narzędzi 
dochodzeniowych używanych 
w przypadku przestępczości 
zorganizowanej oraz innych poważnych 
przestępstw, takich jak podsłuch, niejawna 
inwigilacja, w tym inwigilacja 
elektroniczna, monitorowanie rachunków 
bankowych oraz inne dochodzenia 
finansowe.

(8) Aby zagwarantować skuteczne 
dochodzenie i ściganie przestępstw 
związanych z handlem ludźmi, wszczęcie 
postępowania nie powinno zależeć od 
złożenia zawiadomienia lub oskarżenia 
przez pokrzywdzonego. Ściganie powinno 
być możliwe także przez wystarczający 
okres po dniu, w którym pokrzywdzony 
osiągnął pełnoletniość. Funkcjonariusze 
organów ścigania i oskarżyciele powinni 
być odpowiednio przeszkoleni, winni 
przygotować się do pracy z ofiarami 
i stosować podejście wyczulone na sprawy 
płci, co ma przyczynić się do poprawy 
międzynarodowej współpracy sądowej i 
w zakresie ścigania. Osoby odpowiedzialne 
za dochodzenie i ściganie takich 
przestępstw powinny także mieć dostęp do 
narzędzi dochodzeniowych używanych 
w przypadku przestępczości 
zorganizowanej oraz innych poważnych 
przestępstw, takich jak podsłuch, niejawna 
inwigilacja, w tym inwigilacja 
elektroniczna, monitorowanie rachunków 
bankowych oraz inne dochodzenia 
finansowe.

Or. lt
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Poprawka 77
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Państwa członkowskie powinny 
wspierać współpracę policyjną i sądową, 
zwłaszcza w dziedzinie śledztw 
transgranicznych. Wspólne zespoły 
śledcze koordynowane przez Europol są 
dobrym przykładem w tej dziedzinie i 
należy je wspierać. Państwa członkowskie 
mogą również skorzystać na wymianie 
sprawdzonych wzorców.

Or. en

Uzasadnienie

Musimy zwalczać handel ludźmi na szczeblu międzynarodowym i nasilić współpracę 
transgraniczną w drodze śledztw międzynarodowych i transgranicznych. Rola Europolu jest 
bardzo istotna i powinna się zwiększyć.

Poprawka 78
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Podczas gdy dyrektywa Rady 
2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie dokumentu pobytowego 
wydawanego obywatelom państw trzecich, 
którzy są ofiarami handlu ludźmi lub 
wcześniej byli przedmiotem działań 
ułatwiających nielegalną imigrację, którzy 
współpracują z właściwymi organami 
przewiduje wydanie dokumentu 
pobytowego ofiarom handlu ludźmi 
będącymi obywatelami państw trzecich, a 

(10) Podczas gdy dyrektywa Rady 
2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie dokumentu pobytowego 
wydawanego obywatelom państw trzecich, 
którzy są ofiarami handlu ludźmi lub 
wcześniej byli przedmiotem działań 
ułatwiających nielegalną imigrację, którzy 
współpracują z właściwymi organami 
przewiduje wydanie dokumentu 
pobytowego ofiarom handlu ludźmi 
będącymi obywatelami państw trzecich, a 
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dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i 
członków ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium 
państw członkowskich reguluje 
wykonywanie prawa do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium 
państw członkowskich przez obywateli 
Unii i ich rodzin, w tym ochronę przed 
wydaleniem – niniejsza dyrektywa 
ustanawia szczególne środki ochrony 
wszystkich ofiar handlu ludźmi. W 
związku z tym niniejsza dyrektywa nie 
dotyczy warunków ich pobytu na 
terytorium państw członkowskich. 

dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i 
członków ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium 
państw członkowskich reguluje 
wykonywanie prawa do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium 
państw członkowskich przez obywateli 
Unii i ich rodzin, w tym ochronę przed 
wydaleniem – niniejsza dyrektywa 
ustanawia szczególne środki ochrony 
wszystkich ofiar handlu ludźmi.

Or. en

Uzasadnienie

Podejście przyjęte w ogólnej dyrektywie o zwalczaniu handlu ludźmi powinno mieć charakter 
kompleksowy, a w związku z tym powyższe sformułowanie nie wydaje się potrzebne.

Poprawka 79
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Ofiary handlu ludźmi powinny móc 
skutecznie wykonywać przysługujące im 
prawa. W związku z tym należy zapewnić 
im wsparcie i pomoc przed rozpoczęciem 
postępowania karnego, w trakcie tego 
postępowania i przez odpowiedni czas po 
jego zakończeniu. Aby wsparcie i pomoc 
były skuteczne, należy zadbać o to, by 
osoba pokrzywdzona w sposób świadomy i 
dobrowolny akceptowała je, np. zgodziła 
się na czynności służące wykryciu chorób 
lub inne zasadnicze środki wsparcia. 
Udzielone wsparcie i pomoc powinny 
obejmować co najmniej minimalny zestaw 

(11) Ofiary handlu ludźmi powinny móc 
skutecznie wykonywać przysługujące im 
prawa. W związku z tym należy zapewnić 
im wsparcie i pomoc przed rozpoczęciem 
postępowania karnego, w trakcie tego 
postępowania i przez odpowiedni czas po 
jego zakończeniu. Aby wsparcie i pomoc 
były skuteczne, należy zadbać o to, by 
osoba pokrzywdzona w sposób świadomy i 
dobrowolny akceptowała je, np. zgodziła 
się na czynności służące wykryciu chorób 
lub inne zasadnicze środki wsparcia. 
Udzielone wsparcie i pomoc powinny 
obejmować co najmniej minimalny zestaw 
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środków niezbędnych do tego, by osoba 
pokrzywdzona odzyskała siły i uciekła 
swoim prześladowcom. Praktyczna 
realizacja takich środków powinna, w 
oparciu o indywidualną ocenę 
przeprowadzoną zgodnie z procedurami 
krajowymi, uwzględniać warunki i 
potrzeby danej osoby. Osobie takiej trzeba 
zapewnić wsparcie i pomoc, jak tylko 
pojawią się oznaki, że mogła ona paść 
ofiarą handlu ludźmi, niezależnie od tego, 
czy godzi się ona występować w roli 
świadka. Pomoc powinna być udzielana 
bezwarunkowo, przynajmniej do czasu, 
gdy właściwe organy podejmą ostateczną 
decyzję w odniesieniu do okresu do 
namysłu i dokumentu pobytowego, lub w 
inny sposób uznają daną osobą za ofiarę 
handlu ludźmi. Jeżeli po zakończeniu 
procesu identyfikacji lub upływie okresu 
do namysłu zostanie przyjęte, że dana 
osoba nie kwalifikuje się do uzyskania 
dokumentu pobytowego ani nie ma innej 
podstawy do legalnego pobytu w danym 
państwie członkowskim, państwo to nie 
jest zobowiązanego do dalszego 
pomagania tej osobie i wspierania jej na 
podstawie niniejszej dyrektywy. W razie 
potrzeby należy w dalszym ciągu udzielać 
wsparcia i pomocy przez odpowiedni okres 
po zakończeniu postępowania karnego, np. 
gdy trwa leczenie poważnych fizycznych 
lub psychologicznych skutków 
przestępstwa, lub też jeżeli ofierze grozi 
niebezpieczeństwo z powodu zeznań 
złożonych w postępowaniu karnym.

środków niezbędnych do tego, by osoba 
pokrzywdzona odzyskała siły i uciekła 
swoim prześladowcom. Praktyczna 
realizacja takich środków powinna, w 
oparciu o indywidualną ocenę 
przeprowadzoną zgodnie z procedurami 
krajowymi, uwzględniać warunki i 
potrzeby danej osoby. Osobie takiej trzeba 
zapewnić wsparcie i pomoc, jak tylko 
pojawią się oznaki, że mogła ona paść 
ofiarą handlu ludźmi, niezależnie od tego, 
czy godzi się ona występować w roli 
świadka. Pomoc powinna być udzielana 
bezwarunkowo, przynajmniej do czasu, 
gdy właściwe organy podejmą ostateczną 
decyzję w odniesieniu do okresu do 
namysłu i dokumentu pobytowego, lub w 
inny sposób uznają daną osobą za ofiarę 
handlu ludźmi. W razie potrzeby należy w 
dalszym ciągu udzielać wsparcia i pomocy 
przez odpowiedni okres po zakończeniu 
postępowania karnego, np. gdy trwa 
leczenie poważnych fizycznych lub 
psychologicznych skutków przestępstwa, 
lub też jeżeli ofierze grozi 
niebezpieczeństwo z powodu zeznań 
złożonych w postępowaniu karnym. Środki 
przeciwdziałające handlowi ludźmi nie 
mogą niekorzystnie wpływać na prawa 
ofiar handlu ludźmi, a także migrantów, 
przesiedleńców wewnętrznych, uchodźców 
i azylantów.

Or. en
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Poprawka 80
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Ofiary handlu ludźmi powinny móc 
skutecznie wykonywać przysługujące im 
prawa. W związku z tym należy zapewnić 
im wsparcie i pomoc przed rozpoczęciem 
postępowania karnego, w trakcie tego 
postępowania i przez odpowiedni czas po 
jego zakończeniu. Aby wsparcie i pomoc 
były skuteczne, należy zadbać o to, by 
osoba pokrzywdzona w sposób świadomy i 
dobrowolny akceptowała je, np. zgodziła 
się na czynności służące wykryciu chorób 
lub inne zasadnicze środki wsparcia. 
Udzielone wsparcie i pomoc powinny 
obejmować co najmniej minimalny zestaw 
środków niezbędnych do tego, by osoba 
pokrzywdzona odzyskała siły i uciekła 
swoim prześladowcom. Praktyczna 
realizacja takich środków powinna, w 
oparciu o indywidualną ocenę 
przeprowadzoną zgodnie z procedurami 
krajowymi, uwzględniać warunki i 
potrzeby danej osoby. Osobie takiej trzeba 
zapewnić wsparcie i pomoc, jak tylko 
pojawią się oznaki, że mogła ona paść 
ofiarą handlu ludźmi, niezależnie od tego, 
czy godzi się ona występować w roli 
świadka. Pomoc powinna być udzielana 
bezwarunkowo, przynajmniej do czasu, 
gdy właściwe organy podejmą ostateczną 
decyzję w odniesieniu do okresu do 
namysłu i dokumentu pobytowego, lub w 
inny sposób uznają daną osobą za ofiarę 
handlu ludźmi. Jeżeli po zakończeniu 
procesu identyfikacji lub upływie okresu 
do namysłu zostanie przyjęte, że dana 
osoba nie kwalifikuje się do uzyskania 
dokumentu pobytowego ani nie ma innej 
podstawy do legalnego pobytu w danym 
państwie członkowskim, państwo to nie 
jest zobowiązanego do dalszego 

(11) Ofiary handlu ludźmi powinny móc 
skutecznie wykonywać przysługujące im 
prawa. W związku z tym należy zapewnić 
im wsparcie i pomoc przed rozpoczęciem 
postępowania karnego, w trakcie tego 
postępowania i przez odpowiedni czas po 
jego zakończeniu. Ofiary handlu ludźmi 
muszą mieć możliwość uzyskania 
zezwolenia na pobyt stały. Aby wsparcie i 
pomoc były skuteczne, należy zadbać o to, 
by osoba pokrzywdzona w sposób 
świadomy i dobrowolny akceptowała je, 
np. zgodziła się na czynności służące 
wykryciu chorób lub inne zasadnicze 
środki wsparcia. Udzielone wsparcie i 
pomoc powinny obejmować co najmniej 
minimalny zestaw środków niezbędnych 
do tego, by osoba pokrzywdzona odzyskała 
siły i uciekła swoim prześladowcom. 
Praktyczna realizacja takich środków 
powinna, w oparciu o indywidualną ocenę 
przeprowadzoną zgodnie z procedurami
krajowymi, uwzględniać warunki i 
potrzeby danej osoby, w tym status 
imigracyjny ofiary. Osobie takiej trzeba 
zapewnić wsparcie i pomoc, jak tylko 
pojawią się oznaki, że mogła ona paść 
ofiarą handlu ludźmi, niezależnie od tego, 
czy godzi się ona występować w roli 
świadka. Pomoc powinna być udzielana 
bezwarunkowo, przynajmniej do czasu, 
gdy właściwe organy podejmą ostateczną 
decyzję w odniesieniu do okresu do 
namysłu i dokumentu pobytowego, lub w 
inny sposób uznają daną osobą za ofiarę 
handlu ludźmi. Jeżeli po zakończeniu 
procesu identyfikacji lub upływie okresu 
do namysłu zostanie przyjęte, że dana 
osoba nie kwalifikuje się do uzyskania 
dokumentu pobytowego ani nie ma innej 
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pomagania tej osobie i wspierania jej na 
podstawie niniejszej dyrektywy. W razie 
potrzeby należy w dalszym ciągu udzielać 
wsparcia i pomocy przez odpowiedni okres 
po zakończeniu postępowania karnego, np. 
gdy trwa leczenie poważnych fizycznych 
lub psychologicznych skutków 
przestępstwa, lub też jeżeli ofierze grozi 
niebezpieczeństwo z powodu zeznań 
złożonych w postępowaniu karnym.

podstawy do legalnego pobytu w danym 
państwie członkowskim, państwo to nie 
jest zobowiązanego do dalszego 
pomagania tej osobie i wspierania jej na 
podstawie niniejszej dyrektywy. W razie 
potrzeby należy w dalszym ciągu udzielać 
wsparcia i pomocy przez odpowiedni okres 
po zakończeniu postępowania karnego, np. 
gdy trwa leczenie poważnych fizycznych 
lub psychologicznych skutków 
przestępstwa, lub też jeżeli ofierze grozi 
niebezpieczeństwo z powodu zeznań 
złożonych w postępowaniu karnym.

Or. en

Poprawka 81
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Ofiary handlu ludźmi powinny móc 
skutecznie wykonywać przysługujące im 
prawa. W związku z tym należy zapewnić 
im wsparcie i pomoc przed rozpoczęciem 
postępowania karnego, w trakcie tego 
postępowania i przez odpowiedni czas po 
jego zakończeniu. Aby wsparcie i pomoc 
były skuteczne, należy zadbać o to, by 
osoba pokrzywdzona w sposób świadomy i 
dobrowolny akceptowała je, np. zgodziła 
się na czynności służące wykryciu chorób 
lub inne zasadnicze środki wsparcia. 
Udzielone wsparcie i pomoc powinny 
obejmować co najmniej minimalny zestaw 
środków niezbędnych do tego, by osoba 
pokrzywdzona odzyskała siły i uciekła 
swoim prześladowcom. Praktyczna 
realizacja takich środków powinna, w 
oparciu o indywidualną ocenę 
przeprowadzoną zgodnie z procedurami 
krajowymi, uwzględniać warunki i 
potrzeby danej osoby. Osobie takiej trzeba 

(11) Ofiary handlu ludźmi powinny móc 
skutecznie wykonywać przysługujące im 
prawa. W związku z tym należy zapewnić 
im wsparcie i pomoc przed rozpoczęciem 
postępowania karnego, w trakcie tego 
postępowania i przez odpowiedni czas po 
jego zakończeniu. Aby wsparcie i pomoc 
były skuteczne, należy zadbać o to, by 
osoba pokrzywdzona w sposób świadomy i 
dobrowolny akceptowała je, np. zgodziła 
się na czynności służące wykryciu chorób 
lub inne zasadnicze środki wsparcia. 
Udzielone wsparcie i pomoc powinny 
obejmować co najmniej minimalny zestaw
środków niezbędnych do tego, by osoba 
pokrzywdzona odzyskała siły i uciekła 
swoim prześladowcom. Praktyczna 
realizacja takich środków powinna, w 
oparciu o indywidualną ocenę 
przeprowadzoną zgodnie z procedurami 
krajowymi, uwzględniać warunki i 
potrzeby danej osoby, w tym jej status 
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zapewnić wsparcie i pomoc, jak tylko 
pojawią się oznaki, że mogła ona paść 
ofiarą handlu ludźmi, niezależnie od tego, 
czy godzi się ona występować w roli 
świadka. Pomoc powinna być udzielana 
bezwarunkowo, przynajmniej do czasu, 
gdy właściwe organy podejmą ostateczną 
decyzję w odniesieniu do okresu do 
namysłu i dokumentu pobytowego, lub w 
inny sposób uznają daną osobą za ofiarę 
handlu ludźmi. Jeżeli po zakończeniu 
procesu identyfikacji lub upływie okresu 
do namysłu zostanie przyjęte, że dana 
osoba nie kwalifikuje się do uzyskania 
dokumentu pobytowego ani nie ma innej 
podstawy do legalnego pobytu w danym 
państwie członkowskim, państwo to nie 
jest zobowiązanego do dalszego 
pomagania tej osobie i wspierania jej na 
podstawie niniejszej dyrektywy. W razie 
potrzeby należy w dalszym ciągu udzielać 
wsparcia i pomocy przez odpowiedni okres 
po zakończeniu postępowania karnego, np. 
gdy trwa leczenie poważnych fizycznych 
lub psychologicznych skutków 
przestępstwa, lub też jeżeli ofierze grozi 
niebezpieczeństwo z powodu zeznań 
złożonych w postępowaniu karnym.

imigracyjny. Osobie takiej trzeba zapewnić 
wsparcie i pomoc, jak tylko pojawią się 
oznaki, że mogła ona paść ofiarą handlu 
ludźmi, niezależnie od tego, czy godzi się 
ona występować w roli świadka. Pomoc 
powinna być udzielana bezwarunkowo, 
przynajmniej do czasu, gdy właściwe 
organy podejmą ostateczną decyzję w 
odniesieniu do okresu do namysłu i 
dokumentu pobytowego, lub w inny 
sposób uznają daną osobą za ofiarę handlu 
ludźmi. Jeżeli po zakończeniu procesu 
identyfikacji lub upływie okresu do 
namysłu zostanie przyjęte, że dana osoba 
nie kwalifikuje się do uzyskania 
dokumentu pobytowego ani nie ma innej 
podstawy do legalnego pobytu w danym 
państwie członkowskim, państwo to nie 
jest zobowiązanego do dalszego 
pomagania tej osobie i wspierania jej na 
podstawie niniejszej dyrektywy. W razie 
potrzeby należy w dalszym ciągu udzielać 
wsparcia i pomocy przez odpowiedni okres 
po zakończeniu postępowania karnego, np. 
gdy trwa leczenie poważnych fizycznych 
lub psychologicznych skutków 
przestępstwa, lub też jeżeli ofierze grozi 
niebezpieczeństwo z powodu zeznań 
złożonych w postępowaniu karnym.

Or. en

Poprawka 82
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom handlu ludźmi i utrzymują ten 
sam poziom ochrony, gdy osoby te 
przemieszczają się na terytorium Unii 
Europejskiej, za pomocą odpowiednich i 
skutecznych środków współpracy sądowej. 
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Ofiary handlu ludźmi powiadamia się 
odpowiednio o środkach ochrony 
dostępnych na szczeblu UE.

Or. en

Poprawka 83
Barbara Matera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Wszystkie środki mające na celu 
ochronę ofiar handlu ludźmi podjęte przez 
jedno państwo członkowskie muszą 
obowiązywać również na całym terytorium 
Unii Europejskiej przez zastosowanie 
europejskiego nakazu ochrony.

Or. it

Uzasadnienie

Europejski nakaz ochrony może być ważnym narzędziem wsparcia zapewniającym taki sam 
poziom ochrony na całym terytorium Unii w przypadkach poważnych naruszeń praw 
człowieka.

Poprawka 84
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Decyzja ramowa Rady 
2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r. 
w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu 
karnym ustanawia pakiet praw 
pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, 
w tym prawo do ochrony i kompensaty. 
Ofiary handlu ludźmi powinny dodatkowo 
otrzymać dostęp do doradztwa i zastępstwa 

(12) Decyzja ramowa Rady 
2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r. 
w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu 
karnym ustanawia pakiet praw 
pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, 
w tym prawo do ochrony i
transgranicznych środków ochronnych, 
takich jak europejski nakaz ochrony, i
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prawnego, w tym w celu dochodzenia 
odszkodowania. Doradztwo prawne ma 
umożliwić ofiarom uzyskanie rozeznania w 
ich sytuacji oraz informacji o różnych 
dostępnych możliwościach. Doradztwo i 
zastępstwo prawne powinno być 
zapewniane bezpłatnie, przynajmniej 
wtedy, gdy ofiara nie posiada 
wystarczających zasobów finansowych, w 
trybie zgodnym z procedurami 
wewnętrznymi państwa członkowskiego. 
Trudno zakładać w szczególności, że 
dzieci będące ofiarami handlu ludźmi będą 
posiadać takie zasoby, dlatego doradztwo i 
zastępstwo prawne byłyby dla nich w 
praktyce bezpłatne. W dodatku, na 
podstawie indywidualnej oceny ryzyka 
przeprowadzonej zgodnie z procedurami 
krajowymi, ofiary należy chronić przed 
zemstą, zastraszaniem oraz ryzykiem 
ponownego włączenia w obieg handlu.

kompensaty. Ofiary handlu ludźmi 
powinny móc skutecznie wykonywać 
przysługujące im prawa. Ponadto ofiary 
handlu ludźmi powinny dodatkowo 
otrzymać również dostęp do doradztwa i 
zastępstwa prawnego, w tym w celu 
dochodzenia odszkodowania. Doradztwo 
prawne ma umożliwić ofiarom uzyskanie 
rozeznania w ich sytuacji oraz informacji o 
różnych dostępnych możliwościach. 
Doradztwo i zastępstwo prawne powinno 
być zapewniane bezpłatnie, przynajmniej 
wtedy, gdy ofiara nie posiada 
wystarczających zasobów finansowych, w 
trybie zgodnym z procedurami 
wewnętrznymi państwa członkowskiego. 
Trudno zakładać w szczególności, że 
dzieci będące ofiarami handlu ludźmi będą 
posiadać takie zasoby, dlatego doradztwo i 
zastępstwo prawne byłyby dla nich w 
praktyce bezpłatne. W dodatku, na 
podstawie indywidualnej oceny ryzyka 
przeprowadzonej zgodnie z procedurami 
krajowymi, ofiary należy chronić przed 
zemstą, zastraszaniem oraz ryzykiem 
ponownego włączenia w obieg handlu.

Or. en

Poprawka 85
Anna Záborská

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Decyzja ramowa Rady 
2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r. 
w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu 
karnym ustanawia pakiet praw 
pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, 
w tym prawo do ochrony i kompensaty. 
Ofiary handlu ludźmi powinny dodatkowo 
otrzymać dostęp do doradztwa i zastępstwa 
prawnego, w tym w celu dochodzenia 

(12) Decyzja ramowa Rady 
2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r. 
w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu 
karnym ustanawia pakiet praw 
pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, 
w tym prawo do ochrony i kompensaty.
Ofiary handlu ludźmi powinny dodatkowo 
otrzymać dostęp do doradztwa i zastępstwa 
prawnego, w tym w celu dochodzenia 
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odszkodowania. Doradztwo prawne ma 
umożliwić ofiarom uzyskanie rozeznania w 
ich sytuacji oraz informacji o różnych 
dostępnych możliwościach. Doradztwo i 
zastępstwo prawne powinno być 
zapewniane bezpłatnie, przynajmniej 
wtedy, gdy ofiara nie posiada 
wystarczających zasobów finansowych, w 
trybie zgodnym z procedurami 
wewnętrznymi państwa członkowskiego. 
Trudno zakładać w szczególności, że 
dzieci będące ofiarami handlu ludźmi będą 
posiadać takie zasoby, dlatego doradztwo i 
zastępstwo prawne byłyby dla nich w 
praktyce bezpłatne. W dodatku, na 
podstawie indywidualnej oceny ryzyka 
przeprowadzonej zgodnie z procedurami 
krajowymi, ofiary należy chronić przed 
zemstą, zastraszaniem oraz ryzykiem 
ponownego włączenia w obieg handlu.

odszkodowania. Doradztwo prawne ma 
umożliwić ofiarom uzyskanie rozeznania w 
ich sytuacji oraz informacji o różnych 
dostępnych możliwościach. Doradztwo i 
zastępstwo prawne powinno być 
zapewniane bezpłatnie, przynajmniej 
wtedy, gdy ofiara nie posiada 
wystarczających zasobów finansowych, w 
trybie zgodnym z procedurami 
wewnętrznymi państwa członkowskiego.
Trudno zakładać w szczególności, że 
dzieci będące ofiarami handlu ludźmi będą 
posiadać takie zasoby, dlatego doradztwo i 
zastępstwo prawne musi być dla nich 
bezpłatne. W dodatku, na podstawie 
indywidualnej oceny ryzyka 
przeprowadzonej zgodnie z procedurami 
krajowymi, ofiary należy chronić przed 
zemstą, zastraszaniem oraz ryzykiem 
ponownego włączenia w obieg handlu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka konieczna do dostosowania punktu 12 preambuły do bardziej rygorystycznego 
sformułowania z art. 14 ust. 2 („Państwa członkowskie zapewniają dzieciom będącym 
ofiarami handlu ludźmi dostęp do bezpłatnego doradztwa i zastępstwa prawnego, w tym w 
celu dochodzenia odszkodowania”).

Poprawka 86
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Decyzja ramowa Rady 
2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r. 
w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu 
karnym ustanawia pakiet praw 
pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, 
w tym prawo do ochrony i kompensaty. 
Ofiary handlu ludźmi powinny dodatkowo 
otrzymać dostęp do doradztwa i zastępstwa 

(12) Decyzja ramowa Rady 
2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r. 
w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu 
karnym ustanawia pakiet praw 
pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, 
w tym prawo do ochrony i kompensaty. 
Ofiary handlu ludźmi muszą dodatkowo 
otrzymać dostęp do doradztwa i zastępstwa 
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prawnego, w tym w celu dochodzenia 
odszkodowania. Doradztwo prawne ma 
umożliwić ofiarom uzyskanie rozeznania 
w ich sytuacji oraz informacji o różnych 
dostępnych możliwościach. Doradztwo 
i zastępstwo prawne powinno być 
zapewniane bezpłatnie, przynajmniej 
wtedy, gdy ofiara nie posiada 
wystarczających zasobów finansowych, 
w trybie zgodnym z procedurami 
wewnętrznymi państwa członkowskiego. 
Trudno zakładać w szczególności, że 
dzieci będące ofiarami handlu ludźmi będą 
posiadać takie zasoby, dlatego doradztwo 
i zastępstwo prawne byłyby dla nich 
w praktyce bezpłatne. W dodatku, na 
podstawie indywidualnej oceny ryzyka 
przeprowadzonej zgodnie z procedurami 
krajowymi, ofiary należy chronić przed 
zemstą, zastraszaniem oraz ryzykiem 
ponownego włączenia w obieg handlu.

prawnego, w tym w celu dochodzenia 
odszkodowania. Doradztwo prawne ma 
umożliwić ofiarom uzyskanie rozeznania 
w ich sytuacji oraz informacji o różnych 
dostępnych możliwościach. Doradztwo 
i zastępstwo prawne musi być zapewniane 
bezpłatnie, przynajmniej wtedy, gdy ofiara 
nie posiada wystarczających zasobów 
finansowych, w trybie zgodnym 
z procedurami wewnętrznymi państwa 
członkowskiego. Trudno zakładać 
w szczególności, że dzieci będące ofiarami 
handlu ludźmi będą posiadać takie zasoby, 
dlatego doradztwo i zastępstwo prawne 
byłyby dla nich w praktyce bezpłatne. 
W dodatku, na podstawie indywidualnej 
oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie 
z procedurami krajowymi, ofiary należy 
chronić przed zemstą, zastraszaniem oraz 
ryzykiem ponownego włączenia w obieg 
handlu.

Or. lt

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ofiary handlu ludźmi, które ucierpiały 
już wskutek nadużyć i upokarzającego 
traktowania zwykle związanych z handlem 
ludźmi, takich jak wykorzystywanie 
seksualne, zgwałcenie, niewolnicza służba 
lub pobranie organów, należy chronić 
przed powtórną wiktymizacją i dalszymi 
traumatycznymi przeżyciami podczas 
postępowania karnego. W tym celu 
ofiarom handlu podczas dochodzenia i 
postępowania karnego zapewnić 
traktowanie odpowiadające ich 
indywidualnym potrzebom. Oceniając 
indywidualne potrzeby, należy uwzględnić 

(13) Ofiary handlu ludźmi, które ucierpiały 
już wskutek nadużyć i upokarzającego 
traktowania zwykle związanych z handlem 
ludźmi, takich jak wykorzystywanie 
seksualne, zgwałcenie, niewolnicza służba 
lub pobranie organów, należy chronić 
przed powtórną wiktymizacją i dalszymi 
traumatycznymi przeżyciami podczas 
postępowania karnego. W tym celu 
ofiarom handlu podczas dochodzenia i 
postępowania karnego zapewnić 
traktowanie odpowiadające ich 
indywidualnym potrzebom. Oceniając 
indywidualne potrzeby, należy uwzględnić 
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takie okoliczności jak wiek, ciąża, stan 
zdrowia, niepełnosprawność i inne osobiste 
uwarunkowania, jak również fizyczne i 
psychologiczne konsekwencje działalności 
przestępczej, której poddana została ofiara. 
Decyzja o leczeniu i jego trybie powinna 
być podejmowana na podstawie przesłanek 
określonych w prawodawstwie krajowym, 
reguł dotyczących swobody uznania 
sędziego, praktyki i wytycznych, stosownie 
do okoliczności danego przypadku.

takie okoliczności jak płeć, wiek, ciąża, 
stan zdrowia, niepełnosprawność, status 
imigracyjny i inne osobiste 
uwarunkowania, jak również fizyczne i 
psychologiczne konsekwencje działalności 
przestępczej, której poddana została ofiara. 
Decyzja o leczeniu i jego trybie powinna 
być podejmowana na podstawie przesłanek 
określonych w prawodawstwie krajowym, 
reguł dotyczących swobody uznania 
sędziego, praktyki i wytycznych, stosownie 
do okoliczności danego przypadku.

Or. en

Poprawka 88
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ofiary handlu ludźmi, które ucierpiały 
już wskutek nadużyć i upokarzającego 
traktowania zwykle związanych z handlem 
ludźmi, takich jak wykorzystywanie 
seksualne, zgwałcenie, niewolnicza służba 
lub pobranie organów, należy chronić 
przed powtórną wiktymizacją i dalszymi 
traumatycznymi przeżyciami podczas 
postępowania karnego. W tym celu 
ofiarom handlu podczas dochodzenia i 
postępowania karnego zapewnić 
traktowanie odpowiadające ich 
indywidualnym potrzebom. Oceniając 
indywidualne potrzeby, należy uwzględnić 
takie okoliczności jak wiek, ciąża, stan 
zdrowia, niepełnosprawność i inne osobiste 
uwarunkowania, jak również fizyczne i 
psychologiczne konsekwencje działalności 
przestępczej, której poddana została ofiara. 
Decyzja o leczeniu i jego trybie powinna 
być podejmowana na podstawie przesłanek 
określonych w prawodawstwie krajowym, 
reguł dotyczących swobody uznania 

(13) Ofiary handlu ludźmi, które ucierpiały 
już wskutek nadużyć i upokarzającego 
traktowania zwykle związanych z handlem 
ludźmi, takich jak wykorzystywanie 
seksualne, zgwałcenie, niewolnicza służba 
lub pobranie organów, należy chronić 
przed powtórną wiktymizacją i dalszymi 
traumatycznymi przeżyciami podczas 
postępowania karnego. W tym celu 
ofiarom handlu podczas dochodzenia i 
postępowania karnego zapewnić 
traktowanie odpowiadające ich 
indywidualnym potrzebom. Oceniając 
indywidualne potrzeby, należy uwzględnić 
takie okoliczności jak płeć, wiek, ciąża, 
stan zdrowia, niepełnosprawność, status 
imigracyjny i inne osobiste 
uwarunkowania, jak również fizyczne i 
psychologiczne konsekwencje działalności 
przestępczej, której poddana została ofiara. 
Decyzja o leczeniu i jego trybie powinna 
być podejmowana na podstawie przesłanek 
określonych w prawodawstwie krajowym, 
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sędziego, praktyki i wytycznych, stosownie 
do okoliczności danego przypadku.

reguł dotyczących swobody uznania 
sędziego, praktyki i wytycznych, stosownie 
do okoliczności danego przypadku.

Or. en

Poprawka 89
Anna Záborská

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ofiary handlu ludźmi, które ucierpiały 
już wskutek nadużyć i upokarzającego 
traktowania zwykle związanych z handlem 
ludźmi, takich jak wykorzystywanie 
seksualne, zgwałcenie, niewolnicza służba 
lub pobranie organów, należy chronić 
przed powtórną wiktymizacją i dalszymi 
traumatycznymi przeżyciami podczas 
postępowania karnego. W tym celu 
ofiarom handlu podczas dochodzenia i 
postępowania karnego zapewnić 
traktowanie odpowiadające ich 
indywidualnym potrzebom. Oceniając 
indywidualne potrzeby, należy uwzględnić 
takie okoliczności jak wiek, ciąża, stan 
zdrowia, niepełnosprawność i inne osobiste 
uwarunkowania, jak również fizyczne i 
psychologiczne konsekwencje działalności 
przestępczej, której poddana została ofiara
. Decyzja o leczeniu i jego trybie powinna 
być podejmowana na podstawie przesłanek 
określonych w prawodawstwie krajowym, 
reguł dotyczących swobody uznania 
sędziego, praktyki i wytycznych, stosownie 
do okoliczności danego przypadku.

(13) Ofiary handlu ludźmi, które ucierpiały 
już wskutek nadużyć i upokarzającego 
traktowania zwykle związanych z handlem 
ludźmi, takich jak wykorzystywanie 
seksualne, niegodziwe traktowanie w 
celach seksualnych, zgwałcenie, 
niewolnicza służba lub pobranie organów, 
należy chronić przed powtórną 
wiktymizacją i dalszymi traumatycznymi 
przeżyciami podczas postępowania 
karnego. W tym celu ofiarom handlu 
podczas dochodzenia i postępowania 
karnego zapewnić traktowanie 
odpowiadające ich indywidualnym 
potrzebom. Oceniając indywidualne 
potrzeby, należy uwzględnić takie 
okoliczności jak wiek, ciąża, stan zdrowia, 
niepełnosprawność i inne osobiste 
uwarunkowania, jak również fizyczne i 
psychologiczne konsekwencje działalności 
przestępczej, której poddana została ofiara
. Decyzja o leczeniu i jego trybie powinna 
być podejmowana na podstawie przesłanek 
określonych w prawodawstwie krajowym, 
reguł dotyczących swobody uznania 
sędziego, praktyki i wytycznych, stosownie 
do okoliczności danego przypadku.

Or. en
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Uzasadnienie

Wskazanie na niegodziwe traktowanie w celach seksualnych jest konieczne zarówno przy 
uwzględnieniu praktyki prowadzących handel ludźmi, jak i faktu, że wykorzystywanie 
seksualne (wspomniane w punkcie 13 preambuły) wyraźnie jest przedmiotem wniosku 
COM(2010)0094 wraz z niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych.

Poprawka 90
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ofiary handlu ludźmi, które ucierpiały 
już wskutek nadużyć i upokarzającego 
traktowania zwykle związanych z handlem 
ludźmi, takich jak wykorzystywanie 
seksualne, zgwałcenie, niewolnicza służba 
lub pobranie organów, należy chronić 
przed powtórną wiktymizacją i dalszymi 
traumatycznymi przeżyciami podczas 
postępowania karnego. W tym celu 
ofiarom handlu podczas dochodzenia i 
postępowania karnego zapewnić 
traktowanie odpowiadające ich 
indywidualnym potrzebom. Oceniając 
indywidualne potrzeby, należy uwzględnić 
takie okoliczności jak wiek, ciąża, stan 
zdrowia, niepełnosprawność i inne osobiste 
uwarunkowania, jak również fizyczne i 
psychologiczne konsekwencje działalności 
przestępczej, której poddana została ofiara. 
Decyzja o leczeniu i jego trybie powinna 
być podejmowana na podstawie przesłanek 
określonych w prawodawstwie krajowym, 
reguł dotyczących swobody uznania 
sędziego, praktyki i wytycznych, stosownie 
do okoliczności danego przypadku.

(13) Ofiary handlu ludźmi, które ucierpiały 
już wskutek nadużyć i upokarzającego 
traktowania zwykle związanych z handlem 
ludźmi, takich jak wykorzystywanie 
seksualne, zgwałcenie, niewolnicza służba 
lub pobranie organów, należy chronić 
przed powtórną wiktymizacją i dalszymi 
traumatycznymi przeżyciami podczas 
postępowania karnego. W tym celu 
ofiarom handlu podczas dochodzenia i 
postępowania karnego zapewnić 
traktowanie odpowiadające ich 
indywidualnym potrzebom. Oceniając 
indywidualne potrzeby, należy uwzględnić 
takie okoliczności jak wiek, ciąża, stan 
zdrowia, niepełnosprawność i inne osobiste 
uwarunkowania, jak również fizyczne i 
psychologiczne konsekwencje działalności 
przestępczej, której poddana została ofiara. 
Decyzja o trybie leczenia powinna być 
podejmowana na podstawie przesłanek 
określonych w prawodawstwie krajowym, 
reguł dotyczących swobody uznania 
sędziego, praktyki i wytycznych, stosownie 
do okoliczności danego przypadku.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma zagwarantować, że decyzja o leczeniu jest podejmowana co do zasady, a nie w 
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drodze wyjątku.

Poprawka 91
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Aby zapobiec konieczności 
wszczynania przez ofiary wielu 
postępowań, państwa członkowskie muszą 
zadbać o to, aby ofiary w przypadku 
przemieszczania się na obszarze Unii 
Europejskiej mogły w prosty i skuteczny 
sposób rozszerzyć zakres ochrony 
i utrzymać ją na poziomie 
zagwarantowanym jej w innym państwie 
członkowskim.   W tym celu państwa 
członkowskie muszą poinformować ofiary 
handlu ludźmi o istnieniu odnośnych 
wspólnotowych procedur współpracy 
w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości. 

Or. es

Poprawka 92
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Państwa członkowskie powinny 
dodatkowo zagwarantować dzieciom 
będącym ofiarami handlu ludźmi, obok 
środków dostępnych wszystkim ofiarom 
tego procederu, szczególną pomoc, 
wsparcie i środki ochronne. Środki te 
powinny być zapewnione w sposób 
najlepiej zabezpieczający interesy dziecka i 
zgodnie z Konwencją o prawach dziecka 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

(14) Państwa członkowskie powinny 
dodatkowo zagwarantować dzieciom 
będącym ofiarami handlu ludźmi, obok 
środków dostępnych wszystkim ofiarom 
tego procederu, szczególną pomoc, 
wsparcie i środki ochronne. Środki te 
powinny być zapewnione w sposób 
najlepiej zabezpieczający interesy dziecka i 
zgodnie z Konwencją o prawach dziecka 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
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Jeżeli nie ma pewności co do wieku osoby 
będącej ofiarą handlu, a istnieją powody by 
sądzić, że ma ona mniej niż 18 lat, należy 
założyć, że jest ona dzieckiem i udzielić jej 
niezwłocznie pomocy, wsparcia i ochrony. 
Środki wspierania i pomocy udzielane 
dzieciom będącym ofiarom handlu ludźmi 
powinny koncentrować się na ich fizycznej 
i psychospołecznej rehabilitacji oraz 
znalezieniu dla nich trwałego rozwiązania. 
Dzieci te należy jak najszybciej przywrócić 
społeczeństwu, dlatego środki te muszą 
obejmować prawo dostępu do kształcenia. 
Biorąc pod uwagę szczególną wrażliwość 
dzieci będących ofiarami handlu, należy 
zapewnić dodatkowe środki ochronne 
podczas przesłuchań stanowiących element 
dochodzenia i postępowania karnego.

Jeżeli nie ma pewności co do wieku osoby 
będącej ofiarą handlu, a istnieją powody by 
sądzić, że ma ona mniej niż 18 lat, należy 
założyć, że jest ona dzieckiem i udzielić jej 
niezwłocznie pomocy, wsparcia i ochrony. 
Środki wspierania i pomocy udzielane 
dzieciom będącym ofiarom handlu ludźmi 
powinny koncentrować się na ich fizycznej 
i psychospołecznej rehabilitacji oraz 
znalezieniu dla nich trwałego rozwiązania. 
Dzieci te należy jak najszybciej przywrócić 
społeczeństwu i do normalnego życia w 
ich naturalnej rodzinie lub rodzinie 
adopcyjnej, dlatego środki te muszą 
obejmować prawo dostępu do kształcenia. 
Biorąc pod uwagę szczególną wrażliwość 
dzieci będących ofiarami handlu, należy 
zapewnić dodatkowe środki ochronne 
podczas przesłuchań stanowiących element 
dochodzenia i postępowania karnego.

Or. en

Poprawka 93
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić lub udoskonalić strategie na 
rzecz zapobiegania handlowi ludźmi, w 
tym środki mające na celu osłabienie 
popytu prowadzącego do jakichkolwiek 
form wykorzystywania oraz prowadzić 
badania, rozpowszechniać informacje, 
podnosić świadomość i kształcić, 
zmniejszając tym samym ryzyko, że ludzie 
będą stawać się ofiarami handlu. 
Realizując takie inicjatywy, państwa 
członkowskie powinny przyjąć podejście 
uwzględniające kwestie związane z płcią i 
prawa dziecka. Każdy urzędnik, który 
przypuszczalnie będzie miał kontakt z 

(15) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić lub udoskonalić strategie na 
rzecz zapobiegania handlowi ludźmi, w 
tym środki mające na celu osłabienie 
popytu prowadzącego do jakichkolwiek 
form wykorzystywania oraz prowadzić 
badania, w tym badania nad nowymi 
formami handlu ludźmi, rozpowszechniać 
informacje, harmonizować zbieranie 
danych, podnosić świadomość i kształcić, 
zmniejszając tym samym ryzyko, że ludzie 
będą stawać się ofiarami handlu. 
Realizując takie inicjatywy, państwa 
członkowskie powinny przyjąć podejście 
uwzględniające kwestie związane z płcią i 
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ofiarami lub potencjalnymi ofiarami 
handlu ludźmi powinien zostać 
odpowiednio wyszkolony, by umiał 
identyfikować takie ofiary i postępować z 
nimi. Ten obowiązek szkolenia dotyczyłby 
w szczególności funkcjonariuszy policji i 
straży granicznej, inspektorów pracy, 
personelu służby zdrowia oraz 
pracowników konsularnych; może jednak, 
w zależności od lokalnych uwarunkowań, 
dotyczyć również innych grup urzędników 
publicznych, którzy przypuszczalnie 
zetkną się z ofiarami handlu w swojej 
pracy.

prawa dziecka.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślona część jest już ujęta w innym punkcie preambuły w projekcie sprawozdania.

Poprawka 94
Anna Hedh, Silvia Costa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić lub udoskonalić strategie na 
rzecz zapobiegania handlowi ludźmi, w 
tym środki mające na celu osłabienie 
popytu prowadzącego do jakichkolwiek 
form wykorzystywania oraz prowadzić 
badania, rozpowszechniać informacje, 
podnosić świadomość i kształcić, 
zmniejszając tym samym ryzyko, że ludzie 
będą stawać się ofiarami handlu. 
Realizując takie inicjatywy, państwa 
członkowskie powinny przyjąć podejście 
uwzględniające kwestie związane z płcią i 
prawa dziecka. Każdy urzędnik, który 
przypuszczalnie będzie miał kontakt z 
ofiarami lub potencjalnymi ofiarami 
handlu ludźmi powinien zostać 

(15) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić lub udoskonalić strategie na 
rzecz zapobiegania handlowi ludźmi, w 
tym środki mające na celu osłabienie 
popytu prowadzącego do jakichkolwiek 
form wykorzystywania oraz prowadzić 
badania, w tym badania nad nowymi 
formami handlu ludźmi, rozpowszechniać 
informacje, szkolić, harmonizować 
zbieranie danych, podnosić świadomość i 
kształcić, zmniejszając tym samym ryzyko, 
że ludzie będą stawać się ofiarami handlu. 
Realizując takie inicjatywy, państwa 
członkowskie powinny przyjąć podejście 
uwzględniające kwestie związane z płcią i 
prawa dziecka. Każdy urzędnik, który 
przypuszczalnie będzie miał kontakt z 
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odpowiednio wyszkolony, by umiał 
identyfikować takie ofiary i postępować z 
nimi. Ten obowiązek szkolenia dotyczyłby 
w szczególności funkcjonariuszy policji i 
straży granicznej, inspektorów pracy, 
personelu służby zdrowia oraz 
pracowników konsularnych; może jednak, 
w zależności od lokalnych uwarunkowań, 
dotyczyć również innych grup urzędników 
publicznych, którzy przypuszczalnie zetkną 
się z ofiarami handlu w swojej pracy.

ofiarami lub potencjalnymi ofiarami 
handlu ludźmi powinien zostać 
odpowiednio wyszkolony, by umiał 
identyfikować takie ofiary i postępować z 
nimi. Ten obowiązek szkolenia dotyczyłby 
w szczególności funkcjonariuszy policji i 
straży granicznej, inspektorów pracy, 
personelu służby zdrowia oraz 
pracowników konsularnych; może jednak, 
w zależności od lokalnych uwarunkowań, 
dotyczyć również innych grup urzędników 
publicznych i prywatnych organizacji 
socjalnych, które przypuszczalnie zetkną 
się z ofiarami handlu w swojej pracy.

Or. en

Poprawka 95
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić lub udoskonalić strategie na 
rzecz zapobiegania handlowi ludźmi, w 
tym środki mające na celu osłabienie 
popytu prowadzącego do jakichkolwiek 
form wykorzystywania oraz prowadzić 
badania, rozpowszechniać informacje, 
podnosić świadomość i kształcić, 
zmniejszając tym samym ryzyko, że ludzie 
będą stawać się ofiarami handlu. 
Realizując takie inicjatywy, państwa 
członkowskie powinny przyjąć podejście 
uwzględniające kwestie związane z płcią i 
prawa dziecka. Każdy urzędnik, który 
przypuszczalnie będzie miał kontakt z 
ofiarami lub potencjalnymi ofiarami 
handlu ludźmi powinien zostać 
odpowiednio wyszkolony, by umiał 
identyfikować takie ofiary i postępować z 
nimi. Ten obowiązek szkolenia dotyczyłby 
w szczególności funkcjonariuszy policji i 

(15) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić lub udoskonalić strategie na 
rzecz zapobiegania handlowi ludźmi, w 
tym środki mające na celu osłabienie 
popytu prowadzącego do jakichkolwiek 
form wykorzystywania oraz prowadzić 
badania, rozpowszechniać informacje, 
podnosić świadomość i kształcić, 
zmniejszając tym samym ryzyko, że ludzie 
będą stawać się ofiarami handlu. 
Realizując takie inicjatywy, państwa 
członkowskie powinny przyjąć podejście 
uwzględniające kwestie związane z płcią i 
prawa dziecka. Państwa członkowskie 
muszą dołożyć należytych starań, żeby 
wykrywać i zwalczać udział lub 
współudział sektora publicznego w handlu 
ludźmi. Każdy urzędnik, który 
przypuszczalnie będzie miał kontakt z 
ofiarami lub potencjalnymi ofiarami 
handlu ludźmi powinien zostać 
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straży granicznej, inspektorów pracy, 
personelu służby zdrowia oraz 
pracowników konsularnych; może jednak, 
w zależności od lokalnych uwarunkowań, 
dotyczyć również innych grup urzędników 
publicznych, którzy przypuszczalnie 
zetkną się z ofiarami handlu w swojej 
pracy.

odpowiednio wyszkolony, by umiał 
identyfikować takie ofiary i postępować z 
nimi. Ten obowiązek szkolenia dotyczyłby 
w szczególności funkcjonariuszy policji i 
straży granicznej, inspektorów pracy,
personelu służby zdrowia oraz 
pracowników konsularnych; może jednak, 
w zależności od lokalnych uwarunkowań, 
dotyczyć również innych grup urzędników 
publicznych, którzy przypuszczalnie 
zetkną się z ofiarami handlu w swojej 
pracy. Państwa członkowskie powinny 
współpracować z organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego 
zajmującymi się ofiarami handlu ludźmi 
w podejmowaniu inicjatyw politycznych, 
szkoleniu oraz monitorowaniu i ocenie 
wpływu środków przeciwdziałających 
handlowi ludźmi. 

Or. en

Poprawka 96
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić lub udoskonalić strategie na 
rzecz zapobiegania handlowi ludźmi, w 
tym środki mające na celu osłabienie 
popytu prowadzącego do jakichkolwiek 
form wykorzystywania oraz prowadzić 
badania, rozpowszechniać informacje, 
podnosić świadomość i kształcić, 
zmniejszając tym samym ryzyko, że ludzie 
będą stawać się ofiarami handlu. 
Realizując takie inicjatywy, państwa 
członkowskie powinny przyjąć podejście 
uwzględniające kwestie związane z płcią i 
prawa dziecka. Każdy urzędnik, który 
przypuszczalnie będzie miał kontakt z 
ofiarami lub potencjalnymi ofiarami 

(15) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić lub udoskonalić strategie na 
rzecz zapobiegania handlowi ludźmi, w 
tym środki mające na celu osłabienie 
popytu prowadzącego do jakichkolwiek 
form wykorzystywania oraz prowadzić 
badania, rozpowszechniać informacje, 
podnosić świadomość i kształcić, 
zmniejszając tym samym ryzyko, że ludzie 
będą stawać się ofiarami handlu. 
Realizując takie inicjatywy, państwa 
członkowskie powinny przyjąć podejście 
uwzględniające kwestie związane z płcią i 
prawa dziecka. Każdy urzędnik, który 
przypuszczalnie będzie miał kontakt z 
ofiarami lub potencjalnymi ofiarami 
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handlu ludźmi powinien zostać 
odpowiednio wyszkolony, by umiał 
identyfikować takie ofiary i postępować z 
nimi. Ten obowiązek szkolenia dotyczyłby 
w szczególności funkcjonariuszy policji i 
straży granicznej, inspektorów pracy, 
personelu służby zdrowia oraz 
pracowników konsularnych; może jednak, 
w zależności od lokalnych uwarunkowań, 
dotyczyć również innych grup urzędników 
publicznych, którzy przypuszczalnie 
zetkną się z ofiarami handlu w swojej 
pracy.

handlu ludźmi powinien zostać 
odpowiednio wyszkolony, by umiał 
identyfikować takie ofiary i postępować z 
nimi. Ten obowiązek szkolenia dotyczyłby
w szczególności funkcjonariuszy policji i 
straży granicznej, inspektorów pracy, 
personelu służby zdrowia oraz 
pracowników konsularnych; może jednak, 
w zależności od lokalnych uwarunkowań, 
dotyczyć również innych grup urzędników 
publicznych, którzy przypuszczalnie 
zetkną się z ofiarami handlu w swojej 
pracy. Państwa członkowskie podejmują 
działania, żeby zapewnić ofiarom handlu 
ludźmi jasne i kompleksowe doradztwo 
dotyczące usług socjalnych, opieki 
zdrowotnej, edukacji, imigracji i egzekucji 
prawa.

Or. en

Poprawka 97
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić lub udoskonalić strategie na 
rzecz zapobiegania handlowi ludźmi, w 
tym środki mające na celu osłabienie 
popytu prowadzącego do jakichkolwiek 
form wykorzystywania oraz prowadzić 
badania, rozpowszechniać informacje, 
podnosić świadomość i kształcić, 
zmniejszając tym samym ryzyko, że ludzie 
będą stawać się ofiarami handlu. 
Realizując takie inicjatywy, państwa 
członkowskie powinny przyjąć podejście 
uwzględniające kwestie związane z płcią i 
prawa dziecka. Każdy urzędnik, który 
przypuszczalnie będzie miał kontakt z 
ofiarami lub potencjalnymi ofiarami 
handlu ludźmi powinien zostać 

(15) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić lub udoskonalić strategie na 
rzecz zapobiegania handlowi ludźmi, w 
tym środki mające na celu osłabienie 
popytu prowadzącego do jakichkolwiek 
form wykorzystywania oraz prowadzić 
badania, w tym badania nad nowymi 
formami handlu ludźmi, rozpowszechniać 
informacje, harmonizować zbieranie 
danych i wymianę danych z organizacjami 
pozarządowymi wyspecjalizowanymi w 
zwalczaniu handlu ludźmi, podnosić 
świadomość i kształcić, zmniejszając tym 
samym ryzyko, że ludzie będą stawać się 
ofiarami handlu. Realizując takie 
inicjatywy, państwa członkowskie 
powinny przyjąć podejście uwzględniające 
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odpowiednio wyszkolony, by umiał 
identyfikować takie ofiary i postępować z 
nimi. Ten obowiązek szkolenia dotyczyłby 
w szczególności funkcjonariuszy policji i 
straży granicznej, inspektorów pracy, 
personelu służby zdrowia oraz 
pracowników konsularnych; może jednak, 
w zależności od lokalnych uwarunkowań, 
dotyczyć również innych grup urzędników 
publicznych, którzy przypuszczalnie 
zetkną się z ofiarami handlu w swojej 
pracy.

kwestie związane z płcią i prawa dziecka. 
Każdy urzędnik, który przypuszczalnie 
będzie miał kontakt z ofiarami lub 
potencjalnymi ofiarami handlu ludźmi 
powinien zostać odpowiednio wyszkolony, 
by umiał identyfikować takie ofiary i 
postępować z nimi. Ten obowiązek 
szkolenia dotyczyłby w szczególności 
funkcjonariuszy policji i straży granicznej, 
inspektorów pracy, personelu służby 
zdrowia oraz pracowników konsularnych; 
może jednak, w zależności od lokalnych 
uwarunkowań, dotyczyć również innych 
grup urzędników publicznych, którzy 
przypuszczalnie zetkną się z ofiarami 
handlu w swojej pracy.

Or. en

Poprawka 98
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić lub udoskonalić strategie na 
rzecz zapobiegania handlowi ludźmi, w 
tym środki mające na celu osłabienie 
popytu prowadzącego do jakichkolwiek 
form wykorzystywania oraz prowadzić 
badania, rozpowszechniać informacje, 
podnosić świadomość i kształcić, 
zmniejszając tym samym ryzyko, że ludzie 
będą stawać się ofiarami handlu. 
Realizując takie inicjatywy, państwa 
członkowskie powinny przyjąć podejście 
uwzględniające kwestie związane z płcią i 
prawa dziecka. Każdy urzędnik, który 
przypuszczalnie będzie miał kontakt z 
ofiarami lub potencjalnymi ofiarami 
handlu ludźmi powinien zostać 
odpowiednio wyszkolony, by umiał 
identyfikować takie ofiary i postępować z 

(15) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić lub udoskonalić strategie na 
rzecz zapobiegania handlowi ludźmi, w 
tym środki mające na celu osłabienie 
popytu prowadzącego do jakichkolwiek 
form wykorzystywania oraz prowadzić 
badania, rozpowszechniać informacje,
zbierać dane przy pełnym poszanowaniu 
osoby, której dane dotyczą, podnosić 
świadomość i kształcić, zmniejszając tym 
samym ryzyko, że ludzie będą stawać się 
ofiarami handlu. Realizując takie 
inicjatywy, państwa członkowskie 
powinny przyjąć podejście uwzględniające 
kwestie związane z płcią i prawa dziecka. 
Każdy urzędnik, który przypuszczalnie 
będzie miał kontakt z ofiarami lub 
potencjalnymi ofiarami handlu ludźmi 
powinien zostać odpowiednio wyszkolony, 
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nimi. Ten obowiązek szkolenia dotyczyłby 
w szczególności funkcjonariuszy policji i 
straży granicznej, inspektorów pracy,
personelu służby zdrowia oraz 
pracowników konsularnych; może jednak, 
w zależności od lokalnych uwarunkowań, 
dotyczyć również innych grup urzędników 
publicznych, którzy przypuszczalnie 
zetkną się z ofiarami handlu w swojej 
pracy.

by umiał identyfikować takie ofiary i 
postępować z nimi. Ten obowiązek 
szkolenia dotyczyłby w szczególności 
funkcjonariuszy policji i straży granicznej, 
inspektorów pracy, personelu służby 
zdrowia oraz pracowników konsularnych; 
może jednak, w zależności od lokalnych 
uwarunkowań, dotyczyć również innych 
grup urzędników publicznych, którzy 
przypuszczalnie zetkną się z ofiarami 
handlu w swojej pracy.

Or. en

Uzasadnienie

Jest istotne, by zbieranie danych o handlu ludźmi odbywało się w pełnym poszanowaniu 
ofiary.

Poprawka 99
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić lub udoskonalić strategie na 
rzecz zapobiegania handlowi ludźmi, 
w tym środki mające na celu osłabienie 
popytu prowadzącego do jakichkolwiek 
form wykorzystywania oraz prowadzić 
badania, rozpowszechniać informacje, 
podnosić świadomość i kształcić, 
zmniejszając tym samym ryzyko, że ludzie 
będą stawać się ofiarami handlu.. 
Realizując takie inicjatywy, państwa 
członkowskie powinny przyjąć podejście 
uwzględniające kwestie związane z płcią 
i prawa dziecka. Każdy urzędnik, który 
przypuszczalnie będzie miał kontakt 
z ofiarami lub potencjalnymi ofiarami 
handlu ludźmi powinien zostać 
odpowiednio wyszkolony, by umiał 
identyfikować takie ofiary i postępować 

(15) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić i udoskonalić strategie na rzecz 
zapobiegania handlowi ludźmi, w tym 
środki mające na celu osłabienie popytu 
prowadzącego do jakichkolwiek form 
wykorzystywania oraz prowadzić badania, 
rozpowszechniać informacje, podnosić 
świadomość i kształcić oraz przełamywać 
tradycyjne stereotypy dotyczące płci, 
zmniejszając tym samym ryzyko, że ludzie 
będą stawać się ofiarami handlu.. 
Realizując takie inicjatywy, państwa 
członkowskie muszą przyjąć podejście 
uwzględniające kwestie związane z płcią 
i prawa dziecka.
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z nimi. Ten obowiązek szkolenia 
dotyczyłby w szczególności 
funkcjonariuszy policji i straży granicznej, 
inspektorów pracy, personelu służby 
zdrowia oraz pracowników konsularnych; 
może jednak, w zależności od lokalnych 
uwarunkowań, dotyczyć również innych 
grup urzędników publicznych, którzy 
przypuszczalnie zetkną się z ofiarami 
handlu w swojej pracy.

Or. lt

Poprawka 100
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Porównywalne dane statystyczne, 
które mają być gromadzone, powinny 
zawierać przynajmniej dane dotyczące 
liczby osób będących ofiarami handlu 
ludźmi, ich płci, wieku, obywatelstwa, a 
także rodzaju handlu, rodzaju usług, do 
jakich ofiary były wykorzystywane, liczby 
handlarzy zatrzymanych, ściganych i 
skazanych, a także mechanizmów 
przekazywania do krajowych organów ds. 
azylu.

Or. en
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Poprawka 101
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić lepsze systemy monitorowania 
działalności prywatnych biur 
pośrednictwa pracy, w tym agencji 
rekrutujących pracowników sezonowych, 
w oparciu o standardy ustanowione w 
konwencji MOP nr 181 o prywatnych 
biurach pośrednictwa pracy.

Or. en

Poprawka 102
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Urzędnicy, którzy przypuszczalnie 
będą mieli kontakt z ofiarami lub 
potencjalnymi ofiarami handlu ludźmi, 
powinni zostać odpowiednio wyszkoleni 
w celu identyfikowania takich ofiar 
i postępowania z nimi, przejść 
odpowiednie szkolenia i stosować 
podejście wyczulone na sprawy płci. Ten 
obowiązek szkolenia powinien 
w szczególności dotyczyć funkcjonariuszy 
policji i straży granicznej, urzędników 
służb migracyjnych, prokuratorów, 
adwokatów, sędziów i pracowników 
wymiaru sprawiedliwości, inspektorów 
pracy, pracowników socjalnych, osób 
zajmujących się opieką nad dziećmi 
i personelu służby zdrowia oraz 
pracowników konsularnych; może jednak, 
w zależności od uwarunkowań lokalnych, 
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dotyczyć również innych grup urzędników, 
którzy przypuszczalnie zetkną się 
z ofiarami lub potencjalnymi ofiarami 
handlu ludźmi w swojej pracy.

Or. lt

Poprawka 103
Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy 
należy uwzględniać projekt dyrektywy 
ustanawiającej wspólne warunki wjazdu i 
pobytu dla pracowników sezonowych z 
krajów trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

W świetle najnowszego sprawozdania Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości 
najpowszechniejszą formą handlu ludźmi jest w pierwszym rzędzie wykorzystywanie seksualne 
kobiet i dzieci (79%), a na drugim miejscu praca przymusowa (18%). W związku z tym 
powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby zwalczyć wszelkie formy handlu ludźmi.

Poprawka 104
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Komisja i państwa członkowskie 
muszą rozróżniać klientów na podstawie 
ich zamiarów. Klienci handlu organami 
nie powinni być traktowani na równi z 
klientami innych form handlu ludźmi, 
gdyż w przypadku handlu organami 
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chodzi o życie klienta.

Or. en

Poprawka 105
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15c) Urzędnicy, który przypuszczalnie 
będą mieli kontakt z ofiarami lub 
potencjalnymi ofiarami handlu ludźmi 
powinni zostać odpowiednio wyszkoleni w 
celu identyfikowania takich ofiar i 
postępowania z nimi. Ten obowiązek 
szkolenia powinien w szczególności 
dotyczyć funkcjonariuszy policji i straży 
granicznej, osób pełniących służbę w 
ośrodkach dla imigrantów i 
funkcjonariuszy służb imigracyjnych, 
sędziów i pracowników wymiaru 
sprawiedliwości, inspektorów pracy, 
pracowników socjalnych, osób 
zajmujących się opieką nad dziećmi i 
personelu służby zdrowia oraz 
pracowników konsularnych; może jednak, 
w zależności od uwarunkowań lokalnych, 
dotyczyć również innych grup urzędników 
publicznych, którzy przypuszczalnie 
zetkną się z ofiarami handlu ludźmi w 
swojej pracy. Funkcjonariusze organów 
ścigania i oskarżyciele również powinni 
przejść odpowiednie szkolenie w celu 
zacieśnienia międzynarodowej współpracy 
organów ścigania i organów wymiaru 
sprawiedliwości.

Or. en
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Poprawka 106
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15d) Mechanizmy inspekcji i 
egzekwowania odnoszące się do prawa 
pracy powinny zostać wzmocnione we 
wszystkich państwach członkowskich. 
Państwa członkowskie powinny upewnić 
się, że posiadają konieczne ramy prawne i 
że dysponują stosownymi mechanizmami, 
możliwościami szkolenia i odpowiednimi 
zasobami technicznymi, które pomogą im 
w wypełnianiu zobowiązań prawnych 
przez przekazanie urzędnikom z organów 
kontrolnych odpowiedzialności, w bliskiej 
współpracy ze związkami zawodowymi, a 
także informacji oraz zapewnienie im 
szkoleń uświadamiających w celu 
umożliwienia im rozpoznawania ofiar 
handlu ludźmi wykorzystywanych do 
pracy. Państwa członkowskie powinny 
nasilić współpracę i koordynację na 
szczeblu UE w tej dziedzinie, w tym 
współpracę z Europejskim Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym, Europejską 
Konfederacją Związków Zawodowych, 
partnerami społecznymi i innymi 
zainteresowanymi stronami. Rada 
powinna również rozważyć utworzenie 
sieci krajowych inspekcji pracy,

Or. en
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Poprawka 107
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Dyrektywa 2009/52/WE z dnia 18 
czerwca 2009 r. przewidująca minimalne 
normy w odniesieniu do kar i środków 
stosowanych wobec pracodawców 
zatrudniających nielegalnie 
przebywających obywateli krajów trzecich 
przewiduje kary dla pracodawców 
zatrudniających obywateli państw trzecich 
nielegalnie przebywających na terytorium 
UE, którzy to pracodawcy, mimo że nie 
zostali oskarżeni o handel ludźmi ani 
skazani za taki czyn, korzystają z pracy lub 
usług danej osoby, mając świadomość, że 
jest ona ofiarą takiego handlu. Państwa 
członkowskie powinny dodatkowo 
rozważyć możliwość nakładania kar na 
osoby, które korzystają z jakichkolwiek 
usług świadczonych przez ofiarę handlu, 
mając świadomość, że jest ona ofiarą tego 
procederu. Taka rozszerzona 
kryminalizacja mogłaby obejmować 
pracodawców obywateli państw trzecich 
legalnie przebywających na terytorium UE 
i obywateli UE, jak również nabywców 
usług seksualnych, świadczonych przez 
jakąkolwiek osobę będącą ofiarą handlu, 
niezależnie od obywatelstwa.

(16) Dyrektywa 2009/52/WE z dnia 18 
czerwca 2009 r. przewidująca minimalne 
normy w odniesieniu do kar i środków 
stosowanych wobec pracodawców 
zatrudniających nielegalnie 
przebywających obywateli krajów trzecich 
przewiduje kary dla pracodawców 
zatrudniających obywateli państw trzecich 
nielegalnie przebywających na terytorium 
UE, którzy to pracodawcy, mimo że nie 
zostali oskarżeni o handel ludźmi ani 
skazani za taki czyn, korzystają z pracy lub 
usług danej osoby, mając świadomość, że 
jest ona ofiarą takiego handlu. Państwa 
członkowskie powinny dodatkowo 
rozważyć możliwość nakładania kar na 
osoby, które korzystają z jakichkolwiek 
usług świadczonych przez ofiarę handlu, 
mając świadomość, że jest ona ofiarą tego 
procederu, oraz powinny nakładać kary na 
osoby korzystające z prostytucji. Taka 
rozszerzona kryminalizacja mogłaby 
obejmować pracodawców obywateli 
państw trzecich legalnie przebywających 
na terytorium UE i obywateli UE, jak 
również nabywców usług seksualnych, 
świadczonych przez jakąkolwiek osobę 
będącą ofiarą handlu, niezależnie od 
obywatelstwa.

Or. en
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Poprawka 108
Anna Záborská

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Dyrektywa 2009/52/WE z dnia 18 
czerwca 2009 r. przewidująca minimalne 
normy w odniesieniu do kar i środków 
stosowanych wobec pracodawców 
zatrudniających nielegalnie 
przebywających obywateli krajów trzecich 
przewiduje kary dla pracodawców 
zatrudniających obywateli państw trzecich 
nielegalnie przebywających na terytorium 
UE, którzy to pracodawcy, mimo że nie 
zostali oskarżeni o handel ludźmi ani 
skazani za taki czyn, korzystają z pracy lub 
usług danej osoby, mając świadomość, że 
jest ona ofiarą takiego handlu. Państwa 
członkowskie powinny dodatkowo 
rozważyć możliwość nakładania kar na 
osoby, które korzystają z jakichkolwiek 
usług świadczonych przez ofiarę handlu, 
mając świadomość, że jest ona ofiarą tego 
procederu. Taka rozszerzona 
kryminalizacja mogłaby obejmować 
pracodawców obywateli państw trzecich 
legalnie przebywających na terytorium UE 
i obywateli UE, jak również nabywców 
usług seksualnych, świadczonych przez 
jakąkolwiek osobę będącą ofiarą handlu, 
niezależnie od obywatelstwa.

(16) Dyrektywa 2009/52/WE z dnia 18 
czerwca 2009 r. przewidująca minimalne 
normy w odniesieniu do kar i środków 
stosowanych wobec pracodawców 
zatrudniających nielegalnie 
przebywających obywateli krajów trzecich 
przewiduje kary dla pracodawców 
zatrudniających obywateli państw trzecich 
nielegalnie przebywających na terytorium 
UE, którzy to pracodawcy, mimo że nie 
zostali oskarżeni o handel ludźmi ani 
skazani za taki czyn, korzystają z pracy lub 
usług danej osoby, mając świadomość, że 
jest ona ofiarą takiego handlu. Państwa 
członkowskie powinny dodatkowo 
rozważyć możliwość nakładania kar na 
osoby, które korzystają z jakichkolwiek 
usług świadczonych przez ofiarę handlu, 
mając świadomość, że jest ona ofiarą tego 
procederu. Taka rozszerzona 
kryminalizacja mogłaby obejmować 
pracodawców obywateli państw trzecich 
legalnie przebywających na terytorium UE 
i obywateli UE. Należy ustanowić kary dla
nabywców usług seksualnych, 
świadczonych przez jakąkolwiek osobę 
będącą ofiarą handlu, niezależnie od 
obywatelstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Poważny charakter czynów, o których mowa w poprawionej części przepisu, przemawia za 
ustanowieniem kar.
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Poprawka 109
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić krajowe systemy 
monitorowania, takie jak sprawozdawcy 
krajowi lub równoważne mechanizmy, w 
sposób jaki uznają za właściwy, zgodnie z 
ich wewnętrzną organizacją i 
uwzględniając potrzebę posiadania 
minimalnej struktury o określonych 
zadaniach, które obejmują: ocenę tendencji 
w zakresie handlu ludźmi, rezultatów 
działań podjętych w celu zwalczania tego 
procederu oraz składanie regularnych 
sprawozdań właściwym organom 
krajowym.

(17) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić krajowe systemy 
monitorowania, takie jak sprawozdawcy 
krajowi lub równoważne mechanizmy, w 
sposób jaki uznają za właściwy, zgodnie z 
ich wewnętrzną organizacją i 
uwzględniając potrzebę posiadania 
minimalnej struktury o określonych 
zadaniach, które obejmują: ocenę tendencji 
w zakresie handlu ludźmi, rezultatów 
działań podjętych w celu zwalczania tego 
procederu oraz składanie regularnych 
sprawozdań właściwym organom 
krajowym. Poza krajowymi systemami 
monitorowania i mechanizmami 
sprawozdawczości w skutecznej 
współpracy między państwami 
członkowskimi a instytucjami i agencjami 
UE powinien uczestniczyć koordynator 
UE ds. zwalczania handlu ludźmi 
powołany w ramach DG ds. 
Sprawiedliwości, Wolności i 
Bezpieczeństwa w celu przeciwdziałania 
handlowi ludźmi i zapewnienia 
odpowiednich działań na szczeblu 
europejskim.

Or. en

Uzasadnienie

Powołanie koordynatora UE ds. zwalczania handlu ludźmi musi pomóc w spójnym podejściu 
państw członkowskich oraz umożliwić na szczeblu unijnym skuteczne i widoczne działania 
przeciwko handlowi ludźmi.
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Poprawka 110
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić krajowe systemy 
monitorowania, takie jak sprawozdawcy 
krajowi lub równoważne mechanizmy, 
w sposób jaki uznają za właściwy, zgodnie 
z ich wewnętrzną organizacją 
i uwzględniając potrzebę posiadania 
minimalnej struktury o określonych 
zadaniach, które obejmują: ocenę tendencji 
w zakresie handlu ludźmi, rezultatów 
działań podjętych w celu zwalczania tego 
procederu oraz składanie regularnych 
sprawozdań właściwym organom 
krajowym.

(17) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić skuteczne krajowe systemy 
monitorowania, takie jak sprawozdawcy 
krajowi lub równoważne mechanizmy, 
w sposób jaki uznają za właściwy, zgodnie 
z ich wewnętrzną organizacją 
i uwzględniając potrzebę posiadania 
minimalnej struktury o określonych 
zadaniach, które obejmują: ocenę tendencji 
w zakresie handlu ludźmi, rezultatów 
działań podjętych w celu zwalczania tego 
procederu oraz składanie regularnych 
sprawozdań właściwym organom 
krajowym.

Or. lt

Poprawka 111
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Unia Europejska ustanawia, pod 
nadzorem komisarza ds. wewnętrznych, 
koordynatora UE ds. zwalczania handlu 
ludźmi w celu koordynowania działań 
i polityki Unii w tej dziedzinie, w tym 
działalności sieci sprawozdawców 
krajowych, który będzie składał 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu.

Or. en



PE445.701v01-00 54/117 AM\823510PL.doc

PL

Poprawka 112
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Koordynator UE ds. zwalczania 
handlu ludźmi regularnie sporządza 
analizę porównawczą oceniającą krajowe
plany działania w sprawie handlu ludźmi, 
wskazując w szczególności na najlepsze 
praktyki;  analiza ta jest przedstawiana 
Parlamentowi Europejskiemu, 
parlamentom krajowym, Komisji 
Europejskiej i Radzie;

Or. en

Poprawka 113
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa 
podstawowe i jest zgodna z zasadami 
uznanymi w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a 
zwłaszcza: zasadami godności ludzkiej, 
zakazem niewolnictwa i pracy 
przymusowej oraz handlu ludźmi, zakazem 
tortur i nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania albo karania, prawami dziecka, 
prawem do wolności i bezpieczeństwa, 
prawem do wolności wypowiedzi i 
informacji, prawami do ochrony danych 
osobowych, prawem do skutecznego 
środka ochrony prawnej i rzetelnego 
procesu oraz zasadami legalizmu i 
proporcjonalności przestępstw i kar. W 
szczególności niniejsza dyrektywa zmierza 
do zagwarantowania pełnego 

(19) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa 
podstawowe i jest zgodna z zasadami 
uznanymi w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a 
zwłaszcza z: zasadą równouprawnienia, 
godnością ludzką, zakazem niewolnictwa i 
pracy przymusowej oraz handlu ludźmi, 
zakazem tortur i nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania albo karania, 
prawami dziecka, prawem do wolności i 
bezpieczeństwa, prawem do wolności 
wypowiedzi i informacji, prawami do 
ochrony danych osobowych, prawem do 
skutecznego środka ochrony prawnej i 
rzetelnego procesu oraz zasadami 
legalizmu i proporcjonalności przestępstw 
i kar. W szczególności niniejsza dyrektywa 
zmierza do zagwarantowania pełnego 
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poszanowania tych praw i zasad oraz musi 
być odpowiednio do tego wdrożona.

poszanowania tych praw i zasad oraz musi 
być odpowiednio do tego wdrożona.

Or. en

Poprawka 114
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa 
podstawowe i jest zgodna z zasadami 
uznanymi w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a 
zwłaszcza: zasadami godności ludzkiej, 
zakazem niewolnictwa i pracy 
przymusowej oraz handlu ludźmi, zakazem 
tortur i nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania albo karania, prawami dziecka, 
prawem do wolności i bezpieczeństwa, 
prawem do wolności wypowiedzi i 
informacji, prawami do ochrony danych 
osobowych, prawem do skutecznego 
środka ochrony prawnej i rzetelnego 
procesu oraz zasadami legalizmu i 
proporcjonalności przestępstw i kar. W 
szczególności niniejsza dyrektywa zmierza 
do zagwarantowania pełnego 
poszanowania tych praw i zasad oraz musi 
być odpowiednio do tego wdrożona.

(19) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa 
podstawowe i jest zgodna z zasadami 
uznanymi w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a 
zwłaszcza z: zasadą równouprawnienia,
godnością ludzką, zakazem niewolnictwa i 
pracy przymusowej oraz handlu ludźmi, 
zakazem tortur i nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania albo karania, 
prawami dziecka, prawem do wolności i 
bezpieczeństwa, prawem do wolności 
wypowiedzi i informacji, prawami do 
ochrony danych osobowych, prawem do 
skutecznego środka ochrony prawnej i 
rzetelnego procesu oraz zasadami 
legalizmu i proporcjonalności przestępstw i 
kar. W szczególności niniejsza dyrektywa 
zmierza do zagwarantowania pełnego 
poszanowania tych praw i zasad oraz musi 
być odpowiednio do tego wdrożona.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa 
podstawowe i jest zgodna z zasadami 
uznanymi w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a 
zwłaszcza: zasadami godności ludzkiej, 
zakazem niewolnictwa i pracy 
przymusowej oraz handlu ludźmi, zakazem 
tortur i nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania albo karania, prawami dziecka, 
prawem do wolności i bezpieczeństwa, 
prawem do wolności wypowiedzi i 
informacji, prawami do ochrony danych 
osobowych, prawem do skutecznego 
środka ochrony prawnej i rzetelnego 
procesu oraz zasadami legalizmu i 
proporcjonalności przestępstw i kar. W 
szczególności niniejsza dyrektywa zmierza 
do zagwarantowania pełnego 
poszanowania tych praw i zasad oraz musi 
być odpowiednio do tego wdrożona.

(19) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa 
podstawowe i jest zgodna z zasadami 
uznanymi w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a 
zwłaszcza: zasadami godności ludzkiej,
równości płci, zakazem niewolnictwa i 
pracy przymusowej oraz handlu ludźmi, 
zakazem tortur i nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania albo karania, 
prawami dziecka, prawem do wolności i 
bezpieczeństwa, prawem do wolności 
wypowiedzi i informacji, prawami do 
ochrony danych osobowych, prawem do 
skutecznego środka ochrony prawnej i 
rzetelnego procesu oraz zasadami 
legalizmu i proporcjonalności przestępstw i 
kar. W szczególności niniejsza dyrektywa 
zmierza do zagwarantowania pełnego 
poszanowania tych praw i zasad oraz musi 
być odpowiednio do tego wdrożona.

Or. en

Poprawka 116
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania karalności 
następujących czynów umyślnych:
werbowanie, transport, przekazywanie, 
przechowywanie lub odbieranie osób, w 
tym wymiana lub przekazanie kontroli nad 
daną osobą, z zastosowaniem groźby lub 

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania karalności 
następujących czynów umyślnych:
werbowanie, transport, przekazywanie, 
przechowywanie lub odbieranie osób, 
w tym dzieci, kobiet w ciąży i ich 
nienarodzonych dzieci poprzez wymianę
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przemocy, bądź innych form przymusu, 
uprowadzenia, oszustwa, podstępu, 
nadużyciem uprawnień lub 
wykorzystaniem trudnego położenia, lub 
też wręczeniem lub przyjęciem płatności 
lub korzyści dla uzyskania zgody osoby 
sprawującej kontrolę nad inną osobą, w 
celu wyzysku.

lub przekazanie kontroli nad daną osobą, z 
zastosowaniem groźby lub przemocy, bądź 
innych form przymusu, uprowadzenia, 
oszustwa, podstępu, nadużyciem 
uprawnień lub wykorzystaniem trudnego 
położenia, lub też wręczeniem lub 
przyjęciem płatności lub korzyści dla 
uzyskania zgody osoby sprawującej 
kontrolę nad inną osobą, w celu wyzysku.

Or. en

Poprawka 117
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wyzysk obejmuje, co najmniej,
wyzyskiwanie prostytucji innych osób lub 
inne formy wykorzystywania seksualnego, 
przymusową pracę lub służbę, 
niewolnictwo lub praktyki podobne do 
niewolnictwa, zniewolenie, wyzyskiwanie 
działalności przestępczej lub pobranie
organów.

3. Wyzysk obejmuje, co najmniej,
wykorzystywanie prostytucji innych osób,
lub inne formy wykorzystywania 
seksualnego, przymusową pracę lub
służbę, w tym żebractwo oraz 
wykorzystywanie „sprzedanej” osoby 
zależnej do żebrania bez względu na 
stosunki łączące ją ze sprawcą,
niewolnictwo lub praktyki podobne
niewolnictwu, zniewolenie, czerpanie 
korzyści z niezgodnych z prawem działań 
albo pobranie organów.

Or. en

Poprawka 118
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wyzysk obejmuje, co najmniej, 3. Wyzysk obejmuje, co najmniej, 
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wyzyskiwanie prostytucji innych osób lub 
inne formy wykorzystywania seksualnego, 
przymusową pracę lub służbę, 
niewolnictwo lub praktyki podobne do 
niewolnictwa, zniewolenie, wyzyskiwanie 
działalności przestępczej lub pobranie 
organów.

wyzyskiwanie prostytucji innych osób lub 
inne formy wykorzystywania seksualnego, 
przymusową pracę lub służbę, 
niewolnictwo lub praktyki podobne do 
niewolnictwa, zniewolenie, wyzyskiwanie 
działalności przestępczej lub pobranie 
organów, lub sprzedaż dzieci 
i nienarodzonych dzieci do nielegalnej 
adopcji.

Or. en

Poprawka 119
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wyzysk obejmuje, co najmniej, 
wyzyskiwanie prostytucji innych osób lub 
inne formy wykorzystywania seksualnego, 
przymusową pracę lub służbę, 
niewolnictwo lub praktyki podobne do 
niewolnictwa, zniewolenie, wyzyskiwanie 
działalności przestępczej lub pobranie 
organów.

3. Wyzysk kobiet, mężczyzn i osób poniżej 
18 roku życia obejmuje, co najmniej, 
wyzyskiwanie prostytucji innych osób lub 
inne formy wykorzystywania seksualnego, 
przymusową pracę lub służbę, 
niewolnictwo lub praktyki podobne do 
niewolnictwa, zniewolenie, wyzyskiwanie 
działalności przestępczej lub pobranie
organów.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele ofiar wyzysku, zwłaszcza w przypadku pracy przymusowej, to również mężczyźni i 
młodzi ludzie, w związku z czym należy wyraźniej zaznaczyć, że definicja wyzysku nie powinna
być związana z płcią.
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Poprawka 120
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wyzysk obejmuje, co najmniej,
wyzyskiwanie prostytucji innych osób lub 
inne formy wykorzystywania seksualnego, 
przymusową pracę lub służbę, 
niewolnictwo lub praktyki podobne do 
niewolnictwa, zniewolenie, wyzyskiwanie 
działalności przestępczej lub pobranie 
organów.

3. Wyzysk obejmuje, co najmniej,
wykorzystywanie prostytucji innych osób 
lub inne formy wykorzystywania 
seksualnego, przymusową pracę lub 
służbę, w tym żebractwo, nielegalną 
adopcję, niewolnictwo lub praktyki 
podobne do niewolnictwa, zniewolenie, 
wyzyskiwanie działalności przestępczej, 
takiej jak przestępstwa związane z 
narkotykami, drobna przestępczość itp.,
lub pobranie organów, sprzedaż osób do 
celów małżeństwa lub przymusowe 
małżeństwo.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wyzysk obejmuje, co najmniej, 
wyzyskiwanie prostytucji innych osób lub 
inne formy wykorzystywania seksualnego, 
przymusową pracę lub służbę, 
niewolnictwo lub praktyki podobne do 
niewolnictwa, zniewolenie, wyzyskiwanie 
działalności przestępczej lub pobranie 
organów.

3. Wyzysk obejmuje, co najmniej, 
wyzyskiwanie prostytucji innych osób lub 
inne formy wykorzystywania seksualnego, 
przymusową pracę lub służbę, 
niewolnictwo lub praktyki podobne do 
niewolnictwa, zniewolenie, wyzyskiwanie 
działalności przestępczej lub pobranie 
organów, komórek, tkanek i części ciała.

Or. en

Uzasadnienie

Sensowne jest uwzględnienie w definicji wyzysku takich celów, jak pobranie komórek, tkanek i 
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części ciała.

Poprawka 122
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgoda ofiary handlu ludźmi na wyzysk, 
zamierzony lub rzeczywisty, nie ma 
znaczenia, jeżeli posłużono się 
którymkolwiek ze środków określonych w 
ust. 1.

4. Zgoda ofiary handlu ludźmi na wyzysk, 
zamierzony lub rzeczywisty, nigdy nie ma 
znaczenia.

Or. en

Poprawka 123
Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli zachowanie określone w ust. 1 
dotyczy dziecka, jest ono karalnym 
przestępstwem handlu ludźmi, nawet jeśli 
nie posłużono się żadnym ze środków 
wymienionych w ust. 1.

5. Jeśli zachowanie określone w ust. 1 
dotyczy dziecka lub osoby cierpiącej 
trwale lub przejściowo na poważne 
zaburzenia umysłowe lub psychiczne 
mające wpływ na jej zdolność do 
samostanowienia, jest ono karalnym 
przestępstwem handlu ludźmi, nawet jeśli 
nie posłużono się żadnym ze środków 
wymienionych w ust. 1.

Or. en
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Poprawka 124
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Dla celów niniejszej dyrektywy 
„obrońca” oznacza osobę powołaną przez 
właściwe władze do pomocy i 
reprezentowania dziecka pozbawionego 
opieki, aby zapewnić mu ochronę jego 
interesów, a „prawny przedstawiciel” 
oznacza osobę wyznaczoną przez właściwe 
władze do wykonywania w razie 
konieczności czynności prawnych w 
imieniu i na rzecz dziecka;

Or. en

Poprawka 125
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwo, o którym mowa w art. 2, 
podlegało karze, której górna granica 
wynosi co najmniej pięć lat pozbawienia 
wolności. 
2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwo, o którym mowa w art. 2, 
podlegało karze, której górna granica 
wynosi co najmniej dziesięć lat 
pozbawienia wolności, jeżeli przestępstwo 
popełniono w dowolnej z następujących 
okoliczności: 
a) sprawcą był urzędnik publiczny w 
trakcie wykonywania swoich obowiązków;
b) przestępstwo zostało popełnione 

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania nałożenia 
odpowiedniej kary. Państwa członkowskie
mogą określać sankcje karne zgodnie z 
własnym systemem prawa karnego.
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przeciwko ofierze uznawanej za 
szczególnie bezbronną, co, w kontekście 
niniejszej dyrektywy, obejmuje co 
najmniej dzieci oraz dorosłych, których 
szczególna bezbronność wynika z ciąży, 
warunków zdrowotnych lub 
niepełnosprawności; 
c) przestępstwo zostało popełnione w 
ramach organizacji przestępczej w 
rozumieniu decyzji ramowej 
2008/841/WSiSW;
d) przestępstwo, poprzez umyślne 
działanie lub rażące niedbalstwo, naraziło 
życie pokrzywdzonego; 
e) przestępstwo zostało popełnione z 
użyciem poważnej przemocy lub 
wyrządziło pokrzywdzonemu szczególnie 
dotkliwą szkodę.
3. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwo, o którym mowa w art. 3, 
podlegało skutecznym, proporcjonalnym i 
odstraszającym karom, mogącym 
pociągać za sobą wydanie sprawcy. 

Or. en

Uzasadnienie

Ujednolicenie kar jest niedopuszczalne i kwestia kar powinna pozostać elementem zasady 
pomocniczości. 

Poprawka 126
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przestępstwo zostało popełnione 
przeciwko ofierze uznawanej za 
szczególnie bezbronną, co, w kontekście 
niniejszej dyrektywy, obejmuje co 
najmniej dzieci oraz dorosłych, których 
szczególna bezbronność wynika z ciąży, 

b) przestępstwo zostało popełnione 
przeciwko ofierze uznawanej za 
szczególnie bezbronną, co, w kontekście 
niniejszej dyrektywy, obejmuje co 
najmniej dzieci oraz dorosłych, których 
szczególna bezbronność wynika z płci,
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warunków zdrowotnych lub
niepełnosprawności;

ciąży, warunków zdrowotnych,
niepełnosprawności lub jeżeli osoba 
pokrzywdzona była zmuszona do zażycia 
narkotyków lub leków, poddana działaniu 
tortur, gwałtu lub innych poważnych form 
przemocy psychologicznej, fizycznej lub 
seksualnej;

Or. en

Poprawka 127
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przestępstwo zostało popełnione 
przeciwko ofierze uznawanej za 
szczególnie bezbronną, co, w kontekście 
niniejszej dyrektywy, obejmuje co 
najmniej dzieci oraz dorosłych, których 
szczególna bezbronność wynika z ciąży, 
warunków zdrowotnych lub
niepełnosprawności;

b) przestępstwo zostało popełnione 
przeciwko ofierze uznawanej za 
szczególnie bezbronną, co, w kontekście 
niniejszej dyrektywy, obejmuje co 
najmniej dzieci oraz dorosłych, których 
szczególna bezbronność wynika z płci,
ciąży, warunków zdrowotnych,
niepełnosprawności lub statusu imigranta;

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przestępstwo zostało popełnione 
przeciwko ofierze uznawanej za 
szczególnie bezbronną, co, w kontekście 
niniejszej dyrektywy, obejmuje co 
najmniej dzieci oraz dorosłych, których 
szczególna bezbronność wynika z ciąży, 
warunków zdrowotnych lub

b) przestępstwo zostało popełnione 
przeciwko ofierze uznawanej za 
szczególnie bezbronną, co, w kontekście 
niniejszej dyrektywy, obejmuje co 
najmniej dzieci oraz dorosłych, których 
szczególna bezbronność wynika z płci,
ciąży, warunków zdrowotnych,
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niepełnosprawności; niepełnosprawności lub statusu imigranta;

Or. en

Poprawka 129
Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przestępstwo zostało popełnione 
przeciwko ofierze uznawanej za 
szczególnie bezbronną, co, w kontekście 
niniejszej dyrektywy, obejmuje co 
najmniej dzieci oraz dorosłych, których 
szczególna bezbronność wynika z ciąży, 
warunków zdrowotnych lub 
niepełnosprawności;

b) przestępstwo zostało popełnione 
przeciwko ofierze uznawanej za 
szczególnie bezbronną, co, w kontekście 
niniejszej dyrektywy, obejmuje co 
najmniej dzieci oraz dorosłych, których 
szczególna bezbronność wynika z ciąży, 
warunków zdrowotnych lub 
niepełnosprawności umysłowej lub 
psychicznej;

Or. en

Poprawka 130
Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przestępstwo, poprzez umyślne działanie 
lub rażące niedbalstwo, naraziło życie 
pokrzywdzonego;

d) przestępstwo, poprzez umyślne działanie 
lub niedbalstwo, naraziło życie 
pokrzywdzonego;

Or. en
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Poprawka 131
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przestępstwo zostało popełnione z 
użyciem poważnej przemocy lub 
wyrządziło pokrzywdzonemu szczególnie 
dotkliwą szkodę.

e) przestępstwo zostało popełnione z 
użyciem poważnej przemocy, w tym 
przemocy mężczyzny wobec kobiety, lub 
wyrządziło pokrzywdzonemu szczególnie 
dotkliwą szkodę.

Or. en

Poprawka 132
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie podejmują 
konieczne środki w celu 
zagwarantowania, że dochody 
z przestępstw i zyski z wykroczeń, o 
których mowa w niniejszej dyrektywie, są 
przejmowane i konfiskowane.

Or. en

Poprawka 133
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie podejmują 
konieczne środki w celu 
zagwarantowania, że dochody i zyski z 
przestępstw, o których mowa w niniejszej 
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dyrektywie, są przejmowane i 
konfiskowane. W związku z tym 
zasadnicze znaczenie ma ścisła 
współpraca transgraniczna między 
służbami policji, władzami sądowymi i 
finansowymi państw członkowskich oraz 
współpraca z Europolem i Eurojustem.

Or. en

Poprawka 134
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie podejmują 
konieczne środki w celu 
zagwarantowania, że dochody z 
przestępstw i zyski przejęte i 
skonfiskowane na mocy niniejszej 
dyrektywy są wykorzystywane do 
wspierania pomocy ofiarom i ich ochrony, 
w tym rekompensaty dla ofiar i 
egzekwowania przepisów służących 
zwalczaniu handlu ludźmi.

Or. en

Poprawka 135
Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku przepisów, takich jak 
zajęcie i konfiskata mienia należącego do 
sprawcy, państwa członkowskie przyjmują 
środki ułatwiające wykorzystanie takiego 
mienia do celów edukacyjnych 



AM\823510PL.doc 67/117 PE445.701v01-00

PL

i pomocowych. Dochód w ten sposób 
uzyskany może zostać wykorzystany do 
finansowego wsparcia ofiary. 

Or. it

Uzasadnienie

Wykorzystanie zajętego lub skonfiskowanego mienia służy nie tylko do pozyskania 
zadośćuczynienia finansowego dla ofiar przestępstwa, lecz także do udzielenia ofierze 
wsparcia w działaniach mających zapewnić takie zadośćuczynienie.

Poprawka 136
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki
niezbędne do zagwarantowania, by osoby 
prawne mogły zostać pociągnięte do 
odpowiedzialności za przestępstwo, o 
którym mowa w art. 2 i 3, popełnione na 
ich korzyść przez osobę działającą 
indywidualnie lub jako członek organu 
danej osoby prawnej i pełniącą rolę 
kierowniczą w tej osobie prawnej w 
oparciu o:

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki i odpowiadają za 
zagwarantowanie, by osoby prawne mogły 
zostać pociągnięte do odpowiedzialności 
za przestępstwo, o którym mowa w art. 2 i 
3, popełnione na ich korzyść przez osobę 
działającą indywidualnie lub jako członek 
organu danej osoby prawnej i pełniącą rolę 
kierowniczą w tej osobie prawnej w 
oparciu o:

Or. en

Poprawka 137
Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) jakąkolwiek inną osobę działającą na 
polecenie którejkolwiek z wyżej 
wymienionych osób;
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Or. en

Poprawka 138
Anna Hedh, Silvia Costa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania, aby zagwarantować 
prawo ofiar do rzeczywistego 
odszkodowania za szkodę, również w 
przypadku gdy skazany nie posiada 
środków umożliwiających jego 
wypłacenie;

Or. en

Poprawka 139
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie podejmują 
konieczne środki w celu 
zagwarantowania, że dochody z 
przestępstw i zyski z wykroczeń, o których 
mowa w niniejszej dyrektywie, są 
przejmowane i konfiskowane.

Or. en
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Poprawka 140
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie podejmują 
konieczne środki w celu 
zagwarantowania, że dochody z 
przestępstw i zyski przejęte i 
skonfiskowane na mocy niniejszej 
dyrektywy są wykorzystywane do 
wspierania pomocy ofiarom i ich ochrony, 
w tym rekompensaty dla ofiar i 
egzekwowania przepisów służących 
zwalczaniu handlu ludźmi.

Or. en

Poprawka 141
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, zgodnie z 
podstawowymi zasadami swoich systemów 
prawnych, przewidują możliwość 
nieścigania lub nienakładania kar na ofiar
handlu ludźmi za ich udział w działalności
przestępczej, do której zostali zmuszeni w 
bezpośredniej konsekwencji stania się 
ofiarą czynów, o których mowa w art. 2

Państwa członkowskie nie ścigają ani nie 
nakładają kar na ofiary handlu ludźmi za 
ich udział w przestępstwach podlegających 
krajowym przepisom dotyczącym 
prostytucji lub imigracji lub ich udział w 
innej niezgodnej z prawem działalności, 
do której zostali zmuszeni w bezpośredniej 
konsekwencji stania się ofiarą czynów, o 
których mowa w art. 2.

Or. en
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Poprawka 142
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, zgodnie z 
podstawowymi zasadami swoich systemów 
prawnych, przewidują możliwość 
nieścigania lub nienakładania kar na ofiar
handlu ludźmi za ich udział w działalności 
przestępczej, do której zostali zmuszeni w 
bezpośredniej konsekwencji stania się 
ofiarą czynów, o których mowa w art. 2

Państwa członkowskie, zgodnie z 
podstawowymi zasadami swoich systemów 
prawnych, nie ścigają ani nie nakładają
kar na ofiary handlu ludźmi za ich udział w 
działalności przestępczej, do której zostali 
zmuszeni w bezpośredniej konsekwencji 
stania się ofiarą czynów, o których mowa 
w art. 2

Or. en

Poprawka 143
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, by 
dochodzenie i ściganie przestępstw, o 
których mowa w art. 2 i 3, nie były 
uzależnione od złożenia zawiadomienia lub 
oskarżenia przez pokrzywdzonego, oraz by 
postępowanie karne mogło być 
kontynuowane, nawet jeśli pokrzywdzony 
wycofa swoje zeznania.

1. Państwa członkowskie gwarantują, by 
dochodzenie i ściganie przestępstw, o 
których mowa w art. 2 i 3, nie były 
uzależnione od złożenia zawiadomienia lub 
oskarżenia przez pokrzywdzonego, oraz by 
postępowanie karne mogło być 
kontynuowane, nawet jeśli pokrzywdzony 
wycofa swoje zeznania. W tym przypadku 
należy podjąć odpowiednie działania 
pomocowe i ochronne lub zapewnić ich 
kontynuację.

Or. en
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Poprawka 144
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, by 
dochodzenie i ściganie przestępstw, o 
których mowa w art. 2 i 3, nie były 
uzależnione od złożenia zawiadomienia lub 
oskarżenia przez pokrzywdzonego, oraz by 
postępowanie karne mogło być 
kontynuowane, nawet jeśli pokrzywdzony 
wycofa swoje zeznania.

1. Państwa członkowskie gwarantują
zgodnie z przepisami ich prawa 
krajowego, by dochodzenie i ściganie 
przestępstw, o których mowa w art. 2 i 3, 
nie były uzależnione od złożenia 
zawiadomienia lub oskarżenia przez 
pokrzywdzonego, oraz by postępowanie 
karne mogło być kontynuowane, nawet 
jeśli pokrzywdzony wycofa swoje 
zeznania.

Or. en

Poprawka 145
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
umożliwiające ściganie przestępstwa, o 
którym mowa w art. 2 i 3 przez 
wystarczający okres po dniu, w którym 
pokrzywdzony osiągnął pełnoletniość.

2. Zgodnie z przepisami ich prawa 
krajowego państwa członkowskie 
podejmują środki umożliwiające ściganie 
przestępstwa, o którym mowa w art. 2 i 3 
przez wystarczający okres po dniu, w 
którym pokrzywdzony osiągnął 
pełnoletniość.

Or. en
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Poprawka 146
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie podejmują 
konieczne środki w celu 
zagwarantowania, że jak najwcześniej są 
zebrane i zabezpieczone dowody w postaci 
np. nagrań wideo zeznań ofiar;

Or. en

Poprawka 147
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania 
odpowiedniego wyszkolenia osób, 
jednostek i służb odpowiedzialnych za 
dochodzenie lub ściganie przestępstw, o 
których mowa w art. 2 i 3.

3. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania 
odpowiedniego wyszkolenia osób, 
jednostek i służb odpowiedzialnych za 
dochodzenie lub ściganie przestępstw, o 
których mowa w art. 2 i 3, w zakresie praw 
człowieka, praw kobiet i równości płci.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania 
odpowiedniego wyszkolenia osób, 

3. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania 
odpowiedniego wyszkolenia osób, 
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jednostek i służb odpowiedzialnych za 
dochodzenie lub ściganie przestępstw, o 
których mowa w art. 2 i 3.

jednostek i służb odpowiedzialnych za 
dochodzenie lub ściganie przestępstw, o 
których mowa w art. 2 i 3, w zakresie praw 
człowieka, praw kobiet i równości płci.

Or. en

Poprawka 149
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania 
odpowiedniego wyszkolenia osób, 
jednostek i służb odpowiedzialnych za 
dochodzenie lub ściganie przestępstw, o 
których mowa w art. 2 i 3.

3. Zgodnie z przepisami ich prawa 
krajowego państwa członkowskie 
podejmują środki niezbędne do 
zagwarantowania odpowiedniego 
wyszkolenia osób, jednostek i służb 
odpowiedzialnych za dochodzenie lub 
ściganie przestępstw, o których mowa w 
art. 2 i 3.

Or. en

Poprawka 150
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania osobom, 
jednostkom i służbom odpowiedzialnym za 
dochodzenie lub ściganie przestępstw, o 
których mowa w art. 2 i 3, dostępu do 
skutecznych narzędzi dochodzeniowych, 
takich jak te wykorzystywane w sprawach 
związanych z przestępczością 
zorganizowaną lub innym poważnym 
rodzajem przestępczości.

4. Zgodnie z przepisami ich prawa 
krajowego państwa członkowskie 
podejmują środki niezbędne do 
zagwarantowania osobom, jednostkom i 
służbom odpowiedzialnym za dochodzenie 
lub ściganie przestępstw, o których mowa 
w art. 2 i 3, dostępu do skutecznych 
narzędzi dochodzeniowych, takich jak te 
wykorzystywane w sprawach związanych z 
przestępczością zorganizowaną lub innym 
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poważnym rodzajem przestępczości.

Or. en

Poprawka 151
Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie przyjmują 
niezbędne środki konieczne do 
zapewnienia ścigania przestępstw, 
o których mowa w art. 2 i 3,  w ramach 
wspólnych dochodzeń, koordynacji 
postępowań karnych i pomocy prawnej 
przy współpracy z Europolem 
i Eurojustem.   

Or. it

Uzasadnienie

Z uwagi na często ponadnarodowy charakter przestępstw konieczne jest, aby działania 
zapewniające ściganie sprawców odbywały się w ramach współpracy między państwami 
członkowskimi i instytucjami EUROPOL i EUROJUST.

Poprawka 152
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do ustanowienia swojej 
jurysdykcji w odniesieniu do przestępstwa, 
o którym mowa w art. 2 i 3, w przypadku 
gdy:

1. Zgodnie z przepisami ich prawa 
krajowego państwa członkowskie 
podejmują środki niezbędne do 
ustanowienia swojej jurysdykcji w 
odniesieniu do przestępstwa, o którym 
mowa w art. 2 i 3, w przypadku gdy:
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Or. en

Poprawka 153
Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sprawca jest obywatelem tego państwa 
lub ma miejsce zwykłego pobytu na jego 
terytorium; lub 

b) sprawca jest obywatelem tego państwa 
lub ma miejsce zwykłego pobytu na jego 
terytorium lub przebywa tam z innych 
powodów; lub 

Or. it

Uzasadnienie

Do koncepcji zwykłego miejsca zamieszkania należy dodać miejsce przebywania sprawcy na 
terytorium państwa członkowskiego, aby rozszerzyć zakres jurysdykcji państw członkowskich 
na wymienione we wniosku przypadki w interesie ofiary przestępstwa.

Poprawka 154
Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przestępstwo zostało popełnione wobec 
obywatela tego państwa lub osoby mającej 
miejsce zwykłego pobytu na jego 
terytorium; lub

c) przestępstwo zostało popełnione wobec 
obywatela tego państwa lub osoby mającej 
miejsce zwykłego pobytu na jego 
terytorium lub tam przebywającej; lub

Or. it

Uzasadnienie

Do koncepcji zwykłego miejsca zamieszkania należy dodać miejsce przebywania sprawcy na 
terytorium państwa członkowskiego, aby rozszerzyć zakres jurysdykcji państw członkowskich 
na wymienione we wniosku przypadki w interesie ofiary przestępstwa.



PE445.701v01-00 76/117 AM\823510PL.doc

PL

Poprawka 155
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki
niezbędne do zagwarantowania, by 
pokrzywdzonym udzielono wsparcia i 
pomocy przed rozpoczęciem postępowania 
karnego, w trakcie tego postępowania i po 
jego zakończeniu, aby umożliwić im 
skorzystanie z praw określonych w decyzji 
ramowej 2001/220/WSiSW z dnia 15 
marca 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w 
postępowaniu karnym oraz w niniejszej 
dyrektywie.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki, uznane za odpowiednie 
przez rząd krajowy, w celu
zagwarantowania, by pokrzywdzonym 
udzielono wsparcia i pomocy przed 
rozpoczęciem postępowania karnego, w 
trakcie tego postępowania i po jego 
zakończeniu, aby umożliwić im 
skorzystanie z praw określonych w decyzji 
ramowej 2001/220/WSiSW z dnia 15 
marca 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w 
postępowaniu karnym oraz w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en

Poprawka 156
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by osoby 
otrzymywały wsparcie i pomoc, gdy tylko 
właściwe organy uzyskają informacje 
wskazujące, że mogły one paść ofiarą 
przestępstwa, o którym mowa w art. 2 i 3.

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by osoby 
otrzymywały wsparcie i pomoc, gdy tylko 
właściwe organy uzyskają informacje 
wskazujące, że mogły one paść ofiarą 
przestępstwa, o którym mowa w art. 2 i 3.
Ofiary handlu ludźmi powinny być 
uprawnione do pomocy, ochrony i dostępu 
do pozwolenia na pobyt tymczasowy, 
niezależnie od chęci współpracy w ramach 
postępowania karnego;
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Or. en

Uzasadnienie

Ze względów bezpieczeństwa ofiarom należy udzielić ochrony i, w razie konieczności, wydać 
im pozwolenie na pobyt tymczasowy, na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania 
karnego.

Poprawka 157
Anna Hedh, Silvia Costa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do ustanowienia odpowiednich 
mechanizmów służących wczesnej 
identyfikacji pokrzywdzonych i udzieleniu 
im wsparcia i pomocy, we współpracy z 
właściwymi organizacjami pomocowymi.

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do ustanowienia odpowiednich 
mechanizmów służących wczesnej 
identyfikacji pokrzywdzonych i udzieleniu 
im wsparcia i pomocy, we współpracy z 
właściwymi organizacjami pomocowymi, 
w tym z uznanymi organizacjami 
pozarządowymi czynnie działającymi w tej 
dziedzinie. Środki te obejmują wsparcie 
dla opracowania ogólnych protokołów UE 
służących do identyfikacji ofiar handlu 
ludźmi, poprzez wymianę najlepszych 
praktyk między wszystkimi istotnymi 
podmiotami, w szczególności w zakresie 
publicznych i prywatnych usług 
socjalnych.

Or. en

Poprawka 158
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do ustanowienia odpowiednich 

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do ustanowienia odpowiednich 
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mechanizmów służących wczesnej 
identyfikacji pokrzywdzonych i udzieleniu 
im wsparcia i pomocy, we współpracy z 
właściwymi organizacjami pomocowymi.

mechanizmów służących wczesnej 
identyfikacji pokrzywdzonych i udzieleniu 
im wsparcia i pomocy, we współpracy z 
właściwymi organizacjami pomocowymi.
Państwa członkowskie ściśle współpracują 
z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym z organizacjami 
świadczącymi usługi na rzecz ofiar handlu 
ludźmi, przemocy mężczyzn wobec kobiet 
i różnych form wyzysku, łącznie 
z wykorzystywaniem seksualnym.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do ustanowienia odpowiednich 
mechanizmów służących wczesnej 
identyfikacji pokrzywdzonych i udzieleniu 
im wsparcia i pomocy, we współpracy z 
właściwymi organizacjami pomocowymi.

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do ustanowienia odpowiednich 
mechanizmów służących wczesnej 
identyfikacji pokrzywdzonych i udzieleniu 
im wsparcia i pomocy, we współpracy z 
właściwymi organizacjami pomocowymi.
Państwa członkowskie ściśle współpracują 
z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym z organizacjami 
świadczącymi usługi na rzecz ofiar handlu 
ludźmi, przemocy mężczyzn wobec kobiet 
i różnych form wyzysku, łącznie 
z wykorzystywaniem seksualnym.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do ustanowienia odpowiednich 
mechanizmów służących wczesnej 
identyfikacji pokrzywdzonych i udzieleniu 
im wsparcia i pomocy, we współpracy z 
właściwymi organizacjami pomocowymi.

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do ustanowienia odpowiednich 
mechanizmów służących wczesnej 
identyfikacji pokrzywdzonych i udzieleniu 
im wsparcia i pomocy, we współpracy z 
właściwymi organizacjami pomocowymi, 
w tym z organizacjami świadczącymi 
usługi na rzecz ofiar handlu, przemocy 
mężczyzn wobec kobiet i różnych form 
wyzysku.

Or. en

Poprawka 161
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do ustanowienia odpowiednich 
mechanizmów służących wczesnej 
identyfikacji pokrzywdzonych i udzieleniu 
im wsparcia i pomocy, we współpracy z 
właściwymi organizacjami pomocowymi.

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do ustanowienia odpowiednich 
mechanizmów służących wczesnej 
identyfikacji pokrzywdzonych i udzieleniu 
im wsparcia i pomocy, w tym okresu do 
namysłu i dojścia do siebie, aby uwolnić 
się od sprawców przestępstwa, we 
współpracy z właściwymi organizacjami 
pomocowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie ofiar handlu ludźmi powinno uwzględniać fakt, że naruszenie ich praw miało 
charakter zarówno fizyczny, jak i psychiczny, i że potrzebują one czasu, aby dojść do siebie 
zanim będą w stanie zeznawać i występować w charakterze świadka.
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Poprawka 162
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Po stwierdzeniu przez właściwe władze 
państwa członkowskiego, że dana osoba 
jest ofiarą handlu ludźmi, państwo to 
rozpatrzy kwestię wydania pozwolenia na 
pobyt zgodnie z przepisami dyrektywy 
Rady 2004/81/WE w sprawie dokumentu 
pobytowego wydawanego obywatelom 
państw trzecich, którzy są ofiarami 
handlu ludźmi lub wcześniej byli 
przedmiotem działań ułatwiających 
nielegalną imigrację, którzy współpracują 
z właściwymi organami.

Or. en

Uzasadnienie

Fakt istnienia dyrektywy 2004/81/WE należy wyraźnie wspomnieć w tym artykule, 
odnoszącym się do pomocy i ochrony ofiar handlu ludźmi.

Poprawka 163
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie przewidują 
mechanizmy skierowania, za pomocą 
których podmioty państwowe skierowują 
ofiary handlu ludźmi do odpowiednich 
agencji i organizacji pomocowych, aby 
zidentyfikowały one ofiary i udzieliły im 
niezbędnej pomocy i zapewniły doradztwo; 
obejmuje to podjęcie wszelkich 
koniecznych środków w celu zapewnienia 
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osobom potrzebującym międzynarodowej 
ochrony zgodnie z art. 9 oraz art. 15 
dyrektywy Rady 2004/83/WE z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych
norm dla kwalifikacji i statusu obywateli 
państw trzecich lub bezpaństwowców jako 
uchodźcy lub jako osoby, które z innych 
względów potrzebują międzynarodowej 
ochrony oraz zawartości przyznawanej 
ochrony1; państwa członkowskie 
zapewniają także współpracę między 
organami ścigania i krajowymi organami 
ds. azylu.
__________
1 Dz.U. L 304 z 30.9.2004, s. 12.

Or. en

Poprawka 164
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Państwa członkowskie zapewniają 
trwałość niezależnych organizacji 
pomocowych i usługodawców pracujących 
z ofiarami handlu ludźmi, a także 
wspierają, we współpracy z 
koordynatorem UE ds. zwalczania handlu 
ludźmi, utworzenie ogólnoeuropejskiej 
sieci organizacji zajmujących się 
bezpośrednią pomocą i wsparciem dla 
ofiar.

Or. en



PE445.701v01-00 82/117 AM\823510PL.doc

PL

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Środki wsparcia i pomocy, o których 
mowa w ust. 2, udzielane są za świadomą i 
dobrowolną zgodą pokrzywdzonego i 
obejmują co najmniej zapewnienie
warunków życia gwarantujących 
utrzymanie, w formie takich świadczeń jak 
odpowiednie i bezpieczne zakwaterowanie 
i pomoc materialna, jak również opieka 
medyczna, w tym pomoc psychologiczna, 
doradztwo i informacje w zrozumiałym dla 
pokrzywdzonego języku, w odpowiednich 
przypadkach usługi tłumaczeniowe oraz 
dostęp dzieci do kształcenia. Państwa 
członkowskie otaczają opieką 
pokrzywdzonych o szczególnych 
potrzebach.

5. Środki wsparcia i pomocy, o których 
mowa w ust. 2 i 3, udzielane są za 
świadomą i dobrowolną zgodą 
pokrzywdzonego i obejmują zapewnienie 
pozwolenia na pobyt stały i co najmniej 
warunków życia gwarantujących 
utrzymanie, w formie takich świadczeń jak 
odpowiednie i bezpieczne zakwaterowanie 
i pomoc materialna, jak również opieka 
medyczna, w tym pomoc psychologiczna, 
doradztwo i informacje w zrozumiałym dla 
pokrzywdzonego języku, w odpowiednich 
przypadkach usługi tłumaczeniowe oraz 
dostęp dzieci do kształcenia. Państwa
członkowskie otaczają opieką 
pokrzywdzonych o szczególnych 
potrzebach.

Or. en

Poprawka 166
Anna Záborská

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Środki wsparcia i pomocy, o których 
mowa w ust. 2, udzielane są za świadomą i 
dobrowolną zgodą pokrzywdzonego i 
obejmują co najmniej zapewnienie 
warunków życia gwarantujących 
utrzymanie, w formie takich świadczeń jak 
odpowiednie i bezpieczne zakwaterowanie 
i pomoc materialna, jak również opieka 
medyczna, w tym pomoc psychologiczna, 
doradztwo i informacje w zrozumiałym dla 

5. Środki wsparcia i pomocy, o których 
mowa w ust. 2, udzielane są za świadomą i 
dobrowolną zgodą pokrzywdzonego i 
obejmują co najmniej zapewnienie 
warunków życia gwarantujących 
utrzymanie, w formie takich świadczeń jak 
odpowiednie i bezpieczne zakwaterowanie 
i pomoc materialna, jak również opieka 
medyczna, w tym pomoc psychologiczna i 
duchowa, doradztwo i informacje w 
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pokrzywdzonego języku, w odpowiednich 
przypadkach usługi tłumaczeniowe oraz 
dostęp dzieci do kształcenia. Państwa 
członkowskie otaczają opieką 
pokrzywdzonych o szczególnych 
potrzebach.

zrozumiałym dla pokrzywdzonego języku, 
w odpowiednich przypadkach usługi 
tłumaczeniowe oraz dostęp dzieci do 
kształcenia. Państwa członkowskie 
otaczają opieką pokrzywdzonych o 
szczególnych potrzebach.

Or. en

Uzasadnienie

Pomoc duchowa stanowi jeden z elementów, które, wraz z innymi rodzajami wsparcia 
wymienionymi w tym artykule, mogą przyczynić się do skutecznej pomocy i wsparcia ofiar 
handlu ludźmi.

Poprawka 167
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Środki wsparcia i pomocy, o których 
mowa w ust. 2, udzielane są za świadomą 
i dobrowolną zgodą pokrzywdzonego 
i obejmują co najmniej zapewnienie 
warunków życia gwarantujących 
utrzymanie, w formie takich świadczeń jak 
odpowiednie i bezpieczne zakwaterowanie 
i pomoc materialna, jak również opieka 
medyczna, w tym pomoc psychologiczna, 
doradztwo i informacje w zrozumiałym dla 
pokrzywdzonego języku, w odpowiednich 
przypadkach usługi tłumaczeniowe oraz 
dostęp dzieci do kształcenia. Państwa 
członkowskie otaczają opieką 
pokrzywdzonych o szczególnych 
potrzebach.

5. Środki wsparcia i pomocy, o których 
mowa w ust. 2, udzielane są za świadomą 
i dobrowolną zgodą pokrzywdzonego 
i obejmują co najmniej zapewnienie 
warunków życia gwarantujących 
utrzymanie, w formie takich świadczeń jak 
odpowiednie i bezpieczne zakwaterowanie 
i pomoc materialna, jak również opieka 
medyczna, w tym pomoc psychologiczna, 
doradztwo i informacje w zrozumiałym dla 
pokrzywdzonego języku i formie, 
w odpowiednich przypadkach usługi 
tłumaczeniowe oraz dostęp dzieci do 
kształcenia. Państwa członkowskie 
otaczają opieką pokrzywdzonych o 
szczególnych potrzebach.

Or. en
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Poprawka 168
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie zapewniają 
osobom będącym ofiarami handlu ludźmi 
bezpieczny powrót zarówno przez państwo 
przyjmujące, jak i przez państwo 
pochodzenia. Osobom tym należy 
zaproponować inną możliwość poza 
repatriacją w przypadkach, gdy istnieją 
podstawy, by przypuszczać, że repatriacja 
stanowiłaby poważne zagrożenie dla ich 
bezpieczeństwa lub że istnieje poważne 
zagrożenie, iż po powrocie osoby te mogą 
ponownie stać się ofiarami handlu 
ludźmi. 

Or. en

Poprawka 169
Eva-Britt Svensson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom handlu ludźmi dostęp do 
bezpłatnego doradztwa i zastępstwa 
prawnego, w tym w celu dochodzenia 
odszkodowania. Zastępstwo prawne jest 
bezpłatne, jeżeli ofiara nie posiada 
wystarczających zasobów finansowych. 
Niniejszy ustęp pozostaje bez uszczerbku 
dla stosowania art. 14 ust. 2, jeśli 
pokrzywdzonym jest dziecko. 

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom handlu ludźmi dostęp do 
bezpłatnego doradztwa i zastępstwa 
prawnego, w tym w celu dochodzenia 
odszkodowania. Zastępstwo prawne jest 
bezpłatne, jeżeli ofiara nie posiada 
wystarczających zasobów finansowych. 
Państwa członkowskie powinny utworzyć 
fundusz odszkodowawczy na rzecz ofiar 
przestępstw, w ramach którego wszystkie 
ofiary handlu ludźmi mogłyby otrzymać 
odszkodowanie pieniężne. Fundusz ten 
powinny zasilać środki skonfiskowane 
handlarzom ludźmi. Niniejszy ustęp 
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pozostaje bez uszczerbku dla stosowania 
art. 14 ust. 2, jeśli pokrzywdzonym jest 
dziecko. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu rozszerzenie ochrony, pomocy i wsparcia dla ofiar.

Poprawka 170
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom handlu ludźmi dostęp do 
bezpłatnego doradztwa i zastępstwa 
prawnego, w tym w celu dochodzenia 
odszkodowania. Zastępstwo prawne jest 
bezpłatne, jeżeli ofiara nie posiada 
wystarczających zasobów finansowych.
Niniejszy ustęp pozostaje bez uszczerbku 
dla stosowania art. 14 ust. 2, jeśli 
pokrzywdzonym jest dziecko.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom handlu ludźmi dostęp do 
bezpłatnego doradztwa i zastępstwa 
prawnego, w tym w celu dochodzenia 
odszkodowania. Niniejszy ustęp pozostaje 
bez uszczerbku dla stosowania art. 14 ust. 
2, jeśli pokrzywdzonym jest dziecko.

Or. lt

Poprawka 171
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom handlu ludźmi dostęp do 
bezpłatnego doradztwa i zastępstwa 
prawnego, w tym w celu dochodzenia 
odszkodowania. Zastępstwo prawne jest 

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom handlu ludźmi dostęp do 
bezpłatnego doradztwa i zastępstwa 
prawnego, w tym w celu dochodzenia 
odszkodowania i zapewnienia wypłaty 
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bezpłatne, jeżeli ofiara nie posiada 
wystarczających zasobów finansowych. 
Niniejszy ustęp pozostaje bez uszczerbku 
dla stosowania art. 14 ust. 2, jeśli 
pokrzywdzonym jest dziecko.

wstrzymanych wynagrodzeń. Zastępstwo 
prawne jest bezpłatne, jeżeli ofiara nie 
posiada wystarczających zasobów 
finansowych. Niniejszy ustęp pozostaje bez 
uszczerbku dla stosowania art. 14 ust. 2, 
jeśli pokrzywdzonym jest dziecko.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom handlu ludźmi dostęp do 
bezpłatnego doradztwa i zastępstwa 
prawnego, w tym w celu dochodzenia 
odszkodowania. Zastępstwo prawne jest 
bezpłatne, jeżeli ofiara nie posiada 
wystarczających zasobów finansowych. 
Niniejszy ustęp pozostaje bez uszczerbku 
dla stosowania art. 14 ust. 2, jeśli 
pokrzywdzonym jest dziecko. 

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom handlu ludźmi dostęp do 
bezpłatnego doradztwa i zastępstwa 
prawnego, w tym w celu dochodzenia 
odszkodowania i zapewnienia wypłaty 
wstrzymanych wynagrodzeń. Zastępstwo 
prawne jest bezpłatne, jeżeli ofiara nie 
posiada wystarczających zasobów 
finansowych. Niniejszy ustęp pozostaje bez 
uszczerbku dla stosowania art. 14 ust. 2, 
jeśli pokrzywdzonym jest dziecko.

Or. en

Poprawka 173
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zapewniają 
mechanizmy odszkodowań dla ofiar 
handlu ludźmi bez względu na to, czy 
wpływy z przestępstwa zostały 
skonfiskowane czy też nie.
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Or. en

Poprawka 174
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla prawa do obrony, 
państwa członkowskie dopuszczają by, 
w odpowiednich przypadkach i jeżeli jest 
to zgodne z podstawowymi zasadami ich 
sytemu prawnego, tożsamość ofiary handlu 
ludźmi występującej w roli świadka nie 
była ujawniania.

3. Bez uszczerbku dla prawa do obrony, 
państwa członkowskie podejmują wszelkie 
środki w celu zapewnienia jak największej 
ochrony ofiary handlu ludźmi 
występującej w roli świadka, łącznie 
z wykorzystaniem wideokonferencji.
W ramach tej ochrony należy również 
zapewnić, by tożsamość ofiary handlu 
ludźmi występującej w roli świadka nie 
była ujawniania.

Or. en

Poprawka 175
Anna Hedh, Silvia Costa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, by 
ofiary handlu ludźmi otrzymały, 
w odpowiednich przypadkach, 
odpowiednią ochronę na podstawie 
indywidualnej oceny ryzyka, w tym 
poprzez dostęp do programów ochrony 
świadków lub innych podobnych środków, 
zgodnie z podstawami określonymi 
w krajowym prawodawstwie lub 
procedurach.

4. Państwa członkowskie zapewniają, by 
ofiary handlu ludźmi otrzymały, 
w odpowiednich przypadkach, 
odpowiednią ochronę na podstawie 
indywidualnej oceny ryzyka, w tym 
poprzez dostęp do programów ochrony 
świadków lub innych podobnych środków, 
zgodnie z podstawami określonymi 
w krajowym prawodawstwie lub 
procedurach. Państwa członkowskie 
zapewniają również, że organizacje 
pozarządowe zajmujące się 



PE445.701v01-00 88/117 AM\823510PL.doc

PL

przyjmowaniem i wspieraniem ofiar 
handlu ludźmi będą chronione przed 
odwetem, groźbami i zastraszaniem, na 
zasadach określonych w przepisach prawa 
krajowego lub procedurach krajowych.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, by 
ofiary handlu ludźmi otrzymały, 
w odpowiednich przypadkach, 
odpowiednią ochronę na podstawie 
indywidualnej oceny ryzyka, w tym 
poprzez dostęp do programów ochrony 
świadków lub innych podobnych środków, 
zgodnie z podstawami określonymi 
w krajowym prawodawstwie lub 
procedurach.

4. Państwa członkowskie zapewniają, by 
ofiary handlu ludźmi otrzymały, 
w odpowiednich przypadkach, 
odpowiednią ochronę na podstawie 
indywidualnej oceny ryzyka, w tym 
poprzez dostęp do programów ochrony 
świadków lub innych podobnych środków, 
zgodnie z podstawami określonymi 
w krajowym prawodawstwie lub 
procedurach. Indywidualna ocena ryzyka 
powinna uwzględniać sytuację ofiary, 
która może doprowadzić do tego, że stanie 
się ona szczególnie bezbronna, w tym ze 
względu na płeć, ciążę, warunki 
zdrowotne, niepełnosprawność lub status 
imigracyjny.

Or. en

Poprawka 177
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, by 4. Państwa członkowskie zapewniają, by 
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ofiary handlu ludźmi otrzymały, 
w odpowiednich przypadkach, 
odpowiednią ochronę na podstawie 
indywidualnej oceny ryzyka, w tym 
poprzez dostęp do programów ochrony 
świadków lub innych podobnych środków, 
zgodnie z podstawami określonymi w 
krajowym prawodawstwie lub 
procedurach. 

ofiary handlu ludźmi otrzymały, 
w odpowiednich przypadkach, 
odpowiednią ochronę na podstawie 
indywidualnej oceny ryzyka, w tym 
poprzez dostęp do programów ochrony 
świadków lub innych podobnych środków, 
zgodnie z podstawami określonymi w 
krajowym prawodawstwie lub 
procedurach. Indywidualna ocena ryzyka 
powinna uwzględniać sytuację ofiary, 
która może doprowadzić do tego, że będzie 
ona szczególnie bezbronna, w tym ze 
względu na płeć, ciążę, warunki 
zdrowotne czy niepełnosprawność lub 
status imigracyjny.

Or. en

Poprawka 178
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dzieciom będącym ofiarami handlu 
ludźmi udziela się pomocy, wsparcia 
i ochrony, mając na względzie najlepsze 
zabezpieczenie ich interesów. 

1. Dzieciom będącym ofiarami handlu 
ludźmi udziela się pomocy, wsparcia 
i ochrony, mając na względzie najlepsze 
zabezpieczenie ich interesów. Państwa 
członkowskie ściśle współpracują 
z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym z organizacjami 
świadczącymi usługi na rzecz ofiar handlu 
ludźmi, przemocy mężczyzn wobec kobiet 
i różnych form wyzysku, łącznie 
z wykorzystywaniem seksualnym. 

Or. en
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Poprawka 179
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dzieciom będącym ofiarami handlu 
ludźmi udziela się pomocy, wsparcia 
i ochrony, mając na względzie najlepsze 
zabezpieczenie ich interesów.

1. Dzieciom będącym ofiarami handlu 
ludźmi udziela się pomocy, wsparcia 
i ochrony, mając na względzie najlepsze 
zabezpieczenie ich interesów. Państwa 
członkowskie ściśle współpracują 
z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym z organizacjami 
świadczącymi usługi na rzecz ofiar handlu 
ludźmi, przemocy mężczyzn wobec kobiet 
i różnych form wyzysku, łącznie 
z wykorzystywaniem seksualnym. 

Or. en

Poprawka 180
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dzieciom będącym ofiarami handlu 
ludźmi udziela się pomocy, wsparcia 
i ochrony, mając na względzie najlepsze 
zabezpieczenie ich interesów.

1. Dzieciom będącym ofiarami handlu 
ludźmi udziela się pomocy, wsparcia 
i ochrony, mając na względzie najlepsze 
zabezpieczenie ich interesów 
i przestrzeganie międzynarodowych norm 
w dziedzinie praw człowieka. 

Or. en
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Poprawka 181
Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie podejmują kroki 
umożliwiające wyznaczenie pośrednika 
kulturowego lub pracownika socjalnego 
w celu wdrożenia odpowiedniego 
i zindywidualizowanego programu 
pomocowego na rzecz ofiary.

Or. it

Uzasadnienie

Obecność pośredników kulturowych i pracowników socjalnych gwarantuje przezwyciężenie 
ewentualnych barier kulturowych związanych z innymi tradycjami oraz społecznymi 
i kulturowymi korzeniami ofiary.

Poprawka 182
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
konkretne działania podjęte w celu 
udzielenia pomocy i wsparcia dzieciom 
będącym ofiarami handlu ludźmi, 
w perspektywie krótko- i długoterminowej, 
w celu ich fizycznej i psychospołecznej 
rehabilitacji, podejmowane były po 
przeprowadzeniu indywidualnej oceny 
szczególnych okoliczności każdego 
pokrzywdzonego dziecka, przy należytym 
uwzględnieniu jego opinii, potrzeb i trosk.

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
konkretne działania podjęte w celu 
zapewnienia ochrony oraz udzielenia 
pomocy i wsparcia dzieciom będącym 
ofiarami handlu ludźmi, w perspektywie 
krótko- i długoterminowej, w celu ich 
fizycznej i psychospołecznej rehabilitacji, 
podejmowane były po przeprowadzeniu
indywidualnej oceny szczególnych 
okoliczności każdego pokrzywdzonego 
dziecka, przy należytym uwzględnieniu 
jego opinii, potrzeb i trosk. Państwa 
członkowskie wyznaczają obrońcę 
i prawnego przedstawiciela dla dziecka 
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będącego ofiarą handlu ludźmi 
od momentu uznania go przez władze za 
ofiarę takiego handlu, jeżeli na mocy 
prawa krajowego osoby, którym 
przysługuje władza rodzicielska, nie mogą 
reprezentować dziecka ze względu na 
konflikt interesów między nimi 
a dzieckiem będącym ofiarą, lub jeżeli 
dziecko jest pozbawione opieki albo jest 
odłączone od rodziny.

Or. en

Poprawka 183
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
konkretne działania podjęte w celu 
udzielenia pomocy i wsparcia dzieciom 
będącym ofiarami handlu ludźmi, 
w perspektywie krótko- i długoterminowej, 
w celu ich fizycznej i psychospołecznej 
rehabilitacji, podejmowane były po 
przeprowadzeniu indywidualnej oceny 
szczególnych okoliczności każdego 
pokrzywdzonego dziecka, przy należytym 
uwzględnieniu jego opinii, potrzeb i trosk.

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
konkretne działania podjęte w celu 
zapewnienia ochrony oraz udzielenia
psychologicznej, lekarskiej i prawnej
pomocy i wsparcia dzieciom będącym 
ofiarami handlu ludźmi, w perspektywie 
krótko- i długoterminowej, w celu ich 
fizycznej i psychospołecznej rehabilitacji, 
podejmowane były po przeprowadzeniu 
indywidualnej oceny szczególnych 
okoliczności każdego pokrzywdzonego 
dziecka, przy należytym uwzględnieniu 
jego opinii, potrzeb i trosk.

Or. lt
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Poprawka 184
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, by 
dzieci będące ofiarami nielegalnej adopcji 
otrzymywały specjalną pomoc i wsparcie.

Or. en

Poprawka 185
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują,
stosownie do sytuacji i możliwości, środki 
służące zapewnieniu pomocy i wsparcia 
rodzinie dziecka będącego ofiarą handlu 
ludźmi, jeżeli jego rodzina przebywa na 
terytorium danego państwa 
członkowskiego. W szczególności, 
państwa członkowskie, stosownie do 
sytuacji i możliwości, stosują 
w odniesieniu do tej rodziny art. 4 decyzji 
ramowej Rady 2001/220/WSiSW.

2. Państwa członkowskie podejmują, gdy 
jest to możliwe, środki służące 
zapewnieniu pomocy i wsparcia rodzinie 
dziecka będącego ofiarą handlu ludźmi, 
jeżeli jego rodzina przebywa na terytorium 
danego państwa członkowskiego.
W szczególności, państwa członkowskie, 
stosownie do sytuacji i możliwości, stosują 
w odniesieniu do tej rodziny art. 4 decyzji 
ramowej Rady 2001/220/WSiSW.

Or. it

Uzasadnienie

Przepis dotyczący propagowania wsparcia i niezbędnej pomocy dla małoletnich ofiar handlu 
ludźmi i ich rodzin musi być sformułowany bardziej bezwzględnie, aby zapewnić możliwe jak 
największe wsparcie dla osób potrzebujących takiej ochrony.   
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Poprawka 186
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku gdy dziecko nie ma 
opieki i jest odłączone od rodziny, podjęte 
zostaną środki w celu znalezienia dla 
niego trwałego rozwiązania, dążąc 
w pierwszym rzędzie do najlepszego 
zabezpieczenia interesów dziecka 
i włączając wszelkie niezbędne 
proceduralne środki ochronne. Trwałe 
rozwiązanie może obejmować integrację 
z przyjmującym je społeczeństwem, 
dołączenie do rodziny w innym państwie 
członkowskim lub w państwie trzecim, 
powrót i połączenie z rodziną w państwie 
pochodzenia. Integracja z przyjmującym 
społeczeństwem może obejmować 
odesłanie do właściwych krajowych 
organów ds. azylu dla dzieci będących 
ofiarami handlu ludźmi, które potrzebują 
międzynarodowej ochrony.

Or. en

Poprawka 187
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku nieobecności rodziny na 
terytorium państwa członkowskiego 
państwo to zapewnia dziecku pomoc 
w powrocie i połączeniu z rodziną lub 
w dołączeniu do jego rodziny w innym 
państwie członkowskim lub państwie 
trzecim, nie narażając dziecka na 
niebezpieczeństwo ponownego stania się 
ofiarą handlu ludźmi, jeżeli leży to 



AM\823510PL.doc 95/117 PE445.701v01-00

PL

w interesie dziecka; jeżeli żaden z tych 
wariantów nie jest możliwy albo też nie 
leży w interesie dziecka, państwo 
członkowskie znajduje trwałe rozwiązanie 
z myślą o najlepszym interesie dziecka, 
łącznie z odesłaniem do właściwych 
krajowych organów ds. azylu dla dzieci 
będących ofiarami handlu ludźmi, które 
potrzebują międzynarodowej ochrony.

Or. en

Poprawka 188
Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie ustanawiają 
również, we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, agencjami rządowymi 
i międzynarodowymi organizacjami, 
programy pomocowe w celu ułatwiania –
tam, gdzie to możliwe – dobrowolnego 
powrotu ofiar do ich krajów pochodzenia 
i ich ponownej integracji na miejscu. 

Or. it

Uzasadnienie

Powrót ofiar do krajów pochodzenia w przypadku gdy pozwalają na to wymogi 
bezpieczeństwa, powinien odbywać się z ich własnej nieprzymuszonej woli i z uwzględnieniem 
dobra tych ofiar. 
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Poprawka 189
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
podczas dochodzenia i postępowania 
karnego organy sądowe wyznaczyły 
specjalnego przedstawiciela dla dziecka 
będącego ofiarą handlu ludźmi, jeżeli, 
z mocy prawa krajowego, osoby, którym 
przysługuje odpowiedzialność rodzicielska, 
nie mogą reprezentować dziecka ze 
względu na konflikt interesów między nimi 
a danym dzieckiem, lub jeżeli dziecko nie 
ma opieki albo jest odłączone od rodziny.

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
podczas dochodzenia i postępowania 
karnego organy sądowe wyznaczyły 
specjalnego przedstawiciela dla dziecka 
będącego ofiarą handlu ludźmi, jeżeli, 
z mocy prawa krajowego, osoby, którym 
przysługuje odpowiedzialność rodzicielska, 
nie mogą reprezentować dziecka ze 
względu na konflikt interesów między nimi 
a danym dzieckiem, lub jeżeli dziecko nie 
ma opieki albo jest odłączone od rodziny.
Wyznaczony specjalny przedstawiciel 
udziela dziecku porad i chroni je oraz dba 
o to, by wszelkie decyzje podejmowane 
były w najlepszym interes dziecka i, jeżeli 
to konieczne, wykonuje czynności prawne 
w imieniu dziecka. 
Z wyznaczonym specjalnym 
przedstawicielem należy konsultować się 
i informować go w kwestiach wszelkich 
działań podejmowanych w związku 
z dzieckiem.Wyznaczony specjalny 
przedstawiciel powinien posiadać 
specjalistyczną wiedzę, aby zapewnić 
poszanowanie interesów dziecka oraz 
należyte zabezpieczenie jego potrzeb 
prawnych, socjalnych, zdrowotnych, 
psychologicznych, materialnych 
i edukacyjnych. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić rolę i kwalifikacje wyznaczonego specjalnego przedstawiciela.



AM\823510PL.doc 97/117 PE445.701v01-00

PL

Poprawka 190
Mary Honeyball

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przesłuchania dzieci będących ofiarami 
handlu ludźmi odbywały się, w razie 
potrzeby, w pomieszczeniach specjalnie 
zaprojektowanych lub przystosowanych do 
tego celu;

b) przesłuchania dzieci będących ofiarami 
handlu ludźmi odbywały się, w razie 
potrzeby, w pomieszczeniach specjalnie 
zaprojektowanych lub przystosowanych do 
tego celu, w których dzieci czułyby się 
bezpiecznie;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zwiększenie poziomu ochrony dziecka.

Poprawka 191
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przesłuchania dzieci będących ofiarami 
handlu ludźmi prowadzone były, w razie 
potrzeby, przez lub z udziałem 
specjalistów, odpowiednio przeszkolonych 
do tego celu;

c) przesłuchania dzieci będących ofiarami 
handlu ludźmi prowadzone były, w razie 
potrzeby, przez lub z udziałem 
specjalistów, odpowiednio przeszkolonych 
do tego celu, w tym w zakresie praw 
człowieka oraz praw kobiet 
i równouprawnienia;

Or. en
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Poprawka 192
Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) dziecku będącemu ofiarą handlu ludźmi 
mógł towarzyszyć jego przedstawiciel 
prawny lub, w odpowiednich przypadkach, 
wybrana przez nie osoba dorosła, o ile nie 
podjęto umotywowanej decyzji 
o wykluczeniu takiej osoby.

f) dziecku będącemu ofiarą handlu ludźmi 
mógł towarzyszyć jego przedstawiciel 
prawny i/lub opiekun wyznaczony 
specjalnie w tym celu przez właściwe 
służby socjalne i/lub, w odpowiednich 
przypadkach, wybrana przez nie osoba 
dorosła, o ile nie podjęto umotywowanej 
decyzji o wykluczeniu takiej osoby.

Or. it

Uzasadnienie

Trzy osoby, tj. przedstawiciel, opiekun i osoba dorosła, stanowią trzy w różny sposób 
właściwe opcje i w celu zapewnienia możliwie największego poszanowania interesów ofiary 
należy przewidzieć wspólne bądź samodzielne działanie tych osób w zależności od potrzeb 
i życzenia małoletniej ofiary.

Poprawka 193
Mary Honeyball

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) dziecku będącemu ofiarą handlu ludźmi 
mógł towarzyszyć jego przedstawiciel 
prawny lub, w odpowiednich przypadkach, 
wybrana przez nie osoba dorosła, o ile nie 
podjęto umotywowanej decyzji 
o wykluczeniu takiej osoby. 

f) dziecku będącemu ofiarą handlu ludźmi 
towarzyszył jego wyznaczony obrońca,
przedstawiciel prawny lub, 
w odpowiednich przypadkach, wybrana 
przez nie osoba dorosła, o ile nie podjęto 
umotywowanej decyzji o wykluczeniu 
takiej osoby.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu umocnienie poziomu ochrony dziecka.
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Poprawka 194
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do ograniczenia popytu 
sprzyjającego wszelkim formom wyzysku 
związanym z handlem ludźmi.

1. Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie środki prawne 
i administracyjne oraz środki w zakresie 
szkolnictwa i kształcenia zawodowego, 
w tym w zakresie kwestii 
równouprawnienia, a także inne środki 
niezbędne do ograniczenia popytu 
sprzyjającego wszelkim formom wyzysku 
związanym z handlem ludźmi.

Or. lt

Poprawka 195
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do ograniczenia popytu 
sprzyjającego wszelkim formom wyzysku 
związanym z handlem ludźmi. 

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do ograniczenia popytu 
sprzyjającego wszelkim formom wyzysku 
związanym z handlem ludźmi i położenia 
temu kresu. 

Or. en
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Poprawka 196
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do ograniczenia popytu 
sprzyjającego wszelkim formom wyzysku 
związanym z handlem ludźmi.

1. Państwa członkowskie podejmują 
najskuteczniejsze środki niezbędne do 
ograniczenia popytu sprzyjającego 
wszelkim formom wyzysku związanym z 
handlem ludźmi.

Or. en

Poprawka 197
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują, 
w odpowiednich przypadkach we 
współpracy z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, odpowiednie działania, 
takie jak kampanie informacyjne 
i uświadamiające, programy badawcze 
i edukacyjne służące podniesieniu 
świadomości i ograniczeniu ryzyka, że 
ludzie – a w szczególności dzieci – będą 
padać ofiarą handlu ludźmi.

2. Państwa członkowskie podejmują, 
w odpowiednich przypadkach we 
współpracy z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, odpowiednie działania, 
takie jak kampanie informacyjne 
i uświadamiające, programy badawcze 
i edukacyjne służące podniesieniu 
świadomości i ograniczeniu ryzyka, że 
ludzie – a w szczególności dzieci – będą 
padać ofiarą handlu ludźmi. UE podejmuje 
podobne inicjatywy w państwach trzecich, 
tak aby zwiększyć świadomość w zakresie 
handlu ludźmi.

Or. en
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Poprawka 198
Anna Záborská

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują, w 
odpowiednich przypadkach we współpracy 
z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, odpowiednie działania, 
takie jak kampanie informacyjne 
i uświadamiające, programy badawcze 
i edukacyjne służące podniesieniu 
świadomości i ograniczeniu ryzyka, że 
ludzie – a w szczególności dzieci – będą 
padać ofiarą handlu ludźmi.

2. Państwa członkowskie podejmują, 
w odpowiednich przypadkach we 
współpracy z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i innymi 
zainteresowanymi stronami, odpowiednie 
działania, takie jak kampanie informacyjne 
i uświadamiające, programy badawcze 
i edukacyjne służące podniesieniu 
świadomości i ograniczeniu ryzyka, że 
ludzie – a w szczególności dzieci – będą 
padać ofiarą handlu ludźmi.

Or. en

Uzasadnienie

Wskazane jest wprowadzenie bardziej zintegrowanego i szerszego sformułowania, aby objąć 
zakresem przepisów jak najwięcej zainteresowanych podmiotów.

Poprawka 199
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują, 
w odpowiednich przypadkach we 
współpracy z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, odpowiednie działania, 
takie jak kampanie informacyjne 
i uświadamiające, programy badawcze 
i edukacyjne służące podniesieniu 
świadomości i ograniczeniu ryzyka, że 
ludzie – a w szczególności dzieci – będą 
padać ofiarą handlu ludźmi.

2. Państwa członkowskie podejmują, 
w odpowiednich przypadkach we 
współpracy z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, odpowiednie działania, 
takie jak kampanie informacyjne 
i uświadamiające, programy badawcze 
i edukacyjne służące podniesieniu 
świadomości i ograniczeniu ryzyka, że 
ludzie – a w szczególności dzieci i kobiety
– będą padać ofiarą handlu ludźmi.
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Or. en

Poprawka 200
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jako część polityki rozszerzenia 
niezwykle istotne są: zapobieganie za 
pośrednictwem kampanii na rzecz 
zwiększenia świadomości społecznej, 
skierowanych do potencjalnych ofiar, 
i umocnienie społeczeństwa 
obywatelskiego, ponieważ potencjalne 
kraje kandydujące i kraje kandydujące są 
często krajami pochodzenia, tranzytu i/lub 
przeznaczenia ofiar, dlatego też powinno 
to znaleźć się w centrum uwagi UE 
i państw członkowskich.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie podejmują 
środki mające na celu umocnienie pozycji 
kobiet, dzięki czemu staną się one mniej 
bezbronne, a ryzyko, iż padną ofiarą 
handlu ludźmi, zostanie ograniczone.

Or. en
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Poprawka 202
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wspierają 
regularne szkolenia dla urzędników, którzy 
przypuszczalnie będą mieć kontakt 
z ofiarami i potencjalnymi ofiarami, w tym 
funkcjonariuszy policji działających na 
pierwszej linii, strażników granicznych, 
inspektorów pracy, personelu opieki 
zdrowotnej i personelu konsularnego; 
szolenia te mają umożliwić im
identyfikację ofiar i potencjalnych ofiar 
handlu ludźmi oraz właściwe postępowanie 
z nimi.

3. Państwa członkowskie wspierają 
regularne szkolenia dla urzędników, którzy 
przypuszczalnie będą mieć kontakt 
z ofiarami i potencjalnymi ofiarami handlu 
ludźmi, w tym funkcjonariuszy policji, 
strażników granicznych, urzędników służb 
migracyjnych, prokuratorów, adwokatów, 
sędziów i pracowników wymiaru 
sprawiedliwości, inspektorów pracy,
pracowników socjalnych, osób 
zajmujących się opieką nad dziećmi 
i personelu służby zdrowia oraz 
pracowników konsularnych, przy czym, 
w zależności od uwarunkowań lokalnych, 
takie szkolenia mogłyby być prowadzone 
również dla innych grup urzędników; 
szkolenia te mają umożliwić im 
identyfikację ofiar i potencjalnych ofiar 
handlu ludźmi oraz właściwe postępowanie 
z nimi.

Or. lt

Poprawka 203
Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wspierają 
regularne szkolenia dla urzędników, którzy 
przypuszczalnie będą mieć kontakt
z ofiarami i potencjalnymi ofiarami, w tym 
funkcjonariuszy policji działających na 
pierwszej linii, strażników granicznych, 
inspektorów pracy, personelu opieki 

3. Państwa członkowskie wspierają 
regularne szkolenia dla urzędników, którzy 
przypuszczalnie będą mieć kontakt 
z ofiarami i potencjalnymi ofiarami, w tym 
funkcjonariuszy policji działających na 
pierwszej linii, strażników granicznych, 
inspektorów pracy, personelu opieki 
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zdrowotnej i personelu konsularnego; 
szkolenia te mają umożliwić im 
identyfikację ofiar i potencjalnych ofiar 
handlu ludźmi oraz właściwe postępowanie
z nimi.

zdrowotnej i personelu konsularnego, 
a także tłumaczy ustnych, jeżeli są 
potrzebni; szkolenia te mają umożliwić im 
identyfikację ofiar i potencjalnych ofiar 
handlu ludźmi oraz właściwe postępowanie 
z nimi.

Or. it

Uzasadnienie

Z uwagi na ponadnarodowy charakter przestępstwa bardzo prawdopodobne jest, że ofiarami 
handlu ludźmi będą osoby niebędące w stanie wypowiedzieć się w języku państwa 
członkowskiego, w których przestępstwo zostało wykryte. Odpowiednie przeszkolenie 
tłumaczy ustnych wydaje się zatem właściwe w związku z koniecznością określenia grup 
zawodowych (policjanci, urzędnicy wymiaru sprawiedliwości, personel konsularny 
i pracownicy opieki zdrowotnej) o specjalnych kompetencjach w tej dziedzinie. 

Poprawka 204
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wspierają 
regularne szkolenia dla urzędników, którzy 
przypuszczalnie będą mieć kontakt z 
ofiarami i potencjalnymi ofiarami, w tym 
funkcjonariuszy policji działających na 
pierwszej linii, strażników granicznych, 
inspektorów pracy, personelu opieki 
zdrowotnej i personelu konsularnego; 
szkolenia te mają umożliwić im 
identyfikację ofiar i potencjalnych ofiar 
handlu ludźmi oraz właściwe postępowanie 
z nimi.

3. Państwa członkowskie wspierają 
regularne szkolenia w zakresie praw 
człowieka oraz praw kobiet 
i równouprawnienia dla urzędników, 
którzy przypuszczalnie będą mieć kontakt 
z ofiarami i potencjalnymi ofiarami, w tym 
funkcjonariuszy policji działających na 
pierwszej linii, strażników granicznych, 
inspektorów pracy, personelu opieki 
zdrowotnej i personelu konsularnego; 
szkolenia te mają umożliwić im 
identyfikację ofiar i potencjalnych ofiar 
handlu ludźmi oraz właściwe postępowanie 
z nimi.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wspierają 
regularne szkolenia dla urzędników, którzy 
przypuszczalnie będą mieć kontakt 
z ofiarami i potencjalnymi ofiarami, w tym 
funkcjonariuszy policji działających na 
pierwszej linii, strażników granicznych, 
inspektorów pracy, personelu opieki 
zdrowotnej i personelu konsularnego; 
szkolenia te mają umożliwić im 
identyfikację ofiar i potencjalnych ofiar 
handlu ludźmi oraz właściwe postępowanie
z nimi.

3. Państwa członkowskie wspierają 
regularne szkolenia dla urzędników, którzy 
przypuszczalnie będą mieć kontakt 
z ofiarami i potencjalnymi ofiarami, w tym 
funkcjonariuszy policji działających na 
pierwszej linii, strażników granicznych, 
inspektorów pracy, personelu opieki 
zdrowotnej i personelu konsularnego; 
szkolenia te mają pogłębić ich wiedzę na 
temat równouprawnienia oraz umożliwić 
im identyfikację ofiar i potencjalnych ofiar 
handlu ludźmi oraz właściwe postępowanie 
z nimi.

Or. en

Poprawka 206
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie podejmują 
środki mające na celu zacieśnienie 
współpracy i koordynacji w zakresie 
gromadzenia i wymiany informacji oraz 
wymiany najlepszych praktyk wśród 
właściwych władz państwowych, a także 
wspieranie zaangażowania organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego.

Or. en
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Poprawka 207
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie analizują 
podjęcie środków podjęcie środków 
zmierzających do uznania za przestępstwo 
czynów polegających na korzystaniu 
z usług stanowiących formę wyzysku, 
o których mowa w art. 2, w świadomości, 
że dana osoba jest ofiarą przestępstwa, 
o którym mowa w art. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 208
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie analizują
podjęcie środków zmierzających do 
uznania za przestępstwo czynów 
polegających na korzystaniu z usług 
stanowiących formę wyzysku, o których 
mowa w art. 2, w świadomości, że dana 
osoba jest ofiarą przestępstwa, o którym 
mowa w art. 2.

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
zmierzające do uznania za przestępstwo 
czynów polegających na korzystaniu 
z usług stanowiących formę wyzysku, 
o których mowa w art. 2, w świadomości, 
że dana osoba jest ofiarą przestępstwa, 
o którym mowa w art. 2, nie dotyczy to 
przypadków, w których klient pomógł 
ofiarom, przypadków, w których 
korzystanie z usług było spowodowane 
konkretnym zagrożeniem dla życia osób 
korzystających z usług lub względami 
humanitarnymi, przypadków, w których 
osoba była w stanowczy sposób zmuszana 
do korzystania z usług lub klient pomógł 
w identyfikacji i ratowaniu ofiary.

Or. en



AM\823510PL.doc 107/117 PE445.701v01-00

PL

Poprawka 209
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie analizują
podjęcie środków zmierzających do 
uznania za przestępstwo czynów 
polegających na korzystaniu z usług 
stanowiących formę wyzysku, o których 
mowa w art. 2, w świadomości, że dana 
osoba jest ofiarą przestępstwa, o którym 
mowa w art. 2.

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
zmierzające do uznania za przestępstwo 
czynów polegających na korzystaniu 
z usług stanowiących formę wyzysku, 
o których mowa w art. 2, w świadomości, 
że dana osoba jest ofiarą przestępstwa, 
o którym mowa w art. 2.

Or. en

Poprawka 210
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie analizują
podjęcie środków zmierzających do 
uznania za przestępstwo czynów 
polegających na korzystaniu z usług 
stanowiących formę wyzysku, o których 
mowa w art. 2, w świadomości, że dana 
osoba jest ofiarą przestępstwa, o którym 
mowa w art. 2. 

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
zmierzające do uznania za przestępstwo 
czynów polegających na korzystaniu 
z usług stanowiących formę wyzysku, 
o których mowa w art. 2, w świadomości, 
że dana osoba jest ofiarą przestępstwa, 
o którym mowa w art. 2. Wobec 
szczególnych form wykorzystywania 
seksualnego państwa członkowskie 
podejmują środki zmierzające do uznania 
za przestępstwo czynów polegających na 
korzystaniu z usług stanowiących formę 
wyzysku, bez względu na świadomość 
tego, czy dana osoba jest ofiarą handlu 
ludźmi.

Or. en
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Poprawka 211
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie analizują 
podjęcie środków podjęcie środków 
zmierzających do uznania za przestępstwo 
czynów polegających na korzystaniu 
z usług stanowiących formę wyzysku, 
o których mowa w art. 2, w świadomości, 
że dana osoba jest ofiarą przestępstwa, 
o którym mowa w art. 2.

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
prawne i wszelkie inne środki zmierzające
do uznania za przestępstwo czynów 
polegających na korzystaniu z usług 
stanowiących formę wyzysku, o których 
mowa w art. 2, w świadomości, że dana 
osoba jest ofiarą przestępstwa, o którym 
mowa w art. 2.

Or. lt

Poprawka 212
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie analizują 
podjęcie środków zmierzających do 
uznania za przestępstwo czynów 
polegających na korzystaniu z usług 
stanowiących formę wyzysku, o których 
mowa w art. 2, w świadomości, że dana 
osoba jest ofiarą przestępstwa, o którym 
mowa w art. 2.

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
zmierzające do uznania za przestępstwo 
czynów polegających na korzystaniu 
z usług stanowiących formę wyzysku, 
o których mowa w art. 2, w świadomości, 
że dana osoba jest ofiarą przestępstwa, 
o którym mowa w art. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Uznanie za przestępcę osoby korzystającej z usług „oferowanych” przez osoby będące 
ofiarami handlu, jeżeli wie ona, że osoba ta jest ofiarą handlu, mogłoby zapobiec handlowi 
ludźmi.
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Poprawka 213
Anna Záborská

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie analizują 
podjęcie środków zmierzających do 
uznania za przestępstwo czynów 
polegających na korzystaniu z usług 
stanowiących formę wyzysku, o których 
mowa w art. 2, w świadomości, że dana 
osoba jest ofiarą przestępstwa, o którym 
mowa w art. 2.

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
zmierzające do uznania za przestępstwo 
czynów polegających na korzystaniu 
z usług stanowiących formę wyzysku, 
o których mowa w art. 2, w świadomości, 
że dana osoba jest ofiarą przestępstwa, 
o którym mowa w art. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Poważny charakter czynów, o których mowa w poprawionej części przepisu, przemawia za 
ustanowieniem kar.

Poprawka 214
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeżeli korzystanie z usług było 
spowodowane konkretnym zagrożeniem 
dla życia użytkowników lub usługa została 
wykorzystana w celu pomocy ofierze ze 
względów humanitarnych lub osoba była 
w stanowczy sposób zmuszana do 
korzystania z usług, konieczna będzie 
ocena każdego przypadku indywidualnie 
celem ustalenia, czy kara ma zostać 
zastosowana.

Or. en
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Poprawka 215
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie uruchamiają 
lub wspierają już istniejącą(-y) 
nieodpłatną(-y) wielojęzyczną 
infolinię/telefon zaufania pod wspólnym 
europejskim numerem, aby zapewnić 
ofiarom pierwszą pomoc. Państwa 
członkowskie powinny również 
uwzględnić możliwość uzyskania 
połączenia z nieodpłatną infolinią spoza 
UE.

Or. en

Poprawka 216
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie powinny 
zapewnić koordynację i współpracę w 
obszarze przestępczości transgranicznej 
w sposób sprzyjający zapobieganiu 
przestępczości. Wymiana informacji i 
najlepszych praktyk oraz stały otwarty 
dialog między organami ścigania są 
pozytywnymi i zapobiegawczymi krokami 
zmierzającymi do stawienia czoła 
handlowi ludźmi. 

Or. en
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Poprawka 217
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. UE powinna zachęcać do zapewnienia 
większej spójności między prawem 
karnym a prawem pracy, aby zmniejszyć 
popyt na towary i usługi powstałe w 
wyniku przymusowej pracy. Aby 
dostosować działalność handlową do 
przepisów prawnych, między karami dla 
pracodawców pozbawionych skrupułów 
a działaniem zapobiegawczym powinna 
istnieć równowaga. 

Or. en

Uzasadnienie

Przymusowa praca i wyzysk w UE stanowią coraz większy problem, któremu państwa 
członkowskie muszą stawić czoła. 

Poprawka 218
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie dążą do 
poprawy reagowania wymiaru 
sprawiedliwości na działalność handlarzy 
ludźmi, tak aby zapobiegać 
działalności/bezkarności handlarzy 
ludźmi.

Or. en
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Poprawka 219
Anna Hedh, Silvia Costa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu ustanowienia 
sprawozdawców krajowych lub 
równoważnych mechanizmów. Zadania 
takich mechanizmów obejmują ocenę 
tendencji w obszarze handlu ludźmi, ocenę 
rezultatów działań służących zwalczaniu 
tego procederu oraz składanie sprawozdań 
właściwym organom krajowym.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu ustanowienia 
niezależnych sprawozdawców krajowych 
lub równoważnych mechanizmów. Zadania 
takich mechanizmów obejmują 
gromadzenie porównywalnych danych 
statystycznych, ocenę tendencji w obszarze 
handlu ludźmi oraz ocenę mechanizmów 
ochrony i wsparcia, w ścisłej współpracy 
z zaangażowanymi podmiotami 
społecznymi oraz uznanymi i aktywnie 
działającymi w tym obszarze 
organizacjami pozarządowymi, ocenę 
rezultatów działań służących zwalczaniu 
tego procederu oraz składanie sprawozdań 
przynajmniej raz do roku właściwym 
organom krajowym i koordynatorowi UE 
ds. zwalczania handlu ludźmi.

Or. en

Poprawka 220
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu ustanowienia 
sprawozdawców krajowych lub 
równoważnych mechanizmów. Zadania 
takich mechanizmów obejmują ocenę 
tendencji w obszarze handlu ludźmi, ocenę 
rezultatów działań służących zwalczaniu 
tego procederu oraz składanie sprawozdań 
właściwym organom krajowym.

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu ustanowienia 
sprawozdawców krajowych lub 
równoważnych mechanizmów. Zadania 
takich mechanizmów obejmują ocenę 
tendencji w obszarze handlu ludźmi, ocenę 
rezultatów działań służących zwalczaniu 
tego procederu oraz składanie sprawozdań 
właściwym organom krajowym.
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Koordynator UE ds. zwalczania handlu 
ludźmi powołany w ramach DG 
ds. Sprawiedliwości, Wolności 
i Bezpieczeństwa współpracuje 
ze sprawozdawcami krajowymi lub 
równoważnymi mechanizmami i zapewnia 
współpracę między państwami 
członkowskimi a instytucjami UE, 
Frontexem, Europolem, Interpolem, 
organizacjami pozarządowymi i innymi 
kluczowymi podmiotami zaangażowanymi 
w walkę z handlem ludźmi.

Or. en

Uzasadnienie

UE odniosłaby korzyść, powołując koordynatora UE ds. zwalczania handlu ludźmi, który 
doprowadziłby do zacieśnienia współpracy pomiędzy państwami członkowskimi i 
przedstawiałby sprawozdania instytucjom UE. Jednakże koordynator ten nie powinien być 
odrębnym organem, lecz organem w ramach DG ds. Sprawiedliwości, Wolności i 
Bezpieczeństwa, aby zapobiegać dalszym kosztom i obciążeniom administracyjnym.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu ustanowienia 
sprawozdawców krajowych lub 
równoważnych mechanizmów. Zadania 
takich mechanizmów obejmują ocenę 
tendencji w obszarze handlu ludźmi, ocenę 
rezultatów działań służących zwalczaniu 
tego procederu oraz składanie sprawozdań 
właściwym organom krajowym. 

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu ustanowienia 
sprawozdawców krajowych lub 
równoważnych mechanizmów. Zadania 
takich mechanizmów obejmują, we 
współpracy z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, ocenę tendencji 
w obszarze handlu ludźmi, ocenę 
rezultatów działań służących zwalczaniu 
tego procederu oraz składanie sprawozdań 
właściwym organom krajowym i organom 
UE. Sprawozdawcy krajowi powinni być 
niezależni politycznie i bezstronni, a także 
powinni posiadać wystarczające zasoby 
finansowe.
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Or. en

Poprawka 222
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu ustanowienia 
sprawozdawców krajowych lub 
równoważnych mechanizmów. Zadania 
takich mechanizmów obejmują ocenę 
tendencji w obszarze handlu ludźmi, ocenę 
rezultatów działań służących zwalczaniu 
tego procederu oraz składanie sprawozdań 
właściwym organom krajowym. 

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu ustanowienia 
sprawozdawców krajowych lub 
równoważnych mechanizmów. Zadania 
takich mechanizmów obejmują ocenę 
tendencji w obszarze handlu ludźmi, ocenę 
rezultatów działań służących zwalczaniu 
tego procederu oraz składanie sprawozdań 
właściwym organom krajowym i organom 
UE. Sprawozdawcy krajowi powinni być 
niezależni politycznie i bezstronni, a także 
powinni posiadać wystarczające zasoby 
finansowe.

Or. en

Poprawka 223
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu ustanowienia 
sprawozdawców krajowych lub 
równoważnych mechanizmów. Zadania 
takich mechanizmów obejmują ocenę 
tendencji w obszarze handlu ludźmi, ocenę 
rezultatów działań służących zwalczaniu 
tego procederu oraz składanie sprawozdań 
właściwym organom krajowym.

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu ustanowienia 
sprawozdawców krajowych lub 
równoważnych mechanizmów. Zadania 
takich mechanizmów obejmują ocenę 
tendencji w obszarze handlu ludźmi, ocenę 
i monitorowanie rezultatów działań 
służących zwalczaniu tego procederu oraz 
składanie sprawozdań właściwym organom 
krajowym i organom UE. 
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Or. en

Poprawka 224
Anna Hedh, Silvia Costa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zebrane informacje są przekazywane 
koordynatorowi UE ds. zwalczania handlu 
ludźmi, Eurojustowi, Europolowi oraz 
Frontexowi. W oparciu o nie, a także 
o wszelkie inne dostępne informacje 
koordynator UE ds. zwalczania handlu 
ludźmi, we współpracy z Eurojustem, 
Europolem, Frontexem, właściwymi 
podmiotami społecznymi oraz uznanymi 
i aktywnie działającymi w tym obszarze 
organizacjami pozarządowymi, sporządza 
roczne sprawozdanie w sprawie sytuacji 
w kwestii handlu ludźmi. Sprawozdanie 
jest przedstawiane Parlamentowi 
Europejskiemu, parlamentom państw 
członkowskich, Komisji Europejskiej oraz 
Radzie.

Or. en

Poprawka 225
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zebrane informacje są przekazywane 
koordynatorowi UE ds. zwalczania handlu 
ludźmi, Agencji Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej, Eurojustowi, Europolowi, 
Europejskiemu Urzędowi Wsparcia 
w dziedzinie Azylu oraz Frontexowi. 
W oparciu o nie, a także o wszelkie inne 
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dostępne informacje koordynator UE 
ds. zwalczania handlu ludźmi, 
we współpracy z Agencją Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, 
Eurojustem, Europolem, Europejskim 
Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu 
oraz Frontexem, sporządza roczne 
sprawozdanie w sprawie sytuacji w kwestii 
handlu ludźmi. Sprawozdanie jest 
przedstawiane Parlamentowi 
Europejskiemu, parlamentom państw 
członkowskich, Komisji Europejskiej oraz 
Radzie.

Or. en

Poprawka 226
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koordynator UE ds. zwalczania handlu 
ludźmi

1. Prawne ramy działalności koordynatora 
UE ds. zwalczania handlu ludźmi 
powinny zostać opracowane pod 
nadzorem komisarza do spraw 
wewnętrznych. 

2. Koordynator UE ds. zwalczania handlu 
ludźmi jest odpowiedzialny za zapewnienie 
spójnego podejścia do problemu handlu 
ludźmi w państwach członkowskich oraz 
na szczeblu UE, koordynowanie działań 
sprawozdawców krajowych, prowadzenie 
zharmonizowanego nadzoru 
i przedstawianie sprawozdań instytucjom 
europejskim. Koordynator UE 
ds. zwalczania handlu ludźmi doradza 
wszystkim instytucjom i organom 
europejskim, z własnej inicjatywy lub 
udzielając odpowiedzi w ramach 
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konsultacji, we wszelkich kwestiach 
związanych z handlem ludźmi.

3. Niniejszy artykuł wchodzi w życie 
w ciągu pięciu lat po opublikowaniu 
dyrektywy w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 227
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jako część polityki rozszerzenia, 
współpraca policyjna i sądowa 
w sprawach karnych ma istotne znaczenie 
jako element skutecznych działań 
mających na celu zwalczanie handlu 
ludźmi. Państwa członkowskie 
i koordynator UE ds. zwalczania handlu 
ludźmi powinni zadbać o to, by polityka 
wspólnotowa była w taki sam sposób 
prawidłowo przyjmowana w potencjalnych 
krajach kandydujących i krajach 
kandydujących zgodnie z niniejszą 
dyrektywą celem zapewnienia spójności. 
Walka z handlem ludźmi może powieść się 
pod warunkiem współpracy rządów, 
agencji i organizacji na szczeblu 
lokalnym, regionalnym, krajowym 
i międzynarodowym.

Or. en


