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Alteração 53
Judith Sargentini

Proposta de directiva
Citação 5-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

- Tendo em conta a Directiva 2004/81/CE 
do Conselho, de 29 de Abril de 2004, 
relativa ao título de residência concedido 
aos nacionais de países terceiros que 
sejam vítimas do tráfico de seres humanos 
ou objecto de uma acção de auxílio à 
imigração ilegal e que cooperem com as 
autoridades competentes,

Or. en

Alteração 54
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O tráfico de seres humanos é um 
crime em que a exploração do indivíduo é 
o aspecto central e a que deve der 
aplicada a combinação de três elementos 
(acção, meios, fim) para que o crime seja 
constituído.

Or. en
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Alteração 55
Emine Bozkurt

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A União Europeia está empenhada na 
prevenção e luta contra o tráfico de seres 
humanos e na protecção dos direitos das 
pessoas vítimas desse tráfico. Para o efeito, 
foi adoptada a Decisão-Quadro 
2002/629/JAI do Conselho, de 19 Julho 
2002, relativa à luta contra o tráfico de 
seres humanos, bem como um Plano da UE 
sobre as melhores práticas, normas e 
procedimentos para prevenir e combater o 
tráfico de seres humanos (2005/C 311/01). 
Paralelamente, a UE está igualmente a 
desenvolver acções em países fora da UE 
que são pontos de origem e transferência 
das vítimas, visando em especial 
sensibilizar, reduzir a vulnerabilidade, 
apoiar e dar assistência às vítimas, 
combater as causas profundas do tráfico e 
ajudar esses países a desenvolver 
legislação adequada de luta contra o 
tráfico. Além disso, a coordenação da 
acção penal relativa aos casos de tráfico de 
seres humanos será facilitada pela adopção 
da Decisão-Quadro 2009/948/JAI do 
Conselho, relativa à prevenção e resolução 
de conflitos de exercício de competência 
em processo penal.

(2) A União Europeia está empenhada na 
prevenção e luta contra o tráfico de seres 
humanos e na protecção dos direitos das 
pessoas vítimas desse tráfico. Para o efeito, 
foi adoptada a Decisão-Quadro 
2002/629/JAI do Conselho, de 19 Julho 
2002, relativa à luta contra o tráfico de 
seres humanos, bem como um Plano da UE 
sobre as melhores práticas, normas e 
procedimentos para prevenir e combater o 
tráfico de seres humanos (2005/C 311/01). 
Além disso, a coordenação da acção penal 
relativa aos casos de tráfico de seres 
humanos será facilitada pela adopção da 
Decisão-Quadro 2009/948/JAI do 
Conselho, relativa à prevenção e resolução 
de conflitos de exercício de competência 
em processo penal. Paralelamente, a UE 
está igualmente a desenvolver acções em 
países fora da UE que são pontos de 
origem e transferência das vítimas, 
visando em especial sensibilizar, reduzir a 
vulnerabilidade, apoiar e dar assistência 
às vítimas, combater as causas profundas 
do tráfico e ajudar esses países a 
desenvolver legislação adequada de luta 
contra o tráfico. No âmbito do processo de 
alargamento, a UE incluiu a luta contra o 
tráfico de seres humanos nos Acordos de 
Estabilização e Associação com potenciais 
candidatos e países candidatos à adesão à 
UE.  Este empenhamento deve continuar 
a desempenhar um papel importante no 
processo de alargamento.

Or. en
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Alteração 56
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A pobreza é o principal motor da 
prevalência do tráfico de seres humanos e 
a UE deve intensificar os seus esforços 
para lutar contra a pobreza fora e dentro 
da UE. 

Or. en

Justificação

A um nível prático, a pobreza é uma das razões fundamentais para o tráfico de seres 
humanos. A questão tem de ser reconhecida, se a UE quiser progredir na luta contra o tráfico 
de seres humanos. 

Alteração 57
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A presente directiva adopta uma 
abordagem integrada e global da luta 
contra o tráfico de seres humanos. Entre os 
principais objectivos da presente directiva, 
contam-se uma prevenção e repressão mais 
rigorosas e a protecção dos direitos das 
vítimas. As crianças são mais vulneráveis 
e, por esta razão, existe um maior risco de 
se tornarem vítimas do tráfico de seres 
humanos. Na aplicação das disposições da 
presente directiva, o interesse superior da 
criança deve constituir a principal 
consideração, em conformidade com a 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e com a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança.

(3) A presente directiva adopta uma 
abordagem humanitária integrada e global 
da luta contra o tráfico de seres humanos e 
deve ser aplicada à luz da Directiva 
2004/81/CE do Conselho, de 29 de Abril 
de 2004, relativa ao título de residência 
concedido aos nacionais de países 
terceiros que sejam vítimas do tráfico de 
seres humanos ou objecto de uma acção 
de auxílio à imigração ilegal, e que 
cooperem com as autoridades 
competentes1 e da Directiva 2009/52/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
18 de Junho de 2009, que estabelece 
normas mínimas sobre sanções e medidas 
contra os empregadores de nacionais de 
países terceiros em situação irregular2.
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Entre os principais objectivos da presente 
directiva, contam-se uma prevenção e 
repressão mais rigorosas e a protecção dos 
direitos das vítimas. As crianças são mais 
vulneráveis e, por esta razão, existe um 
maior risco de se tornarem vítimas do 
tráfico de seres humanos. Na aplicação das 
disposições da presente directiva, o 
interesse superior da criança deve 
constituir a principal consideração, em 
conformidade com a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e com a 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança. No âmbito da 
implementação da presente directiva, deve 
ser dada particular atenção à coerência 
com a Directiva 2010/…/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de … 
[relativa à luta contra os abusos sexuais, 
a exploração sexual de crianças e a 
pornografia infantil, e que revoga a 
Decisão-Quadro 2004/68/JAI].
_________
1 JO L 261 de 06.08.04, p. 19.
2 JO L 168 de 30.06.09, p. 24.

Or. en

Alteração 58
Edit Bauer

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A presente directiva adopta uma 
abordagem integrada e global da luta 
contra o tráfico de seres humanos. Entre os 
principais objectivos da presente directiva, 
contam-se uma prevenção e repressão mais 
rigorosas e a protecção dos direitos das 
vítimas. As crianças são mais vulneráveis 
e, por esta razão, existe um maior risco de 
se tornarem vítimas do tráfico de seres 

(3) A presente directiva adopta uma 
abordagem integrada e global da luta 
contra o tráfico de seres humanos e deve 
ser aplicada à luz da Directiva 
2004/81/CE do Conselho, de 29 de Abril 
de 2004, relativa ao título de residência 
concedido aos nacionais de países 
terceiros que sejam vítimas do tráfico de 
seres humanos ou objecto de uma acção 
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humanos. Na aplicação das disposições da 
presente directiva, o interesse superior da 
criança deve constituir a principal 
consideração, em conformidade com a 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e com a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança.

de auxílio à imigração ilegal, e que 
cooperem com as autoridades 
competentes1 e da Directiva 2009/52/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
18 de Junho de 2009, que estabelece 
normas mínimas sobre sanções e medidas 
contra os empregadores de nacionais de 
países terceiros em situação irregular2. 
Entre os principais objectivos da presente 
directiva, contam-se uma prevenção e 
repressão mais rigorosas e a protecção dos 
direitos das vítimas. As crianças são mais 
vulneráveis e, por esta razão, existe um 
maior risco de se tornarem vítimas do 
tráfico de seres humanos. Na aplicação das 
disposições da presente directiva, o 
interesse superior da criança deve 
constituir a principal consideração, em 
conformidade com a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e com a 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança. No âmbito da 
implementação da presente directiva, deve 
ser dada particular atenção à coerência 
com a Directiva 2010/…/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de … 
[relativa à luta contra os abusos sexuais, 
a exploração sexual de crianças e a 
pornografia infantil, e que revoga a 
Decisão-Quadro 2004/68/JAI].
_________
1 JO L 261 de 06.08.04, p. 19.
2 JO L 168 de 30.06.09, p. 24.

Or. en

Alteração 59
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A presente directiva adopta uma (3) A presente directiva adopta uma 
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abordagem integrada e global da luta 
contra o tráfico de seres humanos. Entre os 
principais objectivos da presente directiva, 
contam-se uma prevenção e repressão mais 
rigorosas e a protecção dos direitos das 
vítimas. As crianças são mais vulneráveis 
e, por esta razão, existe um maior risco de 
se tornarem vítimas do tráfico de seres 
humanos. Na aplicação das disposições da 
presente directiva, o interesse superior da 
criança deve constituir a principal 
consideração, em conformidade com a 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e com a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança.

abordagem integrada e global, a par de 
uma abordagem multifacetada, da luta 
contra o tráfico de seres humanos. Entre os 
principais objectivos da presente directiva, 
contam-se uma prevenção e repressão mais 
rigorosas e a protecção dos direitos das 
vítimas. As mulheres constituem a grande 
maioria das vítimas de tráfico, 
especialmente de tráfico para efeitos de 
exploração sexual. As crianças são mais 
vulneráveis e, por esta razão, existe um 
maior risco de se tornarem vítimas do 
tráfico de seres humanos. Na aplicação das 
disposições da presente directiva, o 
interesse superior da criança deve 
constituir a principal consideração, em 
conformidade com a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e com a 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança. A presente directiva 
adopta igualmente concepções 
contextuais das diferentes formas de 
tráfico e visa assegurar que cada uma das 
formas seja combatida com as medidas 
mais eficazes. Tal inclui uma forte 
perspectiva de género em todas as 
disposições da directiva, em conformidade 
com a Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia e a Convenção 
CEDAW.

Or. en

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

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A presente directiva adopta uma 
abordagem integrada e global da luta 
contra o tráfico de seres humanos. Entre os 
principais objectivos da presente directiva, 
contam-se uma prevenção e repressão mais 

(3) A presente directiva adopta uma 
abordagem integrada e global da luta 
contra o tráfico de seres humanos. As 
mulheres constituem a grande maioria 
(80%) das vítimas de tráfico, 
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rigorosas e a protecção dos direitos das 
vítimas. As crianças são mais vulneráveis 
e, por esta razão, existe um maior risco de 
se tornarem vítimas do tráfico de seres 
humanos. Na aplicação das disposições da 
presente directiva, o interesse superior da 
criança deve constituir a principal 
consideração, em conformidade com a 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e com a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança. 

especialmente de tráfico para efeitos de 
exploração sexual. Entre os principais 
objectivos da presente directiva, contam-se 
uma prevenção e repressão mais rigorosas 
e a protecção dos direitos das vítimas. A 
presente directiva adopta concepções 
contextuais das diferentes formas de 
tráfico e visa assegurar que cada uma das 
formas seja combatida com as medidas 
mais eficazes. Tal inclui uma forte 
perspectiva de género em todas as 
disposições da directiva, em conformidade 
com a Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia. As crianças são mais 
vulneráveis e, por esta razão, existe um 
maior risco de se tornarem vítimas do 
tráfico de seres humanos. Na aplicação das 
disposições da presente directiva, o 
interesse superior da criança deve 
constituir a principal consideração, em 
conformidade com a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e com a 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança.

Or. en

Alteração 61
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Protocolo Adicional de 2000 à 
Convenção das Nações Unidas contra a 
Criminalidade Organizada Transnacional, 
relativo à Prevenção e à Punição do Tráfico 
de Pessoas, em Especial de Mulheres e 
Crianças e a Convenção do Conselho da 
Europa de 2005 relativa à Luta contra o 
Tráfico de Seres Humanos foram passos 
cruciais no processo de reforço da 
cooperação internacional contra o tráfico 
de seres humanos.

(4) A Convenção das Nações Unidas para 
a Supressão de Tráfico de Pessoas e da 
Exploração da Prostituição de Outrem, o 
Protocolo Adicional de 2000 à Convenção 
das Nações Unidas contra a Criminalidade 
Organizada Transnacional, relativo à 
Prevenção e à Punição do Tráfico de 
Pessoas, em Especial de Mulheres e 
Crianças e a Convenção do Conselho da 
Europa de 2005 relativa à Luta contra o 
Tráfico de Seres Humanos foram passos 
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cruciais no processo de reforço da 
cooperação internacional contra o tráfico 
de seres humanos.

Or. en

Alteração 62
Edit Bauer

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de responder à evolução recente 
do fenómeno do tráfico de seres humanos, 
a presente directiva adopta um conceito 
mais amplo de tráfico de seres humanos do 
que a Decisão-Quadro 2002/629/JAI, 
passando a incluir novas formas de 
exploração. No contexto da presente 
directiva, a mendicidade forçada deve ser 
entendida como uma forma trabalho ou 
serviços forçados, tal como definidos na 
Convenção n.º 29 da OIT sobre o Trabalho 
Forçado ou Obrigatório, de 29 de Junho de 
1930. Por conseguinte, a exploração da 
mendicidade só é abrangida pelo âmbito da 
definição do tráfico de seres humanos 
quando estejam reunidos todos os 
elementos do trabalho ou serviços 
forçados. À luz da jurisprudência relevante, 
a validade do eventual consentimento dado 
à prestação desse serviço deve ser avaliada 
caso a caso. Contudo, quando está em 
causa uma criança, o eventual 
consentimento nunca deve ser considerado 
válido. A expressão «exploração das 
actividades criminosas» deve ser entendida 
como a exploração de uma pessoa com 
vista, nomeadamente, ao cometimento de 
pequenos furtos ou roubos e outras 
actividades semelhantes que sejam 
puníveis e lucrativas. A definição também 
abrange o tráfico de seres humanos para 
efeitos de remoção de órgãos, que pode 

(5) A fim de responder à evolução recente 
do fenómeno do tráfico de seres humanos, 
a presente directiva adopta um conceito 
mais amplo de tráfico de seres humanos do 
que a Decisão-Quadro 2002/629/JAI, 
passando a incluir novas formas de 
exploração. No contexto da presente 
directiva, a mendicidade forçada deve ser 
entendida como uma forma trabalho ou 
serviços forçados, tal como definidos na 
Convenção n.º 29 da OIT sobre o Trabalho 
Forçado ou Obrigatório, de 29 de Junho de 
1930. Por conseguinte, a exploração para 
efeitos de mendicidade, incluindo a 
utilização de uma pessoa dependente 
vítima de tráfico para mendigar, só é 
abrangida pelo âmbito da definição do 
tráfico de seres humanos quando estejam 
reunidos todos os elementos do trabalho ou 
serviços forçados. À luz da jurisprudência 
relevante, a validade do eventual 
consentimento dado à prestação desse 
serviço deve ser avaliada caso a caso.
Contudo, quando está em causa uma 
criança, o eventual consentimento nunca 
deve ser considerado válido. A expressão 
«exploração das actividades criminosas» 
deve ser entendida como a exploração de 
uma pessoa com vista, nomeadamente, ao 
cometimento de pequenos furtos ou roubos 
e outras actividades semelhantes que sejam 
puníveis e lucrativas. A definição também 
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estar ligado ao tráfico de órgãos e 
constitui uma grave violação da dignidade 
humana e da integridade física.

abrange o tráfico de seres humanos para 
efeitos de remoção de órgãos, que constitui 
uma grave violação da dignidade humana e 
da integridade física.

Or. en

Alteração 63
Lívia Járóka

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de responder à evolução recente 
do fenómeno do tráfico de seres humanos, 
a presente directiva adopta um conceito 
mais amplo de tráfico de seres humanos do 
que a Decisão-Quadro 2002/629/JAI, 
passando a incluir novas formas de 
exploração. No contexto da presente 
directiva, a mendicidade forçada deve ser 
entendida como uma forma trabalho ou 
serviços forçados, tal como definidos na 
Convenção n.º 29 da OIT sobre o Trabalho 
Forçado ou Obrigatório, de 29 de Junho de 
1930. Por conseguinte, a exploração da
mendicidade só é abrangida pelo âmbito da 
definição do tráfico de seres humanos 
quando estejam reunidos todos os 
elementos do trabalho ou serviços 
forçados. À luz da jurisprudência relevante, 
a validade do eventual consentimento dado 
à prestação desse serviço deve ser avaliada 
caso a caso. Contudo, quando está em 
causa uma criança, o eventual 
consentimento nunca deve ser considerado 
válido. A expressão «exploração das 
actividades criminosas» deve ser entendida 
como a exploração de uma pessoa com 
vista, nomeadamente, ao cometimento de 
pequenos furtos ou roubos e outras 
actividades semelhantes que sejam 
puníveis e lucrativas. A definição também 
abrange o tráfico de seres humanos para 

(5) A fim de responder à evolução recente 
do fenómeno do tráfico de seres humanos, 
a presente directiva adopta um conceito 
mais amplo de tráfico de seres humanos do 
que a Decisão-Quadro 2002/629/JAI, 
passando a incluir novas formas de 
exploração. No contexto da presente 
directiva, a mendicidade forçada deve ser 
entendida como uma forma trabalho ou 
serviços forçados, tal como definidos na 
Convenção n.º 29 da OIT sobre o Trabalho 
Forçado ou Obrigatório, de 29 de Junho de 
1930. Por conseguinte, a exploração para 
efeitos de mendicidade, incluindo a 
utilização de uma pessoa dependente 
vítima de tráfico para mendigar,
independentemente da sua relação com os 
perpetradores, só é abrangida pelo âmbito 
da definição do tráfico de seres humanos 
quando estejam reunidos todos os 
elementos do trabalho ou serviços 
forçados. À luz da jurisprudência relevante, 
a validade do eventual consentimento dado 
à prestação desse serviço deve ser avaliada 
caso a caso. Contudo, quando está em 
causa uma criança, o eventual 
consentimento nunca deve ser considerado 
válido. A expressão «exploração das 
actividades criminosas» deve ser entendida 
como a exploração de uma pessoa com 
vista, nomeadamente, ao cometimento de 
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efeitos de remoção de órgãos, que pode 
estar ligado ao tráfico de órgãos e
constitui uma grave violação da dignidade 
humana e da integridade física.

pequenos furtos ou roubos e outras 
actividades semelhantes que sejam 
puníveis e lucrativas. A definição também 
abrange o tráfico de seres humanos para 
efeitos de remoção de órgãos, que constitui 
uma grave violação da dignidade humana e 
da integridade física.

Or. en

Alteração 64
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de responder à evolução recente 
do fenómeno do tráfico de seres humanos, 
a presente directiva adopta um conceito 
mais amplo de tráfico de seres humanos do 
que a Decisão-Quadro 2002/629/JAI, 
passando a incluir novas formas de 
exploração. No contexto da presente 
directiva, a mendicidade forçada deve ser 
entendida como uma forma trabalho ou 
serviços forçados, tal como definidos na 
Convenção n.º 29 da OIT sobre o Trabalho 
Forçado ou Obrigatório, de 29 de Junho de 
1930. Por conseguinte, a exploração da 
mendicidade só é abrangida pelo âmbito da 
definição do tráfico de seres humanos 
quando estejam reunidos todos os 
elementos do trabalho ou serviços 
forçados. À luz da jurisprudência relevante, 
a validade do eventual consentimento dado 
à prestação desse serviço deve ser avaliada 
caso a caso. Contudo, quando está em 
causa uma criança, o eventual 
consentimento nunca deve ser considerado 
válido. A expressão «exploração das 
actividades criminosas» deve ser entendida 
como a exploração de uma pessoa com 
vista, nomeadamente, ao cometimento de 
pequenos furtos ou roubos e outras 

(5) A fim de responder à evolução recente 
do fenómeno do tráfico de seres humanos, 
a presente directiva adopta um conceito 
mais amplo de tráfico de seres humanos do 
que a Decisão-Quadro 2002/629/JAI, 
passando a incluir novas formas de 
exploração. No contexto da presente 
directiva, a mendicidade forçada deve ser 
entendida como uma forma trabalho ou 
serviços forçados, tal como definidos na 
Convenção n.º 29 da OIT sobre o Trabalho 
Forçado ou Obrigatório, de 29 de Junho de 
1930. Por conseguinte, a exploração da 
mendicidade só é abrangida pelo âmbito da 
definição do tráfico de seres humanos 
quando estejam reunidos todos os 
elementos do trabalho ou serviços 
forçados. À luz da jurisprudência relevante, 
a validade do eventual consentimento dado 
à prestação desse serviço deve ser avaliada 
caso a caso. Contudo, quando está em 
causa uma criança, o eventual 
consentimento nunca deve ser considerado 
válido. A expressão «exploração das 
actividades criminosas» deve ser entendida 
como a exploração de uma pessoa com 
vista, nomeadamente, ao cometimento de 
pequenos furtos ou roubos e outras 



AM\823510PT.doc 13/115 PE445701v01-00

PT

actividades semelhantes que sejam 
puníveis e lucrativas. A definição também 
abrange o tráfico de seres humanos para 
efeitos de remoção de órgãos, que pode 
estar ligado ao tráfico de órgãos e constitui 
uma grave violação da dignidade humana e 
da integridade física.

actividades semelhantes que sejam 
puníveis e lucrativas. A definição também 
abrange o tráfico de seres humanos para 
efeitos de adopção ilegal de crianças e 
fetos, remoção de órgãos, que pode estar 
ligado ao tráfico de órgãos e constitui uma 
grave violação da dignidade humana e da 
integridade física.

Or. en

Alteração 65
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de responder à evolução recente 
do fenómeno do tráfico de seres humanos, 
a presente directiva adopta um conceito 
mais amplo de tráfico de seres humanos do 
que a Decisão-Quadro 2002/629/JAI, 
passando a incluir novas formas de 
exploração. No contexto da presente 
directiva, a mendicidade forçada deve ser 
entendida como uma forma trabalho ou 
serviços forçados, tal como definidos na 
Convenção n.º 29 da OIT sobre o Trabalho 
Forçado ou Obrigatório, de 29 de Junho de 
1930. Por conseguinte, a exploração da 
mendicidade só é abrangida pelo âmbito da 
definição do tráfico de seres humanos 
quando estejam reunidos todos os 
elementos do trabalho ou serviços 
forçados. À luz da jurisprudência relevante, 
a validade do eventual consentimento dado 
à prestação desse serviço deve ser avaliada 
caso a caso. Contudo, quando está em 
causa uma criança, o eventual 
consentimento nunca deve ser considerado 
válido. A expressão «exploração das 
actividades criminosas» deve ser entendida 
como a exploração de uma pessoa com 
vista, nomeadamente, ao cometimento de 

(5) A fim de responder à evolução recente 
do fenómeno do tráfico de seres humanos, 
a presente directiva adopta um conceito 
mais amplo de tráfico de seres humanos do 
que a Decisão-Quadro 2002/629/JAI, 
passando a incluir novas formas de 
exploração. No contexto da presente 
directiva, a mendicidade forçada deve ser 
entendida como uma forma trabalho ou 
serviços forçados, tal como definidos na 
Convenção n.º 29 da OIT sobre o Trabalho 
Forçado ou Obrigatório, de 29 de Junho de 
1930. Por conseguinte, a exploração da 
mendicidade só é abrangida pelo âmbito da 
definição do tráfico de seres humanos 
quando estejam reunidos todos os 
elementos do trabalho ou serviços 
forçados. À luz da jurisprudência relevante, 
a validade do eventual consentimento dado 
à prestação desse serviço deve ser avaliada 
caso a caso. Contudo, quando está em 
causa uma criança e em todos os casos de 
exploração sexual, o eventual 
consentimento nunca deve ser considerado 
válido. A expressão «exploração das 
actividades criminosas» deve ser entendida 
como a exploração de uma pessoa com 
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pequenos furtos ou roubos e outras 
actividades semelhantes que sejam 
puníveis e lucrativas. A definição também 
abrange o tráfico de seres humanos para 
efeitos de remoção de órgãos, que pode 
estar ligado ao tráfico de órgãos e constitui 
uma grave violação da dignidade humana e 
da integridade física.

vista, nomeadamente, ao cometimento de 
pequenos furtos ou roubos e outras 
actividades semelhantes que sejam 
puníveis e lucrativas. A definição também 
abrange o tráfico de seres humanos para 
efeitos de remoção de órgãos, que pode 
estar ligado ao tráfico de órgãos e constitui 
uma grave violação da dignidade humana e 
da integridade física.

Or. en

Alteração 66
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de responder à evolução recente 
do fenómeno do tráfico de seres humanos, 
a presente directiva adopta um conceito 
mais amplo de tráfico de seres humanos do 
que a Decisão-Quadro 2002/629/JAI, 
passando a incluir novas formas de 
exploração. No contexto da presente 
directiva, a mendicidade forçada deve ser 
entendida como uma forma trabalho ou 
serviços forçados, tal como definidos na 
Convenção n.º 29 da OIT sobre o Trabalho 
Forçado ou Obrigatório, de 29 de Junho de 
1930. Por conseguinte, a exploração da 
mendicidade só é abrangida pelo âmbito da 
definição do tráfico de seres humanos 
quando estejam reunidos todos os 
elementos do trabalho ou serviços 
forçados. À luz da jurisprudência relevante, 
a validade do eventual consentimento dado 
à prestação desse serviço deve ser avaliada 
caso a caso. Contudo, quando está em 
causa uma criança, o eventual 
consentimento nunca deve ser considerado 
válido. A expressão «exploração das 
actividades criminosas» deve ser entendida 
como a exploração de uma pessoa com 

(5) A fim de responder à evolução recente 
do fenómeno do tráfico de seres humanos, 
a presente directiva adopta um conceito 
mais amplo de tráfico de seres humanos do 
que a Decisão-Quadro 2002/629/JAI, 
passando a incluir novas formas de 
exploração. No contexto da presente 
directiva, a mendicidade forçada deve ser 
entendida como uma forma trabalho ou 
serviços forçados, tal como definidos na 
Convenção n.º 29 da OIT sobre o Trabalho 
Forçado ou Obrigatório, de 29 de Junho de 
1930. Por conseguinte, a exploração da 
mendicidade só é abrangida pelo âmbito da 
definição do tráfico de seres humanos 
quando estejam reunidos todos os 
elementos do trabalho ou serviços 
forçados. À luz da jurisprudência relevante, 
a validade do eventual consentimento dado 
à prestação desse serviço deve ser avaliada 
caso a caso. Contudo, quando está em 
causa uma criança, o eventual 
consentimento nunca deve ser considerado 
válido. A expressão «exploração das 
actividades criminosas» deve ser entendida 
como a exploração de uma pessoa com 
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vista, nomeadamente, ao cometimento de 
pequenos furtos ou roubos e outras 
actividades semelhantes que sejam 
puníveis e lucrativas. A definição também 
abrange o tráfico de seres humanos para 
efeitos de remoção de órgãos, que pode 
estar ligado ao tráfico de órgãos e constitui 
uma grave violação da dignidade humana e 
da integridade física.

vista, nomeadamente, ao cometimento de 
pequenos furtos ou roubos, crimes 
relacionados com a droga e outras 
actividades semelhantes que sejam 
puníveis e lucrativas. A definição também 
abrange o tráfico de seres humanos para 
efeitos de remoção de órgãos, que pode 
estar ligado ao tráfico de órgãos e constitui 
uma grave violação da dignidade humana e 
da integridade física.

Or. en

Alteração 67
Anna Hedh

Proposta de directiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os membros da família ou parentes 
de crianças mendicantes podem estar 
envolvidos no processo de tráfico que leva 
a que uma criança seja explorada para 
mendigar. A fim de responder de forma 
adequada, há que proceder a uma 
avaliação individual caso a caso de cada 
criança, tendo em conta os pontos de vista 
da criança e a situação familiar da 
criança, incluindo o papel dos membros 
da família no processo de tráfico. A 
decisão deve ser tomada no melhor 
interesse da criança, reconhecendo que 
poder haver circunstâncias em que a 
assistência social à criança e aos 
membros da família constitui uma 
resposta mais adequada à situação, 
enquanto, em outras situações, a 
perseguição penal de parentes ou 
familiares pode ser adequada se estiverem 
envolvidos no processo de tráfico. 

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

Proposta de directiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Para assegurar uma prevenção, 
protecção e acção penal eficazes, é 
necessário distinguir entre tráfico de seres 
humanos para efeitos de remoção de 
órgãos, que apenas pode ser cometido se 
os órgãos forem removidos de dadores 
vivos, e tráfico de órgãos, tecidos e 
células. A Comissão e a Europol devem 
desenvolver a aplicar uma abordagem 
específica dos dois problemas, cuja 
prioridade deve ser melhorar o controlo 
de ambos os casos de tráfico de órgãos.

Or. en

Justificação

É muito importante que o tráfico de órgãos seja incluído no âmbito de aplicação dos 
instrumentos pertinentes da UE. Por outro lado, a presente proposta de directiva deve ter em 
conta a principal recomendação do estudo conjunto do Conselho da Europa e das Nações 
Unidas sobre o ”Tráfico de órgãos, tecidos e células e o tráfico de seres humanos para 
efeitos de remoção de órgãos”, publicado em 2009, que estabelece uma diferença legal clara 
entre ambas as formas de tráfico e a necessidade de recolher dados fiáveis sobre a matéria.

Alteração 69
Edit Bauer

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O nível das sanções previstas na 
presente directiva reflecte a preocupação 
crescente que existe entre os Estados-
Membros relativamente ao aumento do 
tráfico de seres humanos. Tendo em conta 
a gravidade deste crime, a presente 
directiva tem como objectivo assegurar 

(6) O nível das sanções previstas na 
presente directiva reflecte a preocupação 
crescente que existe entre os Estados-
Membros relativamente ao aumento do 
tráfico de seres humanos. Tendo em conta 
a gravidade deste crime, a presente 
directiva tem como objectivo assegurar 



AM\823510PT.doc 17/115 PE445701v01-00

PT

uma maior harmonização e um nível de 
sanções mais elevado na UE. Quando o 
crime é cometido em certas circunstâncias, 
por exemplo, contra uma vítima 
particularmente vulnerável, a sanção deve 
ser agravada. No contexto da presente 
directiva, entre as pessoas particularmente 
vulneráveis devem incluir-se, pelo menos, 
todas as crianças e os adultos 
particularmente vulneráveis em razão de 
gravidez, condições de saúde ou 
incapacidade no momento em que o crime 
foi cometido. Quando o crime for 
especialmente grave, por exemplo, quando 
puser em perigo a vida da vítima, envolver 
especial violência ou tiver causado à vítima 
danos particularmente graves, tal facto 
deve ser reflectido numa sanção 
especialmente severa. Quando no âmbito 
da presente directiva for feita referência à 
entrega, esta deve ser interpretada em 
conformidade com a Decisão-Quadro 
2002/584/JAI do Conselho, de 13 de Junho 
de 2002, relativa ao mandado de detenção 
europeu e aos processos de entrega entre os 
Estados-Membros.

uma maior harmonização e um nível de 
sanções mais elevado na UE. Quando o 
crime é cometido em certas circunstâncias, 
por exemplo, contra uma vítima 
particularmente vulnerável, a sanção deve 
ser agravada. No contexto da presente 
directiva, entre as pessoas particularmente 
vulneráveis devem incluir-se, pelo menos, 
todas as crianças e os adultos 
particularmente vulneráveis em razão do 
género, de gravidez, condições de saúde,
incapacidade ou se a vítima tiver sido 
sujeita a tortura, violação ou outras 
formas graves de violência psicológica, 
física ou sexual. Quando o crime for 
especialmente grave, por exemplo, quando 
puser em perigo a vida da vítima, envolver 
especial violência ou tiver causado à vítima 
danos particularmente graves, tal facto 
deve ser reflectido numa sanção 
especialmente severa. Quando no âmbito 
da presente directiva for feita referência à 
entrega, esta deve ser interpretada em 
conformidade com a Decisão-Quadro 
2002/584/JAI do Conselho, de 13 de Junho 
de 2002, relativa ao mandado de detenção 
europeu e aos processos de entrega entre os 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 70
Lívia Járóka

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O nível das sanções previstas na
presente directiva reflecte a preocupação 
crescente que existe entre os Estados-
Membros relativamente ao aumento do 
tráfico de seres humanos. Tendo em conta 
a gravidade deste crime, a presente 
directiva tem como objectivo assegurar 

(6) O nível das sanções previstas na 
presente directiva reflecte a preocupação 
crescente que existe entre os Estados-
Membros relativamente ao aumento do 
tráfico de seres humanos. Tendo em conta 
a gravidade deste crime, a presente 
directiva tem como objectivo assegurar 
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uma maior harmonização e um nível de 
sanções mais elevado na UE. Quando o 
crime é cometido em certas circunstâncias, 
por exemplo, contra uma vítima 
particularmente vulnerável, a sanção deve 
ser agravada. No contexto da presente 
directiva, entre as pessoas particularmente 
vulneráveis devem incluir-se, pelo menos, 
todas as crianças e os adultos 
particularmente vulneráveis em razão de 
gravidez, condições de saúde ou
incapacidade no momento em que o crime 
foi cometido. Quando o crime for 
especialmente grave, por exemplo, quando 
puser em perigo a vida da vítima, envolver 
especial violência ou tiver causado à vítima 
danos particularmente graves, tal facto 
deve ser reflectido numa sanção 
especialmente severa. Quando no âmbito 
da presente directiva for feita referência à 
entrega, esta deve ser interpretada em 
conformidade com a Decisão-Quadro 
2002/584/JAI do Conselho, de 13 de Junho 
de 2002, relativa ao mandado de detenção 
europeu e aos processos de entrega entre os 
Estados-Membros.

uma maior harmonização e um nível de 
sanções mais elevado na UE. Quando o 
crime é cometido em certas circunstâncias, 
por exemplo, contra uma vítima 
particularmente vulnerável, a sanção deve 
ser agravada. No contexto da presente 
directiva, entre as pessoas particularmente 
vulneráveis devem incluir-se, pelo menos, 
todas as crianças e os adultos 
particularmente vulneráveis em razão do 
género, de gravidez, condições de saúde,
incapacidade ou se a vítima tiver sido 
sujeita a tortura, utilização forçada de 
droga/medicamentos, violação ou outras 
formas graves de violência psicológica, 
física ou sexual. Quando o crime for 
especialmente grave, por exemplo, quando 
puser em perigo a vida da vítima, envolver 
especial violência ou tiver causado à vítima 
danos particularmente graves, tal facto 
deve ser reflectido numa sanção 
especialmente severa. Quando no âmbito 
da presente directiva for feita referência à 
entrega, esta deve ser interpretada em 
conformidade com a Decisão-Quadro 
2002/584/JAI do Conselho, de 13 de Junho 
de 2002, relativa ao mandado de detenção 
europeu e aos processos de entrega entre os 
Estados-Membros.

Or. en

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

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O nível das sanções previstas na 
presente directiva reflecte a preocupação 
crescente que existe entre os Estados-
Membros relativamente ao aumento do 
tráfico de seres humanos. Tendo em conta 
a gravidade deste crime, a presente 

(6) O nível das sanções previstas na 
presente directiva reflecte a preocupação 
crescente que existe entre os Estados-
Membros relativamente ao aumento do 
tráfico de seres humanos. Tendo em conta 
a gravidade deste crime, a presente 
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directiva tem como objectivo assegurar 
uma maior harmonização e um nível de 
sanções mais elevado na UE. Quando o 
crime é cometido em certas circunstâncias, 
por exemplo, contra uma vítima 
particularmente vulnerável, a sanção deve 
ser agravada. No contexto da presente 
directiva, entre as pessoas particularmente 
vulneráveis devem incluir-se, pelo menos, 
todas as crianças e os adultos 
particularmente vulneráveis em razão de 
gravidez, condições de saúde ou 
incapacidade no momento em que o crime 
foi cometido. Quando o crime for 
especialmente grave, por exemplo, quando 
puser em perigo a vida da vítima, envolver 
especial violência ou tiver causado à vítima 
danos particularmente graves, tal facto 
deve ser reflectido numa sanção 
especialmente severa. Quando no âmbito 
da presente directiva for feita referência à 
entrega, esta deve ser interpretada em 
conformidade com a Decisão-Quadro 
2002/584/JAI do Conselho, de 13 de Junho 
de 2002, relativa ao mandado de detenção 
europeu e aos processos de entrega entre os 
Estados-Membros.

directiva tem como objectivo assegurar 
uma maior harmonização e um nível de 
sanções mais elevado na UE. Quando o 
crime é cometido em certas circunstâncias, 
por exemplo, contra uma vítima 
particularmente vulnerável, a sanção deve 
ser agravada. No contexto da presente 
directiva, entre as pessoas particularmente 
vulneráveis devem incluir-se, pelo menos, 
todas as crianças e os adultos 
particularmente vulneráveis em razão de 
sexo, gravidez, condições de saúde ou 
incapacidade e estatuto de imigração no 
momento em que o crime foi cometido. 
Quando o crime for especialmente grave, 
por exemplo, quando puser em perigo a 
vida da vítima, envolver especial violência 
ou tiver causado à vítima danos 
particularmente graves, tal facto deve ser 
reflectido numa sanção especialmente 
severa. Quando no âmbito da presente 
directiva for feita referência à entrega, esta 
deve ser interpretada em conformidade 
com a Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho, de 13 de Junho de 2002, relativa 
ao mandado de detenção europeu e aos 
processos de entrega entre os 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 72
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O nível das sanções previstas na 
presente directiva reflecte a preocupação 
crescente que existe entre os Estados-
Membros relativamente ao aumento do 
tráfico de seres humanos. Tendo em conta 
a gravidade deste crime, a presente 
directiva tem como objectivo assegurar 

(6) O nível das sanções previstas na 
presente directiva reflecte a preocupação 
crescente que existe entre os 
Estados-Membros relativamente ao 
aumento do tráfico de seres humanos. 
Tendo em conta a gravidade deste crime, a 
presente directiva tem como objectivo 
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uma maior harmonização e um nível de 
sanções mais elevado na UE. Quando o 
crime é cometido em certas circunstâncias, 
por exemplo, contra uma vítima 
particularmente vulnerável, a sanção deve 
ser agravada. No contexto da presente 
directiva, entre as pessoas particularmente 
vulneráveis devem incluir-se, pelo menos, 
todas as crianças e os adultos 
particularmente vulneráveis em razão de 
gravidez, condições de saúde ou 
incapacidade no momento em que o crime 
foi cometido. Quando o crime for 
especialmente grave, por exemplo, quando 
puser em perigo a vida da vítima, envolver 
especial violência ou tiver causado à vítima 
danos particularmente graves, tal facto 
deve ser reflectido numa sanção 
especialmente severa. Quando no âmbito 
da presente directiva for feita referência à 
entrega, esta deve ser interpretada em 
conformidade com a Decisão-Quadro 
2002/584/JAI do Conselho, de 13 de Junho 
de 2002, relativa ao mandado de detenção 
europeu e aos processos de entrega entre os 
Estados-Membros.

assegurar uma maior harmonização e um 
nível de sanções mais elevado na UE. 
Quando o crime é cometido em certas 
circunstâncias, por exemplo, contra uma 
vítima particularmente vulnerável, a sanção 
deve ser agravada. No contexto da presente 
directiva, entre as pessoas particularmente 
vulneráveis devem incluir-se, pelo menos, 
todas as crianças e os adultos 
particularmente vulneráveis em razão de 
sexo, gravidez, condições de saúde ou 
incapacidade e estatuto de imigração no 
momento em que o crime foi cometido. 
Quando o crime for especialmente grave, 
por exemplo, quando puser em perigo a 
vida da vítima, envolver especial violência, 
incluindo a violência masculina contra as 
mulheres, ou tiver causado à vítima danos 
particularmente graves, tal facto deve ser 
reflectido numa sanção especialmente 
severa. Quando no âmbito da presente 
directiva for feita referência à entrega, esta 
deve ser interpretada em conformidade 
com a Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho, de 13 de Junho de 2002, relativa 
ao mandado de detenção europeu e aos 
processos de entrega entre os 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 73
Edit Bauer

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para assegurar o sucesso da 
investigação e da acusação nos crimes de 
tráfico de seres humanos, a instauração dos 
processos não deve depender de queixa ou 
de acusação por parte da vítima. Deve ser 
possível instaurar os processos durante 
um período de tempo suficiente após a 

(8) Para assegurar o sucesso da 
investigação e da acusação nos crimes de 
tráfico de seres humanos, a instauração dos 
processos não deve depender de queixa ou 
de acusação por parte da vítima. Nos 
termos da legislação nacional, os 
Estados-Membros devem tomar as 
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vítima ter atingido a maioridade. Os 
agentes das forças da ordem e os 
magistrados do Ministério Público devem 
beneficiar de formação adequada, 
nomeadamente com vista a aumentar a 
aplicação do direito internacional e a 
cooperação judiciária. Os responsáveis 
pela investigação e punição destes crimes 
devem igualmente poder recorrer aos 
instrumentos de investigação utilizados nos 
casos de criminalidade organizada ou de 
crimes graves, tais como a intercepção das 
comunicações, a vigilância discreta, 
incluindo a vigilância electrónica, o acesso 
às contas bancárias e outras formas de 
investigação financeira.

medidas necessárias para garantir a 
instauração de processos penais contra os 
crimes referidos na presente directiva, 
após a vítima ter atingido a maioridade. A 
investigação deve ter devidamente em 
conta as tecnologias da informação e 
comunicação utilizadas para cometer a 
infracção e desenvolver instrumentos 
específicos para prevenir e combater o 
tráfico facilitado pela Internet. Os 
responsáveis pela investigação e punição 
destes crimes devem igualmente poder 
recorrer aos instrumentos de investigação 
utilizados nos casos de criminalidade 
organizada ou de crimes graves, tais como 
a intercepção das comunicações, a 
vigilância discreta, incluindo a vigilância 
electrónica, o acesso às contas bancárias e 
outras formas de investigação financeira.

Or. en

Alteração 74
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para assegurar o sucesso da 
investigação e da acusação nos crimes de 
tráfico de seres humanos, a instauração dos 
processos não deve depender de queixa ou 
de acusação por parte da vítima. Deve ser 
possível instaurar os processos durante um 
período de tempo suficiente após a vítima 
ter atingido a maioridade. Os agentes das 
forças da ordem e os magistrados do 
Ministério Público devem beneficiar de 
formação adequada, nomeadamente com 
vista a aumentar a aplicação do direito 
internacional e a cooperação judiciária. Os 
responsáveis pela investigação e punição 
destes crimes devem igualmente poder 
recorrer aos instrumentos de investigação 

(8) Para assegurar o sucesso da 
investigação e da acusação nos crimes de 
tráfico de seres humanos, a instauração dos 
processos não deve depender de queixa ou 
de acusação por parte da vítima. Deve ser 
possível instaurar os processos durante um 
período de tempo suficiente após a vítima
ter atingido a maioridade. Os agentes das 
forças da ordem e os magistrados do 
Ministério Público devem beneficiar de 
formação adequada, nomeadamente com 
vista a aumentar a aplicação do direito 
internacional e a cooperação judiciária. Os 
responsáveis pela investigação e punição 
destes crimes devem igualmente poder 
recorrer aos instrumentos de investigação 



PE445701v01-00 22/115 AM\823510PT.doc

PT

utilizados nos casos de criminalidade 
organizada ou de crimes graves, tais como 
a intercepção das comunicações, a 
vigilância discreta, incluindo a vigilância 
electrónica, o acesso às contas bancárias e 
outras formas de investigação financeira.

utilizados nos casos de criminalidade 
organizada ou de crimes graves, tais como 
a intercepção das comunicações, a 
vigilância discreta, incluindo a vigilância 
electrónica, o acesso às contas bancárias e 
outras formas de investigação financeira. A 
prevenção do tráfico de seres humanos 
reveste importância crucial, pelo que os 
Estados-Membros devem atribuir 
prioridade à luta contra o tráfico de seres 
humanos e melhorar por todos os meios a 
resposta da justiça penal ao tráfico de 
seres humanos.

Or. en

Alteração 75
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para assegurar o sucesso da 
investigação e da acusação nos crimes de 
tráfico de seres humanos, a instauração dos 
processos não deve depender de queixa ou 
de acusação por parte da vítima. Deve ser 
possível instaurar os processos durante 
um período de tempo suficiente após a 
vítima ter atingido a maioridade. Os 
agentes das forças da ordem e os 
magistrados do Ministério Público devem 
beneficiar de formação adequada, 
nomeadamente com vista a aumentar a 
aplicação do direito internacional e a 
cooperação judiciária. Os responsáveis 
pela investigação e punição destes crimes
devem igualmente poder recorrer aos 
instrumentos de investigação utilizados nos 
casos de criminalidade organizada ou de 
crimes graves, tais como a intercepção das 
comunicações, a vigilância discreta, 
incluindo a vigilância electrónica, o acesso 
às contas bancárias e outras formas de 

(8) Para assegurar o sucesso da 
investigação e da acusação nos crimes de 
tráfico de seres humanos, a instauração dos 
processos não deve depender de queixa ou 
de acusação por parte da vítima. Deve ser 
possível instaurar os processos durante um 
período de tempo suficiente após a vítima 
ter atingido a maioridade. Os agentes das 
forças da ordem e os magistrados do 
Ministério Público devem beneficiar de 
formação adequada, nomeadamente com 
vista a aumentar a aplicação do direito 
internacional e a cooperação judiciária. Os 
responsáveis pela investigação e punição 
destes crimes devem igualmente poder 
recorrer aos instrumentos especiais de 
investigação que são já utilizados nos 
casos de criminalidade organizada ou de 
crimes graves, tais como a intercepção das 
comunicações, a vigilância discreta, 
incluindo a vigilância electrónica, forças 
policiais encobertas, o acesso às contas 
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investigação financeira. bancárias e outras formas de investigação 
financeira. A investigação deve ter 
devidamente em conta a utilização da 
Internet pelos traficantes e desenvolver 
instrumentos específicos para prevenir e 
combater o tráfico através do espaço 
cibernético.

Or. en

Justificação

Para lutar contra o tráfico de seres humanos, é necessário utilizar as mesmas técnicas de 
investigação utilizadas na luta contra outros crimes, como o tráfico de drogas ou a 
criminalidade organizada; A utilização da Internet é um elemento do tráfico de seres 
humanos, mas não deve ser a tónica do considerando, que visa a aplicação do direito 
internacional e a cooperação judiciária.

Alteração 76
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para assegurar o sucesso da 
investigação e da acusação nos crimes de 
tráfico de seres humanos, a instauração dos 
processos não deve depender de queixa ou 
de acusação por parte da vítima. Deve ser 
possível instaurar os processos durante um 
período de tempo suficiente após a vítima 
ter atingido a maioridade. Os agentes das 
forças da ordem e os magistrados do 
Ministério Público devem beneficiar de 
formação adequada, nomeadamente com 
vista a aumentar a aplicação do direito 
internacional e a cooperação judiciária. Os 
responsáveis pela investigação e punição 
destes crimes devem igualmente poder 
recorrer aos instrumentos de investigação 
utilizados nos casos de criminalidade 
organizada ou de crimes graves, tais como 
a intercepção das comunicações, a 
vigilância discreta, incluindo a vigilância 

(8) Para assegurar o sucesso da 
investigação e da acusação nos crimes de 
tráfico de seres humanos, a instauração dos 
processos não deve depender de queixa ou 
de acusação por parte da vítima. Deve ser 
possível instaurar os processos durante um 
período de tempo suficiente após a vítima 
ter atingido a maioridade. Os agentes das 
forças da ordem e os magistrados do 
Ministério Público devem beneficiar de 
formação adequada, ter preparação para 
lidar com as vítimas e aplicar uma 
abordagem sensível à perspectiva de 
género, o que deverá contribuir para 
aumentar a aplicação do direito 
internacional e a cooperação judiciária. Os 
responsáveis pela investigação e punição 
destes crimes devem igualmente poder 
recorrer aos instrumentos de investigação 
utilizados nos casos de criminalidade 
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electrónica, o acesso às contas bancárias e 
outras formas de investigação financeira.

organizada ou de crimes graves, tais como 
a intercepção das comunicações, a 
vigilância discreta, incluindo a vigilância 
electrónica, o acesso às contas bancárias e 
outras formas de investigação financeira.

Or. lt

Alteração 77
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Os Estados-Membros devem 
promover a cooperação policial e 
judiciária, em particular no que se refere 
às investigações transfronteiras. As 
equipas conjuntas de investigação 
coordenadas pela Europol constituem um 
bom exemplo neste domínio e devem ser 
promovidas. Os Estados-Membros podem 
igualmente retirar benefícios do 
intercâmbio de melhores práticas. 

Or. en

Justificação

É necessário combater o tráfico de seres humanos a nível internacional e reforçar a 
cooperação transfronteiras através de investigações internacionais e investigações 
transfronteiras. O papel da Europol é muito importante e deve ser reforçado.

Alteração 78
Judith Sargentini

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Embora a Directiva 2004/81/CE do 
Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa 

(10) Embora a Directiva 2004/81/CE do 
Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa 
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ao título de residência concedido aos 
nacionais de países terceiros que sejam 
vítimas do tráfico de seres humanos ou 
objecto de uma acção de auxílio à 
imigração ilegal, e que cooperem com as 
autoridades competentes, preveja a emissão 
de uma autorização de residência para as 
vítimas do tráfico de seres humanos que 
sejam nacionais de países terceiros, e a 
Directiva 2004/38/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 
2004, relativa ao direito de livre circulação 
e residência dos cidadãos da União e dos 
membros das suas famílias no território dos 
Estados-Membros, regule o exercício do 
direito de livre circulação e residência dos 
cidadãos da União e dos membros das suas 
famílias no território dos 
Estados-Membros, incluindo a protecção 
contra o afastamento, a presente directiva 
estabelece medidas de protecção 
específicas para qualquer vítima do tráfico 
de seres humanos. Assim, a presente 
directiva não aborda as condições 
relativas à residência no território dos 
Estados-Membros.

ao título de residência concedido aos 
nacionais de países terceiros que sejam 
vítimas do tráfico de seres humanos ou 
objecto de uma acção de auxílio à 
imigração ilegal, e que cooperem com as 
autoridades competentes, preveja a emissão 
de uma autorização de residência para as 
vítimas do tráfico de seres humanos que 
sejam nacionais de países terceiros, e a 
Directiva 2004/38/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 
2004, relativa ao direito de livre circulação 
e residência dos cidadãos da União e dos 
membros das suas famílias no território dos 
Estados-Membros, regule o exercício do 
direito de livre circulação e residência dos 
cidadãos da União e dos membros das suas 
famílias no território dos 
Estados-Membros, incluindo a protecção 
contra o afastamento, a presente directiva 
estabelece medidas de protecção 
específicas para qualquer vítima do tráfico 
de seres humanos.

Or. en

Justificação

A abordagem geral da directiva relativa à luta contra o tráfico de seres humanos deve ser 
global, pelo que a frase é supérflua.

Alteração 79
Emine Bozkurt

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) É necessário que as vítimas de tráfico 
de seres humanos possam exercer 
efectivamente os seus direitos. Por 
conseguinte, devem dispor de assistência e 

(11) É necessário que as vítimas de tráfico 
de seres humanos possam exercer 
efectivamente os seus direitos. Por 
conseguinte, devem dispor de assistência e 
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apoio antes, durante e, por um período 
adequado, após o processo penal. Para que 
a assistência e o apoio sejam eficazes, é 
necessário que sejam prestados numa base 
informada e consensual, garantindo o 
acordo da vítima, por exemplo, 
relativamente ao rastreio de doenças ou a 
outras medidas de apoio essenciais. A 
prestação de assistência e apoio deve 
incluir, pelo menos, um conjunto mínimo 
de medidas necessárias para que a vítima 
possa recuperar e escapar aos traficantes. A 
aplicação prática destas medidas, com base 
numa avaliação individual efectuada 
segundo os procedimentos nacionais, deve 
ter em conta as condições e necessidades 
da pessoa em causa. Deve ser prestada 
assistência e apoio às pessoas logo que haja 
indicação de que podem ter sido vítimas de 
tráfico, e independentemente da sua 
vontade de depor como testemunhas. A 
assistência deverá ser prestada 
incondicionalmente, pelo menos enquanto 
as autoridades competentes não tomarem 
uma decisão definitiva sobre o prazo de 
reflexão e a autorização de residência, ou 
reconhecerem de outro modo que a pessoa 
é vítima de tráfico de seres humanos. 
Concluído o processo de identificação ou 
decorrido o prazo de reflexão, caso se 
considere que a pessoa não tem direito a 
autorização de residência ou a estabelecer 
legalmente residência no país, o 
Estado-Membro em causa não é obrigado 
a continuar a prestar-lhe assistência e 
apoio por força da presente directiva. 
Quando necessário, deve continuar a ser 
prestada assistência e apoio por um período 
adequado após o processo penal, por 
exemplo, se estiverem em curso 
tratamentos médicos motivados pelas 
consequências físicas ou psicológicas 
graves do crime ou se houver um risco para 
a segurança da vítima por esta ter 
testemunhado no processo penal.

apoio antes, durante e, por um período 
adequado, após o processo penal. Para que 
a assistência e o apoio sejam eficazes, é 
necessário que sejam prestados numa base 
informada e consensual, garantindo o 
acordo da vítima, por exemplo, 
relativamente ao rastreio de doenças ou a 
outras medidas de apoio essenciais. A 
prestação de assistência e apoio deve 
incluir, pelo menos, um conjunto mínimo 
de medidas necessárias para que a vítima 
possa recuperar e escapar aos traficantes. A 
aplicação prática destas medidas, com base 
numa avaliação individual efectuada 
segundo os procedimentos nacionais, deve 
ter em conta as condições e necessidades 
da pessoa em causa. Deve ser prestada 
assistência e apoio às pessoas logo que haja 
indicação de que podem ter sido vítimas de 
tráfico, e independentemente da sua 
vontade de depor como testemunhas. A 
assistência deverá ser prestada 
incondicionalmente, pelo menos enquanto 
as autoridades competentes não tomarem 
uma decisão definitiva sobre o prazo de 
reflexão e a autorização de residência, ou 
reconhecerem de outro modo que a pessoa 
é vítima de tráfico de seres humanos. 
Quando necessário, deve continuar a ser 
prestada assistência e apoio por um período 
adequado após o processo penal, por 
exemplo, se estiverem em curso 
tratamentos médicos motivados pelas 
consequências físicas ou psicológicas 
graves do crime ou se houver um risco para 
a segurança da vítima por esta ter 
testemunhado no processo penal. As 
medidas de luta contra o tráfico não 
devem afectar negativamente os direitos 
das pessoas vítimas de tráfico e de 
migrantes, pessoas deslocadas 
internamente, refugiados e requerentes de 
asilo.

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

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) É necessário que as vítimas de tráfico 
de seres humanos possam exercer 
efectivamente os seus direitos. Por 
conseguinte, devem dispor de assistência e 
apoio antes, durante e, por um período 
adequado, após o processo penal. Para que 
a assistência e o apoio sejam eficazes, é 
necessário que sejam prestados numa base 
informada e consensual, garantindo o 
acordo da vítima, por exemplo, 
relativamente ao rastreio de doenças ou a 
outras medidas de apoio essenciais. A 
prestação de assistência e apoio deve 
incluir, pelo menos, um conjunto mínimo 
de medidas necessárias para que a vítima 
possa recuperar e escapar aos traficantes. A 
aplicação prática destas medidas, com base 
numa avaliação individual efectuada 
segundo os procedimentos nacionais, deve 
ter em conta as condições e necessidades 
da pessoa em causa. Deve ser prestada 
assistência e apoio às pessoas logo que haja 
indicação de que podem ter sido vítimas de 
tráfico, e independentemente da sua 
vontade de depor como testemunhas. A 
assistência deverá ser prestada 
incondicionalmente, pelo menos enquanto 
as autoridades competentes não tomarem 
uma decisão definitiva sobre o prazo de 
reflexão e a autorização de residência, ou 
reconhecerem de outro modo que a pessoa 
é vítima de tráfico de seres humanos. 
Concluído o processo de identificação ou 
decorrido o prazo de reflexão, caso se 
considere que a pessoa não tem direito a 
autorização de residência ou a estabelecer 
legalmente residência no país, o Estado-
Membro em causa não é obrigado a 

(11) É necessário que as vítimas de tráfico 
de seres humanos possam exercer 
efectivamente os seus direitos. Por 
conseguinte, devem dispor de assistência e 
apoio antes, durante e, por um período 
adequado, após o processo penal. As 
vítimas de tráfico de seres humanos 
devem ter a oportunidade de obter uma 
autorização de residência permanente. 
Para que a assistência e o apoio sejam 
eficazes, é necessário que sejam prestados 
numa base informada e consensual, 
garantindo o acordo da vítima, por 
exemplo, relativamente ao rastreio de 
doenças ou a outras medidas de apoio 
essenciais. A prestação de assistência e 
apoio deve incluir, pelo menos, um 
conjunto mínimo de medidas necessárias 
para que a vítima possa recuperar e escapar 
aos traficantes. A aplicação prática destas 
medidas, com base numa avaliação 
individual efectuada segundo os 
procedimentos nacionais, deve ter em 
conta as condições e necessidades da 
pessoa em causa, incluindo o estatuto de 
imigração da vítima. Deve ser prestada 
assistência e apoio às pessoas logo que haja 
indicação de que podem ter sido vítimas de 
tráfico, e independentemente da sua 
vontade de depor como testemunhas. A 
assistência deverá ser prestada 
incondicionalmente, pelo menos enquanto 
as autoridades competentes não tomarem 
uma decisão definitiva sobre o prazo de
reflexão e a autorização de residência, ou 
reconhecerem de outro modo que a pessoa 
é vítima de tráfico de seres humanos. 
Concluído o processo de identificação ou 
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continuar a prestar-lhe assistência e apoio 
por força da presente directiva. Quando 
necessário, deve continuar a ser prestada 
assistência e apoio por um período 
adequado após o processo penal, por 
exemplo, se estiverem em curso 
tratamentos médicos motivados pelas 
consequências físicas ou psicológicas 
graves do crime ou se houver um risco para 
a segurança da vítima por esta ter 
testemunhado no processo penal.

decorrido o prazo de reflexão, caso se 
considere que a pessoa não tem direito a 
autorização de residência ou a estabelecer 
legalmente residência no país, o 
Estado-Membro em causa não é obrigado a 
continuar a prestar-lhe assistência e apoio 
por força da presente directiva. Quando 
necessário, deve continuar a ser prestada 
assistência e apoio por um período 
adequado após o processo penal, por 
exemplo, se estiverem em curso 
tratamentos médicos motivados pelas 
consequências físicas ou psicológicas 
graves do crime ou se houver um risco para 
a segurança da vítima por esta ter 
testemunhado no processo penal.

Or. en

Alteração 81
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) É necessário que as vítimas de tráfico 
de seres humanos possam exercer 
efectivamente os seus direitos. Por 
conseguinte, devem dispor de assistência e 
apoio antes, durante e, por um período 
adequado, após o processo penal. Para que 
a assistência e o apoio sejam eficazes, é 
necessário que sejam prestados numa base 
informada e consensual, garantindo o 
acordo da vítima, por exemplo, 
relativamente ao rastreio de doenças ou a 
outras medidas de apoio essenciais. A 
prestação de assistência e apoio deve 
incluir, pelo menos, um conjunto mínimo
de medidas necessárias para que a vítima 
possa recuperar e escapar aos traficantes. A 
aplicação prática destas medidas, com base 
numa avaliação individual efectuada 
segundo os procedimentos nacionais, deve 

(11) É necessário que as vítimas de tráfico 
de seres humanos possam exercer 
efectivamente os seus direitos. Por 
conseguinte, devem dispor de assistência e 
apoio antes, durante e, por um período 
adequado, após o processo penal. Para que 
a assistência e o apoio sejam eficazes, é 
necessário que sejam prestados numa base 
informada e consensual, garantindo o 
acordo da vítima, por exemplo, 
relativamente ao rastreio de doenças ou a 
outras medidas de apoio essenciais. A 
prestação de assistência e apoio deve 
incluir, pelo menos, um conjunto mínimo 
de medidas necessárias para que a vítima 
possa recuperar e escapar aos traficantes. A 
aplicação prática destas medidas, com base 
numa avaliação individual efectuada 
segundo os procedimentos nacionais, deve 
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ter em conta as condições e necessidades 
da pessoa em causa. Deve ser prestada 
assistência e apoio às pessoas logo que haja 
indicação de que podem ter sido vítimas de 
tráfico, e independentemente da sua 
vontade de depor como testemunhas. A 
assistência deverá ser prestada 
incondicionalmente, pelo menos enquanto 
as autoridades competentes não tomarem 
uma decisão definitiva sobre o prazo de 
reflexão e a autorização de residência, ou 
reconhecerem de outro modo que a pessoa 
é vítima de tráfico de seres humanos. 
Concluído o processo de identificação ou 
decorrido o prazo de reflexão, caso se 
considere que a pessoa não tem direito a 
autorização de residência ou a estabelecer 
legalmente residência no país, o 
Estado-Membro em causa não é obrigado a 
continuar a prestar-lhe assistência e apoio 
por força da presente directiva. Quando 
necessário, deve continuar a ser prestada 
assistência e apoio por um período 
adequado após o processo penal, por 
exemplo, se estiverem em curso 
tratamentos médicos motivados pelas 
consequências físicas ou psicológicas 
graves do crime ou se houver um risco para 
a segurança da vítima por esta ter 
testemunhado no processo penal.

ter em conta as condições e necessidades 
da pessoa em causa, incluindo o seu 
estatuto de imigração. Deve ser prestada 
assistência e apoio às pessoas logo que haja 
indicação de que podem ter sido vítimas de 
tráfico, e independentemente da sua 
vontade de depor como testemunhas. A 
assistência deverá ser prestada 
incondicionalmente, pelo menos enquanto 
as autoridades competentes não tomarem 
uma decisão definitiva sobre o prazo de 
reflexão e a autorização de residência, ou 
reconhecerem de outro modo que a pessoa 
é vítima de tráfico de seres humanos. 
Concluído o processo de identificação ou 
decorrido o prazo de reflexão, caso se 
considere que a pessoa não tem direito a 
autorização de residência ou a estabelecer 
legalmente residência no país, o 
Estado-Membro em causa não é obrigado a 
continuar a prestar-lhe assistência e apoio 
por força da presente directiva. Quando 
necessário, deve continuar a ser prestada 
assistência e apoio por um período 
adequado após o processo penal, por 
exemplo, se estiverem em curso 
tratamentos médicos motivados pelas 
consequências físicas ou psicológicas 
graves do crime ou se houver um risco para 
a segurança da vítima por esta ter 
testemunhado no processo penal.

Or. en

Alteração 82
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Proposta de directiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os Estados-Membros asseguram, 
através de medidas adequadas e eficazes 
de cooperação judicial, que seja 
concedido, e assegurado às vítimas de 
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tráfico o mesmo nível de protecção 
sempre que se desloquem no interior da 
União Europeia. As vítimas de tráfico 
devem ser informadas acerca das medidas 
de protecção existentes a nível da UE.

Or. en

Alteração 83
Barbara Matera

Proposta de directiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Todas as medidas tomadas para 
proteger as vítimas de tráfico por um 
Estado-Membro são, através da decisão 
europeia de protecção, também aplicáveis 
em todo o território da União Europeia. 

Or. it

Justificação

 A decisão europeia de protecção pode constituir um instrumento de apoio importante para 
garantir o mesmo nível de protecção em toda a União Europeia nos casos de grave violação 
dos Direitos Humanos.

Alteração 84
Teresa Jimenez-Becerril Barrio

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A Decisão-Quadro 2001/220/JAI do 
Conselho, de 15 de Março de 2001, relativa 
ao estatuto da vítima em processo penal, 
estabelece um conjunto de direitos das 
vítimas em processo penal, incluindo o 
direito a protecção e a indemnização. Além 
disso, as vítimas de tráfico de seres 

(12) A Decisão-Quadro 2001/220/JAI do 
Conselho, de 15 de Março de 2001, relativa 
ao estatuto da vítima em processo penal, 
estabelece um conjunto de direitos das 
vítimas em processo penal, incluindo o 
direito a protecção e a protecção 
transfronteiriça, como a decisão europeia 
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humanos devem ter acesso a 
aconselhamento jurídico e patrocínio 
judiciário, incluindo para efeitos de pedir 
indemnizações. O objectivo do 
aconselhamento jurídico é permitir que as 
vítimas sejam informadas e aconselhadas 
acerca das várias possibilidades que lhes 
são proporcionadas. O aconselhamento 
jurídico e o patrocínio judiciário devem ser 
gratuitos, pelo menos no caso de a vítima 
não dispor de recursos financeiros 
suficientes, em moldes compatíveis com os 
procedimentos nacionais. Dada a especial 
improbabilidade de as crianças vítimas de 
tráfico possuírem esses recursos, na prática 
o aconselhamento jurídico e o patrocínio 
judiciário ser-lhes-ão prestados a título 
gratuito. Além disso, com base numa 
avaliação individual dos riscos a efectuar 
segundo os procedimentos nacionais, as 
vítimas devem ser protegidas dos actos de 
retaliação ou intimidação e do risco de 
voltarem a ser objecto de tráfico.

de protecção, e a indemnização. É 
necessário que as vítimas de tráfico de 
seres humanos possam exercer 
efectivamente os seus direitos. Além disso, 
as vítimas de tráfico de seres humanos 
devem também ter acesso a 
aconselhamento jurídico e patrocínio 
judiciário, incluindo para efeitos de pedir 
indemnizações. O objectivo do 
aconselhamento jurídico é permitir que as 
vítimas sejam informadas e aconselhadas 
acerca das várias possibilidades que lhes 
são proporcionadas. O aconselhamento 
jurídico e o patrocínio judiciário devem ser 
gratuitos, pelo menos no caso de a vítima 
não dispor de recursos financeiros 
suficientes, em moldes compatíveis com os 
procedimentos nacionais. Dada a especial 
improbabilidade de as crianças vítimas de 
tráfico possuírem esses recursos, na prática 
o aconselhamento jurídico e o patrocínio 
judiciário ser-lhes-ão prestados a título 
gratuito. Além disso, com base numa 
avaliação individual dos riscos a efectuar 
segundo os procedimentos nacionais, as 
vítimas devem ser protegidas dos actos de 
retaliação ou intimidação e do risco de 
voltarem a ser objecto de tráfico.

Or. en

Alteração 85
Anna Záborská

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A Decisão-Quadro 2001/220/JAI do 
Conselho, de 15 de Março de 2001, relativa 
ao estatuto da vítima em processo penal, 
estabelece um conjunto de direitos das 
vítimas em processo penal, incluindo o 
direito a protecção e a indemnização. Além 
disso, as vítimas de tráfico de seres 

Não se aplica à versão portuguesa



PE445701v01-00 32/115 AM\823510PT.doc

PT

humanos devem ter acesso a 
aconselhamento jurídico e patrocínio 
judiciário, incluindo para efeitos de pedir 
indemnizações. O objectivo do 
aconselhamento jurídico é permitir que as 
vítimas sejam informadas e aconselhadas 
acerca das várias possibilidades que lhes 
são proporcionadas. O aconselhamento 
jurídico e o patrocínio judiciário devem ser 
gratuitos, pelo menos no caso de a vítima 
não dispor de recursos financeiros 
suficientes, em moldes compatíveis com os 
procedimentos nacionais. Dada a especial 
improbabilidade de as crianças vítimas de 
tráfico possuírem esses recursos, na prática 
o aconselhamento jurídico e o patrocínio 
judiciário ser-lhes-ão prestados a título 
gratuito. Além disso, com base numa 
avaliação individual dos riscos a efectuar 
segundo os procedimentos nacionais, as 
vítimas devem ser protegidas dos actos de 
retaliação ou intimidação e do risco de 
voltarem a ser objecto de tráfico.

Or. en

Justificação

Necessary to put recital 12 in line with the stricter formulation of Article 14, paragraph 2 
(“Member States shall ensure that child victims have immediate access to free legal 
counselling and to free legal representation, including for the purpose of claiming 
compensation”).

Alteração 86
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A Decisão-Quadro 2001/220/JAI do 
Conselho, de 15 de Março de 2001, relativa 
ao estatuto da vítima em processo penal, 
estabelece um conjunto de direitos das 
vítimas em processo penal, incluindo o 
direito a protecção e a indemnização. Além 

A Decisão-Quadro 2001/220/JAI do 
Conselho, de 15 de Março de 2001, relativa 
ao estatuto da vítima em processo penal, 
estabelece um conjunto de direitos das 
vítimas em processo penal, incluindo o 
direito a protecção e a indemnização. Além 
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disso, as vítimas de tráfico de seres 
humanos devem ter acesso a 
aconselhamento jurídico e patrocínio 
judiciário, incluindo para efeitos de pedir 
indemnizações. O objectivo do 
aconselhamento jurídico é permitir que as 
vítimas sejam informadas e aconselhadas 
acerca das várias possibilidades que lhes 
são proporcionadas. O aconselhamento 
jurídico e o patrocínio judiciário devem ser 
gratuitos, pelo menos no caso de a vítima 
não dispor de recursos financeiros 
suficientes, em moldes compatíveis com os 
procedimentos nacionais. Dada a especial 
improbabilidade de as crianças vítimas de 
tráfico possuírem esses recursos, na prática 
o aconselhamento jurídico e o patrocínio 
judiciário ser-lhes-ão prestados a título 
gratuito. Além disso, com base numa 
avaliação individual dos riscos a efectuar 
segundo os procedimentos nacionais, as 
vítimas devem ser protegidas dos actos de 
retaliação ou intimidação e do risco de 
voltarem a ser objecto de tráfico.

disso, as vítimas de tráfico de seres 
humanos têm de ter acesso a 
aconselhamento jurídico e patrocínio 
judiciário, incluindo para efeitos de pedir 
indemnizações. O objectivo do 
aconselhamento jurídico é permitir que as 
vítimas sejam informadas e aconselhadas 
acerca das várias possibilidades que lhes 
são proporcionadas. O aconselhamento 
jurídico e o patrocínio judiciário têm de ser 
gratuitos, pelo menos no caso de a vítima 
não dispor de recursos financeiros 
suficientes, em moldes compatíveis com os 
procedimentos nacionais. Dada a especial 
improbabilidade de as crianças vítimas de 
tráfico possuírem esses recursos, na prática 
o aconselhamento jurídico e o patrocínio 
judiciário ser-lhes-ão prestados a título 
gratuito. Além disso, com base numa 
avaliação individual dos riscos a efectuar 
segundo os procedimentos nacionais, as 
vítimas têm de ser protegidas dos actos de 
retaliação ou intimidação e do risco de 
voltarem a ser objecto de tráfico

Or. lt

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

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As vítimas do tráfico que já sofreram 
os abusos e tratamentos degradantes 
frequentemente associados ao crime de 
tráfico, como a exploração sexual, a 
violação, práticas esclavagistas ou remoção 
de órgãos, devem ser protegidas da 
vitimização secundária e de novos traumas 
durante o processo penal. Para o efeito, 
durante a investigação e o processo penal, 
deve ser dispensado às vítimas de tráfico 
um tratamento adequado às suas 

(13) As vítimas do tráfico que já sofreram 
os abusos e tratamentos degradantes 
frequentemente associados ao crime de 
tráfico, como a exploração sexual, a 
violação, práticas esclavagistas ou remoção 
de órgãos, devem ser protegidas da 
vitimização secundária e de novos traumas 
durante o processo penal. Para o efeito, 
durante a investigação e o processo penal, 
deve ser dispensado às vítimas de tráfico 
um tratamento adequado às suas 
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necessidades individuais. A avaliação 
destas necessidades deve ter em conta 
determinadas circunstâncias como a idade, 
gravidez, estado de saúde, incapacidades 
ou outras condições pessoais, bem como as 
consequências físicas e psicológicas da 
actividade criminosa a que a vítima foi 
sujeita. A decisão sobre a necessidade e a 
forma como será dispensado esse 
tratamento deve ser tomada caso a caso, 
segundo as condições definidas na 
legislação nacional e as regras de 
competência discricionária, práticas ou 
orientações judiciais.

necessidades individuais. A avaliação 
destas necessidades deve ter em conta 
determinadas circunstâncias como o sexo, 
a idade, gravidez, estado de saúde, 
incapacidades, estatuto de imigração ou 
outras condições pessoais, bem como as 
consequências físicas e psicológicas da 
actividade criminosa a que a vítima foi 
sujeita. A decisão sobre a necessidade e a 
forma como será dispensado esse 
tratamento deve ser tomada caso a caso, 
segundo as condições definidas na 
legislação nacional e as regras de 
competência discricionária, práticas ou 
orientações judiciais.

Or. en

Alteração 88
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As vítimas do tráfico que já sofreram 
os abusos e tratamentos degradantes 
frequentemente associados ao crime de 
tráfico, como a exploração sexual, a 
violação, práticas esclavagistas ou remoção 
de órgãos, devem ser protegidas da 
vitimização secundária e de novos traumas 
durante o processo penal. Para o efeito, 
durante a investigação e o processo penal, 
deve ser dispensado às vítimas de tráfico 
um tratamento adequado às suas 
necessidades individuais. A avaliação 
destas necessidades deve ter em conta 
determinadas circunstâncias como a idade, 
gravidez, estado de saúde, incapacidades 
ou outras condições pessoais, bem como as 
consequências físicas e psicológicas da 
actividade criminosa a que a vítima foi 
sujeita. A decisão sobre a necessidade e a 
forma como será dispensado esse 

(13) As vítimas do tráfico que já sofreram 
os abusos e tratamentos degradantes 
frequentemente associados ao crime de 
tráfico, como a exploração sexual, a 
violação, práticas esclavagistas ou remoção 
de órgãos, devem ser protegidas da 
vitimização secundária e de novos traumas 
durante o processo penal. Para o efeito, 
durante a investigação e o processo penal, 
deve ser dispensado às vítimas de tráfico 
um tratamento adequado às suas 
necessidades individuais. A avaliação 
destas necessidades deve ter em conta 
determinadas circunstâncias como o sexo, 
a idade, gravidez, estado de saúde, 
incapacidades, estatuto de imigração ou 
outras condições pessoais, bem como as 
consequências físicas e psicológicas da 
actividade criminosa a que a vítima foi 
sujeita. A decisão sobre a necessidade e a 
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tratamento deve ser tomada caso a caso, 
segundo as condições definidas na 
legislação nacional e as regras de 
competência discricionária, práticas ou 
orientações judiciais.

forma como será dispensado esse 
tratamento deve ser tomada caso a caso, 
segundo as condições definidas na 
legislação nacional e as regras de 
competência discricionária, práticas ou 
orientações judiciais.

Or. en

Alteração 89
Anna Záborská

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As vítimas do tráfico que já sofreram 
os abusos e tratamentos degradantes 
frequentemente associados ao crime de 
tráfico, como a exploração sexual, a 
violação, práticas esclavagistas ou remoção 
de órgãos, devem ser protegidas da 
vitimização secundária e de novos traumas 
durante o processo penal. Para o efeito, 
durante a investigação e o processo penal, 
deve ser dispensado às vítimas de tráfico 
um tratamento adequado às suas 
necessidades individuais. A avaliação 
destas necessidades deve ter em conta 
determinadas circunstâncias como a idade, 
gravidez, estado de saúde, incapacidades 
ou outras condições pessoais, bem como as 
consequências físicas e psicológicas da 
actividade criminosa a que a vítima foi 
sujeita. A decisão sobre a necessidade e a 
forma como será dispensado esse 
tratamento deve ser tomada caso a caso, 
segundo as condições definidas na 
legislação nacional e as regras de 
competência discricionária, práticas ou 
orientações judiciais.

(13) As vítimas do tráfico que já sofreram 
os abusos e tratamentos degradantes 
frequentemente associados ao crime de 
tráfico, como a exploração sexual, os
abusos sexuais, a violação, práticas 
esclavagistas ou remoção de órgãos, devem 
ser protegidas da vitimização secundária e 
de novos traumas durante o processo penal.
Para o efeito, durante a investigação e o 
processo penal, deve ser dispensado às 
vítimas de tráfico um tratamento adequado 
às suas necessidades individuais. A 
avaliação destas necessidades deve ter em 
conta determinadas circunstâncias como a 
idade, gravidez, estado de saúde, 
incapacidades ou outras condições 
pessoais, bem como as consequências 
físicas e psicológicas da actividade 
criminosa a que a vítima foi sujeita. A 
decisão sobre a necessidade e a forma 
como será dispensado esse tratamento deve 
ser tomada caso a caso, segundo as 
condições definidas na legislação nacional 
e as regras de competência discricionária, 
práticas ou orientações judiciais.

Or. en
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Justificação

A referência aos abusos sexuais é necessária, quer tendo em conta  as práticas dos 
traficantes, quer o facto de a exploração sexual (mencionada no considerando 13) ser 
claramente o objecto da proposta COM (2010) 0094, juntamente com os abusos sexuais.

Alteração 90
Emine Bozkurt

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As vítimas do tráfico que já sofreram 
os abusos e tratamentos degradantes 
frequentemente associados ao crime de 
tráfico, como a exploração sexual, a 
violação, práticas esclavagistas ou remoção 
de órgãos, devem ser protegidas da 
vitimização secundária e de novos traumas 
durante o processo penal. Para o efeito, 
durante a investigação e o processo penal, 
deve ser dispensado às vítimas de tráfico 
um tratamento adequado às suas 
necessidades individuais. A avaliação 
destas necessidades deve ter em conta 
determinadas circunstâncias como a idade, 
gravidez, estado de saúde, incapacidades 
ou outras condições pessoais, bem como as 
consequências físicas e psicológicas da 
actividade criminosa a que a vítima foi 
sujeita. A decisão sobre a necessidade e a 
forma como será dispensado esse 
tratamento deve ser tomada caso a caso, 
segundo as condições definidas na 
legislação nacional e as regras de 
competência discricionária, práticas ou 
orientações judiciais.

(13) As vítimas do tráfico que já sofreram 
os abusos e tratamentos degradantes 
frequentemente associados ao crime de 
tráfico, como a exploração sexual, a 
violação, práticas esclavagistas ou remoção 
de órgãos, devem ser protegidas da 
vitimização secundária e de novos traumas 
durante o processo penal. Para o efeito, 
durante a investigação e o processo penal, 
deve ser dispensado às vítimas de tráfico 
um tratamento adequado às suas 
necessidades individuais. A avaliação 
destas necessidades deve ter em conta 
determinadas circunstâncias como a idade, 
gravidez, estado de saúde, incapacidades 
ou outras condições pessoais, bem como as 
consequências físicas e psicológicas da 
actividade criminosa a que a vítima foi 
sujeita. A decisão sobre a forma como será 
dispensado esse tratamento deve ser 
tomada caso a caso, segundo as condições 
definidas na legislação nacional e as regras 
de competência discricionária, práticas ou 
orientações judiciais.

Or. en

Justificação

Trata-se de garantir que se considera normal dispensar tratamento e não uma excepção.
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Alteração 91
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Proposta de directiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Para evitar que as vítimas iniciem 
uma multiplicidade de procedimentos, os 
Estados-Membros devem assegurar às 
vítimas o direito de ver alargado e 
mantido às suas deslocações na União 
Europeia, de uma forma simples e eficaz, 
o mesmo nível de protecção de que 
beneficiam num determinado 
Estado-Membro. Por conseguinte, as 
vítimas de tráfico de seres humanos 
deverão ser informadas acerca da 
existência dos procedimentos de 
cooperação judicial comunitários em 
vigor para esse efeito. 

Or. es

Alteração 92
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Além das medidas aplicáveis a todas 
as vítimas de tráfico de seres humanos, os 
Estados-Membros devem assegurar a 
existência de medidas específicas de 
assistência, apoio e protecção para as 
vítimas infantis. Essas medidas devem ser 
tomadas no superior interesse da criança, 
em conformidade com a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança. Se a idade da vítima de tráfico for 
incerta e se houver motivos para crer que 
tem menos de 18 anos, deve presumir-se 
que se trata de uma criança e facultar-lhe 

(14) Além das medidas aplicáveis a todas 
as vítimas de tráfico de seres humanos, os 
Estados-Membros devem assegurar a 
existência de medidas específicas de 
assistência, apoio e protecção para as 
vítimas infantis. Essas medidas devem ser 
tomadas no superior interesse da criança, 
em conformidade com a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança. Se a idade da vítima de tráfico for 
incerta e se houver motivos para crer que 
tem menos de 18 anos, deve presumir-se 
que se trata de uma criança e facultar-lhe 
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de imediato assistência, apoio e protecção. 
As medidas de assistência e apoio a vítimas 
infantis devem visar a sua recuperação 
física e psicossocial, bem como uma 
solução duradoura para essas pessoas. A 
vítima infantil deve ser reintegrada na 
sociedade o mais rapidamente possível, o 
que implicará necessariamente o direito de 
acesso à educação. Dado que as crianças 
vítimas de tráfico são particularmente 
vulneráveis, devem prever-se medidas de
protecção adicionais para as proteger 
durante as audições realizadas no âmbito 
da investigação e do processo penal.

de imediato assistência, apoio e protecção. 
As medidas de assistência e apoio a vítimas 
infantis devem visar a sua recuperação 
física e psicossocial, bem como uma 
solução duradoura para essas pessoas. A 
vítima infantil deve ser reintegrada na 
sociedade e na sua vida normal, no seio 
da respectiva família natural ou de 
adopção o mais rapidamente possível, o 
que implicará necessariamente o direito de 
acesso à educação. Dado que as crianças 
vítimas de tráfico são particularmente 
vulneráveis, devem prever-se medidas de 
protecção adicionais para as proteger 
durante as audições realizadas no âmbito 
da investigação e do processo penal.

Or. en

Alteração 93
Edit Bauer

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os Estados-Membros devem 
estabelecer e/ou reforçar as políticas de 
prevenção do tráfico de seres humanos, 
incluindo através de medidas de dissuasão 
da procura que favorece todas as formas de 
exploração, e de medidas para reduzir o 
risco de queda das vítimas nas garras do 
tráfico, através da investigação, 
informação, sensibilização e educação. No 
âmbito dessas iniciativas, os 
Estados-Membros devem adoptar uma 
perspectiva que tenha em conta as questões 
de género e os direitos da criança. Os 
funcionários susceptíveis de entrar em 
contacto com vítimas, efectivas ou 
potenciais, do tráfico de seres humanos, 
devem receber formação adequada para 
identificar e lidar com tais vítimas. Esta 
obrigação de formação abrange, em 

(15) Os Estados-Membros devem 
estabelecer e/ou reforçar as políticas de 
prevenção do tráfico de seres humanos, 
incluindo através de medidas de dissuasão 
da procura que favorece todas as formas de 
exploração, e de medidas para reduzir o 
risco de queda das vítimas nas garras do 
tráfico, através da investigação, 
nomeadamente da investigação relativa a 
novas formas de tráfico de seres 
humanos, informação, recolha 
harmonizada de dados, sensibilização e 
educação. No âmbito dessas iniciativas, os 
Estados-Membros devem adoptar uma 
perspectiva que tenha em conta as questões 
de género e os direitos da criança. 
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especial, os agentes da polícia, guardas de 
fronteira, inspectores do trabalho, pessoal 
dos serviços de saúde e pessoal consular, 
mas pode, em função das circunstâncias 
locais, envolver igualmente outros grupos 
de funcionários públicos que sejam 
susceptíveis de entrar em contacto com 
vítimas de tráfico no exercício das suas 
funções.

Or. en

Justificação

A parte suprimida já está abrangida por um outro considerando no projecto de relatório.

Alteração 94
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os Estados-Membros devem 
estabelecer e/ou reforçar as políticas de 
prevenção do tráfico de seres humanos, 
incluindo através de medidas de dissuasão 
da procura que favorece todas as formas de 
exploração, e de medidas para reduzir o 
risco de queda das vítimas nas garras do 
tráfico, através da investigação, 
informação, sensibilização e educação. No 
âmbito dessas iniciativas, os 
Estados-Membros devem adoptar uma 
perspectiva que tenha em conta as questões 
de género e os direitos da criança. Os 
funcionários susceptíveis de entrar em 
contacto com vítimas, efectivas ou 
potenciais, do tráfico de seres humanos, 
devem receber formação adequada para 
identificar e lidar com tais vítimas. Esta 
obrigação de formação abrange, em 
especial, os agentes da polícia, guardas de 
fronteira, inspectores do trabalho, pessoal 
dos serviços de saúde e pessoal consular, 

(15) Os Estados-Membros devem 
estabelecer e/ou reforçar as políticas de 
prevenção do tráfico de seres humanos, 
incluindo através de medidas de dissuasão 
da procura que favorece todas as formas de 
exploração, e de medidas para reduzir o 
risco de queda das vítimas nas garras do 
tráfico, através da investigação, 
nomeadamente da investigação relativa a 
novas formas de tráfico de seres 
humanos, informação, formação, recolha 
harmonizada de dados, sensibilização e 
educação. No âmbito dessas iniciativas, os 
Estados-Membros devem adoptar uma 
perspectiva que tenha em conta as questões 
de género e os direitos da criança. Os 
funcionários susceptíveis de entrar em 
contacto com vítimas, efectivas ou 
potenciais, do tráfico de seres humanos, 
devem receber formação adequada para 
identificar e lidar com tais vítimas. Esta 
obrigação de formação abrange, em 
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mas pode, em função das circunstâncias 
locais, envolver igualmente outros grupos 
de funcionários públicos que sejam 
susceptíveis de entrar em contacto com 
vítimas de tráfico no exercício das suas 
funções.

especial, os agentes da polícia, guardas de 
fronteira, inspectores do trabalho, pessoal 
dos serviços de saúde e pessoal consular, 
mas pode, em função das circunstâncias 
locais, envolver igualmente outros grupos 
de funcionários públicos e assistentes 
sociais do sector privado que sejam 
susceptíveis de entrar em contacto com 
vítimas de tráfico no exercício das suas 
funções.

Or. en

Alteração 95
Emine Bozkurt

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os Estados-Membros devem 
estabelecer e/ou reforçar as políticas de 
prevenção do tráfico de seres humanos, 
incluindo através de medidas de dissuasão 
da procura que favorece todas as formas de 
exploração, e de medidas para reduzir o 
risco de queda das vítimas nas garras do 
tráfico, através da investigação, 
informação, sensibilização e educação. No 
âmbito dessas iniciativas, os 
Estados-Membros devem adoptar uma 
perspectiva que tenha em conta as questões 
de género e os direitos da criança. Os 
funcionários susceptíveis de entrar em 
contacto com vítimas, efectivas ou 
potenciais, do tráfico de seres humanos, 
devem receber formação adequada para 
identificar e lidar com tais vítimas. Esta 
obrigação de formação abrange, em 
especial, os agentes da polícia, guardas de 
fronteira, inspectores do trabalho, pessoal 
dos serviços de saúde e pessoal consular, 
mas pode, em função das circunstâncias 
locais, envolver igualmente outros grupos 
de funcionários públicos que sejam 

(15) Os Estados-Membros devem 
estabelecer e/ou reforçar as políticas de 
prevenção do tráfico de seres humanos, 
incluindo através de medidas de dissuasão 
da procura que favorece todas as formas de 
exploração, e de medidas para reduzir o 
risco de queda das vítimas nas garras do 
tráfico, através da investigação, 
informação, sensibilização e educação. No 
âmbito dessas iniciativas, os 
Estados-Membros devem adoptar uma 
perspectiva que tenha em conta as questões 
de género e os direitos da criança. Os 
Estados-Membros devem efectuar as 
diligências necessárias para identificar e 
erradicar a participação ou a 
cumplicidade do sector público no tráfico.
Os funcionários susceptíveis de entrar em 
contacto com vítimas, efectivas ou 
potenciais, do tráfico de seres humanos, 
devem receber formação adequada para 
identificar e lidar com tais vítimas. Esta 
obrigação de formação abrange, em 
especial, os agentes da polícia, guardas de 
fronteira, inspectores do trabalho, pessoal 
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susceptíveis de entrar em contacto com 
vítimas de tráfico no exercício das suas 
funções.

dos serviços de saúde e pessoal consular, 
mas pode, em função das circunstâncias 
locais, envolver igualmente outros grupos 
de funcionários públicos que sejam 
susceptíveis de entrar em contacto com 
vítimas de tráfico no exercício das suas 
funções. Os Estados-Membros devem 
trabalhar em conjunto com os actores da 
sociedade civil que se ocupam das pessoas 
vítimas de tráfico em iniciativas políticas, 
de formação, bem como no 
acompanhamento e na avaliação do 
impacto das medidas de combate ao 
tráfico.

Or. en

Alteração 96
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os Estados-Membros devem 
estabelecer e/ou reforçar as políticas de 
prevenção do tráfico de seres humanos, 
incluindo através de medidas de dissuasão 
da procura que favorece todas as formas de 
exploração, e de medidas para reduzir o 
risco de queda das vítimas nas garras do 
tráfico, através da investigação, 
informação, sensibilização e educação. No 
âmbito dessas iniciativas, os 
Estados-Membros devem adoptar uma 
perspectiva que tenha em conta as questões 
de género e os direitos da criança. Os 
funcionários susceptíveis de entrar em 
contacto com vítimas, efectivas ou 
potenciais, do tráfico de seres humanos, 
devem receber formação adequada para 
identificar e lidar com tais vítimas. Esta 
obrigação de formação abrange, em 
especial, os agentes da polícia, guardas de 
fronteira, inspectores do trabalho, pessoal 

(15) Os Estados-Membros devem 
estabelecer e/ou reforçar as políticas de 
prevenção do tráfico de seres humanos, 
incluindo através de medidas de dissuasão 
da procura que favorece todas as formas de 
exploração, e de medidas para reduzir o 
risco de queda das vítimas nas garras do 
tráfico, através da investigação, 
informação, sensibilização e educação. No 
âmbito dessas iniciativas, os 
Estados-Membros devem adoptar uma 
perspectiva que tenha em conta as questões 
de género e os direitos da criança. Os 
funcionários susceptíveis de entrar em 
contacto com vítimas, efectivas ou 
potenciais, do tráfico de seres humanos, 
devem receber formação adequada para 
identificar e lidar com tais vítimas. Esta 
obrigação de formação abrange, em 
especial, os agentes da polícia, guardas de 
fronteira, inspectores do trabalho, pessoal 
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dos serviços de saúde e pessoal consular, 
mas pode, em função das circunstâncias 
locais, envolver igualmente outros grupos 
de funcionários públicos que sejam 
susceptíveis de entrar em contacto com 
vítimas de tráfico no exercício das suas 
funções.

dos serviços de saúde e pessoal consular, 
mas pode, em função das circunstâncias 
locais, envolver igualmente outros grupos 
de funcionários públicos que sejam 
susceptíveis de entrar em contacto com 
vítimas de tráfico no exercício das suas 
funções. Os Estados-Membros tomam 
medidas para assegurar que é prestada às 
pessoas vítimas de tráfico de seres 
humano uma orientação clara e 
abrangente em matéria de serviços 
sociais, saúde, educação, imigração e 
aplicação da lei.

Or. en

Alteração 97
Teresa Jimenez-Becerril Barrio

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os Estados-Membros devem 
estabelecer e/ou reforçar as políticas de 
prevenção do tráfico de seres humanos, 
incluindo através de medidas de dissuasão 
da procura que favorece todas as formas de 
exploração, e de medidas para reduzir o 
risco de queda das vítimas nas garras do 
tráfico, através da investigação, 
informação, sensibilização e educação. No 
âmbito dessas iniciativas, os Estados-
Membros devem adoptar uma perspectiva 
que tenha em conta as questões de género e 
os direitos da criança. Os funcionários 
susceptíveis de entrar em contacto com 
vítimas, efectivas ou potenciais, do tráfico 
de seres humanos, devem receber formação 
adequada para identificar e lidar com tais 
vítimas. Esta obrigação de formação 
abrange, em especial, os agentes da polícia, 
guardas de fronteira, inspectores do 
trabalho, pessoal dos serviços de saúde e 
pessoal consular, mas pode, em função das 

(15) Os Estados-Membros devem 
estabelecer e/ou reforçar as políticas de 
prevenção do tráfico de seres humanos, 
incluindo através de medidas de dissuasão 
da procura que favorece todas as formas de 
exploração, e de medidas para reduzir o 
risco de queda das vítimas nas garras do 
tráfico, através da investigação, 
nomeadamente da investigação relativa a 
novas formas de tráfico de seres 
humanos, da informação, recolha 
harmonizada de dados e do intercâmbio 
com as ONG especializadas no combate 
ao tráfico de seres humanos, da
sensibilização e educação. No âmbito 
dessas iniciativas, os Estados-Membros 
devem adoptar uma perspectiva que tenha 
em conta as questões de género e os 
direitos da criança. Os funcionários 
susceptíveis de entrar em contacto com 
vítimas, efectivas ou potenciais, do tráfico 
de seres humanos, devem receber formação 
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circunstâncias locais, envolver igualmente 
outros grupos de funcionários públicos que 
sejam susceptíveis de entrar em contacto 
com vítimas de tráfico no exercício das 
suas funções.

adequada para identificar e lidar com tais 
vítimas. Esta obrigação de formação 
abrange, em especial, os agentes da polícia, 
guardas de fronteira, inspectores do 
trabalho, pessoal dos serviços de saúde e 
pessoal consular, mas pode, em função das 
circunstâncias locais, envolver igualmente 
outros grupos de funcionários públicos que 
sejam susceptíveis de entrar em contacto 
com vítimas de tráfico no exercício das 
suas funções.

Or. en

Alteração 98
Judith Sargentini

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os Estados-Membros devem 
estabelecer e/ou reforçar as políticas de 
prevenção do tráfico de seres humanos, 
incluindo através de medidas de dissuasão 
da procura que favorece todas as formas de 
exploração, e de medidas para reduzir o 
risco de queda das vítimas nas garras do 
tráfico, através da investigação, 
informação, sensibilização e educação. No 
âmbito dessas iniciativas, os Estados-
Membros devem adoptar uma perspectiva 
que tenha em conta as questões de género e 
os direitos da criança. Os funcionários 
susceptíveis de entrar em contacto com 
vítimas, efectivas ou potenciais, do tráfico 
de seres humanos, devem receber formação 
adequada para identificar e lidar com tais 
vítimas. Esta obrigação de formação 
abrange, em especial, os agentes da polícia, 
guardas de fronteira, inspectores do 
trabalho, pessoal dos serviços de saúde e 
pessoal consular, mas pode, em função das 
circunstâncias locais, envolver igualmente 
outros grupos de funcionários públicos que 

(15) Os Estados-Membros devem 
estabelecer e/ou reforçar as políticas de 
prevenção do tráfico de seres humanos, 
incluindo através de medidas de dissuasão 
da procura que favorece todas as formas de 
exploração, e de medidas para reduzir o 
risco de queda das vítimas nas garras do 
tráfico, através da investigação, 
informação, da recolha de dados, no pleno 
respeito do objecto desses dados, 
sensibilização e educação. No âmbito 
dessas iniciativas, os Estados-Membros 
devem adoptar uma perspectiva que tenha 
em conta as questões de género e os 
direitos da criança. Os funcionários 
susceptíveis de entrar em contacto com 
vítimas, efectivas ou potenciais, do tráfico 
de seres humanos, devem receber formação 
adequada para identificar e lidar com tais 
vítimas. Esta obrigação de formação 
abrange, em especial, os agentes da polícia, 
guardas de fronteira, inspectores do 
trabalho, pessoal dos serviços de saúde e 
pessoal consular, mas pode, em função das 
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sejam susceptíveis de entrar em contacto 
com vítimas de tráfico no exercício das 
suas funções.

circunstâncias locais, envolver igualmente 
outros grupos de funcionários públicos que 
sejam susceptíveis de entrar em contacto 
com vítimas de tráfico no exercício das 
suas funções.

Or. en

Justificação

É importante que a recolha de dados sobre o tráfico de seres humanos se faça  no pleno 
respeito da vítima.

Alteração 99
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os Estados-Membros devem 
estabelecer e/ou reforçar as políticas de 
prevenção do tráfico de seres humanos, 
incluindo através de medidas de dissuasão 
da procura que favorece todas as formas de 
exploração, e de medidas para reduzir o 
risco de queda das vítimas nas garras do 
tráfico, através da investigação, 
informação, sensibilização e educação. No 
âmbito dessas iniciativas, os
Estados-Membros devem adoptar uma 
perspectiva que tenha em conta as questões 
de género e os direitos da criança. Os 
funcionários susceptíveis de entrar em 
contacto com vítimas, efectivas ou 
potenciais, do tráfico de seres humanos, 
devem receber formação adequada para 
identificar e lidar com tais vítimas. Esta 
obrigação de formação abrange, em 
especial, os agentes da polícia, guardas de 
fronteira, inspectores do trabalho, pessoal 
dos serviços de saúde e pessoal consular, 
mas pode, em função das circunstâncias 
locais, envolver igualmente outros grupos 
de funcionários públicos que sejam 

(15) Os Estados-Membros devem 
estabelecer e reforçar as políticas de 
prevenção do tráfico de seres humanos, 
incluindo através de medidas de dissuasão 
da procura que favorece todas as formas de 
exploração, e de medidas para reduzir o 
risco de queda das vítimas nas garras do 
tráfico, através da investigação, 
informação, sensibilização e educação. No 
âmbito dessas iniciativas, os 
Estados-Membros têm de adoptar uma 
perspectiva que tenha em conta as questões 
de género e os direitos da criança. 
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susceptíveis de entrar em contacto com 
vítimas de tráfico no exercício das suas 
funções.

Or. lt

Alteração 100
Edit Bauer

Proposta de directiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) As estatísticas comparáveis 
deveriam, pelo menos, incluir dados sobre 
o número de pessoas objecto de tráfico, o 
sexo, a idade, a nacionalidade das vítimas, 
a forma do tráfico, o tipo de serviços para 
onde foram encaminhadas, o número de 
traficantes detidos, julgados e 
condenados, bem como sobre os 
mecanismos nacionais de 
encaminhamento para as autoridades 
nacionais competentes em matéria de 
asilo.

Or. en

Alteração 101
Anna Hedh

Proposta de directiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os Estados-Membros devem criar 
sistemas mais eficazes de controlo das 
actividades das agências de emprego e das 
agências de recrutamento privadas de 
trabalhadores sazonais, com base nas 
normas estabelecidas na Convenção C 
181 1997 da OIT sobre as agências de
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emprego privadas.

Or. en

Alteração 102
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os funcionários susceptíveis de 
entrar em contacto com vítimas, efectivas 
ou potenciais, do tráfico de seres 
humanos, devem receber formação 
adequada para identificar e lidar com tais 
vítimas ou potenciais vítimas, e devem 
seguir uma abordagem sensível às 
questões de género. Esta obrigação de 
formação abrange, em especial, os 
agentes da polícia, guardas fronteiriços, 
funcionários dos serviços de imigração, 
delegados do Ministério Público, 
advogados, funcionários judiciais e dos 
tribunais, inspectores do trabalho, 
serviços sociais, pessoal dos serviços de 
saúde e pessoal consular, mas pode, em 
função das circunstâncias locais, envolver 
igualmente outros grupos de funcionários 
públicos que sejam susceptíveis, no 
exercício das suas funções, de entrar em
contacto com vítimas ou potenciais 
vítimas de tráfico de seres humanos.

Or. lt
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Alteração 103
Georgios Papanikolaou

Proposta de directiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A proposta de Directiva relativa às 
condições de entrada e de residência de 
nacionais de países terceiros para efeitos 
de trabalho sazonal deve ser tida 
devidamente em conta na implementação 
da presente directiva. 

Or. en

Justificação

De acordo com o último relatório do Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime, 
a forma mais comum de tráfico de seres humanos é, em primeiro lugar, a exploração sexual 
de mulheres e crianças (79%) e, em segundo, o trabalho forçado (18%). Neste contexto, 
devemos aproveitar ao máximo todos os meios de que dispomos, a fim de combater todas as 
formas de tráfico de seres humanos.

Alteração 104
Edit Bauer

Proposta de directiva
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) A Comissão e os Estados-Membros 
devem fazer distinção entre os utentes, de 
acordo com as respectivas intenções. As 
vítimas do tráfico de órgãos não devem 
ser tratadas em pé de igualdade com as 
vítimas de outras formas de tráfico, dado 
que, no caso do tráfico de órgãos, está em 
jogo a vida da vítima. 

Or. en
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Alteração 105
Edit Bauer

Proposta de directiva
Considerando 15-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os funcionários susceptíveis de entrar em 
contacto com vítimas, efectivas ou 
potenciais, do tráfico de seres humanos, 
devem receber formação adequada para 
identificar e lidar com tais vítimas. Esta 
obrigação de formação deve aplicar-se, 
em especial, aos agentes da polícia, 
guardas fronteiriços, às pessoas que 
trabalham em centros de detenção para 
migrantes e imigrantes, juízes e 
funcionários judiciais, inspectores do 
trabalho, pessoal dos serviços sociais, dos 
serviços de acolhimento de crianças e dos 
serviços de saúde e pessoal consular, mas 
pode, em função das circunstâncias 
locais, envolver igualmente outros grupos 
de funcionários públicos susceptíveis de 
entrar em contacto com vítimas de tráfico 
no exercício das suas funções. Os agentes 
das forças da ordem e os magistrados do 
Ministério Público devem beneficiar de 
formação adequada, nomeadamente com 
vista a aumentar a aplicação do Direito 
internacional e a cooperação judiciária.

Or. en

Alteração 106
Edit Bauer

Proposta de directiva
Considerando 15-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os mecanismos de inspecção e de 
execução da legislação laboral devem ser 
reforçados em todos os Estados-Membros. 
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Os Estados-Membros devem garantir que 
possuem o quadro jurídico necessário e 
que dispõem dos mecanismos, da 
formação e de meios técnicos adequados 
para cumprir as suas obrigações legais, 
sendo conferida aos funcionários dos 
órgãos de fiscalização a responsabilidade 
de identificar, em estreita colaboração 
com os sindicatos, as vítimas de tráfico 
para fins de exploração laboral, bem 
como acções de informação e 
sensibilização que lhes permitam 
desempenhar esta tarefa. Os 
Estados-Membros devem reforçar, à 
escala da União, a cooperação e a 
coordenação nesta matéria, 
nomeadamente em colaboração com o 
Comité Económico e Social Europeu e a 
Confederação Europeia de Sindicatos 
(CES), os parceiros sociais e outras partes 
interessadas. O Conselho deverá ponderar 
a ligação em rede das inspecções do 
trabalho existentes a nível nacional.

Or. en

Alteração 107
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A Directiva 2009/52/CE, de 18 de 
Junho de 2009, que estabelece normas 
mínimas sobre sanções e medidas contra os 
empregadores de nacionais de países 
terceiros em situação irregular, prevê 
sanções contra os empregadores de 
nacionais de países terceiros em situação 
irregular que, apesar de não terem sido 
acusados nem condenados por tráfico de 
seres humanos, utilizam o trabalho ou 
serviços de uma pessoa com conhecimento 
de que esta é vítima desse tipo de tráfico. 

(16) A Directiva 2009/52/CE, de 18 de 
Junho de 2009, que estabelece normas 
mínimas sobre sanções e medidas contra os 
empregadores de nacionais de países 
terceiros em situação irregular, prevê 
sanções contra os empregadores de 
nacionais de países terceiros em situação 
irregular que, apesar de não terem sido 
acusados nem condenados por tráfico de 
seres humanos, utilizam o trabalho ou 
serviços de uma pessoa com conhecimento 
de que esta é vítima desse tipo de tráfico. 
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Além disso, os Estados-Membros devem 
considerar a possibilidade de aplicar 
sanções aos utilizadores de qualquer 
serviço exigido a uma vítima, quando 
tenham conhecimento de que esta foi 
objecto de tráfico. Esta criminalização 
adicional poderá incluir os empregadores 
de nacionais de países terceiros que 
residem legalmente e de nacionais da UE, 
bem como os utilizadores de serviços 
sexuais de qualquer pessoa vítima de 
tráfico, qualquer que seja a sua 
nacionalidade.

Além disso, os Estados-Membros devem 
considerar a possibilidade de aplicar 
sanções aos utilizadores de qualquer 
serviço exigido a uma vítima, quando 
tenham conhecimento de que esta foi 
objecto de tráfico e impor sanções a quem 
recorre aos serviços das prostitutas. Esta 
criminalização adicional poderá incluir os 
empregadores de nacionais de países 
terceiros que residem legalmente e de 
nacionais da UE, bem como os utilizadores 
de serviços sexuais de qualquer pessoa 
vítima de tráfico, qualquer que seja a sua 
nacionalidade.

Or. en

Alteração 108
Anna Záborská

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A Directiva 2009/52/CE, de 18 de 
Junho de 2009, que estabelece normas 
mínimas sobre sanções e medidas contra os 
empregadores de nacionais de países 
terceiros em situação irregular, prevê 
sanções contra os empregadores de 
nacionais de países terceiros em situação 
irregular que, apesar de não terem sido 
acusados nem condenados por tráfico de 
seres humanos, utilizam o trabalho ou 
serviços de uma pessoa com conhecimento 
de que esta é vítima desse tipo de tráfico.
Além disso, os Estados-Membros devem 
considerar a possibilidade de aplicar 
sanções aos utilizadores de qualquer 
serviço exigido a uma vítima, quando 
tenham conhecimento de que esta foi 
objecto de tráfico. Esta criminalização
adicional poderá incluir os empregadores 
de nacionais de países terceiros que 
residem legalmente e de nacionais da UE, 

(16) A Directiva 2009/52/CE, de 18 de 
Junho de 2009, que estabelece normas 
mínimas sobre sanções e medidas contra os 
empregadores de nacionais de países 
terceiros em situação irregular, prevê 
sanções contra os empregadores de 
nacionais de países terceiros em situação 
irregular que, apesar de não terem sido 
acusados nem condenados por tráfico de 
seres humanos, utilizam o trabalho ou 
serviços de uma pessoa com conhecimento 
de que esta é vítima desse tipo de tráfico. 
Além disso, os Estados-Membros devem 
considerar a possibilidade de aplicar 
sanções aos utilizadores de qualquer 
serviço exigido a uma vítima, quando 
tenham conhecimento de que esta foi 
objecto de tráfico. Esta criminalização 
adicional poderá incluir os empregadores 
de nacionais de países terceiros que 
residem legalmente e de nacionais da UE
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bem como os utilizadores de serviços 
sexuais de qualquer pessoa vítima de 
tráfico, qualquer que seja a sua 
nacionalidade.

Serão previstas sanções para os 
utilizadores de serviços sexuais de 
qualquer pessoa vítima de tráfico, qualquer 
que seja a sua nacionalidade.

Or. en

Justificação

A gravidade das acções previstas parte da disposição a alterar merece ser punida.

Alteração 109
Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os Estados-Membros devem criar 
sistemas nacionais de acompanhamento, 
tais como relatores nacionais ou 
mecanismos equivalentes, nas modalidades 
que considerem adequadas de acordo com 
a sua organização interna, e atendendo à 
necessidade de uma estrutura mínima com 
tarefas identificadas, a fim de avaliar as 
tendências do tráfico de seres humanos, 
medir os resultados das medidas de luta 
contra esse tráfico e apresentar às 
autoridades nacionais competentes 
relatórios periódicos sobre esta matéria.

(17) Os Estados-Membros devem criar 
sistemas nacionais de acompanhamento, 
tais como relatores nacionais ou 
mecanismos equivalentes, nas modalidades 
que considerem adequadas de acordo com 
a sua organização interna, e atendendo à 
necessidade de uma estrutura mínima com
tarefas identificadas, a fim de avaliar as 
tendências do tráfico de seres humanos, 
medir os resultados das medidas de luta 
contra esse tráfico e apresentar às 
autoridades nacionais competentes 
relatórios periódicos sobre esta matéria. 
Para além dos sistemas nacionais de 
acompanhamento e dos mecanismos de 
informação, o coordenador da luta contra 
o tráfico de seres humanos, posto criado 
na DG Justiça, Liberdade e Segurança, 
deve contribuir para uma cooperação 
efectiva entre os Estados-Membros e as 
instituições e agências da UE para 
combater tráfico de seres humanos e 
garantir as medidas adequadas a nível 
europeu. 

Or. en
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Justificação

A nomeação de um coordenador da luta contra o tráfico de seres humanos assegura uma 
abordagem coerente dos Estados-Membros e possibilita uma actuação eficaz e visível contra 
o tráfico de seres humanos a nível da UE.

Alteração 110
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os Estados-Membros devem criar 
sistemas nacionais de acompanhamento, 
tais como relatores nacionais ou 
mecanismos equivalentes, nas modalidades 
que considerem adequadas de acordo com 
a sua organização interna, e atendendo à 
necessidade de uma estrutura mínima com 
tarefas identificadas, a fim de avaliar as 
tendências do tráfico de seres humanos, 
medir os resultados das medidas de luta 
contra esse tráfico e apresentar às 
autoridades nacionais competentes 
relatórios periódicos sobre esta matéria.

(17) Os Estados-Membros devem criar 
sistemas nacionais de acompanhamento 
eficazes, tais como relatores nacionais ou 
mecanismos equivalentes, nas modalidades 
que considerem adequadas de acordo com 
a sua organização interna, e atendendo à 
necessidade de uma estrutura mínima com 
tarefas identificadas, a fim de avaliar as 
tendências do tráfico de seres humanos, 
medir os resultados das medidas de luta 
contra esse tráfico e apresentar às 
autoridades nacionais competentes 
relatórios periódicos sobre esta matéria.

Or. lt

Alteração 111
Edit Bauer

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 A União Europeia cria, sob a supervisão 
do Comissário responsável pelos Assuntos 
Internos, o cargo de coordenador europeu 
da luta contra o tráfico de seres humanos 
para coordenar a acção e as políticas da 
União neste domínio, incluindo as 
actividades da rede de relatores nacionais, 
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devendo o referido coordenador 
apresentar relatórios ao Parlamento 
Europeu.

Or. en

Alteração 112
Edit Bauer

Proposta de directiva
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) O coordenador europeu da luta 
contra o tráfico de seres humanos elabora 
regularmente um estudo comparativo 
entre os planos de acção nacional sobre o 
tráfico de seres humanos, salientando, em 
particular, as melhores práticas. O estudo 
será apresentado ao Parlamento Europeu, 
aos parlamentos nacionais, à Comissão e 
ao Conselho.

Or. en

Alteração 113
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A presente directiva respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos, em especial, na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e, nomeadamente, a dignidade 
humana, a proibição da escravatura, do 
trabalho forçado e do tráfico de seres 
humanos, a proibição da tortura e das 
penas ou tratamentos desumanos ou 
degradantes, os direitos da criança, o 

(19) A presente directiva respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos, em especial, na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e, nomeadamente, a igualdade 
entre homens e mulheres, a dignidade 
humana, a proibição da escravatura, do 
trabalho forçado e do tráfico de seres 
humanos, a proibição da tortura e das 
penas ou tratamentos desumanos ou 
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direito à liberdade e à segurança, a 
liberdade de expressão e de informação, a 
protecção dos dados pessoais, o direito à 
acção e a um tribunal imparcial e os 
princípios da legalidade e da 
proporcionalidade dos delitos e das penas. 
Em especial, a presente directiva procura 
garantir o pleno respeito por esses direitos 
e princípios e deve ser aplicada em 
conformidade.

degradantes, os direitos da criança, o 
direito à liberdade e à segurança, a 
liberdade de expressão e de informação, a 
protecção dos dados pessoais, o direito à 
acção e a um tribunal imparcial e os 
princípios da legalidade e da 
proporcionalidade dos delitos e das penas. 
Em especial, a presente directiva procura 
garantir o pleno respeito por esses direitos 
e princípios e deve ser aplicada em 
conformidade.

Or. en

Alteração 114
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A presente directiva respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos, em especial, na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e, nomeadamente, a dignidade 
humana, a proibição da escravatura, do 
trabalho forçado e do tráfico de seres 
humanos, a proibição da tortura e das 
penas ou tratamentos desumanos ou
degradantes, os direitos da criança, o 
direito à liberdade e à segurança, a 
liberdade de expressão e de informação, a 
protecção dos dados pessoais, o direito à 
acção e a um tribunal imparcial e os 
princípios da legalidade e da 
proporcionalidade dos delitos e das penas. 
Em especial, a presente directiva procura 
garantir o pleno respeito por esses direitos 
e princípios e deve ser aplicada em 
conformidade.

(19) A presente directiva respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos, em especial, na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e, nomeadamente, a igualdade 
entre homens e mulheres, a dignidade 
humana, a proibição da escravatura, do 
trabalho forçado e do tráfico de seres 
humanos, a proibição da tortura e das 
penas ou tratamentos desumanos ou 
degradantes, os direitos da criança, o 
direito à liberdade e à segurança, a 
liberdade de expressão e de informação, a 
protecção dos dados pessoais, o direito à 
acção e a um tribunal imparcial e os 
princípios da legalidade e da 
proporcionalidade dos delitos e das penas. 
Em especial, a presente directiva procura 
garantir o pleno respeito por esses direitos 
e princípios e deve ser aplicada em 
conformidade.

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

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A presente directiva respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos, em especial, na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e, nomeadamente, a dignidade 
humana, a proibição da escravatura, do 
trabalho forçado e do tráfico de seres 
humanos, a proibição da tortura e das 
penas ou tratamentos desumanos ou 
degradantes, os direitos da criança, o 
direito à liberdade e à segurança, a 
liberdade de expressão e de informação, a 
protecção dos dados pessoais, o direito à 
acção e a um tribunal imparcial e os 
princípios da legalidade e da 
proporcionalidade dos delitos e das penas. 
Em especial, a presente directiva procura 
garantir o pleno respeito por esses direitos 
e princípios e deve ser aplicada em 
conformidade.

(19) A presente directiva respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos, em especial, na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e, nomeadamente, a dignidade 
humana, a igualdade entre os géneros, a 
proibição da escravatura, do trabalho 
forçado e do tráfico de seres humanos, a 
proibição da tortura e das penas ou 
tratamentos desumanos ou degradantes, os 
direitos da criança, o direito à liberdade e à 
segurança, a liberdade de expressão e de 
informação, a protecção dos dados 
pessoais, o direito à acção e a um tribunal 
imparcial e os princípios da legalidade e da 
proporcionalidade dos delitos e das penas. 
Em especial, a presente directiva procura 
garantir o pleno respeito por esses direitos 
e princípios e deve ser aplicada em 
conformidade.

Or. en

Alteração 116
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que os 
seguintes actos intencionais sejam 
puníveis: 
Recrutamento, transporte, transferência, 

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que os 
seguintes actos intencionais sejam 
puníveis: 
Recrutamento, transporte, transferência, 
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acolhimento ou recepção de pessoas, 
incluindo a troca ou a transferência do 
controlo sobre elas exercido, através do 
recurso a ameaças ou à força ou a outras 
formas de coacção, rapto, fraude, engano, 
abuso de poder ou de uma posição de 
vulnerabilidade, ou da oferta ou obtenção 
de pagamentos ou benefícios a fim de 
conseguir o consentimento de uma pessoa 
que exerce controlo sobre outra, para 
efeitos de exploração.

acolhimento ou recepção de pessoas, 
incluindo crianças, grávidas e respectivos 
fetos, a troca ou a transferência do controlo 
sobre elas exercido, através do recurso a 
ameaças ou à força ou a outras formas de 
coacção, rapto, fraude, engano, abuso de 
poder ou de uma posição de 
vulnerabilidade, ou da oferta ou obtenção 
de pagamentos ou benefícios a fim de 
conseguir o consentimento de uma pessoa 
que exerce controlo sobre outra, para 
efeitos de exploração.

Or. en

Alteração 117
Lívia Járóka

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A exploração inclui, no mínimo, a 
exploração da prostituição de outrem ou 
outras formas de exploração sexual, o 
trabalho ou serviços forçados, incluindo a 
mendicidade, a escravatura ou práticas 
equiparáveis, a servidão, a exploração de 
actividades criminosas, bem como a 
remoção de órgãos.

3. A exploração inclui, no mínimo, a 
exploração da prostituição de outrem ou 
outras formas de exploração sexual, o 
trabalho ou serviços forçados, incluindo a 
mendicidade e a utilização de uma pessoa 
dependente, vítima de tráfico para a 
mendicidade, independentemente da sua 
relação com os perpetradores, a 
escravatura ou práticas equiparáveis, a 
servidão, a exploração de actividades 
criminosas, bem como a remoção de 
órgãos.

Or. en
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Alteração 118
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A exploração inclui, no mínimo, a 
exploração da prostituição de outrem ou 
outras formas de exploração sexual, o 
trabalho ou serviços forçados, incluindo a 
mendicidade, a escravatura ou práticas 
equiparáveis, a servidão, a exploração de 
actividades criminosas, bem como a 
remoção de órgãos.

3. A exploração inclui, no mínimo, a 
exploração da prostituição de outrem ou 
outras formas de exploração sexual, o 
trabalho ou serviços forçados, incluindo a 
mendicidade, a escravatura ou práticas 
equiparáveis, a servidão, a exploração de 
actividades criminosas, a remoção de 
órgãos e a venda de crianças e fetos para 
a adopção ilegal.

Or. en

Alteração 119
Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A exploração inclui, no mínimo, a 
exploração da prostituição de outrem ou 
outras formas de exploração sexual, o 
trabalho ou serviços forçados, incluindo a 
mendicidade, a escravatura ou práticas 
equiparáveis, a servidão, a exploração de 
actividades criminosas, bem como a 
remoção de órgãos.

3. A exploração de mulheres, homens e 
pessoas com menos de 18 anos inclui, no 
mínimo, a exploração da prostituição de 
outrem ou outras formas de exploração 
sexual, o trabalho ou serviços forçados, 
incluindo a mendicidade, a escravatura ou 
práticas equiparáveis, a servidão, a 
exploração de actividades criminosas, bem 
como a remoção de órgãos.

Or. en

Justificação

Muitas vítimas de exploração, especialmente no caso do trabalho forçado, também são 
homens e jovens, por isso há que destacar que a definição de exploração de não deve estar 
relacionada com o género.
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Alteração 120
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A exploração inclui, no mínimo, a 
exploração da prostituição de outrem ou 
outras formas de exploração sexual, o 
trabalho ou serviços forçados, incluindo a 
mendicidade, a escravatura ou práticas 
equiparáveis, a servidão, a exploração de 
actividades criminosas, bem como a 
remoção de órgãos.

3. A exploração inclui, no mínimo, a 
exploração da prostituição de outrem ou 
outras formas de exploração sexual, o 
trabalho ou serviços forçados, incluindo a 
mendicidade, adopção ilegal, a escravatura 
ou práticas equiparáveis, a servidão, a 
exploração de actividades criminosas, 
nomeadamente crimes relacionados com 
a droga, pequenos delitos, etc., bem como 
a remoção de órgãos, ou o tráfico para fins 
de casamento ou de casamentos forçados.

Or. en

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

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A exploração inclui, no mínimo, a 
exploração da prostituição de outrem ou 
outras formas de exploração sexual, o 
trabalho ou serviços forçados, incluindo a 
mendicidade, a escravatura ou práticas 
equiparáveis, a servidão, a exploração de 
actividades criminosas, bem como a 
remoção de órgãos.

3. A exploração inclui, no mínimo, a 
exploração da prostituição de outrem ou 
outras formas de exploração sexual, o 
trabalho ou serviços forçados, incluindo a 
mendicidade, a escravatura ou práticas 
equiparáveis, a servidão, a exploração de 
actividades criminosas, bem como a 
remoção de órgãos, células, tecidos e 
partes do corpo.

Or. en
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Justificação

Afigura-se assisado incluir a remoção células, tecidos e partes do corpo na definição de 
“exploração”.

Alteração 122
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O consentimento de uma vítima do 
tráfico de seres humanos em relação à sua 
exploração, tentada ou consumada, é 
irrelevante se tiverem sido utilizados 
quaisquer dos meios indicados no n.° 1.

4. O consentimento de uma vítima do 
tráfico de seres humanos em relação à sua 
exploração, tentada ou consumada, é 
sempre irrelevante. 

Or. en

Alteração 123
Georgios Papanikolaou

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que o comportamento referido 
no n.° 1 envolver uma criança, deve ser 
considerado um crime punível de tráfico de 
seres humanos, ainda que não tenha sido 
utilizado nenhum dos meios mencionados 
no n.° 1.

5. Sempre que o comportamento referido 
no n.° 1 envolver uma criança, ou uma 
pessoa que sofra, de forma temporária ou 
permanente, de graves distúrbios mentais 
ou psicológicos, que afectem a sua 
autonomia, deve ser considerado um crime 
punível de tráfico de seres humanos, ainda 
que não tenha sido utilizado nenhum dos 
meios mencionados no n.° 1.

Or. en
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Alteração 124
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Para efeitos da presente Directiva, 
"guardião" é a pessoa designada pelas 
autoridades competentes para patrocinar 
e representar um menor não 
acompanhado, com vista a salvaguardar 
os superiores interesses da criança, e 
"representante legal" é a pessoa 
designada pelas autoridades competentes 
para actuar em representação legal da 
criança, sempre que necessário.

Or. en

Alteração 125
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva
Artigo 4.°

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que os 
crimes referidos no artigo 2.º sejam 
puníveis com penas máximas de, pelo 
menos, cinco anos de prisão. 
2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que os 
crimes referidos no artigo 2.° sejam 
puníveis com penas máximas de, pelo 
menos, dez anos de prisão, sempre que 
tenham sido cometidos em qualquer das 
seguintes circunstâncias: 
(a) O crime tiver sido cometido por um 
funcionário público em relação com o 
exercício das suas funções;
(b) O crime tiver sido cometido contra 
uma vítima particularmente vulnerável, o 

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que sejam 
administradas as penas adequadas. Os 
Estados-Membros são livres de 
estabelecer as sanções de acordo com a 
especificidade da vertente penal dos 
respectivos ordenamentos jurídicos. 
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que, no contexto da presente directiva, 
inclui no mínimo as vítimas infantis e os 
adultos particularmente vulneráveis em 
razão de gravidez, estado de saúde ou 
incapacidade; 
(c) O crime tiver sido cometido no quadro 
de uma organização criminosa, na 
acepção da Decisão-Quadro 
2008/841/JAI;
(d) O crime tiver posto em perigo a vida 
da vítima e tiver sido praticado com dolo 
ou negligência grave; 
(e) O crime tiver sido cometido com 
especial violência ou ter causado à vítima 
danos particularmente graves.
3. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que os 
crimes referidos no artigo 3.º sejam 
puníveis com penas efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas, que possam 
dar origem a entrega. 

Or. en

Justificação

A harmonização das sanções é inaceitável, motivo por que deverá continuar sob a alçada do 
princípio da subsidiariedade. 

Alteração 126
Lívia Járóka

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O crime tiver sido cometido contra uma
vítima particularmente vulnerável, o que, 
no contexto da presente directiva, inclui no 
mínimo as vítimas infantis e os adultos 
particularmente vulneráveis em razão de 
gravidez, estado de saúde ou incapacidade;

b) O crime tiver sido cometido contra uma 
vítima particularmente vulnerável, o que, 
no contexto da presente directiva, inclui no 
mínimo as vítimas infantis e os adultos 
particularmente vulneráveis em razão de 
género, gravidez, estado de saúde, 
incapacidade, ou se a vítima tiver sido 
submetida à administração forçada de 
drogas/medicamentos, a tortura, violação 
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ou outras formas graves de violência 
psicológica, física ou sexual;

Or. en

Alteração 127
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O crime tiver sido cometido contra uma 
vítima particularmente vulnerável, o que, 
no contexto da presente directiva, inclui no 
mínimo as vítimas infantis e os adultos 
particularmente vulneráveis em razão de 
gravidez, estado de saúde ou incapacidade; 

b) O crime tiver sido cometido contra uma 
vítima particularmente vulnerável, o que, 
no contexto da presente directiva, inclui no 
mínimo as vítimas infantis e os adultos 
particularmente vulneráveis em razão do 
sexo, de gravidez, estado de saúde, 
incapacidade ou estatuto migratório;

Or. en

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

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O crime tiver sido cometido contra uma 
vítima particularmente vulnerável, o que, 
no contexto da presente directiva, inclui no 
mínimo as vítimas infantis e os adultos 
particularmente vulneráveis em razão de 
gravidez, estado de saúde ou incapacidade; 

b) O crime tiver sido cometido contra uma 
vítima particularmente vulnerável, o que, 
no contexto da presente directiva, inclui no 
mínimo as vítimas infantis e os adultos 
particularmente vulneráveis em razão do 
sexo, de gravidez, estado de saúde,
incapacidade ou estatuto migratório;

Or. en
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Alteração 129
Georgios Papanikolaou

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O crime tiver sido cometido contra uma 
vítima particularmente vulnerável, o que, 
no contexto da presente directiva, inclui no 
mínimo as vítimas infantis e os adultos 
particularmente vulneráveis em razão de 
gravidez, estado de saúde ou incapacidade;

b) O crime tiver sido cometido contra uma 
vítima particularmente vulnerável, o que, 
no contexto da presente directiva, inclui no 
mínimo as vítimas infantis e os adultos 
particularmente vulneráveis em razão de 
gravidez, estado de saúde ou incapacidade 
mental ou física;

Or. en

Alteração 130
Georgios Papanikolaou

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O crime tiver posto em perigo a vida da 
vítima e tiver sido praticado com dolo ou 
negligência grave;

d) O crime tiver posto em perigo a vida da 
vítima e tiver sido praticado com dolo ou 
negligência;

Or. en

Alteração 131
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O crime tiver sido cometido com 
especial violência ou ter causado à vítima 
danos particularmente graves.

e) O crime tiver sido cometido com 
especial violência, inclusive violência 
exercida por um homem sobre uma 
mulher, ou ter causado à vítima danos 
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particularmente graves.

Or. en

Alteração 132
Edit Bauer

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para garantir que 
as receitas e os lucros dos crimes referidos 
na presente Directiva sejam apreendidos e 
confiscados.

Or. en

Alteração 133
Emine Bozkurt

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para garantir que 
as receitas e os lucros dos crimes referidos 
na presente Directiva sejam apreendidos e 
confiscados. A este respeito, é essencial 
manter, quer uma estreita cooperação 
transfronteiriça entre as autoridades 
policiais, judiciais e financeiras dos 
Estados-Membros, quer uma estreita 
cooperação com a Europol e a Eurojust.

Or. en
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Alteração 134
Edit Bauer

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para garantir que 
as receitas e os lucros apreendidos e 
confiscados em conformidade com a 
presente Directiva sejam utilizados para 
financiar a protecção e assistência 
prestadas às vítimas, incluindo a 
respectiva indemnização e as actividades 
policiais de combate ao tráfico de seres 
humanos.

Or. en

Alteração 135
Salvatore Iacolino

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No caso de disposições como as que 
prevêem a apreensão e o confisco de bens 
pertencentes ao autor do delito, os 
Estados-Membros adoptam medidas 
destinadas a facilitar a utilização desses 
recursos para fins educativos e 
assistenciais. As receitas podem ser 
reservadas para a assistência financeira 
às vítimas. 

Or. it

Justificação

As vítimas dos crimes podem receber assistência por via da reserva, em seu benefício, do 
produto da venda dos bens apreendidos ou confiscados.
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Alteração 136
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
pessoas colectivas possam ser consideradas 
responsáveis pelos crimes referidos nos 
artigos 2.° e 3.° que tenham sido cometidos 
em seu benefício por qualquer pessoa, 
agindo a título individual ou como membro 
de um órgão da pessoa colectiva e que nela 
ocupe uma posição dirigente com base:

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias e são responsáveis 
pela garantia de que as pessoas colectivas 
possam ser consideradas responsáveis 
pelos crimes referidos nos artigos 2.° e 3.° 
que tenham sido cometidos em seu 
benefício por qualquer pessoa, agindo a 
título individual ou como membro de um 
órgão da pessoa colectiva e que nela ocupe 
uma posição dirigente com base:

Or. en

Alteração 137
Georgios Papanikolaou

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Em qualquer outra pessoa que 
tenha agido sob as ordens de qualquer 
uma das pessoas supracitadas;

Or. en
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Alteração 138
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros adoptam as 
medidas necessárias para garantir a 
satisfação do direito da vítima a uma 
indemnização efectiva do dano, mesmo 
que o responsável do ponto de vista penal 
não possua bens passíveis de execução.

Or. en

Alteração 139
Edit Bauer

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para garantir que 
as receitas e os lucros dos crimes referidos 
na presente Directiva sejam apreendidos e 
confiscados.

Or. en

Alteração 140
Edit Bauer

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para garantir que 
as receitas e os lucros apreendidos e 
confiscados em conformidade com a 
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presente Directiva sejam utilizados para 
financiar a protecção e assistência 
prestadas às vítimas, incluindo a 
respectiva indemnização e as actividades 
policiais de combate ao tráfico de seres 
humanos.

Or. en

Alteração 141
Edit Bauer

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem, de acordo 
com os princípios de base do seu sistema 
jurídico, prever a possibilidade de não 
instaurar processos penais nem aplicar 
sanções às vítimas de tráfico de seres 
humanos pela sua participação em 
actividades criminosas que tenham sido 
forçadas a cometer como consequência 
directa de estarem submetidas a qualquer 
dos actos referidos no artigo 2.º.

Os Estados-Membros não devem instaurar 
processos penais, nem aplicar sanções às 
vítimas de tráfico de seres humanos, pela 
sua participação em infracções à 
legislação nacional em matéria de 
prostituição ou imigração e/ou pela sua 
participação em outras actividades ilegais
que tenham sido forçadas a cometer como 
consequência directa de estarem 
submetidas a qualquer dos actos referidos 
no artigo 2.º.

Or. en

Alteração 142
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem, de acordo 
com os princípios de base do seu sistema 
jurídico, prever a possibilidade de não 
instaurar processos penais nem aplicar 
sanções às vítimas de tráfico de seres 

Os Estados-Membros não devem, de 
acordo com os princípios de base do seu 
sistema jurídico, instaurar processos 
penais, nem aplicar sanções às vítimas de 
tráfico de seres humanos, pela sua 
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humanos pela sua participação em 
actividades criminosas que tenham sido 
forçadas a cometer como consequência 
directa de estarem submetidas a qualquer 
dos actos referidos no artigo 2.º.

participação em actividades criminosas que 
tenham sido forçadas a cometer como 
consequência directa de estarem 
submetidas a qualquer dos actos referidos 
no artigo 2.º.

Or. en

Alteração 143
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que a investigação ou a acção penal contra 
os crimes referidos nos artigos 2.º e 3.º não 
estão dependentes de queixa ou acusação 
por parte da vítima e que a acção penal 
pode prosseguir mesmo que a vítima retire 
as suas declarações.

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que a investigação ou a acção penal contra 
os crimes referidos nos artigos 2.º e 3.º não 
estão dependentes de queixa ou acusação 
por parte da vítima e que a acção penal 
pode prosseguir mesmo que a vítima retire 
as suas declarações. Neste caso, haverá 
que promover e/ou reforçar as medidas de 
assistência e protecção mais adequadas.

Or. en

Alteração 144
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que a investigação ou a acção penal contra 
os crimes referidos nos artigos 2.º e 3.º não 
estão dependentes de queixa ou acusação 
por parte da vítima e que a acção penal 
pode prosseguir mesmo que a vítima retire 
as suas declarações. 

1. Nos termos da suas próprias legislações 
nacionais, os Estados-Membros devem 
garantir que a investigação ou a acção 
penal contra os crimes referidos nos 
artigos 2.º e 3.º não estão dependentes de 
queixa ou acusação por parte da vítima e 
que a acção penal pode prosseguir mesmo 
que a vítima retire as suas declarações. 
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Or. en

Alteração 145
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir a acção 
penal contra qualquer crime referido nos 
artigos 2.° e 3.° durante um prazo 
suficiente depois de a vítima ter atingido a 
maioridade.

2. Nos termos das suas próprias 
legislações nacionais, os 
Estados-Membros devem tomar as medidas 
necessárias para permitir a acção penal 
contra qualquer crime referido nos 
artigos 2.° e 3.° durante um prazo 
suficiente depois de a vítima ter atingido a 
maioridade.

Or. en

Alteração 146
Edit Bauer

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para garantir que 
as provas sejam recolhidas e protegidas 
sem demora, nomeadamente através da 
gravação em vídeo do depoimento das 
vítimas.

Or. en
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Alteração 147
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
pessoas, unidades ou serviços responsáveis 
pela investigação ou acção penal contra os 
crimes referidos nos artigos 2.° e 3.° 
recebem a formação adequada.

3. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
pessoas, unidades ou serviços responsáveis 
pela investigação ou acção penal contra os 
crimes referidos nos artigos 2.° e 3.° 
recebam formação nos domínios dos 
Direitos Humanos, dos direitos das 
mulheres e da igualdade de género.

Or. en

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

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
pessoas, unidades ou serviços responsáveis 
pela investigação ou acção penal contra os 
crimes referidos nos artigos 2.° e 3.° 
recebem a formação adequada.

3. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
pessoas, unidades ou serviços responsáveis 
pela investigação ou acção penal contra os 
crimes referidos nos artigos 2.° e 3.° 
recebam formação nos domínios dos 
Direitos Humanos, dos direitos das 
mulheres e da igualdade de género.

Or. en
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Alteração 149
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
pessoas, unidades ou serviços responsáveis 
pela investigação ou acção penal contra os 
crimes referidos nos artigos 2.° e 3.° 
recebem a formação adequada.

3. Nos termos das suas próprias 
legislações nacionais, os 
Estados-Membros devem tomar as medidas 
necessárias para garantir que as pessoas, 
unidades ou serviços responsáveis pela 
investigação ou acção penal contra os 
crimes referidos nos artigos 2.° e 3.° 
recebem a formação adequada.

Or. en

Alteração 150
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
pessoas, unidades ou serviços responsáveis 
pela investigação ou acção penal contra os 
crimes referidos nos artigos 2.° e 3.° 
tenham acesso a instrumentos de 
investigação eficazes, à semelhança dos 
que são utilizados nos casos de 
criminalidade organizada e outros crimes 
graves. 

4. Nos termos das suas próprias 
legislações nacionais, os 
Estados-Membros devem tomar as medidas 
necessárias para garantir que as pessoas, 
unidades ou serviços responsáveis pela 
investigação ou acção penal contra os 
crimes referidos nos artigos 2.° e 3.° 
tenham acesso a instrumentos de 
investigação eficazes, à semelhança dos 
que são utilizados nos casos de 
criminalidade organizada e outros crimes 
graves.

Or. en
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Alteração 151
Salvatore Iacolino

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias à instauração de 
acções judiciais contra os delitos referidos 
nos artigos 2.º e 3.º por meio de 
investigações conjuntas, da coordenação 
de procedimentos penais e da prestação de 
assistência recíproca, em concertação 
com a Europol e a Eurojust. 

Or. it

Justificação

Dada a natureza muitas vezes transnacional dos delitos em causa, será necessário que haja 
cooperação entre os Estados-Membros, a Europol e a Eurojust, para que os infractores 
sejam processados.

Alteração 152
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para determinar a sua 
competência relativamente aos crimes 
referidos nos artigos 2.° e 3.°, sempre que:

1. Nos termos das suas próprias 
legislações nacionais, os 
Estados-Membros devem tomar as medidas 
necessárias para determinar a sua 
competência relativamente aos crimes 
referidos nos artigos 2.° e 3.°, sempre que:

Or. en
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Alteração 153
Salvatore Iacolino

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O autor do crime tenha a nacionalidade 
desse país ou resida habitualmente no seu 
território;

b) O autor do crime tenha a nacionalidade 
desse país, resida habitualmente ou se 
encontre presente, seja a que título for, no 
seu território;

Or. it

Justificação

Há que aditar o conceito da presença do autor do crime no território de um Estado-Membro 
ao conceito de residência habitual, a fim de que a jurisdição dos Estados-Membros possa ser 
legitimamente alargada aos casos citados na proposta, em prol da defesa dos interesses da 
vítima do acto criminoso.

Alteração 154
Salvatore Iacolino

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O crime tenha sido cometido contra um 
nacional desse país ou contra uma pessoa 
que resida habitualmente no seu território; 
ou

c) O crime tenha sido cometido contra um 
nacional desse país ou contra uma pessoa 
presente ou que resida habitualmente no 
seu território; ou

Or. it

Justificação

Há que aditar o conceito da presença do autor do crime no território de um Estado-Membro 
ao conceito de residência habitual, a fim de que a jurisdição dos Estados-Membros possa ser 
legitimamente alargada aos casos citados na proposta, em prol da defesa dos interesses da 
vítima do acto criminoso.
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Alteração 155
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que seja 
prestada assistência e apoio às vítimas 
antes, durante e, por um período adequado, 
após o processo penal, a fim de lhes 
permitir exercer os direitos estabelecidos 
na Decisão-Quadro 2001/220/JAI, de 15 de 
Março de 2001, relativa ao estatuto da 
vítima em processo penal, bem como na 
presente directiva.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias e julgadas 
apropriadas pelos respectivos Governos 
nacionais para garantir que seja prestada 
assistência e apoio às vítimas antes, 
durante e, por um período adequado, após 
o processo penal, a fim de lhes permitir 
exercer os direitos estabelecidos na 
Decisão-Quadro 2001/220/JAI, de 15 de 
Março de 2001, relativa ao estatuto da 
vítima em processo penal, bem como na 
presente directiva.

Or. en

Alteração 156
Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que uma 
pessoa receba assistência e apoio logo que 
as autoridades competentes tenham 
indicação de que a pessoa em causa poderá 
ter sido objecto de um crime referido nos 
artigos 2.º e 3.º.

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que uma 
pessoa receba assistência e apoio logo que 
as autoridades competentes tenham 
indicação de que a pessoa em causa poderá 
ter sido objecto de um crime referido nos 
artigos 2.º e 3.º. As vítimas de tráfico de 
seres humanos têm direito a ter 
assistência, protecção e acesso a um título 
de residência temporária, 
independentemente da sua disponibilidade 
para cooperar no processo penal.

Or. en
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Justificação

Por razões de segurança, as vítimas devem ser objecto de protecção e receber, se necessário, 
um título de residência temporária para o tempo que durar o processo penal.

Alteração 157
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para estabelecer os 
mecanismos adequados que permitam 
proceder a uma identificação rápida e a 
prestar apoio às vítimas, em colaboração 
com as organizações de apoio pertinentes.

4. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para estabelecer os 
mecanismos adequados que permitam 
proceder a uma identificação rápida e a 
prestar apoio às vítimas, em colaboração 
com as organizações de apoio pertinentes, 
incluindo as organizações não 
governamentais reconhecidas e activas 
neste domínio. Tais medidas incluem o 
apoio ao desenvolvimento de protocolos 
globais da União Europeia para a 
identificação das vítimas do tráfico de 
seres humanos mediante o intercâmbio de 
práticas de excelência entre todos os 
intervenientes de relevo, nomeadamente 
os serviços de assistência social públicos e 
privados.

Or. en

Alteração 158
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para estabelecer os 
mecanismos adequados que permitam 
proceder a uma identificação rápida e a 

4. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para estabelecer os 
mecanismos adequados que permitam 
proceder a uma identificação rápida e a 
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prestar apoio às vítimas, em colaboração 
com as organizações de apoio pertinentes. 

prestar apoio às vítimas, em colaboração 
com as organizações de apoio pertinentes. 
Os Estados-Membros devem colaborar 
estreitamente com as organizações da 
sociedade civil, incluindo as que prestam 
serviços às vítimas de tráfico de seres 
humanos, de violência exercida pelos 
homens sobre as mulheres e de diferentes 
formas de exploração, sem esquecer a 
exploração de carácter sexual.

Or. en

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

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para estabelecer os 
mecanismos adequados que permitam 
proceder a uma identificação rápida e a 
prestar apoio às vítimas, em colaboração 
com as organizações de apoio pertinentes.

4. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para estabelecer os 
mecanismos adequados que permitam 
proceder a uma identificação rápida e a 
prestar apoio às vítimas, em colaboração 
com as organizações de apoio pertinentes. 
Os Estados-Membros devem colaborar 
estreitamente com as organizações da 
sociedade civil, incluindo as que prestam 
serviços às vítimas de tráfico de seres 
humanos, de violência exercida pelos 
homens sobre as mulheres e de diferentes 
formas de exploração, sem esquecer a 
exploração de carácter sexual.

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

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para estabelecer os 
mecanismos adequados que permitam 
proceder a uma identificação rápida e a 
prestar apoio às vítimas, em colaboração 
com as organizações de apoio pertinentes. 

4. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para estabelecer os 
mecanismos adequados que permitam 
proceder a uma identificação rápida e a 
prestar apoio às vítimas, em colaboração 
com as organizações de apoio pertinentes, 
incluindo as que prestam serviços às 
vítimas de tráfico de seres humanos, de 
violência exercida pelos homens sobre as 
mulheres e de diferentes formas de 
exploração.

Or. en

Alteração 161
Judith Sargentini

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para estabelecer os 
mecanismos adequados que permitam 
proceder a uma identificação rápida e a 
prestar apoio às vítimas, em colaboração 
com as organizações de apoio pertinentes. 

4. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para estabelecer os 
mecanismos adequados que permitam 
proceder a uma identificação rápida e a 
prestar apoio às vítimas, incluindo um 
período de reflexão e recuperação para 
que as vítimas possam libertar-se do 
trauma infligido pelo autores do crime,
em colaboração com as organizações de 
apoio pertinentes. 

Or. en

Justificação

O apoio às vítimas de tráfico de seres humanos deve ter em conta o facto de que a violação 
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das vítimas é, tanto de ordem física, como psicológica, e que a vítima precisa de tempo para 
recuperar, antes de estar em condições de prestar declarações e de depor como testemunha.

Alteração 162
Judith Sargentini

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Logo que as autoridades competentes 
de um Estado-Membro tomem 
conhecimento de que uma pessoa é vítima 
de tráfico de seres humanos, ponderam a 
emissão de um título de residência, em 
conformidade com as disposições 
previstas na Directiva 2004/81/CE do 
Conselho relativa ao título de residência 
concedido aos nacionais de países 
terceiros que sejam vítimas do tráfico de 
seres humanos ou objecto de uma acção 
de auxílio à imigração ilegal, e que 
cooperem com as autoridades 
competentes.

Or. en

Justificação

O facto de a Directiva 2004/81/CE existir deve ser explicitamente mencionado no presente 
artigo, que se refere à assistência e protecção das vítimas de tráfico de seres humanos.

Alteração 163
Emine Bozkurt

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros prevêem um 
mecanismo de encaminhamento, através 
do qual as entidades estatais dirigem as 
vítimas de tráfico de seres humanos para 
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as agências e organizações de apoio, a fim 
de que as vítimas sejam identificadas e 
recebam os cuidados e a assistência de 
que carecem. Esta diligência incluirá a 
adopção de todas as medidas necessárias 
para auxiliar as pessoas que careçam de 
protecção internacional, nos termos dos 
artigos 9.º e 15.º da Directiva 2004/83/CE 
do Conselho, de 29 de Abril de 2004, que 
estabelece normas mínimas relativas às 
condições a preencher por nacionais de 
países terceiros ou apátridas para 
poderem beneficiar do estatuto de 
refugiado ou de pessoa que, por outros 
motivos, necessite de protecção 
internacional, bem como relativas ao 
respectivo estatuto, e relativas ao 
conteúdo da protecção concedida1, 
garantindo a cooperação entre as 
autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei e as autoridades nacionais em 
matéria de asilo;

__________
1 JO L 304 de 30.9.2004, p. 12.

Or. en

Alteração 164
Emine Bozkurt

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Os Estados-Membros asseguram a 
sustentabilidade das organizações de 
apoio e dos prestadores de serviços 
independentes que trabalham com as 
vítimas de tráfico de seres humanos e 
promovem, em colaboração com o 
Coordenador Anti-Tráfico da União 
Europeia, a criação de uma rede pan-
-europeia de organizações que trabalham 
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directamente no âmbito da assistência e 
do apoio às vítimas.

Or. en

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

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As medidas de assistência e apoio 
referidas no n.º 2 devem ser prestadas 
numa base consensual e informada, 
devendo incluir, pelo menos, um nível de 
vida que possa assegurar a subsistência das 
vítimas, nomeadamente o seu alojamento 
condigno e seguro e assistência material, 
bem como o tratamento médico necessário, 
incluindo assistência psicológica, o 
aconselhamento e informação numa língua 
que compreendam, a tradução e 
interpretação, quando necessárias, e o 
acesso à educação das crianças. Os 
Estados-Membros devem atender às 
vítimas com necessidades especiais.

5. As medidas de assistência e apoio 
referidas no n.º 2 e no n.º 3 devem ser 
prestadas numa base consensual e 
informada, devendo incluir, pelo menos, 
um título de residência permanente e um 
nível de vida que possa assegurar a 
subsistência das vítimas, nomeadamente o 
seu alojamento condigno e seguro e 
assistência material, bem como o 
tratamento médico necessário, incluindo 
assistência psicológica, o aconselhamento e
informação numa língua que 
compreendam, a tradução e interpretação, 
quando necessárias, e o acesso à educação 
das crianças. Os Estados-Membros devem 
atender às vítimas com necessidades 
especiais.

Or. en

Alteração 166
Anna Záborská

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As medidas de assistência e apoio 
referidas no n.º 2 devem ser prestadas 
numa base consensual e informada, 

5. As medidas de assistência e apoio 
referidas no n.º 2 devem ser prestadas 
numa base consensual e informada, 
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devendo incluir, pelo menos, um nível de 
vida que possa assegurar a subsistência das 
vítimas, nomeadamente o seu alojamento 
condigno e seguro e assistência material, 
bem como o tratamento médico necessário, 
incluindo assistência psicológica, o 
aconselhamento e informação numa língua 
que compreendam, a tradução e 
interpretação, quando necessárias, e o 
acesso à educação das crianças. Os 
Estados-Membros devem atender às 
vítimas com necessidades especiais.

devendo incluir, pelo menos, um nível de 
vida que possa assegurar a subsistência das 
vítimas, nomeadamente o seu alojamento 
condigno e seguro e assistência material, 
bem como o tratamento médico necessário, 
a assistência psicológica e espiritual, o 
aconselhamento e informação numa língua 
que compreendam, a tradução e 
interpretação, quando necessárias, e o 
acesso à educação das crianças. Os 
Estados-Membros devem atender às 
vítimas com necessidades especiais.

Or. en

Justificação

A assistência de ordem espiritual é um dos elementos que, a par de outros mencionados na 
disposição em causa, pode contribuir para uma assistência e um apoio eficazes às vítimas de 
tráfico de seres humanos.

Alteração 167
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As medidas de assistência e apoio 
referidas no n.º 2 devem ser prestadas 
numa base consensual e informada, 
devendo incluir, pelo menos, um nível de 
vida que possa assegurar a subsistência das 
vítimas, nomeadamente o seu alojamento 
condigno e seguro e assistência material, 
bem como o tratamento médico necessário, 
incluindo assistência psicológica, o 
aconselhamento e informação numa língua 
que compreendam, a tradução e 
interpretação, quando necessárias, e o 
acesso à educação das crianças. Os 
Estados-Membros devem atender às 
vítimas com necessidades especiais.

5. As medidas de assistência e apoio 
referidas no n.º 2 devem ser prestadas 
numa base consensual e informada, 
devendo incluir, pelo menos, um nível de 
vida que possa assegurar a subsistência das 
vítimas, nomeadamente o seu alojamento 
condigno e seguro e assistência material, 
bem como o tratamento médico necessário, 
incluindo assistência psicológica, o 
aconselhamento e informação numa língua 
e num formato que compreendam, a 
tradução e interpretação, quando 
necessárias, e o acesso à educação das 
crianças. Os Estados-Membros devem 
atender às vítimas com necessidades 
especiais.



AM\823510PT.doc 83/115 PE445701v01-00

PT

Or. en

Alteração 168
Emine Bozkurt

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros garantem o 
retorno seguro das pessoas vítimas de 
tráfico de seres humanos, tanto pelo 
Estado de acolhimento, como pelo Estado 
de origem. As pessoas vítimas de tráfico 
de seres humanos devem dispor de 
alternativas ao repatriamento, nos casos 
em que seja razoável concluir que esse 
repatriamento constituiria um risco grave 
para a sua segurança e/ou em que há 
sérios riscos de voltarem a ser traficadas 
após o regresso. 

Or. en

Alteração 169
Eva-Britt Svensson

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que as 
vítimas do tráfico de seres humanos têm 
acesso ao aconselhamento jurídico e 
patrocínio judiciário, incluindo para efeitos 
de pedir indemnizações. A representação 
judiciária será gratuita quando a vítima não 
dispuser de recursos financeiros 
suficientes. O disposto neste número não 
prejudica a aplicação do artigo 14.°, n.° 2, 
quando a vítima for uma criança.  

2. Os Estados-Membros garantem que as 
vítimas do tráfico de seres humanos têm 
acesso ao aconselhamento jurídico e 
patrocínio judiciário, incluindo para efeitos 
de pedir indemnizações. A representação 
judiciária será gratuita quando a vítima não 
dispuser de recursos financeiros 
suficientes. Os Estados-Membros 
instituem um fundo de compensação para 
as vítimas de crimes, por intermédio do 
qual todas as vítimas de tráfico seres 
humanos poderão obter uma 
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compensação financeira. Os bens 
apreendidos dos traficantes devem 
alimentar esse fundo. O disposto neste 
número não prejudica a aplicação do artigo 
14.°, n.° 2, quando a vítima for uma 
criança. 

Or. en

Justificação

A presente alteração visa reforçar a protecção, a assistência e o apoio às vítimas.

Alteração 170
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que as 
vítimas do tráfico de seres humanos têm 
acesso ao aconselhamento jurídico e 
patrocínio judiciário, incluindo para efeitos 
de pedir indemnizações. A representação 
judiciária será gratuita quando a vítima 
não dispuser de recursos financeiros 
suficientes. O disposto neste número não 
prejudica a aplicação do artigo 14.°, n.° 2, 
quando a vítima for uma criança.

2. Os Estados-Membros garantem que as 
vítimas do tráfico de seres humanos têm 
acesso ao aconselhamento jurídico e 
patrocínio judiciário, incluindo para efeitos 
de pedir indemnizações. O disposto neste 
número não prejudica a aplicação do artigo 
14.°, n.° 2, quando a vítima for uma 
criança.

Or. lt

Alteração 171
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que as 
vítimas do tráfico de seres humanos têm 

2. Os Estados-Membros garantem que as 
vítimas do tráfico de seres humanos têm 



AM\823510PT.doc 85/115 PE445701v01-00

PT

acesso ao aconselhamento jurídico e 
patrocínio judiciário, incluindo para efeitos 
de pedir indemnizações. A representação 
judiciária será gratuita quando a vítima não 
dispuser de recursos financeiros 
suficientes. O disposto neste número não 
prejudica a aplicação do artigo 14.°, n.° 2, 
quando a vítima for uma criança.

acesso ao aconselhamento jurídico e 
patrocínio judiciário, incluindo para efeitos 
de pedir indemnizações e receber salários 
retidos. A representação judiciária será 
gratuita quando a vítima não dispuser de 
recursos financeiros suficientes. O disposto 
neste número não prejudica a aplicação do 
artigo 14.°, n.° 2, quando a vítima for uma 
criança.

Or. en

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

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que as 
vítimas do tráfico de seres humanos têm 
acesso ao aconselhamento jurídico e 
patrocínio judiciário, incluindo para efeitos 
de pedir indemnizações. A representação 
judiciária será gratuita quando a vítima não 
dispuser de recursos financeiros 
suficientes. O disposto neste número não 
prejudica a aplicação do artigo 14.°, n.° 2, 
quando a vítima for uma criança. 

2. Os Estados-Membros garantem que as 
vítimas do tráfico de seres humanos têm 
acesso ao aconselhamento jurídico e 
patrocínio judiciário, incluindo para efeitos 
de pedir indemnizações e receber salários 
retidos. A representação judiciária será 
gratuita quando a vítima não dispuser de 
recursos financeiros suficientes. O disposto 
neste número não prejudica a aplicação do 
artigo 14.°, n.° 2, quando a vítima for uma 
criança.

Or. en

Alteração 173
Edit Bauer

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros estabelecem 
mecanismos de compensação das vítimas 
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de tráfico de seres humanos, 
independentemente do facto de o produto 
do crime ter sido, ou não, apreendido.

Or. en

Alteração 174
Edit Bauer

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo dos direitos da defesa, os 
Estados-Membros devem permitir, se tal 
for necessário e conforme aos princípios 
de base do seu sistema jurídico, que a 
identidade das vítimas particularmente 
vulneráveis que deponham como 
testemunhas não seja divulgada.

3. Sem prejuízo dos direitos da defesa, os 
Estados-Membros devem tomar todas as 
medidas que visem garantir o mais alto 
nível de protecção das vítimas do tráfico 
de seres humanos que deponham como 
testemunhas, nomeadamente a utilização 
da videoconferência. Esta protecção deve 
de igual modo assegurar que a identidade 
das vítimas particularmente vulneráveis 
que deponham como testemunhas não seja 
divulgada.

Or. en

Alteração 175
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que as vítimas de tráfico de seres humanos 
recebem protecção adequada, com base 
numa avaliação individual dos riscos, 
tendo nomeadamente acesso a programas 
de protecção de testemunhas ou a outras 
medidas semelhantes, se tal se afigurar 
adequado e de acordo com as condições 

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que as vítimas de tráfico de seres humanos 
recebem protecção adequada, com base 
numa avaliação individual dos riscos, 
tendo nomeadamente acesso a programas 
de protecção de testemunhas ou a outras 
medidas semelhantes, se tal se afigurar 
adequado e de acordo com as condições 
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definidas na legislação nacional. definidas na legislação nacional. Os 
Estados-Membros garantem igualmente a 
protecção das organizações não-
governamentais vocacionadas para a 
recepção e o apoio às vítimas de tráfico de 
seres humanos relativamente às 
retaliações, ameaças e intimidações que 
lhes sejam dirigidas, de acordo com os 
critérios definidos nas respectivas 
legislações ou nos procedimentos 
adoptados a nível nacional.

Or. en

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

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que as vítimas de tráfico de seres humanos 
recebem protecção adequada, com base 
numa avaliação individual dos riscos, 
tendo nomeadamente acesso a programas 
de protecção de testemunhas ou a outras 
medidas semelhantes, se tal se afigurar 
adequado e de acordo com as condições 
definidas na legislação nacional.

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que as vítimas de tráfico de seres humanos 
recebem protecção adequada, com base 
numa avaliação individual dos riscos, 
tendo nomeadamente acesso a programas 
de protecção de testemunhas ou a outras 
medidas semelhantes, se tal se afigurar 
adequado e de acordo com as condições 
definidas na legislação nacional. A 
avaliação do risco no plano individual 
deve ter em conta a situação da vítima, 
que a pode tornar um alvo 
particularmente vulnerável, inclusive por 
razões ligadas ao sexo, à existência de 
uma gravidez, ao estado de saúde, a uma 
incapacidade ou ao estatuto migratório.

Or. en
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Alteração 177
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que as vítimas de tráfico de seres humanos 
recebem protecção adequada, com base 
numa avaliação individual dos riscos, 
tendo nomeadamente acesso a programas 
de protecção de testemunhas ou a outras 
medidas semelhantes, se tal se afigurar 
adequado e de acordo com as condições 
definidas na legislação nacional. 

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que as vítimas de tráfico de seres humanos 
recebem protecção adequada, com base 
numa avaliação individual dos riscos, 
tendo nomeadamente acesso a programas 
de protecção de testemunhas ou a outras 
medidas semelhantes, se tal se afigurar 
adequado e de acordo com as condições 
definidas na legislação nacional. A 
avaliação do risco no plano individual 
deve ter em conta a situação da vítima, 
que a pode tornar um alvo 
particularmente vulnerável, inclusive por 
razões ligadas ao sexo, à existência de 
uma gravidez, ao estado de saúde, a uma 
incapacidade ou ao estatuto migratório.

Or. en

Alteração 178
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As crianças que sejam vítimas de tráfico 
de seres humanos devem receber 
assistência, apoio e protecção, tendo-se em 
conta o superior interesse da criança. 

1. As crianças que sejam vítimas de tráfico 
de seres humanos devem receber 
assistência, apoio e protecção, tendo-se em 
conta o superior interesse da criança. Os 
Estados-Membros devem colaborar 
estreitamente com as organizações da 
sociedade civil, incluindo as que prestam 
serviços às vítimas de tráfico, da violência 
masculina contra as mulheres e das 
diferentes formas de exploração, 
incluindo a exploração sexual.
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Or. en

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

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As crianças que sejam vítimas de tráfico 
de seres humanos devem receber 
assistência, apoio e protecção, tendo-se em 
conta o superior interesse da criança.

1. As crianças que sejam vítimas de tráfico 
de seres humanos devem receber 
assistência, apoio e protecção, tendo-se em 
conta o superior interesse da criança. Os 
Estados-Membros devem colaborar 
estreitamente com as organizações da 
sociedade civil, incluindo as que prestam 
serviços às vítimas de tráfico, da violência 
masculina contra as mulheres e das 
diferentes formas de exploração, 
incluindo a exploração sexual.

Or. en

Alteração 180
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva 
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As crianças que sejam vítimas de tráfico 
de seres humanos devem receber 
assistência, apoio e protecção, tendo-se em 
conta o superior interesse da criança.

1. As crianças que sejam vítimas de tráfico 
de seres humanos devem receber 
assistência, apoio e protecção, tendo-se em 
conta o superior interesse da criança e 
respeitando as normas internacionais em 
matéria de direitos humanos. 

Or. en

Alteração 181
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Salvatore Iacolino

Proposta de directiva 
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
proceder, quando necessário, à 
identificação de um mediador cultural e 
de um assistente social, com vista a 
delinear um programa de assistência 
apropriado e personalizado no interesse 
da vítima.

Or. it

JUSTIFICAÇÃO

A presença de mediadores culturais e assistentes sociais garante a superação de potenciais 
barreiras culturais ligadas às diversas tradições e origens sociais e culturais da vítima.

Alteração 182
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
medidas específicas de assistência e apoio 
às crianças vítimas de tráfico de seres 
humanos, a curto e a longo prazo, para a 
sua recuperação física e psicossocial, sejam 
tomadas após uma avaliação individual das 
circunstâncias específicas de cada uma 
dessas crianças, atendendo às suas 
opiniões, necessidades e preocupações.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
medidas específicas de protecção, 
assistência e apoio às crianças vítimas de 
tráfico de seres humanos, a curto e a longo 
prazo, para a sua recuperação física e 
psicossocial, sejam tomadas após uma 
avaliação individual das circunstâncias 
específicas de cada uma dessas crianças, 
atendendo às suas opiniões, necessidades e 
preocupações. Os Estados-Membros 
devem nomear um tutor e um 
representante legal das crianças vítimas 
de tráfico de seres humanos logo que 
sejam identificadas como tal pelas 
autoridades, quando, por força do direito 
nacional, os titulares da responsabilidade 
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parental estejam impedidos de representar 
a criança devido a um conflito de 
interesses entre eles e a criança, ou nos 
casos em que esta não esteja 
acompanhada ou esteja separada da 
família.

Or. en

Alteração 183
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva 
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
medidas específicas de assistência e apoio
às crianças vítimas de tráfico de seres 
humanos, a curto e a longo prazo, para a 
sua recuperação física e psicossocial, sejam 
tomadas após uma avaliação individual das 
circunstâncias específicas de cada uma 
dessas crianças, atendendo às suas 
opiniões, necessidades e preocupações.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
medidas específicas de assistência e 
protecção, bem como de prestação de 
apoio psicológico, médico e jurídico às 
crianças vítimas de tráfico de seres 
humanos, a curto e a longo prazo, para a 
sua recuperação física e psicossocial, sejam 
tomadas após uma avaliação individual das 
circunstâncias específicas de cada uma 
dessas crianças, atendendo às suas 
opiniões, necessidades e preocupações.

Or. lt

Alteração 184
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva 
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para garantir que 
seja prestada uma assistência e um apoio 
especiais às crianças vítimas de adopções 
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ilegais.

Or. en

Alteração 185
Alfredo Pallone

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para prestar assistência e apoio às 
famílias das crianças vítimas de tráfico de 
seres humanos, sempre que possível e 
justificado, quando a família se encontrar 
no seu território. Em especial, sempre que 
adequado e possível, os Estados-Membros 
devem aplicar à família o artigo 4.º da 
Decisão-Quadro 2001/220/JAI do 
Conselho.

2. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para prestar assistência e apoio às 
famílias das crianças vítimas de tráfico de 
seres humanos, sempre que possível, 
quando a família se encontrar no seu 
território. Em especial, sempre que 
adequado e possível, os Estados-Membros 
devem aplicar à família o artigo 4.º da 
Decisão-Quadro 2001/220/JAI do 
Conselho.

Or. it

JUSTIFICAÇÃO

A formulação da norma, destinada a promover o apoio e a necessária assistência aos 
menores que são vítimas de tráfico e às respectivas famílias, deve ser reforçada de modo a 
garantir o máximo apoio possível a indivíduos tão vulneráveis.

Alteração 186
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando a criança não se encontre 
acompanhada ou esteja separada da sua 
família, serão tomadas medidas com vista 
a encontrar uma solução duradoura a seu 
favor, tendo como consideração 
primordial o seu superior interesse e 



AM\823510PT.doc 93/115 PE445701v01-00

PT

respeitando todas as garantias 
processuais. Entre as soluções 
duradouras podem incluir-se a integração 
na sociedade de acolhimento, a restituição 
à sua família noutro Estado-Membro ou 
num país terceiro ou o retorno e 
reinserção na família da criança no país 
de origem. A integração na sociedade de 
acolhimento pode incluir uma orientação 
para as autoridades nacionais 
competentes em matéria de asilo para as 
crianças vítimas do tráfico de seres 
humanos que necessitam de protecção 
internacional.

Or. en

Alteração 187
Lívia Járóka

Proposta de directiva 
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando a família não se encontrar 
no território do Estado-Membro, este deve 
prestar assistência à criança a fim de que 
esta possa regressar e reintegrar a família 
ou, quando essa medida for do superior 
interesse da criança, juntar-se à família 
noutro Estado-Membro ou num país 
terceiro, sem ser exposta ao risco de voltar 
a ser objecto de tráfico. Quando nenhuma 
destas opções for possível ou no interesse 
superior da criança, o Estado-Membro 
deve encontrar uma solução duradoura 
para a criança em conformidade com o 
interesse superior da mesma, 
nomeadamente remetendo o caso para as 
autoridades nacionais competentes em 
matéria de asilo no caso das crianças 
vítimas do tráfico de seres humanos que 
necessitam de protecção internacional.

Or. en
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Alteração 188
Salvatore Iacolino

Proposta de directiva 
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros adoptam, 
nomeadamente em cooperação com ONG, 
agências governamentais e organizações 
internacionais, programas de assistência 
destinados, sempre que possível, a 
favorecer o regresso voluntário e a 
reintegração das vítimas nos seus países 
de origem. 

Or. it

JUSTIFICAÇÃO

O regresso e a reintegração das vítimas nos seus países de origem devem processar-se, 
sempre que as condições de segurança o permitam, a título absolutamente voluntário e no 
respeito do interesse da vítima. 

Alteração 189
Elena Oana Antonescu

Proposta de directiva 
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que, nas 
investigações e processos penais, as 
autoridades judiciais nomeiam um 
representante especial para as crianças 
vítimas de tráfico de seres humanos 
quando, por força do direito nacional, os 
titulares da responsabilidade parental 
estejam impedidos de representar a criança 
devido a um conflito de interesses entre 
eles e a criança, ou nos casos em que esta 
não esteja acompanhada ou esteja separada 

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que, nas 
investigações e processos penais, as 
autoridades judiciais nomeiam um 
representante especial para as crianças 
vítimas de tráfico de seres humanos 
quando, por força do direito nacional, os 
titulares da responsabilidade parental 
estejam impedidos de representar a criança 
devido a um conflito de interesses entre 
eles e a criança, ou nos casos em que esta 
não esteja acompanhada ou esteja separada 
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da família. da família.

O representante especial nomeado 
aconselha e protege a criança, vela por 
que todas as decisões sejam tomadas no 
superior interesse da mesma e exerce, 
quando necessário, a capacidade legal em 
nome da criança. 
O representante especial deve ser 
consultado e informado sobre todas as 
medidas tomadas em relação à criança. O 
representante especial deve ter as 
competências necessárias para assegurar 
que os interesses da criança sejam 
salvaguardados e que as suas 
necessidades legais, sociais, sanitárias, 
psicológicas, materiais e educativas sejam 
devidamente satisfeitas. 

Or. en

JUSTIFICAÇÃO

Há que clarificar o papel e as qualificações do representante especial nomeado.

Alteração 190
Mary Honeyball

Proposta de directiva 
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A audição da criança vítima do crime 
ocorra, se necessário, em instalações 
concebidas e adaptadas para o efeito;

(b) A audição da criança vítima do crime 
ocorra, se necessário, em instalações 
concebidas e adaptadas para o efeito e em 
que a criança se sinta em segurança;

Or. en

JUSTIFICAÇÃO

A presente alteração destina-se a melhorar o grau de protecção da criança.

Alteração 191
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Britta Thomsen

Proposta de directiva 
Artigo 14 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A audição da criança vítima do crime 
seja feita, se necessário, por profissionais 
qualificados para o efeito;

(c) A audição da criança vítima do crime 
seja feita, se necessário, por profissionais 
qualificados para o efeito, nomeadamente 
nos domínios dos direitos humanos, dos 
direitos da mulher e da igualdade entre 
homens e mulheres,

Or. en

Alteração 192
Salvatore Iacolino

Proposta de directiva 
Artigo 14 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) A criança vítima do crime seja 
acompanhada pelo seu representante legal 
ou, se for caso disso, por um adulto à sua 
escolha, salvo decisão fundamentada em 
contrário relativamente a essa pessoa.

(f) A criança vítima do crime seja 
acompanhada pelo seu representante legal 
e/ou por um tutor especificamente 
nomeado pelos serviços sociais 
competentes e/ou, se for caso disso, por 
um adulto à sua escolha, salvo decisão 
fundamentada em contrário relativamente a 
essa pessoa.

Or. it

JUSTIFICAÇÃO

As três figuras, representante, tutor ou adulto, constituem opções adequadas de modo 
diferente e a sua presença conjunta ou única, em função da necessidade e da vontade do 
menor, deve ser prevista para garantir ao máximo o interesse da vítima.

Alteração 193
Mary Honeyball

Proposta de directiva 
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Artigo 14 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) A criança vítima do crime seja 
acompanhada pelo seu representante legal 
ou, se for caso disso, por um adulto à sua 
escolha, salvo decisão fundamentada em 
contrário relativamente a essa pessoa.

(f) A criança vítima do crime seja 
acompanhada pelo seu tutor nomeado, 
representante legal ou, se for caso disso, 
por um adulto à sua escolha, salvo decisão 
fundamentada em contrário relativamente a 
essa pessoa.

Or. en

JUSTIFICAÇÃO

A presente alteração destina-se a melhorar o grau de protecção da criança.

Alteração 194
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva 
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas adequadas para desencorajar a 
procura que incentiva todas as formas de 
exploração ligada ao tráfico de seres 
humanos.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas adequadas em matéria jurídica e 
administrativa e no domínio do ensino 
geral e profissional, incluindo no tocante 
às questões relativas à igualdade entre 
homens e mulheres, bem como outras 
medidas necessárias para desencorajar a 
procura que incentiva todas as formas de 
exploração ligada ao tráfico de seres 
humanos.  

Or. lt

Alteração 195
Britta Thomsen

Proposta de directiva 
Artigo 15 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas adequadas para desencorajar a
procura que incentiva todas as formas de 
exploração ligada ao tráfico de seres 
humanos. 

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas adequadas para desencorajar e pôr 
termo à procura que incentiva todas as 
formas de exploração ligada ao tráfico de 
seres humanos. 

Or. en

Alteração 196
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva 
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas adequadas para desencorajar a 
procura que incentiva todas as formas de 
exploração ligada ao tráfico de seres 
humanos.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas mais vigorosas para desencorajar 
a procura que incentiva todas as formas de 
exploração ligada ao tráfico de seres 
humanos.

Or. en

Alteração 197
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva 
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas adequadas, designadamente 
campanhas de informação e sensibilização, 
programas de investigação e educação, se 
necessário em cooperação com 
organizações da sociedade civil, a fim de 
aumentar a consciencialização em relação a 
este problema e de reduzir o risco de 
alguém, sobretudo as crianças, vir a ser 

2. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas adequadas, designadamente 
campanhas de informação e sensibilização, 
programas de investigação e educação, se 
necessário em cooperação com 
organizações da sociedade civil, a fim de 
aumentar a consciencialização em relação a 
este problema e de reduzir o risco de 
alguém, sobretudo as crianças, vir a ser 
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vítima de tráfico de seres humanos. vítima de tráfico de seres humanos. A 
União Europeia deve tomar iniciativas 
semelhantes nos países terceiros com vista 
a uma maior sensibilização para o tráfico 
de seres humanos.

Or. en

Alteração 198
Anna Záborská

Proposta de directiva 
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas adequadas, designadamente 
campanhas de informação e sensibilização, 
programas de investigação e educação, se 
necessário em cooperação com 
organizações da sociedade civil, a fim de 
aumentar a consciencialização em relação a 
este problema e de reduzir o risco de 
alguém, sobretudo as crianças, vir a ser 
vítima de tráfico de seres humanos.

2. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas adequadas, designadamente 
campanhas de informação e sensibilização, 
programas de investigação e educação, se 
necessário em cooperação com 
organizações da sociedade civil e outras 
partes interessadas pertinentes, a fim de 
aumentar a consciencialização em relação a 
este problema e de reduzir o risco de 
alguém, sobretudo as crianças, vir a ser 
vítima de tráfico de seres humanos.

Or. en

JUSTIFICAÇÃO

É conveniente optar por uma formulação mais inclusiva e menos restritiva, incluindo no 
âmbito da disposição o maior número possível de partes interessadas.

Alteração 199
Britta Thomsen

Proposta de directiva 
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas adequadas, designadamente 

2. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas adequadas, designadamente
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campanhas de informação e sensibilização, 
programas de investigação e educação, se 
necessário em cooperação com 
organizações da sociedade civil, a fim de 
aumentar a consciencialização em relação a 
este problema e de reduzir o risco de 
alguém, sobretudo as crianças, vir a ser 
vítima de tráfico de seres humanos.

campanhas de informação e sensibilização, 
programas de investigação e educação, se 
necessário em cooperação com 
organizações da sociedade civil, a fim de 
aumentar a consciencialização em relação a 
este problema e de reduzir o risco de 
alguém, sobretudo as crianças e as 
mulheres, vir a ser vítima de tráfico de 
seres humanos.

Or. en

Alteração 200
Emine Bozkurt

Proposta de directiva 
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No âmbito da política de 
alargamento, a prevenção através de 
campanhas de sensibilização dirigidas às 
vítimas potenciais e o reforço da 
sociedade civil são fundamentais, uma vez 
que os países potencialmente candidatos e 
candidatos são frequentemente países de 
origem, trânsito e/ou destino das vítimas, 
pelo que devem estar na mira da UE e dos 
seus Estados-Membros.

Or. en

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

Proposta de directiva 
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas em prol da emancipação das 
mulheres, a fim de as tornar menos 
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vulneráveis e de reduzir o risco de que 
sejam vítimas do tráfico de seres 
humanos.

Or. en

Alteração 202
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva 
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem promover 
uma formação regular dos funcionários que 
possam vir a estar em contacto com vítimas 
e potenciais vítimas, incluindo os agentes 
da polícia, guardas de fronteira, inspectores 
do trabalho, pessoal dos serviços de saúde 
e pessoal consular, a fim de que estes 
possam identificar e lidar com as vítimas e 
potenciais vítimas de tráfico de seres 
humanos.

3. Os Estados-Membros devem promover 
uma formação regular dos funcionários que 
possam vir a estar em contacto com vítimas 
e potenciais vítimas do tráfico de seres 
humanos, incluindo os agentes da polícia, 
guardas de fronteira, funcionários dos 
serviços de imigração, agentes do 
Ministério Público, advogados, 
magistrados e funcionários judiciais, 
inspectores do trabalho, assistentes sociais, 
pessoal dos serviços de assistência às 
crianças de saúde e pessoal consular - e, 
dependendo das circunstâncias locais, 
envolvendo potencialmente outros grupos 
de funcionários públicos - a fim de que 
estes possam identificar e lidar com as 
vítimas e potenciais vítimas de tráfico de 
seres humanos

Or. lt

Alteração 203
Salvatore Iacolino

Proposta de directiva 
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem promover 3. Os Estados-Membros devem promover 
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uma formação regular dos funcionários que 
possam vir a estar em contacto com vítimas 
e potenciais vítimas, incluindo os agentes 
da polícia no terreno, guardas de fronteira, 
inspectores do trabalho, pessoal dos 
serviços de saúde e pessoal consular, a fim 
de que estes possam identificar e lidar com 
as vítimas e potenciais vítimas de tráfico de 
seres humanos.

uma formação regular dos funcionários que 
possam vir a estar em contacto com vítimas 
e potenciais vítimas, incluindo os agentes 
da polícia no terreno, guardas de fronteira, 
inspectores do trabalho, pessoal dos 
serviços de saúde e pessoal consular, a fim 
de que estes possam identificar e lidar com 
as vítimas e potenciais vítimas de tráfico de 
seres humanos, bem como dos intérpretes, 
quando a sua intervenção é necessária.

Or. it

JUSTIFICAÇÃO

Devido à natureza transnacional do delito, é altamente improvável que as vítimas do tráfico 
de seres humanos sejam capazes de se exprimir na língua do Estado-Membro em que o delito 
foi constatado. Uma formação apropriada dos intérpretes afigura-se, por conseguinte, em 
conformidade com a necessidade de prever figuras profissionais (polícias, magistrados, 
diplomatas e pessoal dos serviços de saúde) com competências específicas na matéria.

Alteração 204
Britta Thomsen

Proposta de directiva 
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem promover 
uma formação regular dos funcionários que 
possam vir a estar em contacto com vítimas 
e potenciais vítimas, incluindo os agentes 
da polícia no terreno, guardas de fronteira, 
inspectores do trabalho, pessoal dos 
serviços de saúde e pessoal consular, a fim 
de que estes possam identificar e lidar com 
as vítimas e potenciais vítimas de tráfico de 
seres humanos.

3. Os Estados-Membros devem promover 
uma formação regular, em matéria de 
direitos humanos, direitos das mulheres e 
igualdade entre homens e mulheres, dos 
funcionários que possam vir a estar em 
contacto com vítimas e potenciais vítimas, 
incluindo os agentes da polícia no terreno, 
guardas de fronteira, inspectores do 
trabalho, pessoal dos serviços de saúde e 
pessoal consular, a fim de que estes 
possam identificar e lidar com as vítimas e
potenciais vítimas de tráfico de seres 
humanos.

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

Proposta de directiva 
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem promover 
uma formação regular dos funcionários que 
possam vir a estar em contacto com vítimas 
e potenciais vítimas, incluindo os agentes 
da polícia no terreno, guardas de fronteira, 
inspectores do trabalho, pessoal dos 
serviços de saúde e pessoal consular, a fim 
de que estes possam identificar e lidar com 
as vítimas e potenciais vítimas de tráfico de 
seres humanos.

3. Os Estados-Membros devem promover 
uma formação regular dos funcionários que 
possam vir a estar em contacto com vítimas 
e potenciais vítimas, incluindo os agentes 
da polícia no terreno, guardas de fronteira, 
inspectores do trabalho, pessoal dos 
serviços de saúde e pessoal consular, a fim 
de reforçar os seus conhecimentos em 
matéria de igualdade entre homens e 
mulheres e de que estes possam identificar 
e lidar com as vítimas e potenciais vítimas 
de tráfico de seres humanos.

Or. en

Alteração 206
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para melhorar a cooperação e a 
coordenação na recolha e partilha de 
informações, bem como no intercâmbio 
de melhores práticas entre as autoridades 
públicas responsáveis, e incentivar a 
participação da sociedade civil.

Or. en

Alteração 207
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Nadja Hirsch

Proposta de directiva 
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem considerar 
a possibilidade de tomar medidas para 
criminalizar a utilização dos serviços das 
pessoas objecto de exploração, tal como 
referida no artigo 2.º, quando o utilizador 
tenha conhecimento de que a pessoa é 
vítima de um crime referido no artigo 2.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 208
Edit Bauer

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem considerar 
a possibilidade de tomar medidas para 
criminalizar a utilização dos serviços das 
pessoas objecto de exploração, tal como 
referida no artigo 2.º, quando o utilizador 
tenha conhecimento de que a pessoa é 
vítima de um crime referido no artigo 2.º.

4. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para criminalizar a utilização dos 
serviços das pessoas objecto de exploração, 
tal como referida no artigo 2.º, quando o 
utilizador tenha conhecimento de que a 
pessoa é vítima de um crime referido no 
artigo 2.º, salvo nos casos em que o cliente 
tenha ajudado as vítimas ou a utilização 
do serviço tenha sido determinada por um 
risco concreto para a vida dos utilizadores 
ou por razões humanitárias, ou ainda se 
uma pessoa tiver sido fortemente coagida 
a utilizar os serviços, ou quando o cliente 
tenha contribuído para a identificação e o 
resgate da vítima.

Or. en

Alteração 209
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Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem considerar 
a possibilidade de tomar medidas para 
criminalizar a utilização dos serviços das 
pessoas objecto de exploração, tal como 
referida no artigo 2.º, quando o utilizador 
tenha conhecimento de que a pessoa é 
vítima de um crime referido no artigo 2.º.

4. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para criminalizar a utilização dos 
serviços das pessoas objecto de exploração, 
tal como referida no artigo 2.º, quando o 
utilizador tenha conhecimento de que a 
pessoa é vítima de um crime referido no 
artigo 2.º.

Or. en

Alteração 210
Britta Thomsen

Proposta de directiva 
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem considerar 
a possibilidade de tomar medidas para 
criminalizar a utilização dos serviços das 
pessoas objecto de exploração, tal como 
referida no artigo 2.º, quando o utilizador 
tenha conhecimento de que a pessoa é 
vítima de um crime referido no artigo 2.º.

4. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para criminalizar a utilização dos 
serviços das pessoas objecto de exploração, 
tal como referida no artigo 2.º, quando o 
utilizador tenha conhecimento de que a 
pessoa é vítima de um crime referido no 
artigo 2.º. No que se refere 
especificamente à exploração sexual, os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
para criminalizar a utilização dos serviços 
das pessoas objecto de exploração, 
independentemente de o utilizador ter ou 
não conhecimento de que a pessoa é 
vítima de tráfico.

Or. en

Alteração 211
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Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva 
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem considerar 
a possibilidade de tomar medidas para 
criminalizar a utilização dos serviços das 
pessoas objecto de exploração, tal como 
referida no artigo 2.º, quando o utilizador 
tenha conhecimento de que a pessoa é 
vítima de um crime referido no artigo 2.º.

4. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas legais e outras para criminalizar a 
utilização dos serviços das pessoas objecto 
de exploração, tal como referida no 
artigo 2.º, quando o utilizador tenha 
conhecimento de que a pessoa é vítima de 
um crime referido no artigo 2.º.

Or. lt

Alteração 212
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva 
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem considerar 
a possibilidade de tomar medidas para 
criminalizar a utilização dos serviços das 
pessoas objecto de exploração, tal como 
referida no artigo 2.º, quando o utilizador 
tenha conhecimento de que a pessoa é 
vítima de um crime referido no artigo 2.º.

4. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para criminalizar a utilização dos 
serviços das pessoas objecto de exploração, 
tal como referida no artigo 2.º, quando o 
utilizador tenha conhecimento de que a 
pessoa é vítima de um crime referido no 
artigo 2.º.

Or. en

JUSTIFICAÇÃO

A criminalização do(a) utilizador(a) dos serviços "oferecidos" pela pessoa vítima de tráfico, 
se ele/ela souber que a pessoa se encontra nessa situação, poderá ter um efeito preventivo 
sobre o tráfico.

Alteração 213
Anna Záborská

Proposta de directiva 
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Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem considerar 
a possibilidade de tomar medidas para 
criminalizar a utilização dos serviços das 
pessoas objecto de exploração, tal como 
referida no artigo 2.º, quando o utilizador 
tenha conhecimento de que a pessoa é 
vítima de um crime referido no artigo 2.º.

4. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para criminalizar a utilização dos 
serviços das pessoas objecto de exploração, 
tal como referida no artigo 2.º, quando o 
utilizador tenha conhecimento de que a 
pessoa é vítima de um crime referido no 
artigo 2.º.

Or. en

JUSTIFICAÇÃO

A gravidade do acto mencionado na parte da disposição a alterar requer uma sanção.

Alteração 214
Anna Hedh

Proposta de directiva 
Artigo 15 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Quando a utilização do serviço tenha 
sido determinada por um risco concreto 
para a vida dos utilizadores, ou o serviço 
tenha sido utilizado por razões 
humanitárias para socorrer a vítima, ou 
se uma pessoa tiver sido fortemente 
coagida a utilizar os serviços, será 
necessária uma avaliação caso a caso 
para determinar a pertinência da 
aplicação de sanções.

Or. en

Alteração 215
Edit Bauer

Proposta de directiva 
Artigo 15 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem criar 
uma linha directa/linha aberta 
multilingue gratuita com um único 
número europeu ou apoiar uma linha já 
existente, a fim de prestar a primeira 
assistência às vítimas. Os 
Estados-Membros devem igualmente 
estudar a possibilidade de utilização desse 
serviço de assistência telefónica a partir 
do exterior da União Europeia.

Or. en

Alteração 216
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva 
Artigo 15 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
coordenar as suas acções e cooperar no 
domínio da criminalidade 
transfronteiriça, segundo modalidades 
que favoreçam a prevenção das 
infracções. A partilha de informações e de 
boas práticas, bem como um diálogo 
aberto e permanente entre os serviços 
policiais, são medidas positivas que 
contribuem para a prevenção do tráfico 
de seres humanos. 

Or. en

Alteração 217
Nadja Hirsch

Proposta de directiva 
Artigo 15 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. A União Europeia deve promover 
uma maior coerência entre o direito penal 
e o direito do trabalho a fim de reduzir a 
procura de bens e serviços resultantes do 
trabalho forçado. Há que estabelecer um 
equilíbrio entre as sanções contra os 
empregadores sem escrúpulos e a acção 
preventiva para levar as empresas a 
cumprirem as disposições.

Or. en

JUSTIFICAÇÃO

O trabalho forçado e a exploração no seio da UE são um problema crescente que tem de ser 
resolvido pelos Estados-Membros.

Alteração 218
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva 
Artigo 15 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem envidar 
esforços para melhorar a resposta da sua 
justiça penal às actividades de tráfico de 
seres humanos de modo a impedir que os 
traficantes actuem ou a evitar que fiquem 
impunes.

Or. en

Alteração 219
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposta de directiva 
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração
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Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para estabelecer 
relatores nacionais ou mecanismos 
equivalentes. A estes mecanismos caberá, 
nomeadamente, avaliar as tendências do 
tráfico de seres humanos, medir os 
resultados das medidas de luta contra esse 
tráfico e apresentar às autoridades 
nacionais competentes relatórios sobre esta 
matéria.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para estabelecer 
relatores nacionais independentes ou 
mecanismos equivalentes. A estes 
mecanismos caberá, nomeadamente, 
recolher dados estatísticos comparáveis,
avaliar as tendências do tráfico de seres 
humanos e dos mecanismos de protecção e 
assistência, em estreita cooperação com 
os actores sociais envolvidos e as 
organizações não governamentais 
reconhecidas e activas neste domínio, 
medir os resultados das medidas de luta 
contra esse tráfico e apresentar às 
autoridades nacionais competentes e ao 
coordenador europeu da luta contra o 
tráfico de seres humanos, pelo menos 
uma vez por ano, relatórios sobre esta 
matéria.

Or. en

Alteração 220
Nadja Hirsch

Proposta de directiva 
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para estabelecer 
relatores nacionais ou mecanismos 
equivalentes. A estes mecanismos caberá, 
nomeadamente, avaliar as tendências do 
tráfico de seres humanos, medir os 
resultados das medidas de luta contra esse 
tráfico e apresentar às autoridades 
nacionais competentes relatórios sobre esta 
matéria.

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para estabelecer 
relatores nacionais ou mecanismos 
equivalentes. A estes mecanismos caberá, 
nomeadamente, avaliar as tendências do 
tráfico de seres humanos, medir os 
resultados das medidas de luta contra esse 
tráfico e apresentar às autoridades 
nacionais competentes relatórios sobre esta 
matéria.

O coordenador europeu da luta contra o 
tráfico de seres humanos instituído no 
seio da Direcção-Geral Justiça, Liberdade 
e Segurança colabora com os relatores 
nacionais ou os mecanismos equivalentes 
e assegura a cooperação entre os Estados-
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Membros e as instituições europeias, a 
Frontex, a Europol, a Interpol, as ONG e 
outros importantes intervenientes na luta 
contra o tráfico de seres humanos.

Or. en

JUSTIFICAÇÃO

A UE teria toda a vantagem em designar um coordenador europeu da luta contra o tráfico de 
seres humanos encarregado de assegurar uma cooperação mais estreita entre os Estados-
Membros e apresentar relatórios às instituições da UE. No entanto, esse coordenador não 
deveria ser um organismo independente, mas estar integrado na DG Justiça, Liberdade e 
Segurança, a fim de evitar encargos administrativos e custos suplementares.

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

Proposta de directiva 
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para estabelecer 
relatores nacionais ou mecanismos 
equivalentes. A estes mecanismos caberá, 
nomeadamente, avaliar as tendências do 
tráfico de seres humanos, medir os 
resultados das medidas de luta contra esse 
tráfico e apresentar às autoridades 
nacionais competentes relatórios sobre esta 
matéria.

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para estabelecer 
relatores nacionais ou mecanismos 
equivalentes. A estes mecanismos caberá, 
nomeadamente, no âmbito de uma 
colaboração com as organizações da 
sociedade civil, avaliar as tendências do 
tráfico de seres humanos, medir os 
resultados das medidas de luta contra esse
tráfico e apresentar às autoridades 
nacionais e da União Europeia 
competentes relatórios sobre esta matéria.
Os relatores nacionais devem ser 
independentes dos pontos de vista político 
e partidário e dispor de recursos 
financeiros suficientes.

Or. en

Alteração 222
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Britta Thomsen

Proposta de directiva 
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para estabelecer 
relatores nacionais ou mecanismos 
equivalentes. A estes mecanismos caberá, 
nomeadamente, avaliar as tendências do 
tráfico de seres humanos, medir os 
resultados das medidas de luta contra esse 
tráfico e apresentar às autoridades
nacionais competentes relatórios sobre esta 
matéria.

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para estabelecer 
relatores nacionais ou mecanismos 
equivalentes. A estes mecanismos caberá, 
nomeadamente, avaliar as tendências do 
tráfico de seres humanos, medir os 
resultados das medidas de luta contra esse 
tráfico e apresentar às autoridades 
nacionais e da União Europeia
competentes relatórios sobre esta matéria.
Os relatores nacionais devem ser 
independentes dos pontos de vista político 
e partidário e dispor de recursos 
financeiros suficientes.

Or. en

Alteração 223
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva 
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para estabelecer 
relatores nacionais ou mecanismos 
equivalentes. A estes mecanismos caberá, 
nomeadamente, avaliar as tendências do 
tráfico de seres humanos, medir os 
resultados das medidas de luta contra esse 
tráfico e apresentar às autoridades 
nacionais competentes relatórios sobre esta 
matéria.

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para estabelecer 
relatores nacionais ou mecanismos 
equivalentes. A estes mecanismos caberá, 
nomeadamente, avaliar as tendências do 
tráfico de seres humanos, medir e 
acompanhar os resultados das medidas de 
luta contra esse tráfico e apresentar às 
autoridades nacionais e da União Europeia
competentes relatórios sobre esta matéria.

Or. en



AM\823510PT.doc 113/115 PE445701v01-00

PT

Alteração 224
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As informações recolhidas devem ser 
transmitidas ao coordenador europeu da 
luta contra o tráfico de seres humanos, à 
Eurojust, à Europol e à Frontex. Com 
base nestes dados e noutras eventuais 
informações disponíveis, o coordenador 
da luta contra o tráfico da UE deve, em 
colaboração com a Eurojust, a Europol, a 
Frontex, bem como com os actores sociais 
envolvidos e as organizações não 
governamentais reconhecidas e activas 
neste domínio, elaborar um relatório 
anual sobre a situação do tráfico de seres 
humanos. O relatório será apresentado ao 
Parlamento Europeu, aos parlamentos 
nacionais, à Comissão e ao Conselho.

Or. en

Alteração 225
Judith Sargentini

Proposta de directiva 
Artigo 16 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As informações recolhidas devem ser 
transmitidas ao coordenador europeu da 
luta contra o tráfico de seres humanos, à 
Agência dos Direitos Fundamentais, à 
Eurojust, à Europol, ao Gabinete 
Europeu de Apoio em matéria de Asilo 
(GEAA) e à Frontex. Com base nestes 
dados e noutras eventuais informações 
disponíveis, o coordenador europeu da 
luta contra o tráfico de seres humanos 
deve, em colaboração com a Agência dos 
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Direitos Fundamentais, a Eurojust, a 
Europol, o GEAA e a Frontex, elaborar 
um relatório anual sobre a situação do 
tráfico de seres humanos. O relatório será 
apresentado ao Parlamento Europeu, aos 
parlamentos nacionais, à Comissão e ao 
Conselho.

Or. en

Alteração 226
Edit Bauer

Proposta de directiva 
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A.
Coordenador Europeu da Luta contra o 

Tráfico de Seres Humanos
1. O quadro jurídico do coordenador 
europeu da luta contra o tráfico de seres 
humanos é estabelecido sob a supervisão 
do Comissário para os Assuntos Internos. 
2. Cabe ao coordenador europeu da luta 
contra o tráfico de seres humanos 
assegurar uma abordagem coerente do 
combate ao tráfico de seres humanos nos 
Estados-Membros e a nível da UE, 
coordenar a acção dos relatores 
nacionais, assegurar um 
acompanhamento harmonizado e 
apresentar relatórios às instituições 
europeias. O coordenador europeu da luta 
contra o tráfico de seres humanos 
aconselha todas as instituições e 
organismos europeus, quer por sua 
própria iniciativa quer mediante pedido, 
sobre todas as questões relacionadas com 
o tráfico de seres humanos.
3. O presente artigo entra em vigor cinco 
anos após a publicação da Directiva no 
Jornal Oficial da União Europeia.
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Or. en

Alteração 227
Emine Bozkurt

Proposta de directiva
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A.
No âmbito da política de alargamento, a 
cooperação policial e judiciária é 
essencial a título do esforço efectivamente 
desenvolvido pela União Europeia contra 
o tráfico de seres humanos. Os 
Estados-Membros e o coordenador 
europeu da lua contra o tráfico de seres 
humanos devem assegurar que, no 
sentido de assegurar a coesão, as políticas 
da UE sejam devidamente adoptadas 
também pelos países candidatos ou 
potenciais candidatos e dos países 
candidatos em conformidade com a 
presente directiva. A luta contra o tráfico 
de seres humanos só poderá ser eficaz se 
os governos, as agências e as 
organizações a nível local, regional, 
nacional e internacional trabalharem em 
conjunto.

Or. en


