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Predlog spremembe 53
Judith Sargentini

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive Sveta 
2004/81/ES o dovoljenju za prebivanje za 
državljane tretjih držav, ki so žrtve 
trgovine z ljudmi ali so jim pomagali pri 
nezakoniti preselitvi in ki sodelujejo s 
pristojnimi organi,

Or. en

Predlog spremembe 54
Frédérique Ries, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Nadja Hirsch

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) trgovina z ljudmi je kaznivo dejanje, 
katerega osrednji vidik je izkoriščanje 
posameznika in za utemeljitev katerega 
morajo biti izpolnjeni trije pogoji (dejanje, 
sredstvo, namen). 

Or. en
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Predlog spremembe 55
Emine Bozkurt

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Evropska unija je zavezana 
preprečevanju trgovine z ljudmi in boju 
proti njej ter varstvu pravic žrtev trgovine z 
ljudmi. V ta namen sta bila sprejeta 
Okvirni sklep Sveta 2002/629/PNZ z dne 
19. julija 2002 o boju proti trgovanju z 
ljudmi in Načrt EU o najboljših praksah, 
standardih in postopkih za preprečevanje in 
boj proti trgovini z ljudmi (2005/C 
311/01). Poleg tega izvaja EU tudi ukrepe 
v državah, ki niso članice EU in iz katerih 
žrtve izvirajo ali v katere so bile 
premeščene, pri čemer si prizadeva zlasti, 
da bi izboljšala osveščenost, zmanjšala 
ranljivost, zagotavljala podporo in pomoč 
žrtvam, obravnavala temeljne vzroke za 
trgovino z ljudmi in podpirala države pri 
oblikovanju ustrezne zakonodaje na 
področju boja proti trgovini z ljudmi. 
Poleg tega bo usklajevanje pregona 
primerov trgovine z ljudmi olajšano s 
sprejetjem Okvirnega sklepa Sveta 
2009/948/PNZ o preprečevanju in 
reševanju sporov o izvajanju pristojnosti v 
kazenskih postopkih.

(2) Evropska unija je zavezana 
preprečevanju trgovine z ljudmi in boju 
proti njej ter varstvu pravic žrtev trgovine z 
ljudmi. V ta namen sta bila sprejeta 
Okvirni sklep Sveta 2002/629/PNZ z dne 
19. julija 2002 o boju proti trgovanju z 
ljudmi in Načrt EU o najboljših praksah, 
standardih in postopkih za preprečevanje in 
boj proti trgovini z ljudmi (2005/C 
311/01). Poleg tega bo usklajevanje 
pregona primerov trgovine z ljudmi 
olajšano s sprejetjem Okvirnega sklepa 
Sveta 2009/948/PNZ o preprečevanju in 
reševanju sporov o izvajanju pristojnosti v 
kazenskih postopkih. Poleg tega izvaja EU 
tudi ukrepe v državah, ki niso članice EU 
in iz katerih žrtve izvirajo ali v katere so 
bile premeščene, pri čemer si prizadeva 
zlasti, da bi izboljšala ozaveščenost, 
zmanjšala ranljivost, zagotavljala podporo 
in pomoč žrtvam, obravnavala temeljne 
vzroke za trgovino z ljudmi in podpirala 
države pri oblikovanju ustrezne 
zakonodaje na področju boja proti 
trgovini z ljudmi. EU je v okviru procesa 
širitve vključila boj proti trgovanju z 
ljudmi v stabilizacijsko-pridružitvene 
sporazume s potencialnimi državami 
kandidatkami in državami kandidatkami 
za pridružitev EU. Ta zaveza bi morala 
biti še naprej pomemben dejavnik v 
procesu širitve.

Or. en
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Predlog spremembe 56
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Revščina je glavni razlog za širjenje 
trgovine z ljudmi, zato mora EU storiti več 
za odpravo revščine znotraj in izven EU. 

Or. en

Obrazložitev

V praksi je glavni razlog za trgovanje z ljudmi revščina. To težavo je treba priznati, če želi 
EU napredovati v boju proti trgovanju z ljudmi.

Predlog spremembe 57
Anna Hedh, Silvia Costa

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) S to direktivo je sprejet integriran in 
celosten pristop k boju proti trgovini z 
ljudmi. Glavni cilji te direktive so 
odločnejše preprečevanje in pregon 
kaznivih dejanj ter varstvo pravic žrtev. 
Otroci so bolj ranljivi, zato so v večji 
nevarnosti, da postanejo žrtve trgovine z 
ljudmi. Pri izvajanju določb te direktive je 
treba v skladu z Listino Evropske unije o 
temeljnih pravicah in Konvencijo 
Združenih narodov o otrokovih pravicah 
upoštevati zlasti koristi otroka.

(3) S to direktivo je sprejet integriran in 
celosten human pristop k boju proti 
trgovini z ljudmi. Direktivo bi bilo treba 
izvajati ob upoštevanju Direktive Sveta 
2004/81/ES z dne 29. aprila 2004 o 
dovoljenju za prebivanje, izdanem 
prebivalcem tretjih držav, ki so žrtve 
nedovoljene trgovine z ljudmi ali so bili 
predmet dejanj omogočanja nezakonitega 
priseljevanja in ki sodelujejo s pristojnimi 
organi1 in Direktive 2009/52/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
junija 2009 o minimalnih standardih 
glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce 
nezakonito prebivajočih državljanov 
tretjih držav2. Glavni cilji te direktive so 
odločnejše preprečevanje in pregon 
kaznivih dejanj ter varstvo pravic žrtev. 
Otroci so bolj ranljivi, zato so v večji 
nevarnosti, da postanejo žrtve trgovine z 
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ljudmi. Pri izvajanju določb te direktive je 
treba v skladu z Listino Evropske unije o 
temeljnih pravicah in Konvencijo 
Združenih narodov o otrokovih pravicah 
upoštevati zlasti koristi otroka. Pri njenem 
izvajanju bi bilo treba ustrezno pozornost 
nameniti usklajenosti z Direktivo 
2010/.../EU Evropskega parlamenta in 
Svet z dne ... o boju proti spolni zlorabi in 
spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški 
pornografiji, ki razveljavlja Okvirni sklep 
2004/68/PNZ.
_________
1 UL L 261, 6.8.2004, str. 19.
2 UL L 168, 30.6.2009, str. 24.

Or. en

Predlog spremembe 58
Edit Bauer

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) S to direktivo je sprejet integriran in 
celosten pristop k boju proti trgovini z 
ljudmi. Glavni cilji te direktive so 
odločnejše preprečevanje in pregon 
kaznivih dejanj ter varstvo pravic žrtev. 
Otroci so bolj ranljivi, zato so v večji 
nevarnosti, da postanejo žrtve trgovine z 
ljudmi. Pri izvajanju določb te direktive je 
treba v skladu z Listino Evropske unije o 
temeljnih pravicah in Konvencijo 
Združenih narodov o otrokovih pravicah 
upoštevati zlasti koristi otroka.

(3) S to direktivo je sprejet integriran in 
celosten pristop k boju proti trgovini z 
ljudmi. Direktivo bi bilo treba izvajati ob 
upoštevanju Direktive Sveta 2004/81/ES z 
dne 29. aprila 2004 o dovoljenju za 
prebivanje, izdanem prebivalcem tretjih 
držav, ki so žrtve nedovoljene trgovine z 
ljudmi ali so bili predmet dejanj 
omogočanja nezakonitega priseljevanja in 
ki sodelujejo s pristojnimi organi1 in 
Direktive 2009/52/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 
o minimalnih standardih glede sankcij in 
ukrepov zoper delodajalce nezakonito
prebivajočih državljanov tretjih držav2.
Glavni cilji te direktive so odločnejše 
preprečevanje in pregon kaznivih dejanj ter 
varstvo pravic žrtev. Otroci so bolj ranljivi, 
zato so v večji nevarnosti, da postanejo 
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žrtve trgovine z ljudmi. Pri izvajanju 
določb te direktive je treba v skladu z 
Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah in Konvencijo Združenih narodov 
o otrokovih pravicah upoštevati zlasti 
koristi otroka. Pri njenem izvajanju bi bilo 
treba ustrezno pozornost nameniti 
usklajenosti z Direktivo 2010/.../EU 
Evropskega parlamenta in Svet z dne ... o 
boju proti spolni zlorabi in spolnemu 
izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji, 
ki razveljavlja Okvirni sklep 
2004/68/PNZ.
_________
1 UL L 261, 6.8.2004, str. 19.
2 UL L 168, 30.6.2009, str. 24.

Or. en

Predlog spremembe 59
Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) S to direktivo je sprejet integriran in 
celosten pristop k boju proti trgovini z 
ljudmi. Glavni cilji te direktive so 
odločnejše preprečevanje in pregon 
kaznivih dejanj ter varstvo pravic žrtev. 
Otroci so bolj ranljivi, zato so v večji 
nevarnosti, da postanejo žrtve trgovine z 
ljudmi. Pri izvajanju določb te direktive je 
treba v skladu z Listino Evropske unije o 
temeljnih pravicah in Konvencijo 
Združenih narodov o otrokovih pravicah 
upoštevati zlasti koristi otroka.

(3) S to direktivo je sprejet integriran in 
celosten pristop, skupaj z večplastnim 
pristopom, k boju proti trgovini z ljudmi. 
Glavni cilji te direktive so odločnejše 
preprečevanje in pregon kaznivih dejanj ter 
varstvo pravic žrtev. Veliko večino žrtev 
trgovine z ljudmi, zlasti z namenom 
spolnega izkoriščanja, predstavljajo 
ženske. Otroci so bolj ranljivi, zato so v 
večji nevarnosti, da postanejo žrtve 
trgovine z ljudmi. Pri izvajanju določb te 
direktive je treba v skladu z Listino 
Evropske unije o temeljnih pravicah in 
Konvencijo Združenih narodov o otrokovih 
pravicah upoštevati zlasti koristi otroka. S 
to direktivo je sprejeto tudi kontekstualno 
razumevanje različnih oblik trgovine. 
Namen direktive je za posamezno obliko 
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trgovine zagotoviti najbolj učinkovite 
ukrepe. To vključuje močan vidik spolov v 
vseh določbah direktive, v skladu z Listino 
Evropske unije o temeljnih pravicah in 
Konvencijo ZN o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk.

Or. en

Predlog spremembe 60
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) S to direktivo je sprejet integriran in 
celosten pristop k boju proti trgovini z 
ljudmi. Glavni cilji te direktive so 
odločnejše preprečevanje in pregon 
kaznivih dejanj ter varstvo pravic žrtev. 
Otroci so bolj ranljivi, zato so v večji 
nevarnosti, da postanejo žrtve trgovine z 
ljudmi. Pri izvajanju določb te direktive je 
treba v skladu z Listino Evropske unije o 
temeljnih pravicah in Konvencijo 
Združenih narodov o otrokovih pravicah 
upoštevati zlasti koristi otroka. 

(3) S to direktivo je sprejet integriran in 
celosten pristop k boju proti trgovini z 
ljudmi. Veliko večino žrtev trgovine z 
ljudmi (80 %), zlasti z namenom spolnega 
izkoriščanja, predstavljajo ženske. Glavni 
cilji te direktive so odločnejše 
preprečevanje in pregon kaznivih dejanj ter 
varstvo pravic žrtev. S to direktivo je 
sprejeto kontekstualno razumevanje 
različnih oblik trgovine. Namen direktive 
je za posamezno obliko trgovine zagotoviti 
najbolj učinkovite ukrepe. To vključuje 
močan vidik spolov v vseh določbah 
direktive, v skladu z Listino Evropske 
unije o temeljnih pravicah. Otroci so bolj 
ranljivi, zato so v večji nevarnosti, da 
postanejo žrtve trgovine z ljudmi. Pri 
izvajanju določb te direktive je treba v 
skladu z Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah in Konvencijo Združenih narodov 
o otrokovih pravicah upoštevati zlasti 
koristi otroka.

Or. en
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Predlog spremembe 61
Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Protokol Združenih narodov iz leta 
2000 za preprečevanje, zatiranje in 
kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti 
ženskami in otroki, ki dopolnjuje 
Konvencijo Združenih narodov proti 
mednarodnemu organiziranemu kriminalu, 
in Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju 
proti trgovini z ljudmi iz leta 2005 sta 
bistvena ukrepa v procesu krepitve 
mednarodnega sodelovanja v boju proti 
trgovini z ljudmi.

(4) Konvencija ZN iz leta 1949 o 
preprečevanju in odpravljanju trgovine z 
ljudmi in izkoriščanja prostituiranja 
drugih, Protokol Združenih narodov iz leta 
2000 za preprečevanje, zatiranje in 
kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti 
ženskami in otroki, ki dopolnjuje 
Konvencijo Združenih narodov proti 
mednarodnemu organiziranemu kriminalu, 
in Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju 
proti trgovini z ljudmi iz leta 2005 so 
bistveni ukrepi v procesu krepitve 
mednarodnega sodelovanja v boju proti 
trgovini z ljudmi.

Or. en

Predlog spremembe 62
Edit Bauer

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Zaradi upoštevanja nedavnega razvoja 
dogodkov na področju trgovine z ljudmi se 
v tej direktivi v primerjavi z Okvirnim 
sklepom 2002/629/PNZ trgovina z ljudmi 
pojmuje širše in so zato v njej vključene 
dodatne oblike izkoriščanja. V okviru te 
direktive bi bilo treba prisilno prosjačenje 
razumeti kot obliko prisilnega dela ali 
storitve, kakor je opredeljena v Konvenciji 
MOD št. 29 o prisilnem ali obveznem delu 
z dne 29. junija 1930. Izkoriščanje 
prosjačenja zato spada v področje uporabe 
opredelitve trgovine z ljudmi le v primeru, 

(5) Zaradi upoštevanja nedavnega razvoja 
dogodkov na področju trgovine z ljudmi se 
v tej direktivi v primerjavi z Okvirnim 
sklepom 2002/629/PNZ trgovina z ljudmi 
pojmuje širše in so zato v njej vključene 
dodatne oblike izkoriščanja. V okviru te 
direktive bi bilo treba prisilno prosjačenje 
razumeti kot obliko prisilnega dela ali 
storitve, kakor je opredeljena v Konvenciji 
MOD št. 29 o prisilnem ali obveznem delu 
z dne 29. junija 1930. Izkoriščanje 
prosjačenja, tudi takega, kjer se za 
prosjačenje izrabljajo odvisne osebe, žrtve 
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ko so prisotni vsi elementi prisilnega dela 
ali storitev. Glede na ustrezno sodno 
prakso bi bilo treba veljavnost morebitne 
privolitve v opravljanje takšne storitve 
oceniti za vsak primer posebej. V primeru 
otroka pa se morebitna privolitev nikoli ne 
bi smela šteti za veljavno. Izraz 
„izkoriščanje kriminalnih dejavnosti“ bi 
bilo treba razumeti kot izkoriščanje osebe, 
da stori dejanja, med drugim žeparstvo, 
kraje v trgovinah in druge podobne 
dejavnosti, ki so kaznive in predstavljajo 
finančni dobiček. Opredelitev zajema tudi 
trgovino z ljudmi za namene odstranitve 
organov, ki jo je mogoče povezati s 
trgovino z organi ter pomeni hudo kršitev 
človekovega dostojanstva in telesne 
integritete.

trgovine z ljudmi, zato spada v področje 
uporabe opredelitve trgovine z ljudmi le v 
primeru, ko so prisotni vsi elementi 
prisilnega dela ali storitev. Glede na 
ustrezno sodno prakso bi bilo treba 
veljavnost morebitne privolitve v 
opravljanje takšne storitve oceniti za vsak 
primer posebej. V primeru otroka pa se 
morebitna privolitev nikoli ne bi smela 
šteti za veljavno. Izraz „izkoriščanje 
kriminalnih dejavnosti“ bi bilo treba 
razumeti kot izkoriščanje osebe, da stori 
dejanja, med drugim žeparstvo, kraje v 
trgovinah in druge podobne dejavnosti, ki 
so kaznive in predstavljajo finančni 
dobiček. Opredelitev zajema tudi trgovino 
z ljudmi za namene odstranitve organov, ki 
pomeni hudo kršitev človekovega 
dostojanstva in telesne integritete.

Or. en

Predlog spremembe 63
Lívia Járóka

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Zaradi upoštevanja nedavnega razvoja 
dogodkov na področju trgovine z ljudmi se 
v tej direktivi v primerjavi z Okvirnim 
sklepom 2002/629/PNZ trgovina z ljudmi 
pojmuje širše in so zato v njej vključene 
dodatne oblike izkoriščanja. V okviru te 
direktive bi bilo treba prisilno prosjačenje 
razumeti kot obliko prisilnega dela ali 
storitve, kakor je opredeljena v Konvenciji 
MOD št. 29 o prisilnem ali obveznem delu 
z dne 29. junija 1930. Izkoriščanje 
prosjačenja zato spada v področje uporabe 
opredelitve trgovine z ljudmi le v primeru, 
ko so prisotni vsi elementi prisilnega dela 
ali storitev. Glede na ustrezno sodno 
prakso bi bilo treba veljavnost morebitne 

(5) Zaradi upoštevanja nedavnega razvoja 
dogodkov na področju trgovine z ljudmi se 
v tej direktivi v primerjavi z Okvirnim 
sklepom 2002/629/PNZ trgovina z ljudmi 
pojmuje širše in so zato v njej vključene 
dodatne oblike izkoriščanja. V okviru te 
direktive bi bilo treba prisilno prosjačenje 
razumeti kot obliko prisilnega dela ali 
storitve, kakor je opredeljena v Konvenciji 
MOD št. 29 o prisilnem ali obveznem delu 
z dne 29. junija 1930. Izkoriščanje 
prosjačenja, tudi takega, kjer se za 
prosjačenje izrabljajo odvisne osebe, ne 
glede na njihov odnos do storilca, zato 
spada v področje uporabe opredelitve 
trgovine z ljudmi le v primeru, ko so 
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privolitve v opravljanje takšne storitve 
oceniti za vsak primer posebej. V primeru 
otroka pa se morebitna privolitev nikoli ne 
bi smela šteti za veljavno. Izraz 
„izkoriščanje kriminalnih dejavnosti“ bi 
bilo treba razumeti kot izkoriščanje osebe, 
da stori dejanja, med drugim žeparstvo, 
kraje v trgovinah in druge podobne 
dejavnosti, ki so kaznive in predstavljajo 
finančni dobiček. Opredelitev zajema tudi 
trgovino z ljudmi za namene odstranitve 
organov, ki jo je mogoče povezati s 
trgovino z organi ter pomeni hudo kršitev 
človekovega dostojanstva in telesne 
integritete.

prisotni vsi elementi prisilnega dela ali 
storitev. Glede na ustrezno sodno prakso bi 
bilo treba veljavnost morebitne privolitve v 
opravljanje takšne storitve oceniti za vsak 
primer posebej. V primeru otroka pa se 
morebitna privolitev nikoli ne bi smela 
šteti za veljavno. Izraz „izkoriščanje 
kriminalnih dejavnosti“ bi bilo treba 
razumeti kot izkoriščanje osebe, da stori 
dejanja, med drugim žeparstvo, kraje v 
trgovinah in druge podobne dejavnosti, ki 
so kaznive in predstavljajo finančni 
dobiček. Opredelitev zajema tudi trgovino 
z ljudmi za namene odstranitve organov, ki 
pomeni hudo kršitev človekovega 
dostojanstva in telesne integritete.

Or. en

Predlog spremembe 64
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Zaradi upoštevanja nedavnega razvoja 
dogodkov na področju trgovine z ljudmi se 
v tej direktivi v primerjavi z Okvirnim 
sklepom 2002/629/PNZ trgovina z ljudmi 
pojmuje širše in so zato v njej vključene 
dodatne oblike izkoriščanja. V okviru te 
direktive bi bilo treba prisilno prosjačenje 
razumeti kot obliko prisilnega dela ali 
storitve, kakor je opredeljena v Konvenciji 
MOD št. 29 o prisilnem ali obveznem delu 
z dne 29. junija 1930. Izkoriščanje 
prosjačenja zato spada v področje uporabe 
opredelitve trgovine z ljudmi le v primeru, 
ko so prisotni vsi elementi prisilnega dela 
ali storitev. Glede na ustrezno sodno 
prakso bi bilo treba veljavnost morebitne 
privolitve v opravljanje takšne storitve 
oceniti za vsak primer posebej. V primeru 
otroka pa se morebitna privolitev nikoli ne 

(5) Zaradi upoštevanja nedavnega razvoja 
dogodkov na področju trgovine z ljudmi se 
v tej direktivi v primerjavi z Okvirnim 
sklepom 2002/629/PNZ trgovina z ljudmi 
pojmuje širše in so zato v njej vključene 
dodatne oblike izkoriščanja. V okviru te 
direktive bi bilo treba prisilno prosjačenje 
razumeti kot obliko prisilnega dela ali 
storitve, kakor je opredeljena v Konvenciji 
MOD št. 29 o prisilnem ali obveznem delu 
z dne 29. junija 1930. Izkoriščanje 
prosjačenja zato spada v področje uporabe 
opredelitve trgovine z ljudmi le v primeru, 
ko so prisotni vsi elementi prisilnega dela 
ali storitev. Glede na ustrezno sodno 
prakso bi bilo treba veljavnost morebitne 
privolitve v opravljanje takšne storitve 
oceniti za vsak primer posebej. V primeru 
otroka pa se morebitna privolitev nikoli ne 
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bi smela šteti za veljavno. Izraz 
„izkoriščanje kriminalnih dejavnosti“ bi 
bilo treba razumeti kot izkoriščanje osebe, 
da stori dejanja, med drugim žeparstvo, 
kraje v trgovinah in druge podobne 
dejavnosti, ki so kaznive in predstavljajo 
finančni dobiček. Opredelitev zajema tudi 
trgovino z ljudmi za namene odstranitve 
organov, ki jo je mogoče povezati s 
trgovino z organi ter pomeni hudo kršitev 
človekovega dostojanstva in telesne 
integritete.

bi smela šteti za veljavno. Izraz 
„izkoriščanje kriminalnih dejavnosti“ bi 
bilo treba razumeti kot izkoriščanje osebe, 
da stori dejanja, med drugim žeparstvo, 
kraje v trgovinah in druge podobne 
dejavnosti, ki so kaznive in predstavljajo 
finančni dobiček. Opredelitev zajema tudi 
trgovino z ljudmi za namene nezakonite
posvojitve otrok in nerojenih otrok,
odstranitve organov, ki jo je mogoče 
povezati s trgovino z organi ter pomeni 
hudo kršitev človekovega dostojanstva in 
telesne integritete.

Or. en

Predlog spremembe 65
Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Zaradi upoštevanja nedavnega razvoja 
dogodkov na področju trgovine z ljudmi se 
v tej direktivi v primerjavi z Okvirnim 
sklepom 2002/629/PNZ trgovina z ljudmi 
pojmuje širše in so zato v njej vključene 
dodatne oblike izkoriščanja. V okviru te 
direktive bi bilo treba prisilno prosjačenje 
razumeti kot obliko prisilnega dela ali 
storitve, kakor je opredeljena v Konvenciji 
MOD št. 29 o prisilnem ali obveznem delu 
z dne 29. junija 1930. Izkoriščanje 
prosjačenja zato spada v področje uporabe 
opredelitve trgovine z ljudmi le v primeru, 
ko so prisotni vsi elementi prisilnega dela 
ali storitev. Glede na ustrezno sodno 
prakso bi bilo treba veljavnost morebitne 
privolitve v opravljanje takšne storitve 
oceniti za vsak primer posebej. V primeru 
otroka pa se morebitna privolitev nikoli ne 
bi smela šteti za veljavno. Izraz 
„izkoriščanje kriminalnih dejavnosti“ bi 
bilo treba razumeti kot izkoriščanje osebe, 

(5) Zaradi upoštevanja nedavnega razvoja 
dogodkov na področju trgovine z ljudmi se 
v tej direktivi v primerjavi z Okvirnim 
sklepom 2002/629/PNZ trgovina z ljudmi 
pojmuje širše in so zato v njej vključene 
dodatne oblike izkoriščanja. V okviru te 
direktive bi bilo treba prisilno prosjačenje 
razumeti kot obliko prisilnega dela ali 
storitve, kakor je opredeljena v Konvenciji 
MOD št. 29 o prisilnem ali obveznem delu 
z dne 29. junija 1930. Izkoriščanje 
prosjačenja zato spada v področje uporabe 
opredelitve trgovine z ljudmi le v primeru, 
ko so prisotni vsi elementi prisilnega dela 
ali storitev. Glede na ustrezno sodno 
prakso bi bilo treba veljavnost morebitne 
privolitve v opravljanje takšne storitve 
oceniti za vsak primer posebej. V primeru 
otroka in v vseh primerih spolnega 
izkoriščanja pa se morebitna privolitev 
nikoli ne bi smela šteti za veljavno. Izraz 
„izkoriščanje kriminalnih dejavnosti“ bi 
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da stori dejanja, med drugim žeparstvo, 
kraje v trgovinah in druge podobne 
dejavnosti, ki so kaznive in predstavljajo 
finančni dobiček. Opredelitev zajema tudi 
trgovino z ljudmi za namene odstranitve 
organov, ki jo je mogoče povezati s 
trgovino z organi ter pomeni hudo kršitev 
človekovega dostojanstva in telesne 
integritete.

bilo treba razumeti kot izkoriščanje osebe, 
da stori dejanja, med drugim žeparstvo, 
kraje v trgovinah in druge podobne 
dejavnosti, ki so kaznive in predstavljajo 
finančni dobiček. Opredelitev zajema tudi 
trgovino z ljudmi za namene odstranitve 
organov, ki jo je mogoče povezati s 
trgovino z organi ter pomeni hudo kršitev 
človekovega dostojanstva in telesne 
integritete.

Or. en

Predlog spremembe 66
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Anna Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Zaradi upoštevanja nedavnega razvoja 
dogodkov na področju trgovine z ljudmi se 
v tej direktivi v primerjavi z Okvirnim 
sklepom 2002/629/PNZ trgovina z ljudmi 
pojmuje širše in so zato v njej vključene 
dodatne oblike izkoriščanja. V okviru te 
direktive bi bilo treba prisilno prosjačenje 
razumeti kot obliko prisilnega dela ali 
storitve, kakor je opredeljena v Konvenciji 
MOD št. 29 o prisilnem ali obveznem delu 
z dne 29. junija 1930. Izkoriščanje 
prosjačenja zato spada v področje uporabe 
opredelitve trgovine z ljudmi le v primeru, 
ko so prisotni vsi elementi prisilnega dela 
ali storitev. Glede na ustrezno sodno 
prakso bi bilo treba veljavnost morebitne 
privolitve v opravljanje takšne storitve 
oceniti za vsak primer posebej. V primeru 
otroka pa se morebitna privolitev nikoli ne 
bi smela šteti za veljavno. Izraz 
„izkoriščanje kriminalnih dejavnosti“ bi 
bilo treba razumeti kot izkoriščanje osebe, 
da stori dejanja, med drugim žeparstvo, 
kraje v trgovinah in druge podobne 
dejavnosti, ki so kaznive in predstavljajo 

(5) Zaradi upoštevanja nedavnega razvoja 
dogodkov na področju trgovine z ljudmi se 
v tej direktivi v primerjavi z Okvirnim 
sklepom 2002/629/PNZ trgovina z ljudmi 
pojmuje širše in so zato v njej vključene 
dodatne oblike izkoriščanja. V okviru te 
direktive bi bilo treba prisilno prosjačenje 
razumeti kot obliko prisilnega dela ali 
storitve, kakor je opredeljena v Konvenciji 
MOD št. 29 o prisilnem ali obveznem delu 
z dne 29. junija 1930. Izkoriščanje 
prosjačenja zato spada v področje uporabe 
opredelitve trgovine z ljudmi le v primeru, 
ko so prisotni vsi elementi prisilnega dela 
ali storitev. Glede na ustrezno sodno 
prakso bi bilo treba veljavnost morebitne 
privolitve v opravljanje takšne storitve 
oceniti za vsak primer posebej. V primeru 
otroka pa se morebitna privolitev nikoli ne 
bi smela šteti za veljavno. Izraz 
„izkoriščanje kriminalnih dejavnosti“ bi 
bilo treba razumeti kot izkoriščanje osebe, 
da stori dejanja, med drugim žeparstvo, 
kraje v trgovinah, kazniva dejanja, 
povezana z drogami in druge podobne 
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finančni dobiček. Opredelitev zajema tudi 
trgovino z ljudmi za namene odstranitve 
organov, ki jo je mogoče povezati s 
trgovino z organi ter pomeni hudo kršitev 
človekovega dostojanstva in telesne 
integritete.

dejavnosti, ki so kaznive in predstavljajo 
finančni dobiček. Opredelitev zajema tudi 
trgovino z ljudmi za namene odstranitve 
organov, ki jo je mogoče povezati s 
trgovino z organi ter pomeni hudo kršitev 
človekovega dostojanstva in telesne 
integritete.

Or. en

Predlog spremembe 67
Anna Hedh

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Družinski člani ali sorodniki otrok, ki 
prosjačijo, lahko sodelujejo v procesu 
trgovanja, katerega posledica je, da otrok 
prosjači v izkoriščevalskih okoliščinah. 
Za ustrezen odziv bi bilo treba oceniti 
posamezen primer vsakega otroka, ob 
upoštevanju stališč otroka in razmer 
njegove družine, vključno z vlogo 
družinskih članov v procesu trgovanja.
Odločitev je treba sprejeti v korist otroka, 
ob upoštevanju dejstva, da je lahko v 
nekaterih primerih ustreznejši odziv na 
razmere v obliki socialne podpore otroku 
in družinskim članom, v drugih primerih 
pa je lahko primeren odziv kazenski 
pregon staršev in sorodnikov, če so bili 
vpleteni v proces trgovanja.

Or. en
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Predlog spremembe 68
Frédérique Ries, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Za učinkovito preprečevanje, zaščito 
in pregon je treba razlikovati med 
trgovanjem z ljudmi za namene 
odstranitve organov, ki se lahko stori 
samo, če so organi odstranjeni iz živih 
darovalcev, in trgovanjem z organi, 
tkivom in celicami. Komisija in Europol, 
katerih prednostna naloga bi morala biti 
izboljšanje spremljanja obeh primerov 
trgovanja z organi, bi morala razviti in 
uporabljati ciljno usmerjen pristop k 
reševanju obeh težav.

Or. en

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da se trgovanje z organi vključi v področje uporabe relevantnih 
instrumentov EU. Na drugi strani bi moral predlog direktive upoštevati glavno priporočilo 
skupne študije Sveta Evrope in Združenih narodov o trgovini z organi, tkivi in celicami ter 
trgovini z ljudmi z namenom odvzema organov, objavljeni v letu 2009, ki s pravnega vidika 
jasno razlikuje med obema oblikama trgovanja ter poudarja potrebo po zbiranju zanesljivih 
podatkov v zvezi s tem vprašanjem.

Predlog spremembe 69
Edit Bauer

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ravni kazni v tej direktivi odražajo vse 
večjo zaskrbljenost držav članic v zvezi z 
razmahom pojava trgovine z ljudmi. Glede 
na težo kaznivega dejanja je namen te 
direktive zagotoviti nadaljnje usklajevanje 
in višjo raven kazni v EU. Kadar je 
kaznivo dejanje storjeno v posebnih 

(6) Ravni kazni v tej direktivi odražajo vse 
večjo zaskrbljenost držav članic v zvezi z 
razmahom pojava trgovine z ljudmi. Glede 
na težo kaznivega dejanja je namen te 
direktive zagotoviti nadaljnje usklajevanje 
in višjo raven kazni v EU. Kadar je 
kaznivo dejanje storjeno v posebnih 
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okoliščinah, na primer nad posebej ranljivo 
žrtvijo, bi kazen morala biti strožja. V tej 
direktivi je treba med posebej ranljive 
osebe vključevati najmanj vse otroke in 
odrasle, ki so v trenutku storitve kaznivega 
dejanja posebej ranljivi zaradi nosečnosti, 
zdravstvenega stanja ali invalidnosti. 
Kadar je kaznivo dejanje še posebej hudo, 
na primer ko je bilo ogroženo življenje 
žrtve, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno z 
uporabo hudega nasilja ali je žrtvi 
povzročilo posebej veliko škodo, bi se to 
moralo odražati v še posebej strogih 
kaznih. Ko se v okviru te direktive navaja 
predaja, bi bilo treba tako navajanje 
razumeti v skladu z Okvirnim sklepom 
Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 
o evropskem nalogu za prijetje in 
postopkih predaje med državami članicami.

okoliščinah, na primer nad posebej ranljivo 
žrtvijo, bi kazen morala biti strožja. V tej 
direktivi je treba med posebej ranljive 
osebe vključevati najmanj vse otroke in 
odrasle, ki so posebej ranljivi zaradi 
nosečnosti, zdravstvenega stanja, 
invalidnosti, ali so bili žrtve mučenja, 
posilstva ali drugih resnih oblik 
psihološkega, fizičnega ali spolnega 
nasilja. Kadar je kaznivo dejanje še 
posebej hudo, na primer ko je bilo 
ogroženo življenje žrtve, ko je bilo kaznivo 
dejanje storjeno z uporabo hudega nasilja 
ali je žrtvi povzročilo posebej veliko 
škodo, bi se to moralo odražati v še posebej 
strogih kaznih. Ko se v okviru te direktive 
navaja predaja, bi bilo treba tako navajanje 
razumeti v skladu z Okvirnim sklepom 
Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 
o evropskem nalogu za prijetje in 
postopkih predaje med državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 70
Lívia Járóka

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ravni kazni v tej direktivi odražajo vse 
večjo zaskrbljenost držav članic v zvezi z 
razmahom pojava trgovine z ljudmi. Glede 
na težo kaznivega dejanja je namen te 
direktive zagotoviti nadaljnje usklajevanje 
in višjo raven kazni v EU. Kadar je 
kaznivo dejanje storjeno v posebnih 
okoliščinah, na primer nad posebej ranljivo 
žrtvijo, bi kazen morala biti strožja. V tej 
direktivi je treba med posebej ranljive 
osebe vključevati najmanj vse otroke in 
odrasle, ki so v trenutku storitve kaznivega 
dejanja posebej ranljivi zaradi nosečnosti, 
zdravstvenega stanja ali invalidnosti. 

(6) Ravni kazni v tej direktivi odražajo vse 
večjo zaskrbljenost držav članic v zvezi z 
razmahom pojava trgovine z ljudmi. Glede 
na težo kaznivega dejanja je namen te 
direktive zagotoviti nadaljnje usklajevanje 
in višjo raven kazni v EU. Kadar je 
kaznivo dejanje storjeno v posebnih 
okoliščinah, na primer nad posebej ranljivo 
žrtvijo, bi kazen morala biti strožja. V tej 
direktivi je treba med posebej ranljive 
osebe vključevati najmanj vse otroke in 
odrasle, ki so posebej ranljivi zaradi spola, 
nosečnosti, zdravstvenega stanja, 
invalidnosti, ali so bili žrtve mučenja, 
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Kadar je kaznivo dejanje še posebej hudo, 
na primer ko je bilo ogroženo življenje 
žrtve, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno z 
uporabo hudega nasilja ali je žrtvi 
povzročilo posebej veliko škodo, bi se to 
moralo odražati v še posebej strogih 
kaznih. Ko se v okviru te direktive navaja 
predaja, bi bilo treba tako navajanje 
razumeti v skladu z Okvirnim sklepom 
Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 
o evropskem nalogu za prijetje in 
postopkih predaje med državami članicami.

prisiljene uporabe drog/zdravil, posilstva
ali drugih resnih oblik psihološkega, 
fizičnega ali spolnega nasilja. Kadar je 
kaznivo dejanje še posebej hudo, na primer 
ko je bilo ogroženo življenje žrtve, ko je 
bilo kaznivo dejanje storjeno z uporabo 
hudega nasilja ali je žrtvi povzročilo 
posebej veliko škodo, bi se to moralo 
odražati v še posebej strogih kaznih. Ko se 
v okviru te direktive navaja predaja, bi bilo 
treba tako navajanje razumeti v skladu z 
Okvirnim sklepom Sveta 2002/584/PNZ z 
dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za 
prijetje in postopkih predaje med državami 
članicami.

Or. en

Predlog spremembe 71
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ravni kazni v tej direktivi odražajo vse 
večjo zaskrbljenost držav članic v zvezi z 
razmahom pojava trgovine z ljudmi. Glede 
na težo kaznivega dejanja je namen te 
direktive zagotoviti nadaljnje usklajevanje 
in višjo raven kazni v EU. Kadar je 
kaznivo dejanje storjeno v posebnih 
okoliščinah, na primer nad posebej ranljivo 
žrtvijo, bi kazen morala biti strožja. V tej 
direktivi je treba med posebej ranljive 
osebe vključevati najmanj vse otroke in 
odrasle, ki so v trenutku storitve kaznivega 
dejanja posebej ranljivi zaradi nosečnosti, 
zdravstvenega stanja ali invalidnosti. Kadar 
je kaznivo dejanje še posebej hudo, na 
primer ko je bilo ogroženo življenje žrtve, 
ko je bilo kaznivo dejanje storjeno z 
uporabo hudega nasilja ali je žrtvi 
povzročilo posebej veliko škodo, bi se to 
moralo odražati v še posebej strogih 

(6) Ravni kazni v tej direktivi odražajo vse 
večjo zaskrbljenost držav članic v zvezi z 
razmahom pojava trgovine z ljudmi. Glede 
na težo kaznivega dejanja je namen te 
direktive zagotoviti nadaljnje usklajevanje 
in višjo raven kazni v EU. Kadar je 
kaznivo dejanje storjeno v posebnih 
okoliščinah, na primer nad posebej ranljivo 
žrtvijo, bi kazen morala biti strožja. V tej 
direktivi je treba med posebej ranljive 
osebe vključevati najmanj vse otroke in 
odrasle, ki so v trenutku storitve kaznivega 
dejanja posebej ranljivi zaradi spola,
nosečnosti, zdravstvenega stanja ali 
invalidnosti in statusa priseljenca. Kadar 
je kaznivo dejanje še posebej hudo, na 
primer ko je bilo ogroženo življenje žrtve, 
ko je bilo kaznivo dejanje storjeno z 
uporabo hudega nasilja ali je žrtvi 
povzročilo posebej veliko škodo, bi se to 
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kaznih. Ko se v okviru te direktive navaja 
predaja, bi bilo treba tako navajanje 
razumeti v skladu z Okvirnim sklepom 
Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 
o evropskem nalogu za prijetje in 
postopkih predaje med državami članicami.

moralo odražati v še posebej strogih 
kaznih. Ko se v okviru te direktive navaja 
predaja, bi bilo treba tako navajanje 
razumeti v skladu z Okvirnim sklepom 
Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 
o evropskem nalogu za prijetje in 
postopkih predaje med državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 72
Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ravni kazni v tej direktivi odražajo vse 
večjo zaskrbljenost držav članic v zvezi z 
razmahom pojava trgovine z ljudmi. Glede 
na težo kaznivega dejanja je namen te 
direktive zagotoviti nadaljnje usklajevanje 
in višjo raven kazni v EU. Kadar je 
kaznivo dejanje storjeno v posebnih 
okoliščinah, na primer nad posebej ranljivo 
žrtvijo, bi kazen morala biti strožja. V tej 
direktivi je treba med posebej ranljive 
osebe vključevati najmanj vse otroke in 
odrasle, ki so v trenutku storitve kaznivega 
dejanja posebej ranljivi zaradi nosečnosti, 
zdravstvenega stanja ali invalidnosti. Kadar 
je kaznivo dejanje še posebej hudo, na 
primer ko je bilo ogroženo življenje žrtve, 
ko je bilo kaznivo dejanje storjeno z 
uporabo hudega nasilja ali je žrtvi 
povzročilo posebej veliko škodo, bi se to 
moralo odražati v še posebej strogih 
kaznih. Ko se v okviru te direktive navaja 
predaja, bi bilo treba tako navajanje 
razumeti v skladu z Okvirnim sklepom 
Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 
o evropskem nalogu za prijetje in 
postopkih predaje med državami članicami.

(6) Ravni kazni v tej direktivi odražajo vse 
večjo zaskrbljenost držav članic v zvezi z 
razmahom pojava trgovine z ljudmi. Glede 
na težo kaznivega dejanja je namen te 
direktive zagotoviti nadaljnje usklajevanje 
in višjo raven kazni v EU. Kadar je 
kaznivo dejanje storjeno v posebnih 
okoliščinah, na primer nad posebej ranljivo 
žrtvijo, bi kazen morala biti strožja. V tej 
direktivi je treba med posebej ranljive 
osebe vključevati najmanj vse otroke in 
odrasle, ki so v trenutku storitve kaznivega 
dejanja posebej ranljivi zaradi spola,
nosečnosti, zdravstvenega stanja ali 
invalidnosti in statusa priseljenca. Kadar 
je kaznivo dejanje še posebej hudo, na 
primer ko je bilo ogroženo življenje žrtve, 
ko je bilo kaznivo dejanje storjeno z 
uporabo hudega nasilja, vključno z 
nasiljem moških nad ženskami, ali je žrtvi 
povzročilo posebej veliko škodo, bi se to 
moralo odražati v še posebej strogih 
kaznih. Ko se v okviru te direktive navaja 
predaja, bi bilo treba tako navajanje 
razumeti v skladu z Okvirnim sklepom 
Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 
o evropskem nalogu za prijetje in 
postopkih predaje med državami članicami.
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Or. en

Predlog spremembe 73
Edit Bauer

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Da bi zagotovili uspešno preiskovanje 
in pregon kaznivih dejanj trgovine z 
ljudmi, njuna uvedba ne bi smela biti 
odvisna od prijave ali obtožbe s strani 
žrtve. Pregon bi bilo treba dovoliti v 
ustreznem obdobju po polnoletnosti žrtve. 
Uradnikom organov kazenskega pregona 
in tožilcem bi bilo treba zagotoviti 
ustrezno usposabljanje, tudi z namenom 
krepitve mednarodnega kazenskega 
pregona in pravosodnega sodelovanja.
Osebam, pristojnim za preiskovanje in 
pregon takih kaznivih dejanj, bi morala 
biti prav tako na voljo preiskovalna orodja, 
ki se uporabljajo pri organiziranem 
kriminalu ali drugih resnih primerih 
kaznivih dejanj, kot so prestrezanje 
komunikacij, tajno opazovanje vključno z 
elektronskim nadzorom, nadzor nad 
bančnimi računi in druge finančne 
preiskave.

(8) Da bi zagotovili uspešno preiskovanje 
in pregon kaznivih dejanj trgovine z 
ljudmi, njuna uvedba ne bi smela biti 
odvisna od prijave ali obtožbe s strani 
žrtve. V skladu z nacionalnim pravom 
države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za pregon kaznivih dejanj po tej direktivi, 
ko žrtev postane polnoletna. Pri 
preiskovanju bi bilo treba ustrezno 
upoštevati informacijske in 
komunikacijske tehnologije, ki se 
uporabljajo za naročilo kaznivega 
dejanja, in razviti posebna orodja za 
preprečevanje in odpravo trgovine z 
ljudmi prek interneta. Osebam, pristojnim 
za preiskovanje in pregon, bi morala biti 
prav tako na voljo preiskovalna orodja, ki 
se uporabljajo pri organiziranem kriminalu 
ali drugih resnih primerih kaznivih dejanj, 
kot so prestrezanje komunikacij, tajno 
opazovanje vključno z elektronskim 
nadzorom, nadzor nad bančnimi računi in 
druge finančne preiskave.

Or. en

Predlog spremembe 74
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Anna Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Da bi zagotovili uspešno preiskovanje (8) Da bi zagotovili uspešno preiskovanje 
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in pregon kaznivih dejanj trgovine z 
ljudmi, njuna uvedba ne bi smela biti 
odvisna od prijave ali obtožbe s strani 
žrtve. Pregon bi bilo treba dovoliti v 
ustreznem obdobju po polnoletnosti žrtve. 
Uradnikom organov kazenskega pregona in 
tožilcem bi bilo treba zagotoviti ustrezno 
usposabljanje, tudi z namenom krepitve 
mednarodnega kazenskega pregona in 
pravosodnega sodelovanja. Osebam, 
pristojnim za preiskovanje in pregon takih 
kaznivih dejanj, bi morala biti prav tako na 
voljo preiskovalna orodja, ki se uporabljajo 
pri organiziranem kriminalu ali drugih 
resnih primerih kaznivih dejanj, kot so 
prestrezanje komunikacij, tajno opazovanje 
vključno z elektronskim nadzorom, nadzor 
nad bančnimi računi in druge finančne 
preiskave.

in pregon kaznivih dejanj trgovine z 
ljudmi, njuna uvedba ne bi smela biti 
odvisna od prijave ali obtožbe s strani 
žrtve. Pregon bi bilo treba dovoliti v 
ustreznem obdobju po polnoletnosti žrtve. 
Uradnikom organov kazenskega pregona in 
tožilcem bi bilo treba zagotoviti ustrezno 
usposabljanje, tudi z namenom krepitve 
mednarodnega kazenskega pregona in 
pravosodnega sodelovanja. Osebam, 
pristojnim za preiskovanje in pregon takih 
kaznivih dejanj, bi morala biti prav tako na 
voljo preiskovalna orodja, ki se uporabljajo 
pri organiziranem kriminalu ali drugih 
resnih primerih kaznivih dejanj, kot so 
prestrezanje komunikacij, tajno opazovanje 
vključno z elektronskim nadzorom, nadzor 
nad bančnimi računi in druge finančne 
preiskave. Zelo pomembno je, da se 
prepreči trgovina z ljudmi, zato bi morale 
države članice med prednostne naloge 
uvrstiti boj proti trgovanju z ljudmi ter na 
kakršenkoli način izboljšati odziv 
kazenskega sodstva na trgovanje z ljudmi.

Or. en

Predlog spremembe 75
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Anna Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Da bi zagotovili uspešno preiskovanje 
in pregon kaznivih dejanj trgovine z 
ljudmi, njuna uvedba ne bi smela biti 
odvisna od prijave ali obtožbe s strani 
žrtve. Pregon bi bilo treba dovoliti v 
ustreznem obdobju po polnoletnosti žrtve. 
Uradnikom organov kazenskega pregona in 
tožilcem bi bilo treba zagotoviti ustrezno 
usposabljanje, tudi z namenom krepitve 
mednarodnega kazenskega pregona in 
pravosodnega sodelovanja. Osebam, 

(8) Da bi zagotovili uspešno preiskovanje 
in pregon kaznivih dejanj trgovine z 
ljudmi, njuna uvedba ne bi smela biti 
odvisna od prijave ali obtožbe s strani 
žrtve. Pregon bi bilo treba dovoliti v 
ustreznem obdobju po polnoletnosti žrtve. 
Uradnikom organov kazenskega pregona in 
tožilcem bi bilo treba zagotoviti ustrezno 
usposabljanje, tudi z namenom krepitve 
mednarodnega kazenskega pregona in 
pravosodnega sodelovanja. Osebam, 
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pristojnim za preiskovanje in pregon takih 
kaznivih dejanj, bi morala biti prav tako na 
voljo preiskovalna orodja, ki se uporabljajo 
pri organiziranem kriminalu ali drugih 
resnih primerih kaznivih dejanj, kot so 
prestrezanje komunikacij, tajno opazovanje 
vključno z elektronskim nadzorom, nadzor 
nad bančnimi računi in druge finančne 
preiskave.

pristojnim za preiskovanje in pregon takih 
kaznivih dejanj, bi morala biti prav tako na 
voljo posebna preiskovalna orodja, ki se že
uporabljajo pri organiziranem kriminalu ali 
drugih resnih primerih kaznivih dejanj, kot 
so prestrezanje komunikacij, tajno 
opazovanje vključno z elektronskim 
nadzorom, preoblečeni policisti, nadzor 
nad bančnimi računi in druge finančne 
preiskave. Pri preiskovanju bi bilo treba 
ustrezno upoštevati uporabo interneta s 
strani trgovcev z ljudmi in razviti posebna 
orodja za preprečevanje in odpravo 
trgovine z ljudmi prek kibernetskega 
prostora.

Or. en

Obrazložitev

Za boj proti trgovini z ljudmi moramo uporabiti iste tehnike preiskovanja kot za boj proti 
drugim resnim oblikam kaznivih dejanj, kot je trgovanje z drogami ali organizirani kriminal;
uporaba interneta je sestavni del trgovine z ljudmi, vendar naj ne bi bila osrednji del uvodne 
izjave, s katero se želi spodbuditi mednarodni kazenski pregon in pravosodno sodelovanje.

Predlog spremembe 76
Vilija Blinkevičiūtė

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Da bi zagotovili uspešno preiskovanje 
in pregon kaznivih dejanj trgovine z 
ljudmi, njuna uvedba ne bi smela biti 
odvisna od prijave ali obtožbe s strani 
žrtve. Pregon bi bilo treba dovoliti v 
ustreznem obdobju po polnoletnosti žrtve. 
Uradnikom organov kazenskega pregona in 
tožilcem bi bilo treba zagotoviti ustrezno 
usposabljanje, tudi z namenom krepitve
mednarodnega kazenskega pregona in 
pravosodnega sodelovanja. Osebam, 
pristojnim za preiskovanje in pregon takih 
kaznivih dejanj, bi morala biti prav tako na 

(8) Da bi zagotovili uspešno preiskovanje 
in pregon kaznivih dejanj trgovine z 
ljudmi, njuna uvedba ne bi smela biti 
odvisna od prijave ali obtožbe s strani 
žrtve. Pregon bi bilo treba dovoliti v 
ustreznem obdobju po polnoletnosti žrtve. 
Uradnikom organov kazenskega pregona in 
tožilcem bi bilo treba zagotoviti ustrezno 
usposabljanje, da se usposobijo za delo z 
žrtvami in pri tem uporabijo pristop, ki 
upošteva razlike med spoloma, kar naj bi 
prispevalo k okrepitvi mednarodnega 
kazenskega pregona in pravosodnega 
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voljo preiskovalna orodja, ki se uporabljajo 
pri organiziranem kriminalu ali drugih 
resnih primerih kaznivih dejanj, kot so 
prestrezanje komunikacij, tajno opazovanje 
vključno z elektronskim nadzorom, nadzor 
nad bančnimi računi in druge finančne 
preiskave.

sodelovanja. Osebam, pristojnim za 
preiskovanje in pregon takih kaznivih 
dejanj, bi morala biti prav tako na voljo 
preiskovalna orodja, ki se uporabljajo pri 
organiziranem kriminalu ali drugih resnih 
primerih kaznivih dejanj, kot so 
prestrezanje komunikacij, tajno opazovanje 
vključno z elektronskim nadzorom, nadzor 
nad bančnimi računi in druge finančne 
preiskave.

Or. lt

Predlog spremembe 77
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Anna Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Države članice bi morale spodbujati 
policijsko in pravosodno sodelovanje, 
zlasti pri čezmejnih preiskavah. Skupne 
preiskovalne skupine, ki jih koordinira 
Europol, so dober primer na tem področju 
in bi jih bilo treba spodbujati. Državam 
članicam bi lahko koristila tudi izmenjava 
najboljših praks.

Or. en

Obrazložitev

Proti trgovini z ljudmi se moramo boriti na mednarodni ravni ter z mednarodnimi in 
čezmejnimi preiskavami okrepiti čezmejno sodelovanje. Vloga Europola je zelo pomembna in 
bi jo bilo treba izboljšati.
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Predlog spremembe 78
Judith Sargentini

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Medtem ko Direktiva Sveta 
2004/81/ES z dne 29. aprila 2004 o 
dovoljenju za prebivanje, izdanem 
prebivalcem tretjih držav, ki so žrtve 
nedovoljene trgovine z ljudmi ali so bili 
predmet dejanj omogočanja nezakonitega 
priseljevanja, ki sodelujejo s pristojnimi 
organi, ureja vprašanje izdajanja dovoljenj 
za prebivanje žrtvam trgovine z ljudmi, ki 
so državljani tretjih držav, in Direktiva 
Evropskega parlamenta in Sveta 
2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici 
državljanov Unije in njihovih družinskih 
članov do prostega gibanja in prebivanja na 
ozemlju držav članic ureja uveljavljanje 
pravice državljanov Unije in njihovih 
družinskih članov do prostega gibanja in 
prebivanja na ozemlju držav članic, 
vključno z zaščito pred izgonom, ta 
direktiva določa posebne ukrepe za zaščito 
vseh žrtev trgovine z ljudmi. Zato ta 
direktiva ne obravnava pogojev za njihovo 
prebivanje na ozemlju držav članic.

(10) Medtem ko Direktiva Sveta 
2004/81/ES z dne 29. aprila 2004 o 
dovoljenju za prebivanje, izdanem 
prebivalcem tretjih držav, ki so žrtve 
nedovoljene trgovine z ljudmi ali so bili 
predmet dejanj omogočanja nezakonitega 
priseljevanja, ki sodelujejo s pristojnimi 
organi, ureja vprašanje izdajanja dovoljenj 
za prebivanje žrtvam trgovine z ljudmi, ki 
so državljani tretjih držav, in Direktiva 
Evropskega parlamenta in Sveta 
2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici 
državljanov Unije in njihovih družinskih 
članov do prostega gibanja in prebivanja na 
ozemlju držav članic ureja uveljavljanje 
pravice državljanov Unije in njihovih 
družinskih članov do prostega gibanja in 
prebivanja na ozemlju držav članic, 
vključno z zaščito pred izgonom, ta 
direktiva določa posebne ukrepe za zaščito 
vseh žrtev trgovine z ljudmi.

Or. en

Obrazložitev

Pristop v celotni direktivi o boju proti trgovini z ljudmi bi moral biti celosten, zato se zdi, da 
je v tem smislu besedilo odveč.
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Predlog spremembe 79
Emine Bozkurt

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Žrtvam trgovine z ljudmi je treba 
omogočiti učinkovito uveljavljanje 
njihovih pravic. Zato bi bilo treba žrtvam 
zagotoviti pomoč in podporo pred in med 
kazenskim postopkom ter ustrezno obdobje 
po njem. Da bi bili pomoč in podpora 
učinkoviti, morata biti zagotovljeni na 
podlagi soglasja in seznanjenosti, pri čemer 
je treba zagotoviti, da se žrtev strinja na 
primer z ukrepi za odkrivanje bolezni ali 
drugimi bistvenimi podpornimi ukrepi. 
Pomoč in podpora bi morali vključevati 
najmanj minimalen niz ukrepov, ki so 
potrebni, da se žrtvi omogoči, da si 
opomore in ubeži pred trgovci z ljudmi. Pri 
izvajanju takih ukrepov v praksi bi bilo 
treba na podlagi posameznih ocen, 
izvedenih v skladu z nacionalnimi 
postopki, upoštevati okoliščine in potrebe 
zadevnih oseb. Osebi bi bilo treba nuditi 
pomoč in podporo takoj, ko obstaja 
utemeljeni sum, da je žrtev trgovine z 
ljudmi, in ne glede na to, ali želi pričati ali 
ne. Pomoč bi bilo treba nuditi brezpogojno, 
vsaj dokler pristojni organi dokončno ne 
odločijo v zvezi z obdobjem za razmislek 
in dovoljenjem za prebivanje oziroma kako 
drugače potrdijo, da je oseba žrtev trgovine 
z ljudmi. Če ta oseba po zaključku 
postopka identifikacije ali poteku obdobja 
za razmislek ni spoznana za upravičeno 
do dovoljenja za prebivanje ali sicer nima 
pravice do zakonitega prebivanja v državi, 
ji zadevna država članica ni dolžna še 
naprej zagotavljati pomoči in podpore na 
podlagi te direktive. Kjer je potrebno, bi 
bilo treba na primer, če je žrtev še vedno v 
zdravniški oskrbi zaradi hudih telesnih ali 
psiholoških posledic kaznivega dejanja, ali 
če je v nevarnosti, ker je pričala v 

(11) Žrtvam trgovine z ljudmi je treba 
omogočiti učinkovito uveljavljanje 
njihovih pravic. Zato bi bilo treba žrtvam 
zagotoviti pomoč in podporo pred in med 
kazenskim postopkom ter ustrezno obdobje 
po njem. Da bi bili pomoč in podpora 
učinkoviti, morata biti zagotovljeni na 
podlagi soglasja in seznanjenosti, pri čemer 
je treba zagotoviti, da se žrtev strinja na 
primer z ukrepi za odkrivanje bolezni ali 
drugimi bistvenimi podpornimi ukrepi. 
Pomoč in podpora bi morali vključevati 
najmanj minimalen niz ukrepov, ki so 
potrebni, da se žrtvi omogoči, da si 
opomore in ubeži pred trgovci z ljudmi. Pri 
izvajanju takih ukrepov v praksi bi bilo 
treba na podlagi posameznih ocen, 
izvedenih v skladu z nacionalnimi 
postopki, upoštevati okoliščine in potrebe 
zadevnih oseb. Osebi bi bilo treba nuditi 
pomoč in podporo takoj, ko obstaja 
utemeljeni sum, da je žrtev trgovine z 
ljudmi, in ne glede na to, ali želi pričati ali 
ne. Pomoč bi bilo treba nuditi brezpogojno, 
vsaj dokler pristojni organi dokončno ne 
odločijo v zvezi z obdobjem za razmislek 
in dovoljenjem za prebivanje oziroma kako 
drugače potrdijo, da je oseba žrtev trgovine 
z ljudmi. Kjer je potrebno, bi bilo treba na 
primer, če je žrtev še vedno v zdravniški 
oskrbi zaradi hudih telesnih ali psiholoških 
posledic kaznivega dejanja, ali če je v 
nevarnosti, ker je pričala v kazenskem 
postopku, še naprej zagotavljati pomoč in 
podporo, in sicer v ustreznem obdobju po 
kazenskem postopku. Ukrepi proti trgovini 
z ljudmi ne smejo negativno vplivati na 
pravice tistih, ki so žrtve trgovanja ali so 
se preselili, notranje razseljenih oseb,
beguncev in prosilcev za azil.
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kazenskem postopku, še naprej zagotavljati 
pomoč in podporo, in sicer v ustreznem 
obdobju po kazenskem postopku.

Or. en

Predlog spremembe 80
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Žrtvam trgovine z ljudmi je treba 
omogočiti učinkovito uveljavljanje 
njihovih pravic. Zato bi bilo treba žrtvam 
zagotoviti pomoč in podporo pred in med 
kazenskim postopkom ter ustrezno obdobje 
po njem. Da bi bili pomoč in podpora 
učinkoviti, morata biti zagotovljeni na 
podlagi soglasja in seznanjenosti, pri čemer 
je treba zagotoviti, da se žrtev strinja na 
primer z ukrepi za odkrivanje bolezni ali 
drugimi bistvenimi podpornimi ukrepi. 
Pomoč in podpora bi morali vključevati 
najmanj minimalen niz ukrepov, ki so 
potrebni, da se žrtvi omogoči, da si 
opomore in ubeži pred trgovci z ljudmi. Pri 
izvajanju takih ukrepov v praksi bi bilo 
treba na podlagi posameznih ocen, 
izvedenih v skladu z nacionalnimi 
postopki, upoštevati okoliščine in potrebe 
zadevnih oseb. Osebi bi bilo treba nuditi 
pomoč in podporo takoj, ko obstaja 
utemeljeni sum, da je žrtev trgovine z 
ljudmi, in ne glede na to, ali želi pričati ali 
ne. Pomoč bi bilo treba nuditi brezpogojno, 
vsaj dokler pristojni organi dokončno ne 
odločijo v zvezi z obdobjem za razmislek 
in dovoljenjem za prebivanje oziroma kako 
drugače potrdijo, da je oseba žrtev trgovine 
z ljudmi. Če ta oseba po zaključku 
postopka identifikacije ali poteku obdobja 
za razmislek ni spoznana za upravičeno do 
dovoljenja za prebivanje ali sicer nima 

(11) Žrtvam trgovine z ljudmi je treba 
omogočiti učinkovito uveljavljanje 
njihovih pravic. Zato bi bilo treba žrtvam 
zagotoviti pomoč in podporo pred in med 
kazenskim postopkom ter ustrezno obdobje 
po njem. Žrtve trgovanja z ljudmi imajo 
možnost, da pridobijo dovoljenje za stalno 
prebivanje. Da bi bili pomoč in podpora 
učinkoviti, morata biti zagotovljeni na 
podlagi soglasja in seznanjenosti, pri čemer 
je treba zagotoviti, da se žrtev strinja na 
primer z ukrepi za odkrivanje bolezni ali 
drugimi bistvenimi podpornimi ukrepi. 
Pomoč in podpora bi morali vključevati 
najmanj minimalen niz ukrepov, ki so 
potrebni, da se žrtvi omogoči, da si 
opomore in ubeži pred trgovci z ljudmi. Pri 
izvajanju takih ukrepov v praksi bi bilo 
treba na podlagi posameznih ocen, 
izvedenih v skladu z nacionalnimi 
postopki, upoštevati okoliščine in potrebe 
zadevnih oseb, vključno z žrtvinim 
statusom priseljenca. Osebi bi bilo treba 
nuditi pomoč in podporo takoj, ko obstaja 
utemeljeni sum, da je žrtev trgovine z 
ljudmi, in ne glede na to, ali želi pričati ali 
ne. Pomoč bi bilo treba nuditi brezpogojno, 
vsaj dokler pristojni organi dokončno ne 
odločijo v zvezi z obdobjem za razmislek 
in dovoljenjem za prebivanje oziroma kako 
drugače potrdijo, da je oseba žrtev trgovine 
z ljudmi. Če ta oseba po zaključku 
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pravice do zakonitega prebivanja v državi, 
ji zadevna država članica ni dolžna še 
naprej zagotavljati pomoči in podpore na 
podlagi te direktive. Kjer je potrebno, bi 
bilo treba na primer, če je žrtev še vedno v 
zdravniški oskrbi zaradi hudih telesnih ali 
psiholoških posledic kaznivega dejanja, ali 
če je v nevarnosti, ker je pričala v 
kazenskem postopku, še naprej zagotavljati 
pomoč in podporo, in sicer v ustreznem 
obdobju po kazenskem postopku.

postopka identifikacije ali poteku obdobja 
za razmislek ni spoznana za upravičeno do 
dovoljenja za prebivanje ali sicer nima 
pravice do zakonitega prebivanja v državi, 
ji zadevna država članica ni dolžna še 
naprej zagotavljati pomoči in podpore na 
podlagi te direktive. Kjer je potrebno, bi 
bilo treba na primer, če je žrtev še vedno v 
zdravniški oskrbi zaradi hudih telesnih ali 
psiholoških posledic kaznivega dejanja, ali 
če je v nevarnosti, ker je pričala v 
kazenskem postopku, še naprej zagotavljati 
pomoč in podporo, in sicer v ustreznem 
obdobju po kazenskem postopku.

Or. en

Predlog spremembe 81
Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Žrtvam trgovine z ljudmi je treba 
omogočiti učinkovito uveljavljanje 
njihovih pravic. Zato bi bilo treba žrtvam 
zagotoviti pomoč in podporo pred in med 
kazenskim postopkom ter ustrezno obdobje 
po njem. Da bi bili pomoč in podpora 
učinkoviti, morata biti zagotovljeni na 
podlagi soglasja in seznanjenosti, pri čemer 
je treba zagotoviti, da se žrtev strinja na 
primer z ukrepi za odkrivanje bolezni ali 
drugimi bistvenimi podpornimi ukrepi. 
Pomoč in podpora bi morali vključevati 
najmanj minimalen niz ukrepov, ki so 
potrebni, da se žrtvi omogoči, da si 
opomore in ubeži pred trgovci z ljudmi. Pri 
izvajanju takih ukrepov v praksi bi bilo 
treba na podlagi posameznih ocen, 
izvedenih v skladu z nacionalnimi 
postopki, upoštevati okoliščine in potrebe 
zadevnih oseb. Osebi bi bilo treba nuditi 
pomoč in podporo takoj, ko obstaja 

(11) Žrtvam trgovine z ljudmi je treba 
omogočiti učinkovito uveljavljanje 
njihovih pravic. Zato bi bilo treba žrtvam 
zagotoviti pomoč in podporo pred in med 
kazenskim postopkom ter ustrezno obdobje 
po njem. Da bi bili pomoč in podpora 
učinkoviti, morata biti zagotovljeni na 
podlagi soglasja in seznanjenosti, pri čemer 
je treba zagotoviti, da se žrtev strinja na 
primer z ukrepi za odkrivanje bolezni ali 
drugimi bistvenimi podpornimi ukrepi. 
Pomoč in podpora bi morali vključevati 
najmanj minimalen niz ukrepov, ki so 
potrebni, da se žrtvi omogoči, da si 
opomore in ubeži pred trgovci z ljudmi. Pri 
izvajanju takih ukrepov v praksi bi bilo 
treba na podlagi posameznih ocen, 
izvedenih v skladu z nacionalnimi 
postopki, upoštevati okoliščine in potrebe 
zadevnih oseb, vključno z njihovim 
statusom priseljenca. Osebi bi bilo treba 
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utemeljeni sum, da je žrtev trgovine z 
ljudmi, in ne glede na to, ali želi pričati ali 
ne. Pomoč bi bilo treba nuditi brezpogojno, 
vsaj dokler pristojni organi dokončno ne 
odločijo v zvezi z obdobjem za razmislek 
in dovoljenjem za prebivanje oziroma kako 
drugače potrdijo, da je oseba žrtev trgovine 
z ljudmi. Če ta oseba po zaključku 
postopka identifikacije ali poteku obdobja 
za razmislek ni spoznana za upravičeno do 
dovoljenja za prebivanje ali sicer nima 
pravice do zakonitega prebivanja v državi, 
ji zadevna država članica ni dolžna še 
naprej zagotavljati pomoči in podpore na 
podlagi te direktive. Kjer je potrebno, bi 
bilo treba na primer, če je žrtev še vedno v 
zdravniški oskrbi zaradi hudih telesnih ali 
psiholoških posledic kaznivega dejanja, ali 
če je v nevarnosti, ker je pričala v 
kazenskem postopku, še naprej zagotavljati 
pomoč in podporo, in sicer v ustreznem 
obdobju po kazenskem postopku.

nuditi pomoč in podporo takoj, ko obstaja 
utemeljeni sum, da je žrtev trgovine z 
ljudmi, in ne glede na to, ali želi pričati ali 
ne. Pomoč bi bilo treba nuditi brezpogojno, 
vsaj dokler pristojni organi dokončno ne 
odločijo v zvezi z obdobjem za razmislek 
in dovoljenjem za prebivanje oziroma kako 
drugače potrdijo, da je oseba žrtev trgovine 
z ljudmi. Če ta oseba po zaključku 
postopka identifikacije ali poteku obdobja 
za razmislek ni spoznana za upravičeno do 
dovoljenja za prebivanje ali sicer nima 
pravice do zakonitega prebivanja v državi, 
ji zadevna država članica ni dolžna še 
naprej zagotavljati pomoči in podpore na 
podlagi te direktive. Kjer je potrebno, bi 
bilo treba na primer, če je žrtev še vedno v 
zdravniški oskrbi zaradi hudih telesnih ali 
psiholoških posledic kaznivega dejanja, ali 
če je v nevarnosti, ker je pričala v 
kazenskem postopku, še naprej zagotavljati 
pomoč in podporo, in sicer v ustreznem 
obdobju po kazenskem postopku.

Or. en

Predlog spremembe 82
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Države članice z ustreznimi in 
učinkovitimi ukrepi pravosodnega 
sodelovanja zagotovijo, da lahko žrtve 
trgovine z ljudmi pridobijo in ohranijo 
isto raven zaščite pri gibanju znotraj 
Evropske unije. Žrtve trgovine z ljudmi se 
ustrezno obvesti o zaščitnih ukrepih na 
ravni EU.

Or. en
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Predlog spremembe 83
Barbara Matera

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Vsi ukrepi, ki jih v zvezi z žrtvami 
trgovine z ljudmi, izvaja neka država 
članica, morajo biti prek instrumenta 
evropske odredbe o zaščiti zagotovljeni 
tudi na celotnem ozemlju Evropske unije.

Or. it

Obrazložitev

Evropska odredba o zaščiti je lahko pri hudih kršitvah človekovih pravic pomemben 
pripomoček za zagotavljanje enake zaščite na celotnem ozemlju Unije.

Predlog spremembe 84
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Okvirni sklep Sveta 2001/220/PNZ z 
dne 15. marca 2001 o položaju žrtev v 
kazenskem postopku določa sveženj pravic 
žrtev v kazenskem postopku, vključno s 
pravico do varstva in odškodnine. Poleg 
tega bi morale imeti žrtve trgovine z ljudmi 
dostop do pravnega svetovanja in 
zastopanja, vključno za namen 
uveljavljanja odškodnine. Namen pravnega 
svetovanja je žrtvam omogočiti dostop do 
informacij in jim svetovati o različnih 
možnostih, ki jih imajo. Pravno svetovanje 
in zastopanje bi moralo biti brezplačno vsaj 
v primeru, ko žrtev nima zadostnih 
finančnih sredstev, in to v skladu z 
notranjimi postopki držav članic. Ker je 
zlasti verjetno, da otroci, žrtve trgovine z 
ljudmi, takih sredstev nimajo, bi bilo 

(12) Okvirni sklep Sveta 2001/220/PNZ z 
dne 15. marca 2001 o položaju žrtev v 
kazenskem postopku določa sveženj pravic 
žrtev v kazenskem postopku, vključno s 
pravico do varstva in čezmejnega varstva, 
kot je evropska odredba o zaščiti, in 
odškodnine. Žrtvam trgovine z ljudmi je 
treba omogočiti učinkovito uveljavljanje 
njihovih pravic. Poleg tega bi morale imeti 
žrtve trgovine z ljudmi tudi dostop do 
pravnega svetovanja in zastopanja, 
vključno za namen uveljavljanja 
odškodnine. Namen pravnega svetovanja je 
žrtvam omogočiti dostop do informacij in 
jim svetovati o različnih možnostih, ki jih 
imajo. Pravno svetovanje in zastopanje bi 
moralo biti brezplačno vsaj v primeru, ko 
žrtev nima zadostnih finančnih sredstev, in 
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pravno svetovanje in pravno zastopanje 
zanje v praksi brezplačno. Poleg tega bi 
morale biti žrtve na podlagi ocene tveganja 
posameznega primera, izvedene v skladu z 
nacionalnimi postopki, zavarovane pred 
povračilnimi ukrepi, ustrahovanjem in 
nevarnostjo, da bodo ponovno žrtve 
trgovine z ljudmi.

to v skladu z notranjimi postopki držav 
članic. Ker je zlasti verjetno, da otroci, 
žrtve trgovine z ljudmi, takih sredstev 
nimajo, bi bilo pravno svetovanje in pravno 
zastopanje zanje v praksi brezplačno. Poleg 
tega bi morale biti žrtve na podlagi ocene 
tveganja posameznega primera, izvedene v 
skladu z nacionalnimi postopki, 
zavarovane pred povračilnimi ukrepi, 
ustrahovanjem in nevarnostjo, da bodo 
ponovno žrtve trgovine z ljudmi.

Or. en

Predlog spremembe 85
Anna Záborská

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Okvirni sklep Sveta 2001/220/PNZ z 
dne 15. marca 2001 o položaju žrtev v 
kazenskem postopku določa sveženj pravic 
žrtev v kazenskem postopku, vključno s 
pravico do varstva in odškodnine. Poleg 
tega bi morale imeti žrtve trgovine z ljudmi 
dostop do pravnega svetovanja in 
zastopanja, vključno za namen 
uveljavljanja odškodnine. Namen pravnega 
svetovanja je žrtvam omogočiti dostop do 
informacij in jim svetovati o različnih 
možnostih, ki jih imajo. Pravno svetovanje 
in zastopanje bi moralo biti brezplačno vsaj 
v primeru, ko žrtev nima zadostnih 
finančnih sredstev, in to v skladu z 
notranjimi postopki držav članic. Ker je 
zlasti verjetno, da otroci, žrtve trgovine z 
ljudmi, takih sredstev nimajo, bi bilo
pravno svetovanje in pravno zastopanje 
zanje v praksi brezplačno. Poleg tega bi 
morale biti žrtve na podlagi ocene tveganja 
posameznega primera, izvedene v skladu z 
nacionalnimi postopki, zavarovane pred 
povračilnimi ukrepi, ustrahovanjem in 

(12) Okvirni sklep Sveta 2001/220/PNZ z 
dne 15. marca 2001 o položaju žrtev v 
kazenskem postopku določa sveženj pravic 
žrtev v kazenskem postopku, vključno s 
pravico do varstva in odškodnine. Poleg 
tega bi morale imeti žrtve trgovine z ljudmi 
dostop do pravnega svetovanja in 
zastopanja, vključno za namen 
uveljavljanja odškodnine. Namen pravnega 
svetovanja je žrtvam omogočiti dostop do 
informacij in jim svetovati o različnih 
možnostih, ki jih imajo. Pravno svetovanje 
in zastopanje bi moralo biti brezplačno vsaj 
v primeru, ko žrtev nima zadostnih 
finančnih sredstev, in to v skladu z 
notranjimi postopki držav članic. Ker je 
zlasti verjetno, da otroci, žrtve trgovine z 
ljudmi, takih sredstev nimajo, bi moralo 
biti pravno svetovanje in pravno zastopanje 
zanje brezplačno. Poleg tega bi morale biti 
žrtve na podlagi ocene tveganja 
posameznega primera, izvedene v skladu z 
nacionalnimi postopki, zavarovane pred 
povračilnimi ukrepi, ustrahovanjem in 
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nevarnostjo, da bodo ponovno žrtve 
trgovine z ljudmi.

nevarnostjo, da bodo ponovno žrtve 
trgovine z ljudmi.

Or. en

Obrazložitev

Uvodno izjavo 12 je treba uskladiti z bolj strogo formulacijo člena 14(2) (Države članice 
zagotovijo, da imajo otroci žrtve takojšen dostop do brezplačnega pravnega svetovanja in 
brezplačnega pravnega zastopanja, vključno za namen uveljavljanja odškodnine).

Predlog spremembe 86
Vilija Blinkevičiūtė

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Okvirni sklep Sveta 2001/220/PNZ z 
dne 15. marca 2001 o položaju žrtev v 
kazenskem postopku določa sveženj pravic 
žrtev v kazenskem postopku, vključno s 
pravico do varstva in odškodnine. Poleg 
tega bi morale imeti žrtve trgovine z 
ljudmi dostop do pravnega svetovanja in 
zastopanja, vključno za namen 
uveljavljanja odškodnine. Namen pravnega 
svetovanja je žrtvam omogočiti dostop do 
informacij in jim svetovati o različnih 
možnostih, ki jih imajo. Pravno svetovanje 
in zastopanje bi moralo biti brezplačno 
vsaj v primeru, ko žrtev nima zadostnih 
finančnih sredstev, in to v skladu z 
notranjimi postopki držav članic. Ker je 
zlasti verjetno, da otroci, žrtve trgovine z 
ljudmi, takih sredstev nimajo, bi bilo 
pravno svetovanje in pravno zastopanje 
zanje v praksi brezplačno. Poleg tega bi 
morale biti žrtve na podlagi ocene tveganja 
posameznega primera, izvedene v skladu z 
nacionalnimi postopki, zavarovane pred 
povračilnimi ukrepi, ustrahovanjem in 
nevarnostjo, da bodo ponovno žrtve 
trgovine z ljudmi.

(12) Okvirni sklep Sveta 2001/220/PNZ z 
dne 15. marca 2001 o položaju žrtev v 
kazenskem postopku določa sveženj pravic 
žrtev v kazenskem postopku, vključno s 
pravico do varstva in odškodnine. Poleg 
tega morajo imeti žrtve trgovine z ljudmi 
dostop do pravnega svetovanja in 
zastopanja, vključno za namen 
uveljavljanja odškodnine. Namen pravnega 
svetovanja je žrtvam omogočiti dostop do 
informacij in jim svetovati o različnih 
možnostih, ki jih imajo. Pravno svetovanje 
in zastopanje mora biti brezplačno vsaj v 
primeru, ko žrtev nima zadostnih finančnih 
sredstev, in to v skladu z notranjimi 
postopki držav članic. Ker je zlasti 
verjetno, da otroci, žrtve trgovine z ljudmi, 
takih sredstev nimajo, bi bilo pravno 
svetovanje in pravno zastopanje zanje v 
praksi brezplačno. Poleg tega morajo biti 
žrtve na podlagi ocene tveganja 
posameznega primera, izvedene v skladu z 
nacionalnimi postopki, zavarovane pred 
povračilnimi ukrepi, ustrahovanjem in 
nevarnostjo, da bodo ponovno žrtve 
trgovine z ljudmi.
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Or. lt

Predlog spremembe 87
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Žrtve trgovine z ljudmi, ki nosijo 
posledice zlorab in ponižujočega ravnanja, 
kot so spolno izkoriščanje, posilstvo, 
suženjstvu podobne prakse in odstranitev 
organov, bi bilo treba med kazenskim 
postopkom zavarovati pred sekundarno 
viktimizacijo in nadaljnjo travmo. Za ta 
namen bi morale biti žrtve trgovine z 
ljudmi med kazenskimi preiskavami in 
postopki deležne ustrezne obravnave, 
odvisno od potreb posamezne žrtve. Pri 
oceni posameznikovih potreb bi bilo treba 
upoštevati okoliščine, kot so starost, 
nosečnost, zdravje, invalidnost ali druge 
osebne okoliščine, pa tudi telesne in 
psihološke posledice kriminalnih 
dejavnosti, ki jim je bila žrtev podvržena. 
O tem, ali se ta obravnava opravi in kako, 
se odloči v skladu z razlogi, ki jih 
opredeljuje nacionalna zakonodaja, pravili 
sodne diskrecije, sodno prakso in 
smernicami sodišč, in sicer za vsak primer 
posebej.

(13) Žrtve trgovine z ljudmi, ki nosijo 
posledice zlorab in ponižujočega ravnanja, 
kot so spolno izkoriščanje, posilstvo, 
suženjstvu podobne prakse in odstranitev 
organov, bi bilo treba med kazenskim 
postopkom zavarovati pred sekundarno 
viktimizacijo in nadaljnjo travmo. Za ta 
namen bi morale biti žrtve trgovine z 
ljudmi med kazenskimi preiskavami in 
postopki deležne ustrezne obravnave, 
odvisno od potreb posamezne žrtve. Pri 
oceni posameznikovih potreb bi bilo treba 
upoštevati okoliščine, kot so spol, starost, 
nosečnost, zdravje, invalidnost, status 
priseljenca ali druge osebne okoliščine, pa 
tudi telesne in psihološke posledice 
kriminalnih dejavnosti, ki jim je bila žrtev 
podvržena. O tem, ali se ta obravnava 
opravi in kako, se odloči v skladu z razlogi, 
ki jih opredeljuje nacionalna zakonodaja, 
pravili sodne diskrecije, sodno prakso in 
smernicami sodišč, in sicer za vsak primer 
posebej.

Or. en

Predlog spremembe 88
Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Žrtve trgovine z ljudmi, ki nosijo (13) Žrtve trgovine z ljudmi, ki nosijo 
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posledice zlorab in ponižujočega ravnanja, 
kot so spolno izkoriščanje, posilstvo, 
suženjstvu podobne prakse in odstranitev 
organov, bi bilo treba med kazenskim 
postopkom zavarovati pred sekundarno 
viktimizacijo in nadaljnjo travmo. Za ta 
namen bi morale biti žrtve trgovine z 
ljudmi med kazenskimi preiskavami in 
postopki deležne ustrezne obravnave, 
odvisno od potreb posamezne žrtve. Pri 
oceni posameznikovih potreb bi bilo treba 
upoštevati okoliščine, kot so starost, 
nosečnost, zdravje, invalidnost ali druge 
osebne okoliščine, pa tudi telesne in 
psihološke posledice kriminalnih 
dejavnosti, ki jim je bila žrtev podvržena. 
O tem, ali se ta obravnava opravi in kako, 
se odloči v skladu z razlogi, ki jih 
opredeljuje nacionalna zakonodaja, pravili 
sodne diskrecije, sodno prakso in 
smernicami sodišč, in sicer za vsak primer 
posebej.

posledice zlorab in ponižujočega ravnanja, 
kot so spolno izkoriščanje, posilstvo, 
suženjstvu podobne prakse in odstranitev 
organov, bi bilo treba med kazenskim 
postopkom zavarovati pred sekundarno 
viktimizacijo in nadaljnjo travmo. Za ta 
namen bi morale biti žrtve trgovine z 
ljudmi med kazenskimi preiskavami in 
postopki deležne ustrezne obravnave, 
odvisno od potreb posamezne žrtve. Pri 
oceni posameznikovih potreb bi bilo treba 
upoštevati okoliščine, kot so spol, starost, 
nosečnost, zdravje, invalidnost, status 
priseljenca ali druge osebne okoliščine, pa 
tudi telesne in psihološke posledice 
kriminalnih dejavnosti, ki jim je bila žrtev 
podvržena. O tem, ali se ta obravnava 
opravi in kako, se odloči v skladu z razlogi, 
ki jih opredeljuje nacionalna zakonodaja, 
pravili sodne diskrecije, sodno prakso in 
smernicami sodišč, in sicer za vsak primer 
posebej.

Or. en

Predlog spremembe 89
Anna Záborská

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Žrtve trgovine z ljudmi, ki nosijo 
posledice zlorab in ponižujočega ravnanja, 
kot so spolno izkoriščanje, posilstvo, 
suženjstvu podobne prakse in odstranitev 
organov, bi bilo treba med kazenskim 
postopkom zavarovati pred sekundarno 
viktimizacijo in nadaljnjo travmo. Za ta 
namen bi morale biti žrtve trgovine z 
ljudmi med kazenskimi preiskavami in 
postopki deležne ustrezne obravnave, 
odvisno od potreb posamezne žrtve. Pri 
oceni posameznikovih potreb bi bilo treba 
upoštevati okoliščine, kot so starost, 

(13) Žrtve trgovine z ljudmi, ki nosijo 
posledice zlorab in ponižujočega ravnanja, 
kot so spolno izkoriščanje, spolne zlorabe,
posilstvo, suženjstvu podobne prakse in 
odstranitev organov, bi bilo treba med 
kazenskim postopkom zavarovati pred 
sekundarno viktimizacijo in nadaljnjo 
travmo. Za ta namen bi morale biti žrtve 
trgovine z ljudmi med kazenskimi 
preiskavami in postopki deležne ustrezne 
obravnave, odvisno od potreb posamezne 
žrtve. Pri oceni posameznikovih potreb bi 
bilo treba upoštevati okoliščine, kot so 
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nosečnost, zdravje, invalidnost ali druge 
osebne okoliščine, pa tudi telesne in 
psihološke posledice kriminalnih 
dejavnosti, ki jim je bila žrtev podvržena.
O tem, ali se ta obravnava opravi in kako, 
se odloči v skladu z razlogi, ki jih 
opredeljuje nacionalna zakonodaja, pravili 
sodne diskrecije, sodno prakso in 
smernicami sodišč, in sicer za vsak primer 
posebej.

starost, nosečnost, zdravje, invalidnost ali 
druge osebne okoliščine, pa tudi telesne in 
psihološke posledice kriminalnih 
dejavnosti, ki jim je bila žrtev podvržena.
O tem, ali se ta obravnava opravi in kako, 
se odloči v skladu z razlogi, ki jih 
opredeljuje nacionalna zakonodaja, pravili 
sodne diskrecije, sodno prakso in 
smernicami sodišč, in sicer za vsak primer 
posebej.

Or. en

Obrazložitev

Spolne zlorabe je treba omeniti tako zaradi obravnave praks trgovcev z ljudmi kot tudi zaradi 
dejstva, da je spolno izkoriščanje (omenjeno v uvodni izjavi 13) po temeljitem razmisleku 
predmet predloga KOM ((2010)0094), skupaj s spolnimi zlorabami.

Predlog spremembe 90
Emine Bozkurt

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Žrtve trgovine z ljudmi, ki nosijo 
posledice zlorab in ponižujočega ravnanja, 
kot so spolno izkoriščanje, posilstvo, 
suženjstvu podobne prakse in odstranitev 
organov, bi bilo treba med kazenskim 
postopkom zavarovati pred sekundarno 
viktimizacijo in nadaljnjo travmo. Za ta 
namen bi morale biti žrtve trgovine z 
ljudmi med kazenskimi preiskavami in 
postopki deležne ustrezne obravnave, 
odvisno od potreb posamezne žrtve. Pri 
oceni posameznikovih potreb bi bilo treba 
upoštevati okoliščine, kot so starost, 
nosečnost, zdravje, invalidnost ali druge 
osebne okoliščine, pa tudi telesne in 
psihološke posledice kriminalnih 
dejavnosti, ki jim je bila žrtev podvržena. 
O tem, ali se ta obravnava opravi in kako, 
se odloči v skladu z razlogi, ki jih 

(13) Žrtve trgovine z ljudmi, ki nosijo 
posledice zlorab in ponižujočega ravnanja, 
kot so spolno izkoriščanje, posilstvo, 
suženjstvu podobne prakse in odstranitev 
organov, bi bilo treba med kazenskim 
postopkom zavarovati pred sekundarno 
viktimizacijo in nadaljnjo travmo. Za ta 
namen bi morale biti žrtve trgovine z 
ljudmi med kazenskimi preiskavami in 
postopki deležne ustrezne obravnave, 
odvisno od potreb posamezne žrtve. Pri 
oceni posameznikovih potreb bi bilo treba 
upoštevati okoliščine, kot so starost, 
nosečnost, zdravje, invalidnost ali druge 
osebne okoliščine, pa tudi telesne in 
psihološke posledice kriminalnih 
dejavnosti, ki jim je bila žrtev podvržena. 
Kako se ta obravnava opravi, se odloči v 
skladu z razlogi, ki jih opredeljuje 
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opredeljuje nacionalna zakonodaja, pravili 
sodne diskrecije, sodno prakso in 
smernicami sodišč, in sicer za vsak primer 
posebej.

nacionalna zakonodaja, pravili sodne 
diskrecije, sodno prakso in smernicami 
sodišč, in sicer za vsak primer posebej.

Or. en

Obrazložitev

S tem naj bi zagotovili, da se obravnava upošteva kot pravilo in ne kot izjema.

Predlog spremembe 91
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Da bi se izognili temu, da morajo 
žrtve sprožiti številne postopke, morajo 
države članice zagotoviti, da imajo žrtve 
pri selitvi znotraj Evropske unije pravico, 
da na enostaven in učinkovit način 
razširijo in ohranijo enako raven zaščite, 
kot so jo imele v drugi državi članici. Zato 
morajo žrtvam trgovine z ljudmi sporočiti, 
da za ta namen obstajajo postopki 
Skupnosti na področju pravosodnega 
sodelovanja. 

Or. es

Predlog spremembe 92
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Poleg ukrepov, namenjenih vsem 
žrtvam trgovine z ljudmi, bi morale države 
članice zagotoviti, da so posebna pomoč, 
podpora in ukrepi za zaščito na voljo tudi 

(14) Poleg ukrepov, namenjenih vsem 
žrtvam trgovine z ljudmi, bi morale države 
članice zagotoviti, da so posebna pomoč, 
podpora in ukrepi za zaščito na voljo tudi 
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otrokom, ki so žrtve trgovine z ljudmi. Te 
ukrepe bi bilo treba zagotavljati ob 
upoštevanju koristi otroka in v skladu s 
Konvencijo ZN o otrokovih pravicah. 
Kadar starost osebe, ki je žrtev trgovine z 
ljudmi, ni gotova, in se zanjo domneva, da 
je mlajša od 18 let, se navedena oseba šteje 
za otroka in ima takojšen dostop do 
pomoči, podpore in zaščite. Namen 
ukrepov pomoči in podpore otrokom, 
žrtvam trgovine z ljudmi, bi moralo biti 
njihovo telesno in psihosocialno okrevanje 
ter trajna rešitev za zadevno osebo. Ker bi 
bilo treba otroka, ki je žrtev trgovine z 
ljudmi, čim prej ponovno vključiti v 
družbo, bo to nujno vključevalo pravico do 
dostopa do izobraževanja. Ker so otroci, 
žrtve trgovine z ljudmi, še posebej ranljivi, 
bi morali biti na voljo dodatni ukrepi za 
njihovo zaščito med zaslišanji, povezanimi 
s kazenskimi preiskavami in postopki.

otrokom, ki so žrtve trgovine z ljudmi. Te 
ukrepe bi bilo treba zagotavljati ob 
upoštevanju koristi otroka in v skladu s 
Konvencijo ZN o otrokovih pravicah. 
Kadar starost osebe, ki je žrtev trgovine z 
ljudmi, ni gotova, in se zanjo domneva, da 
je mlajša od 18 let, se navedena oseba šteje 
za otroka in ima takojšen dostop do 
pomoči, podpore in zaščite. Namen 
ukrepov pomoči in podpore otrokom, 
žrtvam trgovine z ljudmi, bi moralo biti 
njihovo telesno in psihosocialno okrevanje 
ter trajna rešitev za zadevno osebo. Ker bi 
bilo treba otroka, ki je žrtev trgovine z 
ljudmi, čim prej ponovno vključiti v 
družbo in v normalno življenje znotraj 
njegove biološke družine ali družine, ki 
otroka posvoji, bo to nujno vključevalo 
pravico do dostopa do izobraževanja. Ker 
so otroci, žrtve trgovine z ljudmi, še 
posebej ranljivi, bi morali biti na voljo 
dodatni ukrepi za njihovo zaščito med 
zaslišanji, povezanimi s kazenskimi 
preiskavami in postopki.

Or. en

Predlog spremembe 93
Edit Bauer

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Države članice bi morale oblikovati 
in/ali okrepiti politike za preprečevanje 
trgovine z ljudmi, vključno z ukrepi za 
zmanjšanje povpraševanja, ki spodbuja vse 
oblike izkoriščanja, in ukrepi za 
zmanjšanje nevarnosti oseb, da postanejo 
žrtve trgovine z ljudmi, in sicer na podlagi 
raziskav, obveščanja, osveščanja in 
izobraževanja. V okviru takih pobud bi 
morale države članice upoštevati vidik 
spolov in pravice otrok. Vsem uradnikom, 

(15) Države članice bi morale oblikovati 
in/ali okrepiti politike za preprečevanje
trgovine z ljudmi, vključno z ukrepi za 
zmanjšanje povpraševanja, ki spodbuja vse 
oblike izkoriščanja, in ukrepi za 
zmanjšanje nevarnosti oseb, da postanejo 
žrtve trgovine z ljudmi, in sicer na podlagi 
raziskav, tudi o novih oblikah trgovine z 
ljudmi, obveščanja, usklajenega zbiranja 
podatkov, osveščanja in izobraževanja. V 
okviru takih pobud bi morale države 



PE445.701v01-00 36/107 AM\823510SL.doc

SL

ki bi se pri svojem delu lahko srečali z 
žrtvami ali potencialnimi žrtvami trgovine 
z ljudmi, bi bilo treba zagotoviti ustrezno 
usposabljanje, ki bi jim omogočilo odkriti 
take žrtve in z njimi ravnati. 
Usposabljanje bi bilo obvezno zlasti za 
policiste, enote mejne policije, inšpektorje 
za delo, zdravstveno osebje in konzularno 
osebje, lahko bi pa bilo odvisno od 
lokalnih okoliščin in vključevalo tudi 
druge skupine javnih uslužbencev, ki bi se 
pri svojem delu lahko srečali z žrtvami 
trgovine z ljudmi.

članice upoštevati vidik spolov in pravice 
otrok. 

Or. en

Obrazložitev

Črtani del je že vključen v drugo uvodno izjavo v osnutku poročila.

Predlog spremembe 94
Anna Hedh, Silvia Costa

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Države članice bi morale oblikovati 
in/ali okrepiti politike za preprečevanje 
trgovine z ljudmi, vključno z ukrepi za 
zmanjšanje povpraševanja, ki spodbuja vse 
oblike izkoriščanja, in ukrepi za 
zmanjšanje nevarnosti oseb, da postanejo 
žrtve trgovine z ljudmi, in sicer na podlagi 
raziskav, obveščanja, osveščanja in 
izobraževanja. V okviru takih pobud bi 
morale države članice upoštevati vidik 
spolov in pravice otrok. Vsem uradnikom, 
ki bi se pri svojem delu lahko srečali z 
žrtvami ali potencialnimi žrtvami trgovine 
z ljudmi, bi bilo treba zagotoviti ustrezno 
usposabljanje, ki bi jim omogočilo odkriti 
take žrtve in z njimi ravnati. Usposabljanje 
bi bilo obvezno zlasti za policiste, enote 
mejne policije, inšpektorje za delo, 

(15) Države članice bi morale oblikovati 
in/ali okrepiti politike za preprečevanje 
trgovine z ljudmi, vključno z ukrepi za 
zmanjšanje povpraševanja, ki spodbuja vse 
oblike izkoriščanja, in ukrepi za 
zmanjšanje nevarnosti oseb, da postanejo 
žrtve trgovine z ljudmi, in sicer na podlagi 
raziskav, tudi o novih oblikah trgovine z 
ljudmi, obveščanja, usposabljanja, 
usklajenega zbiranja podatkov, osveščanja 
in izobraževanja. V okviru takih pobud bi 
morale države članice upoštevati vidik 
spolov in pravice otrok. Vsem uradnikom, 
ki bi se pri svojem delu lahko srečali z 
žrtvami ali potencialnimi žrtvami trgovine 
z ljudmi, bi bilo treba zagotoviti ustrezno 
usposabljanje, ki bi jim omogočilo odkriti 
take žrtve in z njimi ravnati. Usposabljanje 
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zdravstveno osebje in konzularno osebje, 
lahko bi pa bilo odvisno od lokalnih 
okoliščin in vključevalo tudi druge skupine 
javnih uslužbencev, ki bi se pri svojem 
delu lahko srečali z žrtvami trgovine z 
ljudmi.

bi bilo obvezno zlasti za policiste, enote 
mejne policije, inšpektorje za delo, 
zdravstveno osebje in konzularno osebje, 
lahko bi pa bilo odvisno od lokalnih 
okoliščin in vključevalo tudi druge skupine 
javnih uslužbencev  in na socialnem 
področju dejavnih zasebnih ustanov, ki bi 
se pri svojem delu lahko srečali z žrtvami 
trgovine z ljudmi.

Or. en

Predlog spremembe 95
Emine Bozkurt

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Države članice bi morale oblikovati 
in/ali okrepiti politike za preprečevanje 
trgovine z ljudmi, vključno z ukrepi za 
zmanjšanje povpraševanja, ki spodbuja vse 
oblike izkoriščanja, in ukrepi za 
zmanjšanje nevarnosti oseb, da postanejo 
žrtve trgovine z ljudmi, in sicer na podlagi 
raziskav, obveščanja, osveščanja in 
izobraževanja. V okviru takih pobud bi 
morale države članice upoštevati vidik 
spolov in pravice otrok. Vsem uradnikom, 
ki bi se pri svojem delu lahko srečali z 
žrtvami ali potencialnimi žrtvami trgovine 
z ljudmi, bi bilo treba zagotoviti ustrezno 
usposabljanje, ki bi jim omogočilo odkriti 
take žrtve in z njimi ravnati. Usposabljanje 
bi bilo obvezno zlasti za policiste, enote 
mejne policije, inšpektorje za delo, 
zdravstveno osebje in konzularno osebje, 
lahko bi pa bilo odvisno od lokalnih 
okoliščin in vključevalo tudi druge skupine 
javnih uslužbencev, ki bi se pri svojem 
delu lahko srečali z žrtvami trgovine z 
ljudmi.

(15) Države članice bi morale oblikovati 
in/ali okrepiti politike za preprečevanje 
trgovine z ljudmi, vključno z ukrepi za 
zmanjšanje povpraševanja, ki spodbuja vse 
oblike izkoriščanja, in ukrepi za 
zmanjšanje nevarnosti oseb, da postanejo 
žrtve trgovine z ljudmi, in sicer na podlagi 
raziskav, obveščanja, osveščanja in 
izobraževanja. V okviru takih pobud bi 
morale države članice upoštevati vidik 
spolov in pravice otrok. Države članice si 
prizadevajo odkriti in odpraviti vpletenost 
ali sodelovanje javnega sektorja v trgovini 
z ljudmi. Vsem uradnikom, ki bi se pri 
svojem delu lahko srečali z žrtvami ali 
potencialnimi žrtvami trgovine z ljudmi, bi 
bilo treba zagotoviti ustrezno 
usposabljanje, ki bi jim omogočilo odkriti 
take žrtve in z njimi ravnati. Usposabljanje 
bi bilo obvezno zlasti za policiste, enote 
mejne policije, inšpektorje za delo, 
zdravstveno osebje in konzularno osebje, 
lahko bi pa bilo odvisno od lokalnih 
okoliščin in vključevalo tudi druge skupine 
javnih uslužbencev, ki bi se pri svojem 
delu lahko srečali z žrtvami trgovine z 
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ljudmi. Države članice bi morale 
sodelovati s civilno družbo, ki sodeluje z 
žrtvami trgovine z ljudmi pri političnih 
pobudah, usposabljanju in spremljanju 
ter ocenjevanju vpliva ukrepov proti 
trgovini z ljudmi.

Or. en

Predlog spremembe 96
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Države članice bi morale oblikovati 
in/ali okrepiti politike za preprečevanje 
trgovine z ljudmi, vključno z ukrepi za 
zmanjšanje povpraševanja, ki spodbuja vse 
oblike izkoriščanja, in ukrepi za 
zmanjšanje nevarnosti oseb, da postanejo 
žrtve trgovine z ljudmi, in sicer na podlagi 
raziskav, obveščanja, osveščanja in 
izobraževanja. V okviru takih pobud bi 
morale države članice upoštevati vidik 
spolov in pravice otrok. Vsem uradnikom, 
ki bi se pri svojem delu lahko srečali z 
žrtvami ali potencialnimi žrtvami trgovine 
z ljudmi, bi bilo treba zagotoviti ustrezno 
usposabljanje, ki bi jim omogočilo odkriti 
take žrtve in z njimi ravnati. Usposabljanje 
bi bilo obvezno zlasti za policiste, enote 
mejne policije, inšpektorje za delo, 
zdravstveno osebje in konzularno osebje, 
lahko bi pa bilo odvisno od lokalnih 
okoliščin in vključevalo tudi druge skupine 
javnih uslužbencev, ki bi se pri svojem 
delu lahko srečali z žrtvami trgovine z 
ljudmi.

(15) Države članice bi morale oblikovati 
in/ali okrepiti politike za preprečevanje 
trgovine z ljudmi, vključno z ukrepi za 
zmanjšanje povpraševanja, ki spodbuja vse 
oblike izkoriščanja, in ukrepi za 
zmanjšanje nevarnosti oseb, da postanejo 
žrtve trgovine z ljudmi, in sicer na podlagi 
raziskav, obveščanja, osveščanja in 
izobraževanja. V okviru takih pobud bi 
morale države članice upoštevati vidik 
spolov in pravice otrok. Vsem uradnikom, 
ki bi se pri svojem delu lahko srečali z 
žrtvami ali potencialnimi žrtvami trgovine 
z ljudmi, bi bilo treba zagotoviti ustrezno 
usposabljanje, ki bi jim omogočilo odkriti 
take žrtve in z njimi ravnati. Usposabljanje 
bi bilo obvezno zlasti za policiste, enote 
mejne policije, inšpektorje za delo, 
zdravstveno osebje in konzularno osebje, 
lahko bi pa bilo odvisno od lokalnih 
okoliščin in vključevalo tudi druge skupine 
javnih uslužbencev, ki bi se pri svojem
delu lahko srečali z žrtvami trgovine z 
ljudmi. Države članice sprejmejo ukrepe, s 
katerimi zagotovijo, da se žrtvam trgovine 
z ljudmi nudi jasna in obsežna pomoč pri 
socialnih storitvah, zdravju, 
izobraževanju, priseljevanju in kazenskem 
pregonu.
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Or. en

Predlog spremembe 97
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Države članice bi morale oblikovati 
in/ali okrepiti politike za preprečevanje 
trgovine z ljudmi, vključno z ukrepi za 
zmanjšanje povpraševanja, ki spodbuja vse 
oblike izkoriščanja, in ukrepi za 
zmanjšanje nevarnosti oseb, da postanejo 
žrtve trgovine z ljudmi, in sicer na podlagi 
raziskav, obveščanja, osveščanja in 
izobraževanja. V okviru takih pobud bi 
morale države članice upoštevati vidik 
spolov in pravice otrok. Vsem uradnikom, 
ki bi se pri svojem delu lahko srečali z 
žrtvami ali potencialnimi žrtvami trgovine 
z ljudmi, bi bilo treba zagotoviti ustrezno 
usposabljanje, ki bi jim omogočilo odkriti 
take žrtve in z njimi ravnati. Usposabljanje 
bi bilo obvezno zlasti za policiste, enote 
mejne policije, inšpektorje za delo, 
zdravstveno osebje in konzularno osebje, 
lahko bi pa bilo odvisno od lokalnih 
okoliščin in vključevalo tudi druge skupine 
javnih uslužbencev, ki bi se pri svojem 
delu lahko srečali z žrtvami trgovine z 
ljudmi.

(15) Države članice bi morale oblikovati 
in/ali okrepiti politike za preprečevanje
trgovine z ljudmi, vključno z ukrepi za 
zmanjšanje povpraševanja, ki spodbuja vse 
oblike izkoriščanja, in ukrepi za 
zmanjšanje nevarnosti oseb, da postanejo 
žrtve trgovine z ljudmi, in sicer na podlagi 
raziskav, tudi o novih oblikah trgovine z 
ljudmi, obveščanja, usklajenega zbiranja 
podatkov in izmenjave podatkov z 
nevladnimi organizacijami, katerih 
glavna dejavnost je boj proti trgovini z 
ljudmi, osveščanja in izobraževanja. V 
okviru takih pobud bi morale države 
članice upoštevati vidik spolov in pravice
otrok. Vsem uradnikom, ki bi se pri svojem 
delu lahko srečali z žrtvami ali 
potencialnimi žrtvami trgovine z ljudmi, bi 
bilo treba zagotoviti ustrezno 
usposabljanje, ki bi jim omogočilo odkriti 
take žrtve in z njimi ravnati. Usposabljanje 
bi bilo obvezno zlasti za policiste, enote 
mejne policije, inšpektorje za delo, 
zdravstveno osebje in konzularno osebje, 
lahko bi pa bilo odvisno od lokalnih 
okoliščin in vključevalo tudi druge skupine 
javnih uslužbencev, ki bi se pri svojem 
delu lahko srečali z žrtvami trgovine z 
ljudmi.

Or. en
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Predlog spremembe 98
Judith Sargentini

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Države članice bi morale oblikovati 
in/ali okrepiti politike za preprečevanje 
trgovine z ljudmi, vključno z ukrepi za 
zmanjšanje povpraševanja, ki spodbuja vse 
oblike izkoriščanja, in ukrepi za 
zmanjšanje nevarnosti oseb, da postanejo 
žrtve trgovine z ljudmi, in sicer na podlagi 
raziskav, obveščanja, osveščanja in 
izobraževanja. V okviru takih pobud bi 
morale države članice upoštevati vidik 
spolov in pravice otrok. Vsem uradnikom, 
ki bi se pri svojem delu lahko srečali z 
žrtvami ali potencialnimi žrtvami trgovine 
z ljudmi, bi bilo treba zagotoviti ustrezno 
usposabljanje, ki bi jim omogočilo odkriti 
take žrtve in z njimi ravnati. Usposabljanje 
bi bilo obvezno zlasti za policiste, enote 
mejne policije, inšpektorje za delo, 
zdravstveno osebje in konzularno osebje, 
lahko bi pa bilo odvisno od lokalnih 
okoliščin in vključevalo tudi druge skupine 
javnih uslužbencev, ki bi se pri svojem 
delu lahko srečali z žrtvami trgovine z 
ljudmi.

(15) Države članice bi morale oblikovati 
in/ali okrepiti politike za preprečevanje
trgovine z ljudmi, vključno z ukrepi za 
zmanjšanje povpraševanja, ki spodbuja vse 
oblike izkoriščanja, in ukrepi za 
zmanjšanje nevarnosti oseb, da postanejo 
žrtve trgovine z ljudmi, in sicer na podlagi 
raziskav, obveščanja, zbiranja podatkov ob 
polnem spoštovanju zadevne osebe, 
osveščanja in izobraževanja. V okviru 
takih pobud bi morale države članice 
upoštevati vidik spolov in pravice otrok. 
Vsem uradnikom, ki bi se pri svojem delu 
lahko srečali z žrtvami ali potencialnimi 
žrtvami trgovine z ljudmi, bi bilo treba 
zagotoviti ustrezno usposabljanje, ki bi jim 
omogočilo odkriti take žrtve in z njimi 
ravnati. Usposabljanje bi bilo obvezno 
zlasti za policiste, enote mejne policije, 
inšpektorje za delo, zdravstveno osebje in 
konzularno osebje, lahko bi pa bilo odvisno 
od lokalnih okoliščin in vključevalo tudi 
druge skupine javnih uslužbencev, ki bi se 
pri svojem delu lahko srečali z žrtvami 
trgovine z ljudmi.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da zbiranje podatkov o trgovini z ljudmi poteka ob polnem spoštovanju žrtve.
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Predlog spremembe 99
Vilija Blinkevičiūtė

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Države članice bi morale oblikovati 
in/ali okrepiti politike za preprečevanje 
trgovine z ljudmi, vključno z ukrepi za 
zmanjšanje povpraševanja, ki spodbuja vse 
oblike izkoriščanja, in ukrepi za 
zmanjšanje nevarnosti oseb, da postanejo 
žrtve trgovine z ljudmi, in sicer na podlagi 
raziskav, obveščanja, osveščanja in 
izobraževanja. V okviru takih pobud bi 
morale države članice upoštevati vidik 
spolov in pravice otrok. Vsem uradnikom, 
ki bi se pri svojem delu lahko srečali z 
žrtvami ali potencialnimi žrtvami trgovine 
z ljudmi, bi bilo treba zagotoviti ustrezno 
usposabljanje, ki bi jim omogočilo odkriti 
take žrtve in z njimi ravnati. 
Usposabljanje bi bilo obvezno zlasti za 
policiste, enote mejne policije, inšpektorje 
za delo, zdravstveno osebje in konzularno 
osebje, lahko bi pa bilo odvisno od 
lokalnih okoliščin in vključevalo tudi 
druge skupine javnih uslužbencev, ki bi se 
pri svojem delu lahko srečali z žrtvami 
trgovine z ljudmi.

Države članice bi morale oblikovati in 
okrepiti politike za preprečevanje trgovine 
z ljudmi, vključno z ukrepi za zmanjšanje 
povpraševanja, ki spodbuja vse oblike 
izkoriščanja, in ukrepi za zmanjšanje 
nevarnosti oseb, da postanejo žrtve 
trgovine z ljudmi, in sicer na podlagi 
raziskav, obveščanja, osveščanja in 
izobraževanja ter ukrepov za odpravo 
običajnih stereotipov v zvezi s spolom. V 
okviru takih pobud morajo države članice 
upoštevati vidik spolov in pravice otrok.

Or. lt

Predlog spremembe 100
Edit Bauer

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Primerljive statistike, ki bi jih bilo 
treba zbrati, bi morale vključevati 
najmanj podatke o številu ljudi, ki so žrtev 
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te trgovine, spol, starost, državljanstvo 
žrtev in obliko trgovine, vrsto storitev, ki 
so jo opravljale žrtve, število aretiranih, 
kazenskopravno preganjanih in obsojenih 
trgovcev z ljudmi in mehanizme za 
napotitev nacionalnim azilnim organom.

Or. en

Predlog spremembe 101
Anna Hedh

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Države članice bi morale vzpostaviti 
boljše sisteme za spremljanje dejavnosti 
zasebnih agencij za zaposlovanje, tudi 
agencij, ki rekrutirajo sezonske delavce, ki 
bi temeljili na standardih, opredeljenih v 
Konvenciji Mednarodne organizacije dela 
št. 181 o zasebnih agencijah za 
zaposlovanje.

Or. en

Predlog spremembe 102
Vilija Blinkevičiūtė

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Uradnikom, ki bi se pri svojem delu 
lahko srečali z žrtvami ali potencialnimi 
žrtvami trgovine z ljudmi, bi bilo treba 
zagotoviti ustrezno usposabljanje, ki bi 
jim omogočilo odkriti take žrtve in 
potencialne žrtve in z njimi ravnati ter 
uporabiti pristop, ki upošteva razlike med 
spoloma. Usposabljanje bi moralo biti 
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obvezno zlasti za policiste, enote mejne 
policije, osebje organov za priseljevanje, 
državne tožilce, odvetnike, sodnike in 
zaposlene na sodiščih, inšpektorje za delo, 
zaposlene v socialnem, zdravstvenem in 
otroškem varstvu in za konzularno osebje, 
lahko pa bi, odvisno od lokalnih okoliščin, 
vključevalo tudi druge skupine javnih 
uslužbencev, ki bi se pri svojem delu 
lahko srečali z žrtvami ali potencialnimi 
žrtvami trgovine z ljudmi.

Or. lt

Predlog spremembe 103
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Pri izvajanju te direktive je treba 
ustrezno upoštevati osnutek direktive o 
vzpostavitvi skupnih pogojev za vstop in 
prebivanje za sezonske delavce tretjih 
držav.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z zadnjim poročilom Urada Združenih narodov za droge in kriminal je najbolj 
običajna oblika trgovine z ljudmi spolno izkoriščanje žensk in otrok (79 %), ki mu sledi 
prisilno delo (18 %). S tega vidika moramo v boju proti vsem oblikam trgovine z ljudmi storiti 
vse, kar je v naši moči.
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Predlog spremembe 104
Edit Bauer

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15b) Komisija in države članice 
razlikujejo med odjemalci glede na 
njihove namere. Odjemalci v trgovini z 
organi se ne bi smeli obravnavati enako 
kot odjemalci pri drugih oblikah trgovine 
z ljudmi, ker je v primeru trgovine z 
organi ogroženo življenje odjemalca.

Or. en

Predlog spremembe 105
Edit Bauer

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15c) Uradnikom, ki bi se pri svojem delu 
lahko srečali z žrtvami ali potencialnimi 
žrtvami trgovine z ljudmi, bi bilo treba 
zagotoviti ustrezno usposabljanje, ki bi 
jim omogočilo odkriti take žrtve in z njimi 
ravnati. Usposabljanje bi moralo biti 
obvezno zlasti za policiste, enote mejne 
policije, osebe, ki delajo v prostorih za 
pridržanje za migrante in uradnike za 
priseljevanje,   sodnike in zaposlene na 
sodiščih, inšpektorje za delo, zaposlene v 
socialnem, zdravstvenem in otroškem 
varstvu in za konzularno osebje, lahko pa 
bi, odvisno od lokalnih okoliščin, 
vključevalo tudi druge skupine javnih 
uslužbencev, ki bi se pri svojem delu 
lahko srečali z žrtvami trgovine z ljudmi. 
Ustrezno usposabljanje bi bilo treba 
zagotoviti tudi za uradnike organov 
kazenskega pregona in tožilce, da bi se 
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okrepila mednarodni kazenski pregon in 
pravosodno sodelovanje.

Or. en

Predlog spremembe 106
Edit Bauer

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15d) V vseh državah članicah bi bilo 
treba okrepiti inšpekcijo in mehanizme 
izvrševanja zakonov. Države članice bi 
morale izdelati potreben pravni okvir in 
zagotoviti ustrezne mehanizme, 
usposabljanje in ustrezna tehnična 
sredstva, ki jih potrebujejo za 
izpolnjevanje pravnih obveznosti, ter v 
tem okviru in v tesnem sodelovanju s 
sindikati naložiti odgovornost uradnikom 
inšpekcijskih organov ter jim zagotoviti 
informacije in programe za izboljšanje 
osveščenosti, kar bi jim omogočilo 
prepoznavanje žrtev trgovine z ljudmi, 
katerih delo je predmet izkoriščanja.
Države članice bi morale na tem področju 
okrepiti sodelovanje in usklajevanje na 
ravni Unije ter sodelovali z Evropskim 
ekonomsko-socialnim odborom, 
konfederacijo evropskih sindikatov, 
socialnimi partnerji in drugimi 
zainteresiranimi stranmi. Svet bi moral 
tudi pretehtati možnost o vzpostavitvi 
mreže nacionalnih inšpekcij dela.

Or. en
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Predlog spremembe 107
Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Direktiva 2009/52/ES z dne 18. junija 
2009 o minimalnih standardih glede 
sankcij in ukrepov zoper delodajalce 
nezakonito prebivajočih državljanov tretjih 
držav določa kazni za delodajalce, ki 
zaposlujejo državljane tretjih držav, ki 
nezakonito prebivajo v EU, kadar taki 
delodajalci sicer niso bili obtoženi ali 
obsojeni zaradi trgovine z ljudmi, vendar 
pa uporabljajo delo ali storitve osebe, za 
katero vedo, da je žrtev trgovine z ljudmi. 
Poleg navedenega bi morale države članice 
upoštevati možnost nalaganja sankcij 
uporabnikom storitev osebe, kadar se ti 
zavedajo, da je bila oseba žrtev trgovine z 
ljudmi. To nadaljnje inkriminiranje bi 
lahko vključevalo delodajalce državljanov 
tretjih držav, ki zakonito prebivajo v EU, in 
državljanov EU, pa tudi kupce spolnih 
storitev osebe, ki je žrtev trgovine z ljudmi, 
ne glede na njihovo državljanstvo.

(16) Direktiva 2009/52/ES z dne 18. junija 
2009 o minimalnih standardih glede 
sankcij in ukrepov zoper delodajalce 
nezakonito prebivajočih državljanov tretjih 
držav določa kazni za delodajalce, ki 
zaposlujejo državljane tretjih držav, ki 
nezakonito prebivajo v EU, kadar taki 
delodajalci sicer niso bili obtoženi ali 
obsojeni zaradi trgovine z ljudmi, vendar 
pa uporabljajo delo ali storitve osebe, za 
katero vedo, da je žrtev trgovine z ljudmi. 
Poleg navedenega bi morale države članice 
upoštevati možnost nalaganja sankcij 
uporabnikom storitev osebe, kadar se ti 
zavedajo, da je bila oseba žrtev trgovine z 
ljudmi in bi morali izreči sankcije 
uporabnikom prostitucije. To nadaljnje 
inkriminiranje bi lahko vključevalo 
delodajalce državljanov tretjih držav, ki 
zakonito prebivajo v EU, in državljanov 
EU, pa tudi kupce spolnih storitev osebe, ki 
je žrtev trgovine z ljudmi, ne glede na 
njihovo državljanstvo.

Or. en

Predlog spremembe 108
Anna Záborská

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Direktiva 2009/52/ES z dne 18. junija 
2009 o minimalnih standardih glede 
sankcij in ukrepov zoper delodajalce 
nezakonito prebivajočih državljanov tretjih 

(16) Direktiva 2009/52/ES z dne 18. junija 
2009 o minimalnih standardih glede 
sankcij in ukrepov zoper delodajalce 
nezakonito prebivajočih državljanov tretjih 
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držav določa kazni za delodajalce, ki 
zaposlujejo državljane tretjih držav, ki 
nezakonito prebivajo v EU, kadar taki 
delodajalci sicer niso bili obtoženi ali 
obsojeni zaradi trgovine z ljudmi, vendar 
pa uporabljajo delo ali storitve osebe, za 
katero vedo, da je žrtev trgovine z ljudmi.
Poleg navedenega bi morale države članice
upoštevati možnost nalaganja sankcij 
uporabnikom storitev osebe, kadar se ti 
zavedajo, da je bila oseba žrtev trgovine z 
ljudmi. To nadaljnje inkriminiranje bi 
lahko vključevalo delodajalce državljanov 
tretjih držav, ki zakonito prebivajo v EU, in 
državljanov EU, pa tudi kupce spolnih 
storitev osebe, ki je žrtev trgovine z ljudmi, 
ne glede na njihovo državljanstvo.

držav določa kazni za delodajalce, ki 
zaposlujejo državljane tretjih držav, ki 
nezakonito prebivajo v EU, kadar taki 
delodajalci sicer niso bili obtoženi ali 
obsojeni zaradi trgovine z ljudmi, vendar 
pa uporabljajo delo ali storitve osebe, za 
katero vedo, da je žrtev trgovine z ljudmi. 
Poleg navedenega bi morale države članice 
upoštevati možnost nalaganja sankcij 
uporabnikom storitev osebe, kadar se ti 
zavedajo, da je bila oseba žrtev trgovine z 
ljudmi. To nadaljnje inkriminiranje bi 
lahko vključevalo delodajalce državljanov 
tretjih držav, ki zakonito prebivajo v EU, in 
državljanov EU. Sankcije je treba 
predvideti za kupce spolnih storitev osebe, 
ki je žrtev trgovine z ljudmi, ne glede na 
njihovo državljanstvo.

Or. en

Obrazložitev

Resnost dejanja, omenjenega v delu določbe, ki jo je treba spremeniti, si zasluži sankcijo.

Predlog spremembe 109
Nadja Hirsch

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Države članice bi morale vzpostaviti 
nacionalne sisteme spremljanja, kot so 
nacionalni poročevalci ali enakovredni 
mehanizmi, na način, ki se jim zdi ustrezen 
glede na njihovo notranjo organizacijo, in 
ob upoštevanju dejstva, da je treba 
vzpostaviti minimalno strukturo z 
določenimi nalogami, da bi se opravile 
ocene trendov trgovine z ljudmi, proučili 
rezultati ukrepov za boj proti trgovini z 
ljudmi in redno pošiljala poročila zadevnim 
nacionalnim organom.

(17) Države članice bi morale vzpostaviti 
nacionalne sisteme spremljanja, kot so 
nacionalni poročevalci ali enakovredni 
mehanizmi, na način, ki se jim zdi ustrezen 
glede na njihovo notranjo organizacijo, in 
ob upoštevanju dejstva, da je treba 
vzpostaviti minimalno strukturo z 
določenimi nalogami, da bi se opravile 
ocene trendov trgovine z ljudmi, proučili 
rezultati ukrepov za boj proti trgovini z 
ljudmi in redno pošiljala poročila zadevnim 
nacionalnim organom. Poleg nacionalnih 
sistemov spremljanja in mehanizmov 
poročanja bi moral koordinator EU za boj 



PE445.701v01-00 48/107 AM\823510SL.doc

SL

proti trgovini z ljudmi, ustanovljen v 
generalnem direktoratu za pravosodje, 
svobodo in varnost, prispevati k 
učinkovitemu sodelovanju med državami 
članicami in institucijami EU ter 
agencijami na področju boja proti trgovini 
z ljudmi in zagotoviti ustrezno ukrepanje 
na evropski ravni.

Or. en

Obrazložitev

Imenovanje koordinatorja EU za boj proti trgovini z ljudmi naj bi omogočilo skladen pristop 
v državah članicah in omogočilo učinkovito in vidno ukrepanje proti trgovini z ljudmi na 
ravni EU.

Predlog spremembe 110
Vilija Blinkevičiūtė

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Države članice bi morale vzpostaviti 
nacionalne sisteme spremljanja, kot so 
nacionalni poročevalci ali enakovredni 
mehanizmi, na način, ki se jim zdi ustrezen 
glede na njihovo notranjo organizacijo, in 
ob upoštevanju dejstva, da je treba 
vzpostaviti minimalno strukturo z 
določenimi nalogami, da bi se opravile 
ocene trendov trgovine z ljudmi, proučili 
rezultati ukrepov za boj proti trgovini z 
ljudmi in redno pošiljala poročila zadevnim 
nacionalnim organom.

(17) Države članice bi morale vzpostaviti 
učinkovite nacionalne sisteme spremljanja, 
kot so nacionalni poročevalci ali 
enakovredni mehanizmi, na način, ki se jim 
zdi ustrezen glede na njihovo notranjo 
organizacijo, in ob upoštevanju dejstva, da 
je treba vzpostaviti minimalno strukturo z 
določenimi nalogami, da bi se opravile 
ocene trendov trgovine z ljudmi, proučili 
rezultati ukrepov za boj proti trgovini z 
ljudmi in redno pošiljala poročila zadevnim 
nacionalnim organom.

Or. lt
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Predlog spremembe 111
Edit Bauer

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Evropska unija pod nadzorom 
komisarja za notranje zadeve vzpostavi 
funkcijo koordinatorja EU za boj proti 
trgovini z ljudmi, ki bo usklajeval ukrepe 
in politike Unije na tem področju, 
vključno z dejavnostmi mreže nacionalnih 
poročevalcev, in poročal Evropskemu 
parlamentu.

Or. en

Predlog spremembe 112
Edit Bauer

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17b) Koordinator EU za boj proti trgovini 
z ljudmi redno pripravlja primerjalno 
študijo, ki ocenjuje nacionalne akcijske 
načrte na področju trgovine z ljudmi, pri 
čemer je poudarek na najboljših praksah. 
Študijo prejmejo Evropski parlament, 
nacionalni parlament, Evropska komisija 
in Svet.

Or. en



PE445.701v01-00 50/107 AM\823510SL.doc

SL

Predlog spremembe 113
Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela, uveljavljena zlasti z 
Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah, predvsem človekovo 
dostojanstvo, prepoved suženjstva, 
prisilnega dela in trgovine z ljudmi, 
prepoved mučenja in nečloveškega ali 
ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, 
pravice otroka, pravico do svobode in 
varnosti, svobodo izražanja in obveščanja, 
varstvo osebnih podatkov, pravico do 
učinkovitega pravnega sredstva in 
nepristranskega sodišča ter načeli 
zakonitosti in sorazmernosti kaznivih 
dejanj in kazni. Namen te direktive je zlasti 
zagotovitev spoštovanja navedenih pravic 
in načel v celoti ter jo je treba ustrezno 
izvajati.

(19) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela, uveljavljena zlasti z 
Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah, predvsem enakost med ženskami 
in moškimi, človekovo dostojanstvo, 
prepoved suženjstva, prisilnega dela in 
trgovine z ljudmi, prepoved mučenja in 
nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali 
kaznovanja, pravice otroka, pravico do 
svobode in varnosti, svobodo izražanja in 
obveščanja, varstvo osebnih podatkov, 
pravico do učinkovitega pravnega sredstva 
in nepristranskega sodišča ter načeli 
zakonitosti in sorazmernosti kaznivih 
dejanj in kazni. Namen te direktive je zlasti 
zagotovitev spoštovanja navedenih pravic 
in načel v celoti ter jo je treba ustrezno 
izvajati.

Or. en

Predlog spremembe 114
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela, uveljavljena zlasti z 
Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah, predvsem človekovo 
dostojanstvo, prepoved suženjstva, 
prisilnega dela in trgovine z ljudmi, 
prepoved mučenja in nečloveškega ali 
ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, 
pravice otroka, pravico do svobode in 

(19) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela, uveljavljena zlasti z 
Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah, predvsem enakost med ženskami 
in moškimi, človekovo dostojanstvo, 
prepoved suženjstva, prisilnega dela in 
trgovine z ljudmi, prepoved mučenja in 
nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali 
kaznovanja, pravice otroka, pravico do 
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varnosti, svobodo izražanja in obveščanja, 
varstvo osebnih podatkov, pravico do 
učinkovitega pravnega sredstva in 
nepristranskega sodišča ter načeli 
zakonitosti in sorazmernosti kaznivih 
dejanj in kazni. Namen te direktive je zlasti 
zagotovitev spoštovanja navedenih pravic 
in načel v celoti ter jo je treba ustrezno 
izvajati.

svobode in varnosti, svobodo izražanja in 
obveščanja, varstvo osebnih podatkov, 
pravico do učinkovitega pravnega sredstva 
in nepristranskega sodišča ter načeli 
zakonitosti in sorazmernosti kaznivih 
dejanj in kazni. Namen te direktive je zlasti 
zagotovitev spoštovanja navedenih pravic 
in načel v celoti ter jo je treba ustrezno 
izvajati.

Or. en

Predlog spremembe 115
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela, uveljavljena zlasti z 
Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah, predvsem človekovo 
dostojanstvo, prepoved suženjstva, 
prisilnega dela in trgovine z ljudmi, 
prepoved mučenja in nečloveškega ali 
ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, 
pravice otroka, pravico do svobode in 
varnosti, svobodo izražanja in obveščanja, 
varstvo osebnih podatkov, pravico do 
učinkovitega pravnega sredstva in 
nepristranskega sodišča ter načeli 
zakonitosti in sorazmernosti kaznivih 
dejanj in kazni. Namen te direktive je zlasti 
zagotovitev spoštovanja navedenih pravic 
in načel v celoti ter jo je treba ustrezno 
izvajati.

(19) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela, uveljavljena zlasti z 
Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah, predvsem človekovo 
dostojanstvo, enakost spolov, prepoved 
suženjstva, prisilnega dela in trgovine z 
ljudmi, prepoved mučenja in nečloveškega 
ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, 
pravice otroka, pravico do svobode in 
varnosti, svobodo izražanja in obveščanja, 
varstvo osebnih podatkov, pravico do 
učinkovitega pravnega sredstva in 
nepristranskega sodišča ter načeli 
zakonitosti in sorazmernosti kaznivih 
dejanj in kazni. Namen te direktive je zlasti 
zagotovitev spoštovanja navedenih pravic 
in načel v celoti ter jo je treba ustrezno 
izvajati.

Or. en



PE445.701v01-00 52/107 AM\823510SL.doc

SL

Predlog spremembe 116
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da so naslednja naklepna 
dejanja kazniva: 
novačenje, prevoz, premestitev, dajanje 
zatočišča ali sprejemanje oseb, vključno z 
izmenjavo ali prenosom nadzora nad to 
osebo, z uporabo grožnje, sile ali drugih 
oblik prisile, ugrabitvijo, goljufijo, prevaro, 
zlorabo pooblastil ali ranljivosti ali 
dajanjem ali prejemanjem plačil ali koristi, 
da se doseže soglasje osebe, ki ima nadzor 
nad drugo osebo, zaradi izkoriščanja.

1. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da so naslednja naklepna 
dejanja kazniva: 
novačenje, prevoz, premestitev, dajanje 
zatočišča ali sprejemanje oseb, vključno z 
otroki, nosečnicami in njihovimi 
nerojenimi otroki, z izmenjavo ali 
prenosom nadzora nad to osebo, z uporabo 
grožnje, sile ali drugih oblik prisile, 
ugrabitvijo, goljufijo, prevaro, zlorabo 
pooblastil ali ranljivosti ali dajanjem ali 
prejemanjem plačil ali koristi, da se doseže 
soglasje osebe, ki ima nadzor nad drugo 
osebo, zaradi izkoriščanja.

Or. en

Predlog spremembe 117
Lívia Járóka

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Izkoriščanje vključuje najmanj 
izkoriščanje prostitucije ali drugih oblik 
spolne zlorabe oseb, njihovo prisilno delo 
ali storitve, vključno s prosjačenjem, 
suženjstvo ali podobne prakse, 
služabništvo, izkoriščanje kriminalnih 
dejavnosti ali odstranitev organov.

3. Izkoriščanje vključuje najmanj 
izkoriščanje prostitucije ali drugih oblik 
spolne zlorabe oseb, njihovo prisilno delo 
ali storitve, vključno s prosjačenjem in 
izrabljanjem odvisnih oseb, žrtev trgovine 
z ljudmi, za prosjačenje, ne glede na 
njihov odnos do storilca, suženjstvo ali 
podobne prakse, služabništvo, izkoriščanje 
kriminalnih dejavnosti ali odstranitev 
organov.

Or. en
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Predlog spremembe 118
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Izkoriščanje vključuje najmanj 
izkoriščanje prostitucije ali drugih oblik 
spolne zlorabe oseb, njihovo prisilno delo 
ali storitve, vključno s prosjačenjem, 
suženjstvo ali podobne prakse, 
služabništvo, izkoriščanje kriminalnih 
dejavnosti ali odstranitev organov.

3. Izkoriščanje vključuje najmanj 
izkoriščanje prostitucije ali drugih oblik 
spolne zlorabe oseb, njihovo prisilno delo 
ali storitve, vključno s prosjačenjem, 
suženjstvo ali podobne prakse, 
služabništvo, izkoriščanje kriminalnih 
dejavnosti, odstranitev organov ali prodajo 
otrok in nerojenih otrok za namene 
nezakonite posvojitve.

Or. en

Predlog spremembe 119
Nadja Hirsch

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Izkoriščanje vključuje najmanj 
izkoriščanje prostitucije ali drugih oblik 
spolne zlorabe oseb, njihovo prisilno delo 
ali storitve, vključno s prosjačenjem, 
suženjstvo ali podobne prakse, 
služabništvo, izkoriščanje kriminalnih 
dejavnosti ali odstranitev organov.

3. Izkoriščanje žensk, moških in oseb, 
mlajših od 18 let, vključuje najmanj 
izkoriščanje prostitucije ali drugih oblik 
spolne zlorabe oseb, njihovo prisilno delo 
ali storitve, vključno s prosjačenjem, 
suženjstvo ali podobne prakse, 
služabništvo, izkoriščanje kriminalnih 
dejavnosti ali odstranitev organov.

Or. en

Obrazložitev

Številne žrtve izkoriščanja, zlasti v primeru prisilnega dela, so tudi moški in mladi, zato je 
treba bolj poudariti, da opredelitev izkoriščanja ne sme biti spolno zaznamovana.
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Predlog spremembe 120
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Anna Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Izkoriščanje vključuje najmanj 
izkoriščanje prostitucije ali drugih oblik 
spolne zlorabe oseb, njihovo prisilno delo 
ali storitve, vključno s prosjačenjem, 
suženjstvo ali podobne prakse, 
služabništvo, izkoriščanje kriminalnih 
dejavnosti ali odstranitev organov.

3. Izkoriščanje vključuje najmanj 
izkoriščanje prostitucije ali drugih oblik 
spolne zlorabe oseb, njihovo prisilno delo 
ali storitve, vključno s prosjačenjem, 
nezakonito posvojitev, suženjstvo ali 
podobne prakse, služabništvo, izkoriščanje 
kriminalnih dejavnosti, kot so kazniva 
dejanja, povezana z drogami, manjši 
prekrški itd. ali odstranitev organov ali
trgovanje za namene sklenitve poroke ali 
prisiljene poroke.

Or. en

Predlog spremembe 121
Frédérique Ries, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Nadja Hirsch, Marina 
Yannakoudakis

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Izkoriščanje vključuje najmanj 
izkoriščanje prostitucije ali drugih oblik 
spolne zlorabe oseb, njihovo prisilno delo 
ali storitve, vključno s prosjačenjem, 
suženjstvo ali podobne prakse, 
služabništvo, izkoriščanje kriminalnih 
dejavnosti ali odstranitev organov.

3. Izkoriščanje vključuje najmanj 
izkoriščanje prostitucije ali drugih oblik 
spolne zlorabe oseb, njihovo prisilno delo 
ali storitve, vključno s prosjačenjem, 
suženjstvo ali podobne prakse, 
služabništvo, izkoriščanje kriminalnih 
dejavnosti ali odstranitev organov, celic, 
tkiv ali delov telesa.

Or. en

Obrazložitev

V opredelitev izkoriščanja je smiselno vključiti namen odstranitve celic, tkiv ali delov telesa.
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Predlog spremembe 122
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Soglasje žrtve trgovine z ljudmi o 
nameravanem ali dejanskem izkoriščanju 
se ne upošteva, če so bila uporabljena 
sredstva iz odstavka 1.

4. Soglasje žrtve trgovine z ljudmi o 
nameravanem ali dejanskem izkoriščanju 
se nikoli ne upošteva. 

Or. en

Predlog spremembe 123
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar ravnanje iz odstavka 1 vključuje 
otroka, se obravnava kot kaznivo dejanje 
trgovine z ljudmi, četudi ni bilo 
uporabljeno nobeno od sredstev iz 
odstavka 1.

5. Kadar ravnanje iz odstavka 1 vključuje 
otroka ali osebo, ki začasno ali stalno trpi 
za resno obliko duševne ali psihološke 
motnje s vplivom na zmožnost 
sprejemanje odločitev, se obravnava kot 
kaznivo dejanje trgovine z ljudmi, četudi ni 
bilo uporabljeno nobeno od sredstev iz 
odstavka 1.

Or. en
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Predlog spremembe 124
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Za namene te direktive „skrbnik“ 
pomeni osebo, ki jo imenujejo pristojni 
organi, da pomaga otroku brez spremstva 
in ga zastopa ter skrbi za njegovo dobro; 
„zakoniti zastopnik“ pomeni osebo, ki jo 
imenujejo pristojni organi, da po potrebi 
namesto otroka izvaja njegovo pravno 
sposobnost.

Or. en

Predlog spremembe 125
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da se kaznivo dejanje iz člena 
2 kaznuje z najvišjo zaporno kaznijo 
najmanj petih let. 
2. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da se kaznivo dejanje iz 
člena 2 kaznuje z najvišjo zaporno kaznijo 
najmanj desetih let, kadar je bilo storjeno 
v naslednjih okoliščinah: 
(a) kaznivo dejanje je storil javni 
uslužbenec pri opravljanju svojih 
dolžnosti;
(b) kaznivo dejanje je bilo storjeno zoper 
posebej ranljivo žrtev, ki v tej direktivi 
pomeni najmanj otroke žrtve in odrasle, ki 
so posebej ranljivi zaradi nosečnosti, 
zdravstvenega stanja ali invalidnosti; 
(c) kaznivo dejanje je bilo storjeno v 
okviru hudodelske združbe v smislu 

Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo odmero 
ustrezne kazni. Države članice lahko 
kazni določajo svobodno v skladu z 
njihovimi posameznimi sistemi 
kazenskega prava. 
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Okvirnega sklepa 2008/841/PNZ;
(d) kaznivo dejanje je naklepno ali iz hude 
malomarnosti ogrozilo življenje žrtve; 
(e) kaznivo dejanje je bilo storjeno z 
uporabo hudega nasilja ali je žrtvi 
povzročilo posebej veliko škodo.
3. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da se kaznivo dejanje iz člena 
3 kaznuje z učinkovitimi, sorazmernimi in
odvračilnimi kaznimi, ki lahko privedejo 
do predaje. 

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev kazni ni sprejemljiva; ohraniti bi se moralo načelo subsidiarnosti.

Predlog spremembe 126
Lívia Járóka

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kaznivo dejanje je bilo storjeno zoper 
posebej ranljivo žrtev, ki v tej direktivi 
pomeni najmanj otroke žrtve in odrasle, ki 
so posebej ranljivi zaradi nosečnosti, 
zdravstvenega stanja ali invalidnosti;

(b) kaznivo dejanje je bilo storjeno zoper 
posebej ranljivo žrtev, ki v tej direktivi 
pomeni najmanj otroke žrtve in odrasle, ki 
so posebej ranljivi zaradi spola, nosečnosti, 
zdravstvenega stanja, invalidnosti, ali če so 
bili žrtev prisiljene uporabe drog ali 
zdravil, mučenja, posilstva ali drugih 
resnih oblik psihološkega, fizičnega ali 
spolnega nasilja;

Or. en
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Predlog spremembe 127
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kaznivo dejanje je bilo storjeno zoper 
posebej ranljivo žrtev, ki v tej direktivi 
pomeni najmanj otroke žrtve in odrasle, ki 
so posebej ranljivi zaradi nosečnosti, 
zdravstvenega stanja ali invalidnosti; 

(b) kaznivo dejanje je bilo storjeno zoper 
posebej ranljivo žrtev, ki v tej direktivi 
pomeni najmanj otroke žrtve in odrasle, ki 
so posebej ranljivi zaradi spola, nosečnosti, 
zdravstvenega stanja ali invalidnosti, 
statusa priseljenca;

Or. en

Predlog spremembe 128
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kaznivo dejanje je bilo storjeno zoper 
posebej ranljivo žrtev, ki v tej direktivi 
pomeni najmanj otroke žrtve in odrasle, ki 
so posebej ranljivi zaradi nosečnosti, 
zdravstvenega stanja ali invalidnosti; 

(b) kaznivo dejanje je bilo storjeno zoper 
posebej ranljivo žrtev, ki v tej direktivi 
pomeni najmanj otroke žrtve in odrasle, ki 
so posebej ranljivi zaradi spola, nosečnosti, 
zdravstvenega stanja, invalidnosti in 
statusa priseljenca;

Or. en

Predlog spremembe 129
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kaznivo dejanje je bilo storjeno zoper 
posebej ranljivo žrtev, ki v tej direktivi 
pomeni najmanj otroke žrtve in odrasle, ki 

(b) kaznivo dejanje je bilo storjeno zoper 
posebej ranljivo žrtev, ki v tej direktivi 
pomeni najmanj otroke žrtve in odrasle, ki 
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so posebej ranljivi zaradi nosečnosti, 
zdravstvenega stanja ali invalidnosti;

so posebej ranljivi zaradi nosečnosti, 
zdravstvenega stanja ali duševne ali fizične 
motnje;

Or. en

Predlog spremembe 130
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) kaznivo dejanje je naklepno ali iz hude
malomarnosti ogrozilo življenje žrtve;

(d) kaznivo dejanje je naklepno ali iz 
malomarnosti ogrozilo življenje žrtve;

Or. en

Predlog spremembe 131
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) kaznivo dejanje je bilo storjeno z 
uporabo hudega nasilja ali je žrtvi 
povzročilo posebej veliko škodo.

(e) kaznivo dejanje je bilo storjeno z 
uporabo hudega nasilja, vključno z 
nasiljem moških nad ženskami, ali je žrtvi 
povzročilo posebej veliko škodo.

Or. en
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Predlog spremembe 132
Edit Bauer

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da se donosi iz naslova 
kriminalnih dejavnosti in dobiček iz 
naslova kaznivih dejanj v skladu s to 
direktivo zaseže in odvzame.

Or. en

Predlog spremembe 133
Emine Bozkurt

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da se donos  in dobiček iz 
naslova kaznivih dejanj v skladu s to 
direktivo zaseže in odvzame. S tega vidika 
je bistveno tesno čezmejno sodelovanje 
med policijskimi, sodnimi in finančnimi 
organi držav članic ter sodelovanje z 
Europolom in Eurojustom.

Or. en

Predlog spremembe 134
Edit Bauer

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da se donos in dobiček iz 
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naslova kriminalnih dejavnosti, zasežen in 
odvzet v skladu s to direktivo, uporabi za 
pomoč žrtvam in njihovo zaščito, vključno 
z odškodnino in kazenskim pregonom 
dejavnosti trgovanja z ljudmi.

Or. en

Predlog spremembe 135
Salvatore Iacolino

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice v primeru določb, s 
katerimi se storilcu zaseže ali odvzame 
njegovo premoženje, sprejmejo ukrepe, ki 
omogočijo, da se to premoženje uporabi za 
namene vzgoje ali pomoči. Takšni donosi 
se lahko uporabijo za finančno pomoč 
žrtvam. 

Or. it

Obrazložitev

Uporaba zaseženega ali odvzetega premoženja, poleg donosov za žrtve kaznivega dejanja, je 
namenjena za podporo žrtvam, da se zagotovi zadevna pomoč.

Predlog spremembe 136
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da pravna oseba lahko 
odgovarja za kaznivo dejanje iz členov 2 in 
3, ki ga je v njeno korist storila fizična 
oseba, bodisi samostojno ali kot del organa 
pravne osebe, ki ima vodilni položaj v 

1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe in so odgovorne, da zagotovijo, da 
pravna oseba lahko odgovarja za kaznivo 
dejanje iz členov 2 in 3, ki ga je v njeno 
korist storila fizična oseba, bodisi 
samostojno ali kot del organa pravne 
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pravni osebi, na podlagi osebe, ki ima vodilni položaj v pravni 
osebi, na podlagi

Or. en

Predlog spremembe 137
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) katera koli druga oseba, ki izpolnjuje 
navodila katere koli zgoraj omenjene 
osebe;

Or. en

Predlog spremembe 138
Anna Hedh, Silvia Costa

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, da zagotovijo pravico žrtve do 
dejanske odškodnine, četudi odgovorni 
krivec nima premoženja, primernega za 
izvršbo.

Or. en
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Predlog spremembe 139
Edit Bauer

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da se donosi iz naslova 
kriminalnih dejavnosti in dobiček iz 
naslova kaznivih dejanj v skladu s to 
direktivo zaseže in odvzame.

Or. en

Predlog spremembe 140
Edit Bauer

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da se donos in dobiček iz 
naslova kriminalnih dejavnosti, zasežen in 
odvzet v skladu s to direktivo, uporabi za 
pomoč žrtvam in njihovo zaščito, vključno 
z odškodnino in kazenskim pregonom 
dejavnosti trgovanja z ljudmi.

Or. en

Predlog spremembe 141
Edit Bauer

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v skladu s temeljnimi 
načeli svojih pravnih sistemov predvidijo 
možnost, da se žrtve trgovine z ljudmi ne 

Države članice ne preganjajo ali kaznujejo 
žrtev trgovine z ljudmi zaradi njihove 
vpletenosti v kazniva dejanja v skladu z 



PE445.701v01-00 64/107 AM\823510SL.doc

SL

preganjajo ali ne kaznujejo zaradi njihove 
vpletenosti v kriminalne dejavnosti, ki so 
jih bile prisiljene izvesti kot neposredno 
posledico zaradi dejstva, da so bile žrtve 
katerega koli od dejanj iz člena 2.

njihovo nacionalno zakonodajo o 
prostituciji ali priseljevanju oziroma 
zaradi njihove vpletenosti v druge 
nezakonite dejavnosti, ki so jih bile 
prisiljene izvesti kot neposredno posledico 
zaradi dejstva, da so bile žrtve katerega 
koli od dejanj iz člena 2.

Or. en

Predlog spremembe 142
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v skladu s temeljnimi načeli 
svojih pravnih sistemov predvidijo 
možnost, da se žrtve trgovine z ljudmi ne 
preganjajo ali ne kaznujejo zaradi njihove 
vpletenosti v kriminalne dejavnosti, ki so 
jih bile prisiljene izvesti kot neposredno 
posledico zaradi dejstva, da so bile žrtve 
katerega koli od dejanj iz člena 2.

Države članice v skladu s temeljnimi načeli 
svojih pravnih sistemov ne preganjajo ali 
ne kaznujejo žrtev trgovine z ljudmi zaradi 
njihove vpletenosti v kriminalne
dejavnosti, ki so jih bile prisiljene izvesti 
kot neposredno posledico zaradi dejstva, da 
so bile žrtve katerega koli od dejanj iz 
člena 2.

Or. en

Predlog spremembe 143
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da sta 
preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj iz 
členov 2 in 3 neodvisna od prijave ali 
obtožbe s strani žrtve in da se kazenski 
postopek lahko nadaljuje, tudi če je žrtev 
preklicala izjavo.

1. Države članice zagotovijo, da sta 
preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj iz 
členov 2 in 3 neodvisna od prijave ali 
obtožbe s strani žrtve in da se kazenski 
postopek lahko nadaljuje, tudi če je žrtev 
preklicala izjavo. V tem primeru je treba 
sprožiti in/ali nadalje zagotoviti ustrezno 
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pomoč in zaščito.

Or. en

Predlog spremembe 144
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da sta 
preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj iz 
členov 2 in 3 neodvisna od prijave ali 
obtožbe s strani žrtve in da se kazenski 
postopek lahko nadaljuje, tudi če je žrtev 
preklicala izjavo. 

1. Države članice v skladu s svojo 
nacionalno zakonodajo zagotovijo, da sta 
preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj iz 
členov 2 in 3 neodvisna od prijave ali 
obtožbe s strani žrtve in da se kazenski 
postopek lahko nadaljuje, tudi če je žrtev 
preklicala izjavo. 

Or. en

Predlog spremembe 145
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da se omogoči pregon 
kaznivega dejanja iz členov 2 in 3 v 
ustreznem obdobju po polnoletnosti žrtve.

2. Države članice v skladu s svojo 
nacionalno zakonodajo z ustreznimi 
ukrepi zagotovijo, da se omogoči pregon 
kaznivega dejanja iz členov 2 in 3 v 
ustreznem obdobju po polnoletnosti žrtve.

Or. en
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Predlog spremembe 146
Edit Bauer

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da se dokazi zberejo in 
zavarujejo v najkrajšem možnem času z 
na primer video posnetki izjav žrtev.

Or. en

Predlog spremembe 147
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo ustrezno usposabljanje oseb, 
enot ali služb, pristojnih za preiskovanje ali 
pregon kaznivih dejanj iz členov 2 in 3.

3. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo usposabljanje oseb, enot ali 
služb, pristojnih za preiskovanje ali pregon 
kaznivih dejanj iz členov 2 in 3, s področja 
človekovih pravic, pravic žensk in 
enakosti med spoloma.

Or. en

Predlog spremembe 148
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo ustrezno usposabljanje oseb, 
enot ali služb, pristojnih za preiskovanje ali 
pregon kaznivih dejanj iz členov 2 in 3.

3. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo usposabljanje oseb, enot ali 
služb, pristojnih za preiskovanje ali pregon 
kaznivih dejanj iz členov 2 in 3, s področja 
človekovih pravic, pravic žensk in 
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enakosti med spoloma.

Or. en

Predlog spremembe 149
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo ustrezno usposabljanje oseb, 
enot ali služb, pristojnih za preiskovanje ali 
pregon kaznivih dejanj iz členov 2 in 3.

3. Države članice v skladu s svojo 
nacionalno zakonodajo z ustreznimi 
ukrepi zagotovijo ustrezno usposabljanje 
oseb, enot ali služb, pristojnih za 
preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj iz 
členov 2 in 3.

Or. en

Predlog spremembe 150
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da so osebam, enotam ali 
službam, pristojnim za preiskovanje ter 
pregon kaznivih dejanj iz členov 2 in 3, na 
voljo učinkovita preiskovalna orodja, ki se 
uporabljajo v primerih organiziranega 
kriminala ali drugih resnih primerih 
kaznivih dejanj. 

4. Države članice v skladu s svojo 
nacionalno zakonodajo z ustreznimi 
ukrepi zagotovijo, da so osebam, enotam 
ali službam, pristojnim za preiskovanje ter 
pregon kaznivih dejanj iz členov 2 in 3, na 
voljo učinkovita preiskovalna orodja, ki se 
uporabljajo v primerih organiziranega 
kriminala ali drugih resnih primerih 
kaznivih dejanj.

Or. en
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Predlog spremembe 151
Salvatore Iacolino

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za preganjanje kaznivih dejanj v 
smislu člena 2 in 3 na podlagi skupnih 
preiskav, usklajevanj kazenskih postopkov 
in pravne pomoči, ki naj potekajo v 
sodelovanju z Europolom in Eurojustom. 

Or. it

Obrazložitev

Zaradi pogosto čezmejne narave zadevnih kazenskih dejanj je očitno nujno, da se ukrepi za 
pregon storilcev izvajajo v okviru sodelovanja med državami članicami in ustanovami 
EUROPOL in EUROJUST.

Predlog spremembe 152
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice z ustreznimi ukrepi 
vzpostavijo svojo sodno pristojnost nad 
kaznivimi dejanji iz členov 2 in 3, če:

1. Države članice v skladu s svojo 
nacionalno zakonodajo z ustreznimi 
ukrepi vzpostavijo svojo sodno pristojnost 
nad kaznivimi dejanji iz členov 2 in 3, če:

Or. en
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Predlog spremembe 153
Salvatore Iacolino

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je storilec njihov državljan ali oseba z 
običajnim prebivališčem na njihovem 
ozemlju ali

(b) je storilec njihov državljan ali oseba z 
običajnim prebivališčem na njihovem 
ozemlju ali se tam nahaja iz drugih 
razlogov ali

Or. it

Obrazložitev

V opredelitev običajnega prebivališča je treba vključiti zadrževanje storilca na ozemlju 
države članice, da se omogoči učinkovito razširitev primerov sodne pristojnosti držav članic 
na dejstva, ki so predmet predloga za žrtve kaznivih dejanj.

Predlog spremembe 154
Salvatore Iacolino

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) je kaznivo dejanje storjeno zoper 
njihovega državljana ali osebo z običajnim 
prebivališčem na njihovem ozemlju ali

(c) je kaznivo dejanje storjeno zoper 
njihovega državljana ali osebo z običajnim 
prebivališčem na njihovem ozemlju ali se 
tam zadržuje ali

Or. it

Obrazložitev

V opredelitev običajnega prebivališča je treba vključiti zadrževanje storilca na ozemlju 
države članice, da se omogoči učinkovito razširitev primerov sodne pristojnosti držav članic 
na dejstva, ki so predmet predloga za žrtve kaznivih dejanj.
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Predlog spremembe 155
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice z ustreznimi ukrepi 
poskrbijo, da sta žrtvam zagotovljena 
pomoč in podpora pred in med kazenskim 
postopkom ter ustrezno obdobje po njem, 
da se jim omogoči uveljavljanje pravic iz 
Okvirnega sklepa 2001/220/PNZ z dne 
15. marca 2001 o položaju žrtev v 
kazenskem postopku ter iz te direktive.

1. Države članice z ustreznimi ukrepi, v 
skladu s presojo njene nacionalne vlade, 
poskrbijo, da sta žrtvam zagotovljena 
pomoč in podpora pred in med kazenskim 
postopkom ter ustrezno obdobje po njem, 
da se jim omogoči uveljavljanje pravic iz 
Okvirnega sklepa 2001/220/PNZ z dne 
15. marca 2001 o položaju žrtev v 
kazenskem postopku ter iz te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 156
Nadja Hirsch

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice z ustreznimi ukrepi 
poskrbijo, da sta osebi zagotovljeni pomoč 
in podpora takoj, ko pristojni organi 
posumijo, da je bilo zoper njo storjeno 
kaznivo dejanje iz členov 2 in 3.

2. Države članice z ustreznimi ukrepi 
poskrbijo, da sta osebi zagotovljeni pomoč 
in podpora takoj, ko pristojni organi 
posumijo, da je bilo zoper njo storjeno 
kaznivo dejanje iz členov 2 in 3. Žrtve 
trgovine z ljudmi bi morale biti 
upravičene do pomoči, zaščite in dostopa 
do dovoljenja za začasno bivanje, 
neodvisno od njihove pripravljenosti do 
sodelovanja v kazenskem postopku.

Or. en

Obrazložitev

Iz varnostnih razlogov bi bilo treba žrtvam omogočiti zaščito in po potrebi dovoljenje za 
začasno bivanje za obdobje, ki je potrebno za kazenske postopke.
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Predlog spremembe 157
Anna Hedh, Silvia Costa

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo vzpostavitev ustreznih 
mehanizmov, ki so namenjeni zgodnjemu 
odkrivanju žrtev ter pomoči in podpori 
žrtvam, v sodelovanju z ustreznimi 
organizacijami za podporo žrtvam.

4. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo vzpostavitev ustreznih 
mehanizmov, ki so namenjeni zgodnjemu 
odkrivanju žrtev ter pomoči in podpori 
žrtvam, v sodelovanju z ustreznimi 
organizacijami za podporo žrtvam, 
vključno z uveljavljenimi in aktivnimi 
nevladnimi organizacijami na tem 
področju. Takšni ukrepi vključujejo 
podporo razvoju splošnih protokolov EU 
za opredelitev žrtev trgovine z ljudmi, z 
izmenjavo najboljših praks med vsemi
pomembnimi akterji, zlasti javnimi in 
zasebnimi socialnimi službami.

Or. en

Predlog spremembe 158
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo vzpostavitev ustreznih 
mehanizmov, ki so namenjeni zgodnjemu 
odkrivanju žrtev ter pomoči in podpori 
žrtvam, v sodelovanju z ustreznimi 
organizacijami za podporo žrtvam. 

4. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo vzpostavitev ustreznih 
mehanizmov, ki so namenjeni zgodnjemu 
odkrivanju žrtev ter pomoči in podpori 
žrtvam, v sodelovanju z ustreznimi 
organizacijami za podporo žrtvam. Države
članice tesno sodelujejo z organizacijami 
civilne družbe, vključno s tistimi, ki nudijo 
storitve žrtvam trgovine z ljudmi, nasilja 
moških nad ženskami in drugih oblik 
izkoriščanja, vključno s spolnim 
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izkoriščanjem.

Or. en

Predlog spremembe 159
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo vzpostavitev ustreznih 
mehanizmov, ki so namenjeni zgodnjemu 
odkrivanju žrtev ter pomoči in podpori 
žrtvam, v sodelovanju z ustreznimi 
organizacijami za podporo žrtvam.

4. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo vzpostavitev ustreznih 
mehanizmov, ki so namenjeni zgodnjemu 
odkrivanju žrtev ter pomoči in podpori 
žrtvam, v sodelovanju z ustreznimi 
organizacijami za podporo žrtvam. Države 
članice tesno sodelujejo z organizacijami 
civilne družbe, vključno s tistimi, ki nudijo 
storitve žrtvam trgovine z ljudmi, nasilja 
moških nad ženskami in drugih oblik 
izkoriščanja, vključno s spolnim 
izkoriščanjem.

Or. en

Predlog spremembe 160
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo vzpostavitev ustreznih 
mehanizmov, ki so namenjeni zgodnjemu 
odkrivanju žrtev ter pomoči in podpori 
žrtvam, v sodelovanju z ustreznimi 
organizacijami za podporo žrtvam. 

4. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo vzpostavitev ustreznih 
mehanizmov, ki so namenjeni zgodnjemu 
odkrivanju žrtev ter pomoči in podpori 
žrtvam, v sodelovanju z ustreznimi 
organizacijami za podporo žrtvam, 
vključno s tistimi, ki nudijo storitve žrtvam 
trgovine z ljudmi, nasilja moških nad 
ženskami in drugih oblik izkoriščanja, 
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vključno s spolnim izkoriščanjem.

Or. en

Predlog spremembe 161
Judith Sargentini

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo vzpostavitev ustreznih 
mehanizmov, ki so namenjeni zgodnjemu 
odkrivanju žrtev ter pomoči in podpori 
žrtvam, v sodelovanju z ustreznimi 
organizacijami za podporo žrtvam. 

4. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo vzpostavitev ustreznih 
mehanizmov, ki so namenjeni zgodnjemu 
odkrivanju žrtev ter pomoči in podpori 
žrtvam, vključno z obdobjem za razmislek 
in okrevanje, da se žrtve osvobodijo 
storilcev kaznivih dejanj, v sodelovanju z 
ustreznimi organizacijami za podporo 
žrtvam. 

Or. en

Obrazložitev

Podpora žrtvam trgovine z ljudmi bi morala upoštevati dejstvo, da je nasilje nad žrtvami 
fizične in psihološke narave in da žrtev, preden nastopi kot priča, potrebuje čas, da si 
opomore.

Predlog spremembe 162
Judith Sargentini

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Ko pristojni organi države članice 
ugotovijo, da je oseba žrtev trgovine z 
ljudmi, države članice preučijo možnost 
izdaje dovoljenja za bivanje v skladu z 
določbami iz Direktive Sveta 2004/81/ES o 
dovoljenju za prebivanje, izdanem 
prebivalcem tretjih držav, ki so žrtve 
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nedovoljene trgovine z ljudmi ali so bili 
predmet dejanj omogočanja nezakonitega 
priseljevanja, ki sodelujejo s pristojnimi 
organi.

Or. en

Obrazložitev

Dejstvo, da direktiva 2004/81/ES obstaja, bi bilo treba izrecno omeniti v tem členu, s 
sklicevanjem na pomoč in zaščito žrtev trgovine z ljudmi.

Predlog spremembe 163
Emine Bozkurt

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice zagotovijo mehanizem 
za napotitev, preko katerega akterji 
napotijo žrtve trgovine z ljudmi pristojnim 
podpornim agencijam in organizacijam, 
tako da so žrtve identificirane in prejmejo 
pomoč in svetovanje, ki ga potrebujejo. 
To vključuje vse ustrezne ukrepe, da se 
poskrbi za osebe, ki potrebujejo 
mednarodno zaščito v skladu s členom 9 
in členom 15 Direktive Sveta 2004/83/ES
z dne 29. aprila 2009 o minimalnih 
standardih glede pogojev, ki jih morajo 
izpolnjevati državljani tretjih držav ali 
osebe brez državljanstva, da se jim prizna 
status begunca ali osebe, ki iz drugih 
razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in 
o vsebini te zaščite1; in zagotovijo 
sodelovanje med organi kazenskega 
pregona in nacionalnimi azilnimi organi.
__________
1 UL L 304, 30.9.2004, str. 12.

Or. en
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Predlog spremembe 164
Emine Bozkurt

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Države članice zagotovijo trajnost 
neodvisnih podpornih organizacij in 
ponudnikov storitev, ki delajo z žrtvami 
trgovine z ljudmi, ter spodbujajo v 
sodelovanju s koordinatorjem EU za boj 
proti trgovini z ljudmi vzpostavitev 
vseevropske mreže organizacij, ki se 
ukvarjajo z neposredno pomočjo in 
podporo žrtvam.

Or. en

Predlog spremembe 165
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ukrepi pomoči in podpore iz odstavka 2 
se izvajajo na podlagi soglasja in 
seznanjenosti ter vključujejo najmanj 
življenjski standard, ki žrtvam lahko 
zagotovi preživljanje, in sicer z ukrepi, kot 
so ustrezna in varna namestitev ter 
materialna pomoč, potrebna medicinska 
pomoč, med drugim psihološka pomoč, 
svetovanje in obveščanje v jeziku, ki ga 
lahko razumejo, po potrebi prevajalske 
storitve in tolmačenje ter dostop do 
izobraževanja za otroke. Države članice 
poskrbijo za žrtve s posebnimi potrebami.

5. Ukrepi pomoči in podpore iz odstavka 2 
in 3 se izvajajo na podlagi soglasja in 
seznanjenosti ter vključujejo stalno 
dovoljenje za bivanje in najmanj 
življenjski standard, ki žrtvam lahko 
zagotovi preživljanje, in sicer z ukrepi, kot 
so ustrezna in varna namestitev ter 
materialna pomoč, potrebna medicinska 
pomoč, med drugim psihološka pomoč, 
svetovanje in obveščanje v jeziku, ki ga 
lahko razumejo, po potrebi prevajalske 
storitve in tolmačenje ter dostop do 
izobraževanja za otroke. Države članice 
poskrbijo za žrtve s posebnimi potrebami.

Or. en
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Predlog spremembe 166
Anna Záborská

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ukrepi pomoči in podpore iz odstavka 2 
se izvajajo na podlagi soglasja in 
seznanjenosti ter vključujejo najmanj 
življenjski standard, ki žrtvam lahko 
zagotovi preživljanje, in sicer z ukrepi, kot 
so ustrezna in varna namestitev ter 
materialna pomoč, potrebna medicinska 
pomoč, med drugim psihološka pomoč, 
svetovanje in obveščanje v jeziku, ki ga 
lahko razumejo, po potrebi prevajalske 
storitve in tolmačenje ter dostop do 
izobraževanja za otroke. Države članice 
poskrbijo za žrtve s posebnimi potrebami.

5. Ukrepi pomoči in podpore iz odstavka 2 
se izvajajo na podlagi soglasja in 
seznanjenosti ter vključujejo najmanj 
življenjski standard, ki žrtvam lahko 
zagotovi preživljanje, in sicer z ukrepi, kot 
so ustrezna in varna namestitev ter 
materialna pomoč, potrebna medicinska 
pomoč, psihološka in duhovna pomoč, 
svetovanje in obveščanje v jeziku, ki ga 
lahko razumejo, po potrebi prevajalske 
storitve in tolmačenje ter dostop do 
izobraževanja za otroke. Države članice 
poskrbijo za žrtve s posebnimi potrebami.

Or. en

Obrazložitev

Duhovna pomoč je ena od prvin, ki skupaj z drugimi, omenjenimi v tej določbi, lahko prispeva 
k učinkoviti pomoči in podpori žrtvam trgovine z ljudmi.

Predlog spremembe 167
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ukrepi pomoči in podpore iz odstavka 2 
se izvajajo na podlagi soglasja in 
seznanjenosti ter vključujejo najmanj 
življenjski standard, ki žrtvam lahko 
zagotovi preživljanje, in sicer z ukrepi, kot 
so ustrezna in varna namestitev ter 
materialna pomoč, potrebna medicinska 
pomoč, med drugim psihološka pomoč, 
svetovanje in obveščanje v jeziku, ki ga 
lahko razumejo, po potrebi prevajalske 

5. Ukrepi pomoči in podpore iz odstavka 2 
se izvajajo na podlagi soglasja in 
seznanjenosti ter vključujejo najmanj 
življenjski standard, ki žrtvam lahko 
zagotovi preživljanje, in sicer z ukrepi, kot 
so ustrezna in varna namestitev ter 
materialna pomoč, potrebna medicinska 
pomoč, med drugim psihološka pomoč, 
svetovanje in obveščanje v jeziku in na 
način, ki ga lahko razumejo, po potrebi 
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storitve in tolmačenje ter dostop do 
izobraževanja za otroke. Države članice 
poskrbijo za žrtve s posebnimi potrebami.

prevajalske storitve in tolmačenje ter 
dostop do izobraževanja za otroke. Države 
članice poskrbijo za žrtve s posebnimi 
potrebami.

Or. en

Predlog spremembe 168
Emine Bozkurt

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Države članice žrtvam trgovine z 
ljudmi zagotovijo varno vrnitev tako s 
strani države gostiteljice kot tudi s strani 
države izvora. Žrtvam trgovine z ljudmi bi 
bilo treba ponuditi alternative v primerih, 
v katerih je mogoče sklepati, da bi vrnitev 
v domovino lahko resno ogrozila njihovo 
varnost ali če obstaja resno tveganje, da 
bodo po vrnitvi ponovno žrtve trgovanja. 

Or. en

Predlog spremembe 169
Eva-Britt Svensson

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da imajo 
žrtve trgovine z ljudmi dostop do 
brezplačnega pravnega svetovanja in 
pravnega zastopanja, vključno za namen 
uveljavljanja odškodnine. Pravno 
zastopanje je brezplačno, ko žrtev nima 
zadostnih finančnih sredstev. Ta odstavek 
ne posega v uporabo člena 14(2), kadar je 
žrtev otrok. 

2. Države članice zagotovijo, da imajo 
žrtve trgovine z ljudmi dostop do 
brezplačnega pravnega svetovanja in 
pravnega zastopanja, vključno za namen 
uveljavljanja odškodnine. Pravno 
zastopanje je brezplačno, ko žrtev nima 
zadostnih finančnih sredstev. Države 
članice bi morale ustanoviti odškodninski 
sklad za žrtve zločinov, iz katerega bi 
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lahko vse žrtve trgovine z ljudmi lahko 
prejemale finančne odškodnine. Odvzeto 
premoženje trgovcev z ljudmi bi se moralo 
stekati v ta sklad. Ta odstavek ne posega v 
uporabo člena 14(2), kadar je žrtev otrok. 

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo razširiti zaščito žrtev ter pomoč in podporo zanje.

Predlog spremembe 170
Vilija Blinkevičiūtė

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da imajo 
žrtve trgovine z ljudmi dostop do 
brezplačnega pravnega svetovanja in 
pravnega zastopanja, vključno za namen 
uveljavljanja odškodnine. Pravno 
zastopanje je brezplačno, ko žrtev nima 
zadostnih finančnih sredstev. Ta odstavek 
ne posega v uporabo člena 14(2), kadar je 
žrtev otrok.

2. Države članice zagotovijo, da imajo 
žrtve trgovine z ljudmi dostop do 
brezplačnega pravnega svetovanja in 
pravnega zastopanja, vključno za namen 
uveljavljanja odškodnine. Ta odstavek ne 
posega v uporabo člena 14(2), kadar je 
žrtev otrok.

Or. lt

Predlog spremembe 171
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da imajo 
žrtve trgovine z ljudmi dostop do 
brezplačnega pravnega svetovanja in 
pravnega zastopanja, vključno za namen 
uveljavljanja odškodnine. Pravno 

2. Države članice zagotovijo, da imajo 
žrtve trgovine z ljudmi dostop do 
brezplačnega pravnega svetovanja in 
pravnega zastopanja, vključno za namen 
uveljavljanja odškodnine in izplačila 
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zastopanje je brezplačno, ko žrtev nima 
zadostnih finančnih sredstev. Ta odstavek 
ne posega v uporabo člena 14(2), kadar je 
žrtev otrok.

zadržanih plačil. Pravno zastopanje je 
brezplačno, ko žrtev nima zadostnih 
finančnih sredstev. Ta odstavek ne posega 
v uporabo člena 14(2), kadar je žrtev otrok.

Or. en

Predlog spremembe 172
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da imajo 
žrtve trgovine z ljudmi dostop do 
brezplačnega pravnega svetovanja in 
pravnega zastopanja, vključno za namen 
uveljavljanja odškodnine. Pravno 
zastopanje je brezplačno, ko žrtev nima 
zadostnih finančnih sredstev. Ta odstavek 
ne posega v uporabo člena 14(2), kadar je 
žrtev otrok. 

2. Države članice zagotovijo, da imajo 
žrtve trgovine z ljudmi dostop do 
brezplačnega pravnega svetovanja in 
pravnega zastopanja, vključno za namen 
uveljavljanja odškodnine in izplačila 
zadržanih plačil. Pravno zastopanje je 
brezplačno, ko žrtev nima zadostnih 
finančnih sredstev. Ta odstavek ne posega 
v uporabo člena 14(2), kadar je žrtev otrok.

Or. en

Predlog spremembe 173
Edit Bauer

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo mehanizme 
za izplačilo odškodnin žrtvam trgovine z 
ljudmi, ne glede na dejstvo, ali so bili 
donosi iz naslova kriminalnih dejavnosti 
zaseženi ali ne.

Or. en
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Predlog spremembe 174
Edit Bauer

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Na glede na pravico do obrambe države 
članice v skladu s temeljnimi načeli svojih 
pravnih sistemov in po potrebi preprečijo
razkritje istovetnosti žrtve trgovine z 
ljudmi, ki nastopa kot priča.

3. Na glede na pravico do obrambe države 
članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo 
največjo zaščito žrtve trgovine z ljudmi, ki 
nastopa kot priča, vključno z uporabo 
videokonference. Ta zaščita bi morala 
prav tako zagotoviti, da se prepreči 
razkrije istovetnosti žrtve trgovine z 
ljudmi, ki nastopa kot priča.

Or. en

Predlog spremembe 175
Anna Hedh, Silvia Costa

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da so žrtve 
trgovine z ljudmi deležne ustrezne zaščite 
na podlagi ocene tveganja posameznega 
primera, med drugim z dostopom do 
programov za zaščito prič ali drugih 
podobnih programov, če je to potrebno in v 
skladu z razlogi, ki jih opredeljuje 
nacionalna zakonodaja ali postopki.

4. Države članice zagotovijo, da so žrtve 
trgovine z ljudmi deležne ustrezne zaščite 
na podlagi ocene tveganja posameznega 
primera, med drugim z dostopom do 
programov za zaščito prič ali drugih 
podobnih programov, če je to potrebno in v 
skladu z razlogi, ki jih opredeljuje 
nacionalna zakonodaja ali postopki. Države 
članice prav tako zagotovijo, da sp 
nevladne organizacije, ki sodelujejo pri 
sprejemu in podpori žrtvam trgovine z 
ljudmi, zaščitene pred povračilnimi 
ukrepi, grožnjami in ustrahovanjem v 
skladu z nacionalnimi predpisi ali 
postopki.

Or. en
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Predlog spremembe 176
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da so žrtve 
trgovine z ljudmi deležne ustrezne zaščite 
na podlagi ocene tveganja posameznega 
primera, med drugim z dostopom do 
programov za zaščito prič ali drugih 
podobnih programov, če je to potrebno in v 
skladu z razlogi, ki jih opredeljuje 
nacionalna zakonodaja ali postopki.

4. Države članice zagotovijo, da so žrtve 
trgovine z ljudmi deležne ustrezne zaščite 
na podlagi ocene tveganja posameznega 
primera, med drugim z dostopom do 
programov za zaščito prič ali drugih 
podobnih programov, če je to potrebno in v 
skladu z razlogi, ki jih opredeljuje 
nacionalna zakonodaja ali postopki. Pri 
individualni oceni tveganja bi bilo treba 
upoštevati okoliščine žrtve, zaradi katerih 
je žrtev lahko še posebej potrebna zaščite, 
vključno iz razlogov kot so spol, 
nosečnost, zdravstveno stanje ali 
invalidnost, status priseljenca.

Or. en

Predlog spremembe 177
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da so žrtve 
trgovine z ljudmi deležne ustrezne zaščite 
na podlagi ocene tveganja posameznega 
primera, med drugim z dostopom do 
programov za zaščito prič ali drugih 
podobnih programov, če je to potrebno in v 
skladu z razlogi, ki jih opredeljuje 
nacionalna zakonodaja ali postopki. 

4. Države članice zagotovijo, da so žrtve 
trgovine z ljudmi deležne ustrezne zaščite 
na podlagi ocene tveganja posameznega 
primera, med drugim z dostopom do 
programov za zaščito prič ali drugih 
podobnih programov, če je to potrebno in v 
skladu z razlogi, ki jih opredeljuje 
nacionalna zakonodaja ali postopki. Pri 
individualni oceni tveganja bi bilo treba 
upoštevati okoliščine žrtve, zaradi katerih 
je žrtev lahko še posebej potrebna zaščite, 
vključno iz razlogov kot so spol, 
nosečnost, zdravstveno stanje ali 
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invalidnost, status priseljenca.

Or. en

Predlog spremembe 178
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Otrokom, ki so žrtve trgovine z ljudmi, 
se zagotovijo pomoč, podpora in zaščita, 
pri čemer se upoštevajo koristi otroka. 

1. Otrokom, ki so žrtve trgovine z ljudmi, 
se zagotovijo pomoč, podpora in zaščita, 
pri čemer se upoštevajo koristi otroka. 
Države članice tesno sodelujejo z 
organizacijami civilne družbe, vključno s 
tistimi, ki nudijo storitve žrtvam trgovine z 
ljudmi, nasilja moških nad ženskami in 
drugih oblik izkoriščanja, vključno s 
spolnim izkoriščanjem.

Or. en

Predlog spremembe 179
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Otrokom, ki so žrtve trgovine z ljudmi, 
se zagotovijo pomoč, podpora in zaščita, 
pri čemer se upoštevajo koristi otroka.

1. Otrokom, ki so žrtve trgovine z ljudmi, 
se zagotovijo pomoč, podpora in zaščita, 
pri čemer se upoštevajo koristi otroka. 
Države članice tesno sodelujejo z 
organizacijami civilne družbe, vključno s 
tistimi, ki nudijo storitve žrtvam trgovine z 
ljudmi, nasilja moških nad ženskami in 
drugih oblik izkoriščanja, vključno s 
spolnim izkoriščanjem.

Or. en
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Predlog spremembe 180
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Otrokom, ki so žrtve trgovine z ljudmi, 
se zagotovijo pomoč, podpora in zaščita, 
pri čemer se upoštevajo koristi otroka.

1. Otrokom, ki so žrtve trgovine z ljudmi, 
se zagotovijo pomoč, podpora in zaščita, 
pri čemer se upoštevajo koristi otroka in 
mednarodni standardi človekovih pravic. 

Or. en

Predlog spremembe 181
Salvatore Iacolino

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice morajo po potrebi 
imenovati kulturnega posrednika ali 
socialnega delavca, ki pripravi ustrezen in 
osebno prilagojen program pomoči v 
interesu žrtve.

Or. it

Obrazložitev

Uvedba kulturnega posrednika in socialnega delavca omogoča premagovanje morebitnih 
kulturnih preprek, ki so povezane z drugimi običaji ter socialnim in kulturnim izvorom žrtve.
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Predlog spremembe 182
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da se posebni kratkoročni in 
dolgoročni ukrepi za pomoč in podporo 
otrokom, ki so žrtve trgovine z ljudmi, pri 
njihovem fizičnem in psihosocialnem 
okrevanju sprejmejo na podlagi ocene 
posebnih okoliščin vsakega posameznega 
otroka, ki je žrtev, ob upoštevanju 
otrokovih pogledov, potreb in skrbi.

1. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da se posebni kratkoročni in 
dolgoročni ukrepi za zaščito, pomoč in 
podporo otrokom, ki so žrtve trgovine z 
ljudmi, pri njihovem fizičnem in 
psihosocialnem okrevanju sprejmejo na 
podlagi ocene posebnih okoliščin vsakega 
posameznega otroka, ki je žrtev, ob 
upoštevanju otrokovih pogledov, potreb in 
skrbi. Države članice otroku, ki je bil žrtev 
trgovine z ljudmi, določijo skrbnika in 
zakonitega zastopnika v trenutku, ko so 
organi otroka identificirali, če je po 
nacionalnem pravu nosilcem starševske 
odgovornosti onemogočeno zastopanje 
otroka zaradi navzkrižja interesov med 
njimi in otrokom žrtvijo ali če otrok nima 
spremstva ali je ločen od svoje družine.

Or. en

Predlog spremembe 183
Vilija Blinkevičiūtė

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da se posebni kratkoročni in 
dolgoročni ukrepi za pomoč in podporo 
otrokom, ki so žrtve trgovine z ljudmi, pri 
njihovem fizičnem in psihosocialnem 
okrevanju sprejmejo na podlagi ocene 
posebnih okoliščin vsakega posameznega 
otroka, ki je žrtev, ob upoštevanju 
otrokovih pogledov, potreb in skrbi.

1. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da se posebni kratkoročni in 
dolgoročni ukrepi za zaščito in za 
psihološko, zdravstveno in pravno pomoč 
in podporo otrokom, ki so žrtve trgovine z 
ljudmi, pri njihovem fizičnem in 
psihosocialnem okrevanju sprejmejo na 
podlagi ocene posebnih okoliščin vsakega 
posameznega otroka, ki je žrtev, ob 
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upoštevanju otrokovih pogledov, potreb in 
skrbi.

Or. lt

Predlog spremembe 184
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo posebno 
pomoč in podporo otrokom, ki so žrtve 
nezakonite posvojitve.

Or. en

Predlog spremembe 185
Alfredo Pallone

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je ustrezno in mogoče, države 
članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo 
pomoč in podporo družini otroka, ki je 
žrtev trgovine z ljudmi, če je družina na 
ozemlju države članice. Kadar je ustrezno 
in mogoče, države članice za družine 
uporabljajo zlasti člen 4 Okvirnega sklepa 
Sveta 2001/220/PNZ.

2. Kadar je mogoče, države članice z 
ustreznimi ukrepi zagotovijo pomoč in 
podporo družini otroka, ki je žrtev trgovine 
z ljudmi, če je družina na ozemlju države 
članice. Kadar je ustrezno in mogoče, 
države članice za družine uporabljajo zlasti 
člen 4 Okvirnega sklepa Sveta 
2001/220/PNZ.

Or. it

Obrazložitev

Določba o spodbujanju podpore in potrebne pomoči mladoletni žrtvi trgovine z ljudmi in 
njeni družini mora biti bolj zavezujoča, da se takšnim osebam zagotovi največja možna 
podpora.
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Predlog spremembe 186
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V primeru otroka brez spremstva ali 
ločenega od staršev se sprejmejo ukrepi z 
namenom, da se za otroka najde trajna 
rešitev, pri čemer se v prvi vrsti upošteva 
njegove koristi in zagotovi vse potrebne 
postopkovne zaščitne mehanizme. Trajne 
rešitve lahko vključujejo integracijo v 
družbo gostiteljico, vrnitev v otrokovo 
družino v drugi državi članici ali tretji 
državi ali vrnitev in ponovna vključitev v 
otrokovo družino v državi izvora. 
Integracija v družbo gostiteljico lahko 
vključuje napotitev na pristojne 
nacionalne azilne organe za otroke žrtve 
trgovine z ljudmi, ki potrebujejo 
mednarodno zaščito.

Or. en

Predlog spremembe 187
Lívia Járóka

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če družine ni na ozemlju države 
članice, ta otroku zagotovi pomoč pri 
vrnitvi in ponovni vključitvi v družino ali 
da se družini pridruži v drugi državi 
članici ali v tretji državi, če je to v korist 
otroka in se ga pri tem ne izpostavlja 
nevarnosti, da ponovno postane žrtev 
trgovine z ljudmi; če nobene od teh 
možnosti ni oziroma niso v korist otroka, 
država članica zanj poišče trajno rešitev v 
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skladu s koristmi za otroka, vključno z 
napotitvijo otrok, ki so žrtve trgovine z 
ljudmi in potrebujejo mednarodno zaščito, 
pristojnim nacionalnim azilnim organom.

Or. en

Predlog spremembe 188
Salvatore Iacolino

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice sprejmejo v 
sodelovanju z nevladnimi organizacijami, 
vladnimi službami in mednarodnimi 
organizacijami programe pomoči, ki si v 
čim večji meri prizadevajo za prostovoljno 
vrnitev žrtev v državo izvora in tam 
spodbujajo njihovo ponovno vključitev. 

Or. it

Obrazložitev

Žrtve se v države izvora vrnejo izključno na prostovoljni osnovi in ob upoštevanju njihovega 
interesa ter se tam ponovno integrirajo, če to dopuščajo varnostne razmere.

Predlog spremembe 189
Elena Oana Antonescu

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da pravosodni organi v 
kazenskih preiskavah in postopkih otroku, 
ki je žrtev trgovine z ljudmi, dodelijo 
posebnega zastopnika, če je po 
nacionalnem pravu nosilcem starševske 
odgovornosti onemogočeno zastopanje 

1. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da pravosodni organi v 
kazenskih preiskavah in postopkih otroku, 
ki je žrtev trgovine z ljudmi, dodelijo 
posebnega zastopnika, če je po 
nacionalnem pravu nosilcem starševske 
odgovornosti onemogočeno zastopanje 
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otroka zaradi navzkrižja interesov med 
njimi in otrokom žrtvijo ali če otrok nima 
spremstva ali je ločen od svoje družine.

otroka zaradi navzkrižja interesov med 
njimi in otrokom žrtvijo ali če otrok nima 
spremstva ali je ločen od svoje družine.
Določen posebni zastopnik svetuje in ščiti 
otroka ter zagotovi, da se vse odločitve 
sprejemajo v njegovo korist ter po potrebi 
zastopa otroka v pravnih zadevah. 
S posebnim zastopnikom se je treba 
posvetovati in ga obvestiti o vseh ukrepih, 
sprejetih v zvezi z otrokom. Zastopnik bi 
moral imeti potrebno strokovno znanje, da 
se zavarujejo koristi otroka in so ustrezno 
izpolnjene otrokove pravne, socialne, 
zdravstvene, psihološke, materialne 
potrebe in izobraževalne potrebe. 

Or. en

Obrazložitev

Vlogo in usposobljenost določenega posebnega predstavnika je treba pojasniti.

Predlog spremembe 190
Mary Honeyball

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) da zaslišanja otroka žrtve po potrebi 
potekajo v prostorih, ki so zasnovani ali 
prilagojeni za te namene;

b) da zaslišanja otroka žrtve po potrebi 
potekajo v prostorih, ki so zasnovani ali 
prilagojeni za te namene in kjer se otrok 
počuti varnega;

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo okrepiti raven zaščite otrok.
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Predlog spremembe 191
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) da zaslišanja otroka žrtve, kadar je to 
potrebno, opravijo strokovnjaki, 
usposobljeni za te namene, ali se ta 
zaslišanja izvedejo z njihovo pomočjo;

(c) da zaslišanja otroka žrtve, kadar je to 
potrebno, opravijo strokovnjaki, 
usposobljeni za te namene, vključno na 
področju človekovih pravic, pravic žensk 
in enakosti med spoloma, ali se ta 
zaslišanja izvedejo z njihovo pomočjo;

Or. en

Predlog spremembe 192
Salvatore Iacolino

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) da lahko otroka žrtev spremlja njegov 
pravni zastopnik ali po potrebi odrasla 
oseba po njegovi izbiri, razen če je bila v 
povezavi s to osebo sprejeta utemeljena 
odločitev, ki temu nasprotuje.

(f) da lahko otroka žrtev spremlja njegov 
pravni zastopnik in/ali skrbnik, ki so ga 
posebej določile pristojne socialne službe, 
in/ali po potrebi odrasla oseba po njegovi 
izbiri, razen če je bila v povezavi s to 
osebo sprejeta utemeljena odločitev, ki 
temu nasprotuje.

Or. it

Obrazložitev

Te tri osebe, zastopnik, skrbnik ali odrasla oseba, predstavljajo različne ustrezne možnosti in 
njihova skupna ali posamezna navzočnost se predvidi glede na potrebe ali željo mladoletnika, 
da se v čim večji možni meri zagotovi ohranitev interesov žrtve.
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Predlog spremembe 193
Mary Honeyball

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) da lahko otroka žrtev spremlja njegov 
pravni zastopnik ali po potrebi odrasla 
oseba po njegovi izbiri, razen če je bila v 
povezavi s to osebo sprejeta utemeljena 
odločitev, ki temu nasprotuje. 

(f) otroka žrtev mora spremljati njegov 
imenovani skrbnik, pravni zastopnik ali, 
kadar je to ustrezno, odrasla oseba po 
njegovi izbiri, razen če je bila v povezavi s 
to osebo sprejeta utemeljena odločitev, ki 
temu nasprotuje.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo okrepiti raven zaščite otrok.

Predlog spremembe 194
Vilija Blinkevičiūtė

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za zmanjšanje povpraševanja, ki 
spodbuja vse oblike izkoriščanja, povezane 
s trgovino z ljudmi.

1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe na pravnem in upravnem področju 
ter na področju splošnega in poklicnega 
izobraževanja, tudi kar zadeva vprašanja 
glede enakosti spolov, ter druge potrebne 
ukrepe za zmanjšanje povpraševanja, ki 
spodbuja vse oblike izkoriščanja, povezane 
s trgovino z ljudmi.

Or. lt
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Predlog spremembe 195
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za zmanjšanje povpraševanja, ki 
spodbuja vse oblike izkoriščanja, povezane 
s trgovino z ljudmi. 

1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za zmanjšanje in da se konča 
povpraševanje, ki spodbuja vse oblike 
izkoriščanja, povezane s trgovino z ljudmi. 

Or. en

Predlog spremembe 196
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo ustrezne
ukrepe za zmanjšanje povpraševanja, ki 
spodbuja vse oblike izkoriščanja, povezane 
s trgovino z ljudmi.

1. Države članice sprejmejo najodločnejše
ukrepe za zmanjšanje povpraševanja, ki
spodbuja vse oblike izkoriščanja, povezane 
s trgovino z ljudmi.

Or. en

Predlog spremembe 197
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Anna Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, kot so informacijske kampanje in 
kampanje za izboljšanje osveščenosti, 
raziskovalni in izobraževalni programi, po 
potrebi v sodelovanju z organizacijami 
civilne družbe, namenjene boljši 
osveščenosti in zmanjšanju nevarnosti 

2. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, kot so informacijske kampanje in 
kampanje za izboljšanje osveščenosti, 
raziskovalni in izobraževalni programi, po 
potrebi v sodelovanju z organizacijami 
civilne družbe, namenjene boljši 
osveščenosti in zmanjšanju nevarnosti 
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oseb, zlasti otrok, da postanejo žrtve 
trgovine z ljudmi.

oseb, zlasti otrok, da postanejo žrtve 
trgovine z ljudmi. EU izvaja v tretjih 
državah podobne pobude za izboljšanje 
osveščenosti o trgovini z ljudmi.

Or. en

Predlog spremembe 198
Anna Záborská

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, kot so informacijske kampanje in 
kampanje za izboljšanje osveščenosti, 
raziskovalni in izobraževalni programi, po 
potrebi v sodelovanju z organizacijami 
civilne družbe, namenjene boljši 
osveščenosti in zmanjšanju nevarnosti 
oseb, zlasti otrok, da postanejo žrtve 
trgovine z ljudmi.

2. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, kot so informacijske kampanje in 
kampanje za izboljšanje osveščenosti, 
raziskovalni in izobraževalni programi, po 
potrebi v sodelovanju z organizacijami 
civilne družbe in druge ustrezne 
zainteresirane strani, namenjene boljši 
osveščenosti in zmanjšanju nevarnosti 
oseb, zlasti otrok, da postanejo žrtve 
trgovine z ljudmi.

Or. en

Obrazložitev

Priporočljivo je uvesti bolj vključujočo in manj ozko formulacijo, ki bo v področje uporabe 
določb vključevala kar največ zainteresiranih posameznikov. 

Predlog spremembe 199
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, kot so informacijske kampanje in 
kampanje za izboljšanje osveščenosti, 
raziskovalni in izobraževalni programi, po 

2. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, kot so informacijske kampanje in 
kampanje za izboljšanje osveščenosti, 
raziskovalni in izobraževalni programi, po 
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potrebi v sodelovanju z organizacijami 
civilne družbe, namenjene boljši 
osveščenosti in zmanjšanju nevarnosti 
oseb, zlasti otrok, da postanejo žrtve 
trgovine z ljudmi.

potrebi v sodelovanju z organizacijami 
civilne družbe, namenjene boljši 
osveščenosti in zmanjšanju nevarnosti 
oseb, zlasti otrok in žensk, da postanejo 
žrtve trgovine z ljudmi.

Or. en

Predlog spremembe 200
Emine Bozkurt

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Preprečevanje s pomočjo kampanj za 
izboljšanje osveščenosti, ciljno usmerjenih 
na potencialne žrtve, ter krepitev civilne 
družbe sta kot del širitvene politike 
ključnega pomena, saj so potencialne 
države kandidate in države kandidatke 
pogosto  države izvora, tranzita in/ali 
ciljna država za žrtve, na kar bi se morale 
osredotočiti EU in države članice.

Or. en

Predlog spremembe 201
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice sprejmejo ukrepe za 
krepitev vloge žensk za zmanjšanje 
njihove ranljivosti in tveganja, da bodo 
postale žrtve trgovine z  ljudmi.

Or. en
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Predlog spremembe 202
Vilija Blinkevičiūtė

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice spodbujajo redno 
usposabljanje uradnikov, ki bi se pri 
svojem delu lahko srečali z žrtvami in 
potencialnimi žrtvami, vključno s policisti 
na terenu, enotami mejne policije, 
inšpektorji za delo, zdravstvenim osebjem 
in konzularnim osebjem, pri čemer jim bo 
tako usposabljanje omogočilo odkriti žrtve 
in potencialne žrtve trgovine z ljudmi ter z 
njimi ravnati.

3. Države članice spodbujajo redno 
usposabljanje uradnikov, ki bi se pri 
svojem delu lahko srečali z žrtvami in 
potencialnimi žrtvami trgovine z ljudmi, 
vključno s policisti, enotami mejne 
policije, osebjem organov za priseljevanje,
državnimi tožilci, odvetniki, sodniki in 
sodnimi uslužbenci, inšpektorji za delo, 
socialnimi delavci, zaposlenimi v 
otroškem varstvu in zdravstvenim osebjem 
in konzularnim osebjem – pri čemer se 
lahko takšna usposabljanja glede na 
krajevne okoliščine izvajajo tudi za druge 
skupine uradnikov –, pri čemer jim bo 
tako usposabljanje omogočilo odkriti žrtve 
in potencialne žrtve trgovine z ljudmi ter z 
njimi ravnati.

Or. lt

Predlog spremembe 203
Salvatore Iacolino

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice spodbujajo redno 
usposabljanje uradnikov, ki bi se pri 
svojem delu lahko srečali z žrtvami in 
potencialnimi žrtvami, vključno s policisti 
na terenu, enotami mejne policije, 
inšpektorji za delo, zdravstvenim osebjem 
in konzularnim osebjem, pri čemer jim bo 
tako usposabljanje omogočilo odkriti žrtve 
in potencialne žrtve trgovine z ljudmi ter z 
njimi ravnati.

3. Države članice spodbujajo redno 
usposabljanje uradnikov, ki bi se pri 
svojem delu lahko srečali z žrtvami in 
potencialnimi žrtvami, vključno s policisti 
na terenu, enotami mejne policije, 
inšpektorji za delo, zdravstvenim osebjem 
in konzularnim osebjem, pri čemer jim bo 
tako usposabljanje omogočilo odkriti žrtve 
in potencialne žrtve trgovine z ljudmi ter z 
njimi ravnati, kot tudi tolmačev, če so 
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potrebne njihove storitve.

Or. it

Obrazložitev

Zaradi čezmejne narave kaznivih dejanj je zelo verjetno, da so žrtve trgovine z ljudmi osebe, 
ki se ne znajo izraziti v jeziku države članice, v kateri je bilo kaznivo dejanje odkrito.
Ustrezno usposabljanje tolmačev se zato zdi v skladu s potrebo, da se predvidi poklicne 
skupine (policijsko osebje, sodni uradniki, konzularno osebje in zdravstveno osebje) s 
posebnimi kompetencami na tem področju.

Predlog spremembe 204
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice spodbujajo redno 
usposabljanje uradnikov, ki bi se pri 
svojem delu lahko srečali z žrtvami in 
potencialnimi žrtvami, vključno s policisti 
na terenu, enotami mejne policije, 
inšpektorji za delo, zdravstvenim osebjem 
in konzularnim osebjem, pri čemer jim bo 
tako usposabljanje omogočilo odkriti žrtve 
in potencialne žrtve trgovine z ljudmi ter z 
njimi ravnati.

3. Države članice spodbujajo redno 
usposabljanje na področju človekovih 
pravic, pravic žensk in enakosti med 
spoloma za uradnike, ki bi se pri svojem 
delu lahko srečali z žrtvami in 
potencialnimi žrtvami, vključno s policisti 
na terenu, enotami mejne policije, 
inšpektorji za delo, zdravstvenim osebjem 
in konzularnim osebjem, pri čemer jim bo 
tako usposabljanje omogočilo odkriti žrtve 
in potencialne žrtve trgovine z ljudmi ter z 
njimi ravnati.

Or. en

Predlog spremembe 205
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice spodbujajo redno 
usposabljanje uradnikov, ki bi se pri 

3. Države članice spodbujajo redno 
usposabljanje uradnikov, ki bi se pri 
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svojem delu lahko srečali z žrtvami in 
potencialnimi žrtvami, vključno s policisti 
na terenu, enotami mejne policije, 
inšpektorji za delo, zdravstvenim osebjem 
in konzularnim osebjem, pri čemer jim bo 
tako usposabljanje omogočilo odkriti žrtve 
in potencialne žrtve trgovine z ljudmi ter z 
njimi ravnati.

svojem delu lahko srečali z žrtvami in 
potencialnimi žrtvami, vključno s policisti 
na terenu, enotami mejne policije, 
inšpektorji za delo, zdravstvenim osebjem 
in konzularnim osebjem, pri čemer jim bo 
tako usposabljanje omogočilo poglobiti 
znanje o enakost med spoloma in odkriti 
žrtve in potencialne žrtve trgovine z ljudmi 
ter z njimi ravnati.

Or. en

Predlog spremembe 206
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Anna Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice sprejmejo ukrepe za 
krepitev sodelovanja in usklajevanja 
zbiranja in izmenjave podatkov, pa tudi za 
izmenjavo najboljših praks med 
pristojnimi državnimi organi in 
spodbujanje sodelovanja civilne družbe.

Or. en

Predlog spremembe 207
Nadja Hirsch

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice proučijo možnost 
sprejetja ukrepov, da se kot kaznivo 
dejanje obravnava uporaba storitev, ki so 
predmet izkoriščanja iz člena 2, če je 
znano, da je oseba žrtev kaznivega dejanja 
iz člena 2.

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 208
Edit Bauer

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice proučijo možnost 
sprejetja ukrepov, da se kot kaznivo 
dejanje obravnava uporaba storitev, ki so 
predmet izkoriščanja iz člena 2, če je 
znano, da je oseba žrtev kaznivega dejanja 
iz člena 2.

4. Države članice sprejmejo ukrepe, da se 
kot kaznivo dejanje obravnava uporaba 
storitev, ki so predmet izkoriščanja iz člena 
2, če je znano, da je oseba žrtev kaznivega 
dejanja iz člena 2, razen če je stranka 
žrtvam pomagala, ali če je uporabo 
storitve narekovala konkretna življenjska 
ogroženost uporabnikov ali humanitarni 
razlogi, ali če je bila oseba močno 
primorana k uporabi storitev ali ko 
stranka pomaga prepoznati in rešiti žrtev.

Or. en

Predlog spremembe 209
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice proučijo možnost
sprejetja ukrepov, da se kot kaznivo 
dejanje obravnava uporaba storitev, ki so 
predmet izkoriščanja iz člena 2, če je 
znano, da je oseba žrtev kaznivega dejanja 
iz člena 2.

4. Države članice sprejmejo ukrepe, da se 
kot kaznivo dejanje obravnava uporaba 
storitev, ki so predmet izkoriščanja iz člena 
2, če je znano, da je oseba žrtev kaznivega 
dejanja iz člena 2.

Or. en
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Predlog spremembe 210
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice proučijo možnost 
sprejetja ukrepov, da se kot kaznivo 
dejanje obravnava uporaba storitev, ki so 
predmet izkoriščanja iz člena 2, če je 
znano, da je oseba žrtev kaznivega dejanja 
iz člena 2. 

4. Države članice sprejmejo ukrepe, da se 
kot kaznivo dejanje obravnava uporaba 
storitev, ki so predmet izkoriščanja iz člena 
2, če je znano, da je oseba žrtev kaznivega 
dejanja iz člena 2. Glede posebne oblike 
izkoriščanja v obliki spolnega izkoriščanja 
države članice sprejmejo ukrepe, da se 
zagotovi, da se kot kaznivo obravnava 
uporaba storitev, ki so predmet 
izkoriščanja, ne glede na to, da je znano, 
da je oseba žrtev trgovine z ljudmi.   

Or. en

Predlog spremembe 211
Vilija Blinkevičiūtė

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice proučijo možnost 
sprejetja ukrepov, da se kot kaznivo 
dejanje obravnava uporaba storitev, ki so 
predmet izkoriščanja iz člena 2, če je 
znano, da je oseba žrtev kaznivega dejanja 
iz člena 2.

4. Države članice sprejmejo pravne in 
druge ukrepe, da se kot kaznivo dejanje 
obravnava uporaba storitev, ki so predmet 
izkoriščanja iz člena 2, če je znano, da je 
oseba žrtev kaznivega dejanja iz člena 2.

Or. lt
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Predlog spremembe 212
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Anna Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice proučijo možnost 
sprejetja ukrepov, da se kot kaznivo 
dejanje obravnava uporaba storitev, ki so 
predmet izkoriščanja iz člena 2, če je 
znano, da je oseba žrtev kaznivega dejanja 
iz člena 2.

4. Države članice sprejmejo ukrepe, da se 
kot kaznivo dejanje obravnava uporaba 
storitev, ki so predmet izkoriščanja iz člena 
2, če je znano, da je oseba žrtev kaznivega 
dejanja iz člena 2.

Or. en

Obrazložitev

To, da se uporabnika storitev, ki jih „ponujajo“ žrtve trgovine z ljudmi, če ve, da je oseba 
žrtev trgovine z ljudmi, obravnava kot storilca kaznivega dejanja, bi lahko v veliki meri 
prispevalo k preprečevanju te trgovine.

Predlog spremembe 213
Anna Záborská

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice proučijo možnost 
sprejetja ukrepov, da se kot kaznivo 
dejanje obravnava uporaba storitev, ki so 
predmet izkoriščanja iz člena 2, če je 
znano, da je oseba žrtev kaznivega dejanja 
iz člena 2.

4. Države članice sprejmejo ukrepe, da se 
kot kaznivo dejanje obravnava uporaba 
storitev, ki so predmet izkoriščanja iz člena 
2, če je znano, da je oseba žrtev kaznivega 
dejanja iz člena 2.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi svoje resnosti si dejanje, omenjeno v delu določbe, ki jo je treba spremeniti, zasluži 
sankcijo.
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Predlog spremembe 214
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Kadar uporabo storitve narekuje 
konkretna življenjska ogroženost 
uporabnikov, ali je bila storitev 
uporabljena, da bi se pomagalo žrtvi iz 
humanitarnih razlogov, ali pa je bila 
oseba močno prisiljena k uporabi storitev, 
se za vsak primer posamezno ugotovi, ali 
se za njih uporabijo sankcije.  

Or. en

Predlog spremembe 215
Edit Bauer

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice vzpostavijo ali 
podpirajo obstoječo brezplačno večjezično 
telefonsko linijo pomoči z enotno 
evropsko številko, da se žrtvam nudi prva 
pomoč. Države članice tudi proučijo 
možnost dostopa do brezplačne linije  
pomoči od zunaj EU.

Or. en
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Predlog spremembe 216
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice se spodbuja k 
usklajevanju in sodelovanju na področju 
čezmejne kriminalitete na način, ki bo 
ugodno vplival na preprečevanje kaznivih 
dejanj.  Izmenjava podatkov, najboljših 
praks in nenehen odprt dialog med 
službami pregona so pozitivni ukrepi, ki 
pomagajo v boju proti trgovini z ljudmi.   

Or. en

Predlog spremembe 217
Nadja Hirsch

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. EU bi  morala spodbujati k večji 
skladnosti na področju kazenske in 
delovne zakonodaje za zmanjšanje 
povpraševanja po blagu, ki se ga ustvari s 
prisilnim delom in po storitvah prisilnega 
dela. Obstajati mora ravnotežje med 
sankcijami proti brezvestnim 
delodajalcem in preprečevalnimi ukrepi, s 
katerimi se zagotovi, da delujejo v skladu 
z zakonom.

Or. en

Obrazložitev

Prisilno delo in izkoriščanje postajata vse bolj pereča težava v EU, na katero se morajo 
države članice odzvati.
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Predlog spremembe 218
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Anna Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice delujejo za izboljšanje  
odziva svojih kazenskih sistemov na 
dejavnosti trgovanja z ljudmi za 
preprečevanje, da bi trgovci z ljudmi 
delovali nekaznovano ali ne bi bili 
kaznovani.

Or. en

Predlog spremembe 219
Anna Hedh, Silvia Costa

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe 
za vzpostavitev sistema nacionalnih 
poročevalcev ali enakovrednih 
mehanizmov. Naloge takih mehanizmov so 
izvajanje ocen o trendih trgovine z ljudmi, 
proučevanje rezultatov ukrepov za boj proti 
trgovini z ljudmi in poročanje zadevnim 
nacionalnim organom.

1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za vzpostavitev sistema neodvisnih 
nacionalnih poročevalcev ali enakovrednih 
mehanizmov. Naloge takih mehanizmov so 
zbiranje primerljivih statistik, izvajanje 
ocen o trendih trgovine z ljudmi in 
mehanizmih zaščite in pomoči, v tesnem 
sodelovanju z vpletenimi družbenimi 
akterji in priznanimi ter dejavnimi 
nevladnimi organizacijami na tem 
področju, proučevanje rezultatov ukrepov 
za boj proti trgovini z ljudmi in vsaj enkrat 
letno poročanje zadevnim nacionalnim 
organom in koordinatorju EU za boj proti 
trgovini z ljudmi.

Or. en
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Predlog spremembe 220
Nadja Hirsch

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe 
za vzpostavitev sistema nacionalnih 
poročevalcev ali enakovrednih 
mehanizmov. Naloge takih mehanizmov so 
izvajanje ocen o trendih trgovine z ljudmi, 
proučevanje rezultatov ukrepov za boj proti 
trgovini z ljudmi in poročanje zadevnim 
nacionalnim organom.

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe 
za vzpostavitev sistema nacionalnih 
poročevalcev ali enakovrednih 
mehanizmov. Naloge takih mehanizmov so 
izvajanje ocen o trendih trgovine z ljudmi, 
proučevanje rezultatov ukrepov za boj proti
trgovini z ljudmi in poročanje zadevnim 
nacionalnim organom.

Koordinator EU za boj proti  trgovini z 
ljudmi, ustanovljen v generalnem 
direktoratu za pravosodje, svobodo in 
varnost, sodeluje z nacionalnimi 
poročevalci ali enakovrednimi mehanizmi 
in zagotavlja sodelovanje med državami 
članicami in institucijami EU, 
Frontexom, Europolom in Interpolom, 
nevladnimi organizacijami in drugimi  
ključnimi akterji v boju proti trgovini z 
ljudmi.

Or. en

Obrazložitev

EU bi koristil koordinator za boj proti trgovini z ljudmi, ki bi krepil tesnejše sodelovanje med 
državami članicami in bi poročal institucijam EU. Vendar pa naj ne bo ločeno telo, temveč 
naj deluje znotraj generalnega direktorata za pravosodje, svobodo in varnost, s čimer se bo 
preprečilo dodatna upravna bremena in stroške. 

Predlog spremembe 221
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe 
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za vzpostavitev sistema nacionalnih 
poročevalcev ali enakovrednih 
mehanizmov. Naloge takih mehanizmov so 
izvajanje ocen o trendih trgovine z ljudmi, 
proučevanje rezultatov ukrepov za boj proti 
trgovini z ljudmi in poročanje zadevnim 
nacionalnim organom. 

za vzpostavitev sistema nacionalnih 
poročevalcev ali enakovrednih 
mehanizmov. Naloge takih mehanizmov 
vključujejo, v sodelovanju z 
organizacijami civilne družbe, izvajanje 
ocen o trendih trgovine z ljudmi, 
proučevanje rezultatov ukrepov za boj proti 
trgovini z ljudmi in poročanje zadevnim 
nacionalnim in EU organom. Nacionalni 
poročevalci so politično in strankarsko 
neodvisni in imajo na voljo zadostna 
finančna sredstva. 

Or. en

Predlog spremembe 222
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe 
za vzpostavitev sistema nacionalnih 
poročevalcev ali enakovrednih 
mehanizmov. Naloge takih mehanizmov so 
izvajanje ocen o trendih trgovine z ljudmi, 
proučevanje rezultatov ukrepov za boj proti 
trgovini z ljudmi in poročanje zadevnim 
nacionalnim organom. 

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe 
za vzpostavitev sistema nacionalnih 
poročevalcev ali enakovrednih 
mehanizmov. Naloge takih mehanizmov so 
izvajanje ocen o trendih trgovine z ljudmi, 
proučevanje rezultatov ukrepov za boj proti 
trgovini z ljudmi in poročanje zadevnim 
nacionalnim in EU organom. Nacionalni 
poročevalci so politično in strankarsko 
neodvisni in imajo zadostna finančna 
sredstva. 

Or. en
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Predlog spremembe 223
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe 
za vzpostavitev sistema nacionalnih 
poročevalcev ali enakovrednih 
mehanizmov. Naloge takih mehanizmov so 
izvajanje ocen o trendih trgovine z ljudmi, 
proučevanje rezultatov ukrepov za boj proti 
trgovini z ljudmi in poročanje zadevnim 
nacionalnim organom.

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe 
za vzpostavitev sistema nacionalnih 
poročevalcev ali enakovrednih 
mehanizmov. Naloge takih mehanizmov so 
izvajanje ocen o trendih trgovine z ljudmi, 
proučevanje in spremljanje rezultatov 
ukrepov za boj proti trgovini z ljudmi in 
poročanje zadevnim nacionalnim in EU
organom. 

Or. en

Predlog spremembe 224
Anna Hedh, Silvia Costa

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Zbrani podatki se pošljejo 
koordinatorju EU za boj proti trgovini z 
ljudmi, Eurojustu, Europolu in Frontexu. 
Na tej podlagi in z uporabo vseh drugih 
razpoložljivih podatkov koordinator EU za 
boj proti trgovini z ljudmi, v sodelovanju z 
Eurojustom, Europolom in Frontexom in 
ustreznimi družbenimi akterji in 
priznanimi ter dejavnimi nevladnimi 
organizacijami, pripravi letno poročilo o 
najnovejšem stanju na področju trgovine z 
ljudmi. Poročilo prejmejo Evropski 
parlament, nacionalni parlamenti, 
Evropska komisija in Svet.

Or. en
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Predlog spremembe 225
Judith Sargentini

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Zbrani podatki se pošljejo 
koordinatorju EU za boj proti trgovini z 
ljudmi, Agenciji za temeljne pravice, 
Eurojustu, Europolu, Evropskemu 
azilnemu podpornemu uradu  in 
Frontexu. Na tej podlagi in z uporabo 
vseh drugih razpoložljivih podatkov 
koordinator EU za boj proti trgovini z 
ljudmi, v sodelovanju z Agencijo za 
temeljne pravice, Eurojustom, 
Europolom, Evropskim azilnim 
podpornim uradom  in Frontexom, 
pripravi letno poročilo o najnovejšem 
stanju na področju trgovine z ljudmi. 
Poročilo prejmejo Evropski parlament, 
nacionalni parlamenti, Evropska komisija 
in Svet.

Or. en

Predlog spremembe 226
Edit Bauer

Predlog direktive
Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Koordinator EU za boj proti trgovini z 
ljudmi

1. Pravni okvir za koordinatorja Evropske 
unije za boj proti trgovini z ljudmi se 
določi pod nadzorom komisarja za 
notranje zadeve. 

2. Koordinator Evropske unije za boj proti 
trgovini z ljudmi je pristojen za 
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zagotavljanje skladnega pristopa proti 
trgovini z ljudmi v državah članicah in na 
ravni Evropske unije, koordiniranje dela 
nacionalnih poročevalcev, omogočanje 
usklajenega spremljanja in  poročanje 
evropskim institucijam. Koordinator 
Evropske unije za boj proti trgovini z 
ljudmi svetuje evropskim institucijam in 
organom na lastno pobudo ali kot odziv 
na posvetovanje na vse vprašanja, 
povezana s trgovino z ljudmi. 

3. Ta člen začne veljati pet let po objavi 
direktive v Uradnem listu Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 227
Emine Bozkurt

Predlog direktive
Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V okviru širitvene politike je policijsko in 
pravosodno sodelovanje ključno za 
učinkovito prizadevanje EU v boju proti 
trgovini z ljudmi. Države članice in 
koordinator Evropske unije za boj proti 
trgovini z ljudmi bi morali zagotoviti, da 
so politike EU v skladu s to direktivo 
ustrezno sprejete na isti način v 
potencialnih državah kandidatkah in 
državah kandidatkah za zagotovitev 
skladnosti. Boj proti trgovini z ljudmi je 
lahko uspešen samo, če sodelujejo vlade, 
agencije in organizacije na lokalni, 
regionalni, nacionalni in mednarodni 
ravni.

Or. en


