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Ändringsförslag 53
Judith Sargentini

Förslag till direktiv
Beaktandeled 5a (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

– med beaktande av rådets 
direktiv 2003/81/EG om uppehållstillstånd 
till tredjelandsmedborgare som har fallit 
offer för människohandel eller som har 
fått hjälp till olaglig invandring och vilka 
samarbetar med de behöriga 
myndigheterna,

Or. en

Ändringsförslag 54
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

(1a) Människohandel är ett brott där 
utnyttjandet av en enskild individ är den 
centrala aspekten och där en kombination 
av tre element (handlande, medel, syfte) 
krävs för att brottet ska anses föreligga.

Or. en

Ändringsförslag 55
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens text Ändringsförslag

(2) Europeiska unionen har åtagit sig att 
förebygga och bekämpa människohandel 
och att skydda rättigheterna för de personer 

(2) Europeiska unionen har åtagit sig att 
förebygga och bekämpa människohandel 
och att skydda rättigheterna för de personer 
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som faller offer för människohandel. I detta 
syfte har rådets rambeslut 2002/629/RIF av 
den 19 juli 2002 om bekämpande av 
människohandel och EU:s plan för bästa 
metoder, standarder och förfaranden för att 
bekämpa och förhindra människohandel 
(2005/K 311/01) antagits. Parallellt med 
detta genomför EU också åtgärder i 
länder utanför EU som är 
ursprungsländer eller länder där offren 
för människohandel överförs, särskilt i 
syfte att öka medvetenheten, minska 
sårbarheten, stödja och hjälpa offren för 
människohandel, bekämpa de 
bakomliggande orsakerna till 
människohandel och bistå länder att 
utarbeta lämplig lagstiftning mot 
människohandel. Dessutom kommer 
samordningen av lagföring av fall av 
människohandel att underlättas genom
antagandet av rådets 
rambeslut 2009/948/RIF om förebyggande 
och lösning av tvister om utövande av 
jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden.

som faller offer för människohandel. I detta 
syfte har rådets rambeslut 2002/629/RIF av 
den 19 juli 2002 om bekämpande av 
människohandel och EU:s plan för bästa 
metoder, standarder och förfaranden för att 
bekämpa och förhindra människohandel 
(2005/K 311/01) antagits. Dessutom 
kommer samordningen av lagföring av fall 
av människohandel att underlättas genom
antagandet av rådets 
rambeslut 2009/948/RIF om förebyggande 
och lösning av tvister om utövande av 
jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden. 
Parallellt med detta genomför EU också 
åtgärder i länder utanför EU som är 
ursprungsländer eller länder där offren 
för människohandel överförs, särskilt i 
syfte att öka medvetenheten, minska 
sårbarheten, stödja och hjälpa offren för 
människohandel, bekämpa de 
bakomliggande orsakerna till 
människohandel och bistå länder att 
utarbeta lämplig lagstiftning mot 
människohandel. Inom ramen för 
utvidgningsprocessen har EU inkluderat 
kampen mot människohandel i 
stabiliserings- och associeringsavtal med 
potentiella kandidatländer och 
kandidatländer. Detta åtagande bör 
fortsätta att spela en betydande roll i 
utvidgningsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 56
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

(2a) Fattigdomen är en av de främsta 
drivkrafterna bakom människohandel, 
och EU måste göra mer för att bekämpa 
fattigdomen inom och utanför EU. 
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Or. en

Motivering

I praktiken är fattigdom en av de främsta orsakerna till människohandel. Om EU ska kunna 
göra framsteg i kampen mot människohandeln måste man vara medveten om detta.

Ändringsförslag 57
Anna Hedh, Silvia Costa

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens text Ändringsförslag

(3) I detta direktiv antas ett integrerat och 
holistiskt synsätt när det gäller kampen mot 
människohandel. Skärpt förebyggande och 
lagföring och bättre skydd av offrens 
rättigheter är de viktigaste målen för detta 
direktiv. Barn är mer utsatta och löper 
därför större risk att bli offer för 
människohandel. Vid tillämpningen av 
detta direktiv måste barnets bästa komma i 
främsta rummet i enlighet med 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och FN:s 
konvention om barnets rättigheter.

(3) I detta direktiv antas ett integrerat och 
holistiskt humanitärt synsätt när det gäller 
kampen mot människohandel, och 
direktivet bör genomföras mot bakgrund 
av rådets direktiv 2004/81/EG av 
den 29 april 2004 om uppehållstillstånd 
till tredjelandsmedborgare som har fallit 
offer för människohandel eller som har 
fått hjälp till olaglig invandring och vilka 
samarbetar med de behöriga 
myndigheterna1 och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/52/EG av den 
18 juni 2009 om minimistandarder för 
sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare 
för tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt2. Skärpt förebyggande och 
lagföring och bättre skydd av offrens 
rättigheter är de viktigaste målen för detta 
direktiv. Barn är mer utsatta och löper 
därför större risk att bli offer för 
människohandel. Vid tillämpningen av 
detta direktiv måste barnets bästa komma i 
främsta rummet i enlighet med 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och FN:s 
konvention om barnets rättigheter. Vid 
genomförandet av detta direktiv bör man 
se till att uppnå överensstämmelse med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/…/EU av den ... [om 
bekämpning av sexuella övergrepp mot 
barn, sexuellt utnyttjande av barn och 
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barnpornografi samt om upphävande av 
rambeslut 2004/68/RIF].
_________
1 EUT L 261, 6.8.2004, s. 19.
2 EUT L 168, 30.6.2009, s. 24.

Or. en

Ändringsförslag 58
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens text Ändringsförslag

(3) I detta direktiv antas ett integrerat och 
holistiskt synsätt när det gäller kampen mot 
människohandel. Skärpt förebyggande och 
lagföring och bättre skydd av offrens 
rättigheter är de viktigaste målen för detta 
direktiv. Barn är mer utsatta och löper 
därför större risk att bli offer för 
människohandel. Vid tillämpningen av 
detta direktiv måste barnets bästa komma i 
främsta rummet i enlighet med 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och FN:s 
konvention om barnets rättigheter.

(3) I detta direktiv antas ett integrerat och 
holistiskt synsätt när det gäller kampen mot 
människohandel, och vid genomförandet 
bör hänsyn tas till rådets 
direktiv 2004/81/EG av den 29 april 2004 
om uppehållstillstånd till 
tredjelandsmedborgare som har fallit 
offer för människohandel eller som har 
fått hjälp till olaglig invandring och vilka 
samarbetar med de behöriga 
myndigheterna1 och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/52/EG av den 
18 juni 2009 om minimistandarder för 
sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare 
för tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt2. Skärpt förebyggande och 
lagföring och bättre skydd av offrens 
rättigheter är de viktigaste målen för detta 
direktiv. Barn är mer utsatta och löper 
därför större risk att bli offer för 
människohandel. Vid tillämpningen av 
detta direktiv måste barnets bästa komma i 
främsta rummet i enlighet med 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och FN:s 
konvention om barnets rättigheter. I 
samband med genomförandet av detta 
direktiv bör man se till att uppnå 
överensstämmelse med 
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Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/…/EU av den ... [om 
bekämpning av sexuella övergrepp mot 
barn, sexuellt utnyttjande av barn och 
barnpornografi samt om upphävande av 
rambeslut 2004/68/RIF].
_________
1 EUT L 261, 6.8.2004, s. 19.
2 EUT L 168, 30.6.2009, s. 24.

Or. en

Ändringsförslag 59
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens text Ändringsförslag

(3) I detta direktiv antas ett integrerat och 
holistiskt synsätt när det gäller kampen mot 
människohandel. Skärpt förebyggande och 
lagföring och bättre skydd av offrens 
rättigheter är de viktigaste målen för detta 
direktiv. Barn är mer utsatta och löper 
därför större risk att bli offer för 
människohandel. Vid tillämpningen av 
detta direktiv måste barnets bästa komma i 
främsta rummet i enlighet med 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och FN:s 
konvention om barnets rättigheter.

(3) I detta direktiv antas ett integrerat och 
holistiskt synsätt, tillsammans med en 
mångfasetterad strategi, när det gäller 
kampen mot människohandel. Skärpt 
förebyggande och lagföring och bättre 
skydd av offrens rättigheter är de viktigaste 
målen för detta direktiv. De allra flesta 
offren för människohandel, särskilt 
människohandel för sexuell exploatering, 
är kvinnor. Barn är mer utsatta och löper 
därför större risk att bli offer för 
människohandel. Vid tillämpningen av 
detta direktiv måste barnets bästa komma i 
främsta rummet i enlighet med 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och FN:s 
konvention om barnets rättigheter. Genom 
detta direktiv införs även en kontextuell 
förståelse av de olika formerna av 
människohandel, och direktivet syftar till 
att bekämpa var och en av dessa former 
med de mest effektiva åtgärderna. Detta 
inbegriper även ett starkt genusperspektiv 
i direktivets samtliga bestämmelser, i 
enlighet med Europeiska unionens stadga 
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om de grundläggande rättigheterna och 
konventionen om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens text Ändringsförslag

(3) I detta direktiv antas ett integrerat och 
holistiskt synsätt när det gäller kampen mot 
människohandel. Skärpt förebyggande och 
lagföring och bättre skydd av offrens 
rättigheter är de viktigaste målen för detta 
direktiv. Barn är mer utsatta och löper 
därför större risk att bli offer för 
människohandel. Vid tillämpningen av 
detta direktiv måste barnets bästa komma i 
främsta rummet i enlighet med 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och FN:s 
konvention om barnets rättigheter. 

(3) I detta direktiv antas ett integrerat och 
holistiskt synsätt när det gäller kampen mot 
människohandel. De allra flesta offren för 
människohandel (80 procent), särskilt 
människohandel för sexuell exploatering, 
är kvinnor. Skärpt förebyggande och 
lagföring och bättre skydd av offrens 
rättigheter är de viktigaste målen för detta 
direktiv. Genom detta direktiv införs en 
kontextuell förståelse av de olika 
formerna av människohandel, och 
direktivet syftar till att bekämpa var och 
en av dessa former med de mest effektiva 
åtgärderna. Detta inbegriper även ett 
starkt genusperspektiv i direktivets 
samtliga bestämmelser, i enlighet med 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Barn är mer 
utsatta och löper därför större risk att bli 
offer för människohandel. Vid
tillämpningen av detta direktiv måste 
barnets bästa komma i främsta rummet i 
enlighet med Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna och 
FN:s konvention om barnets rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 61
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens text Ändringsförslag

(4) Tilläggsprotokollet om förebyggande, 
bekämpande och bestraffande av handel 
med människor, särskilt kvinnor och barn, 
till Förenta nationernas konvention mot 
gränsöverskridande organiserad 
brottslighet från 2000 och
Europarådets konvention om åtgärder mot 
människohandel från 2005 är avgörande 
steg för att stärka det internationella 
samarbetet i kampen mot människohandel.

(4) FN:s konvention om undertryckande 
av människohandel och utnyttjande av 
prostituering av andra från 1949, 
tilläggsprotokollet om förebyggande, 
bekämpande och bestraffande av handel 
med människor, särskilt kvinnor och barn, 
till Förenta nationernas konvention mot 
gränsöverskridande organiserad 
brottslighet från 2000 samt
Europarådets konvention om åtgärder mot 
människohandel från 2005 är avgörande 
steg för att stärka det internationella 
samarbetet i kampen mot människohandel.

Or. en

Ändringsförslag 62
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens text Ändringsförslag

(5) I syfte att angripa den senaste 
utvecklingen inom människohandel införs i 
detta direktiv ett vidare begrepp för vad 
som bör anses utgöra människohandel än 
det som används i rambeslut 2002/629/RIF 
och omfattar därför ytterligare former av 
utnyttjande. Vid tillämpningen av detta 
direktiv bör påtvingat tiggeri betraktas som 
en form av tvångsarbete eller tvångstjänst 
enligt definitionen i ILO:s konvention 
nr 29 angående tvångs- eller obligatoriskt 
arbete av den 29 juni 1930. Utnyttjande av
tiggeri faller därför inom 
tillämpningsområdet för definitionen av 

(5) I syfte att angripa den senaste 
utvecklingen inom människohandel införs i 
detta direktiv ett vidare begrepp för vad 
som bör anses utgöra människohandel än 
det som används i rambeslut 2002/629/RIF 
och omfattar därför ytterligare former av 
utnyttjande. Vid tillämpningen av detta 
direktiv bör påtvingat tiggeri betraktas som 
en form av tvångsarbete eller tvångstjänst 
enligt definitionen i ILO:s konvention 
nr 29 angående tvångs- eller obligatoriskt 
arbete av den 29 juni 1930. Utnyttjande för
tiggeri, inbegripet utnyttjande för tiggeri 
av en person som är offer för 
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människohandel endast om alla inslag i 
tvångsarbete eller tvångstjänster föreligger. 
Med beaktande av tillämplig rättspraxis bör 
giltigheten av ett eventuellt samtycke till 
att utföra en sådan tjänst bedömas i varje 
enskilt fall. När det gäller barn bör dock ett 
eventuellt samtycke aldrig betraktas som 
giltigt. Termen ”utnyttjande av brottslig 
verksamhet” bör förstås som utnyttjande av 
en person för att begå brott, bland annat 
fickstölder, snatterier och annan liknande 
verksamhet som är föremål för påföljder 
och som medför ekonomisk vinning. 
Definitionen omfattar också 
människohandel i syfte att avlägsna organ, 
vilket kan kopplas samman med 
organhandel och utgör en allvarlig 
kränkning av den mänskliga värdigheten 
och den fysiska integriteten.

människohandel och som befinner sig i 
beroendeställning, faller därför inom 
tillämpningsområdet för definitionen av 
människohandel endast om alla inslag i 
tvångsarbete eller tvångstjänster föreligger. 
Med beaktande av tillämplig rättspraxis bör 
giltigheten av ett eventuellt samtycke till 
att utföra en sådan tjänst bedömas i varje 
enskilt fall. När det gäller barn bör dock ett 
eventuellt samtycke aldrig betraktas som 
giltigt. Termen ”utnyttjande av brottslig 
verksamhet” bör förstås som utnyttjande av 
en person för att begå brott, bland annat 
fickstölder, snatterier och annan liknande 
verksamhet som är föremål för påföljder 
och som medför ekonomisk vinning. 
Definitionen omfattar också 
människohandel i syfte att avlägsna organ, 
vilket utgör en allvarlig kränkning av den 
mänskliga värdigheten och den fysiska 
integriteten.

Or. en

Ändringsförslag 63
Lívia Járóka

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens text Ändringsförslag

(5) I syfte att angripa den senaste 
utvecklingen inom människohandel införs i 
detta direktiv ett vidare begrepp för vad 
som bör anses utgöra människohandel än 
det som används i rambeslut 2002/629/RIF 
och omfattar därför ytterligare former av 
utnyttjande. Vid tillämpningen av detta 
direktiv bör påtvingat tiggeri betraktas som 
en form av tvångsarbete eller tvångstjänst 
enligt definitionen i ILO:s konvention nr 
29 angående tvångs- eller obligatoriskt 
arbete av den 29 juni 1930. Utnyttjande av
tiggeri faller därför inom 
tillämpningsområdet för definitionen av 

(5) I syfte att angripa den senaste 
utvecklingen inom människohandel införs i 
detta direktiv ett vidare begrepp för vad 
som bör anses utgöra människohandel än 
det som används i rambeslut 2002/629/RIF 
och omfattar därför ytterligare former av 
utnyttjande. Vid tillämpningen av detta 
direktiv bör påtvingat tiggeri betraktas som 
en form av tvångsarbete eller tvångstjänst 
enligt definitionen i ILO:s konvention nr 
29 angående tvångs- eller obligatoriskt 
arbete av den 29 juni 1930. Utnyttjande för
tiggeri, inbegripet utnyttjande för tiggeri 
av en person som är offer för 
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människohandel endast om alla inslag i 
tvångsarbete eller tvångstjänster föreligger. 
Med beaktande av tillämplig rättspraxis bör 
giltigheten av ett eventuellt samtycke till 
att utföra en sådan tjänst bedömas i varje 
enskilt fall. När det gäller barn bör dock ett 
eventuellt samtycke aldrig betraktas som 
giltigt. Termen ”utnyttjande av brottslig 
verksamhet” bör förstås som utnyttjande av 
en person för att begå brott, bland annat 
fickstölder, snatterier och annan liknande 
verksamhet som är föremål för påföljder 
och som medför ekonomisk vinning. 
Definitionen omfattar också 
människohandel i syfte att avlägsna organ, 
vilket kan kopplas samman med 
organhandel och utgör en allvarlig 
kränkning av den mänskliga värdigheten 
och den fysiska integriteten.

människohandel och som befinner sig i 
beroendeställning, oavsett offrets relation 
till förövarna, faller därför inom 
tillämpningsområdet för definitionen av 
människohandel endast om alla inslag i 
tvångsarbete eller tvångstjänster föreligger. 
Med beaktande av tillämplig rättspraxis bör 
giltigheten av ett eventuellt samtycke till 
att utföra en sådan tjänst bedömas i varje 
enskilt fall. När det gäller barn bör dock ett 
eventuellt samtycke aldrig betraktas som 
giltigt. Termen ”utnyttjande av brottslig 
verksamhet” bör förstås som utnyttjande av 
en person för att begå brott, bland annat
fickstölder, snatterier och annan liknande 
verksamhet som är föremål för påföljder 
och som medför ekonomisk vinning. 
Definitionen omfattar också 
människohandel i syfte att avlägsna organ, 
vilket utgör en allvarlig kränkning av den 
mänskliga värdigheten och den fysiska 
integriteten.

Or. en

Ändringsförslag 64
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens text Ändringsförslag

(5) I syfte att angripa den senaste 
utvecklingen inom människohandel införs i 
detta direktiv ett vidare begrepp för vad 
som bör anses utgöra människohandel än 
det som används i rambeslut 2002/629/RIF 
och omfattar därför ytterligare former av 
utnyttjande. Vid tillämpningen av detta 
direktiv bör påtvingat tiggeri betraktas som 
en form av tvångsarbete eller tvångstjänst 
enligt definitionen i ILO:s konvention 
nr 29 angående tvångs- eller obligatoriskt 
arbete av den 29 juni 1930. Utnyttjande av 
tiggeri faller därför inom 

(5) I syfte att angripa den senaste 
utvecklingen inom människohandel införs i 
detta direktiv ett vidare begrepp för vad 
som bör anses utgöra människohandel än 
det som används i rambeslut 2002/629/RIF 
och omfattar därför ytterligare former av 
utnyttjande. Vid tillämpningen av detta 
direktiv bör påtvingat tiggeri betraktas som 
en form av tvångsarbete eller tvångstjänst 
enligt definitionen i ILO:s konvention 
nr 29 angående tvångs- eller obligatoriskt 
arbete av den 29 juni 1930. Utnyttjande av 
tiggeri faller därför inom 



PE445.701v01-00 12/114 AM\823510SV.doc

SV

tillämpningsområdet för definitionen av 
människohandel endast om alla inslag i 
tvångsarbete eller tvångstjänster föreligger. 
Med beaktande av tillämplig rättspraxis bör 
giltigheten av ett eventuellt samtycke till 
att utföra en sådan tjänst bedömas i varje 
enskilt fall. När det gäller barn bör dock ett 
eventuellt samtycke aldrig betraktas som 
giltigt. Termen ”utnyttjande av brottslig 
verksamhet” bör förstås som utnyttjande av 
en person för att begå brott, bland annat 
fickstölder, snatterier och annan liknande 
verksamhet som är föremål för påföljder 
och som medför ekonomisk vinning. 
Definitionen omfattar också 
människohandel i syfte att avlägsna organ, 
vilket kan kopplas samman med 
organhandel och utgör en allvarlig 
kränkning av den mänskliga värdigheten 
och den fysiska integriteten.

tillämpningsområdet för definitionen av 
människohandel endast om alla inslag i 
tvångsarbete eller tvångstjänster föreligger. 
Med beaktande av tillämplig rättspraxis bör 
giltigheten av ett eventuellt samtycke till 
att utföra en sådan tjänst bedömas i varje 
enskilt fall. När det gäller barn bör dock ett 
eventuellt samtycke aldrig betraktas som 
giltigt. Termen ”utnyttjande av brottslig 
verksamhet” bör förstås som utnyttjande av 
en person för att begå brott, bland annat 
fickstölder, snatterier och annan liknande 
verksamhet som är föremål för påföljder 
och som medför ekonomisk vinning. 
Definitionen omfattar också 
människohandel i syfte att genomföra 
olagliga adoptioner av barn och ofödda 
barn samt att avlägsna organ, vilket kan 
kopplas samman med organhandel och 
utgör en allvarlig kränkning av den 
mänskliga värdigheten och den fysiska 
integriteten.

Or. en

Ändringsförslag 65
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens text Ändringsförslag

(5) I syfte att angripa den senaste 
utvecklingen inom människohandel införs i 
detta direktiv ett vidare begrepp för vad 
som bör anses utgöra människohandel än 
det som används i rambeslut 2002/629/RIF 
och omfattar därför ytterligare former av 
utnyttjande. Vid tillämpningen av detta 
direktiv bör påtvingat tiggeri betraktas som 
en form av tvångsarbete eller tvångstjänst 
enligt definitionen i ILO:s konvention 
nr 29 angående tvångs- eller obligatoriskt 
arbete av den 29 juni 1930. Utnyttjande av 
tiggeri faller därför inom 

(5) I syfte att angripa den senaste 
utvecklingen inom människohandel införs i 
detta direktiv ett vidare begrepp för vad 
som bör anses utgöra människohandel än 
det som används i rambeslut 2002/629/RIF 
och omfattar därför ytterligare former av 
utnyttjande. Vid tillämpningen av detta 
direktiv bör påtvingat tiggeri betraktas som 
en form av tvångsarbete eller tvångstjänst 
enligt definitionen i ILO:s konvention 
nr 29 angående tvångs- eller obligatoriskt 
arbete av den 29 juni 1930. Utnyttjande av 
tiggeri faller därför inom 
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tillämpningsområdet för definitionen av 
människohandel endast om alla inslag i 
tvångsarbete eller tvångstjänster föreligger. 
Med beaktande av tillämplig rättspraxis bör 
giltigheten av ett eventuellt samtycke till 
att utföra en sådan tjänst bedömas i varje 
enskilt fall. När det gäller barn bör dock ett 
eventuellt samtycke aldrig betraktas som 
giltigt. Termen ”utnyttjande av brottslig 
verksamhet” bör förstås som utnyttjande av 
en person för att begå brott, bland annat 
fickstölder, snatterier och annan liknande 
verksamhet som är föremål för påföljder 
och som medför ekonomisk vinning. 
Definitionen omfattar också 
människohandel i syfte att avlägsna organ, 
vilket kan kopplas samman med 
organhandel och utgör en allvarlig 
kränkning av den mänskliga värdigheten 
och den fysiska integriteten.

tillämpningsområdet för definitionen av 
människohandel endast om alla inslag i 
tvångsarbete eller tvångstjänster föreligger. 
Med beaktande av tillämplig rättspraxis bör 
giltigheten av ett eventuellt samtycke till 
att utföra en sådan tjänst bedömas i varje 
enskilt fall. När det gäller barn, och i all 
sexuell exploatering, bör dock ett 
eventuellt samtycke aldrig betraktas som 
giltigt. Termen ”utnyttjande av brottslig 
verksamhet” bör förstås som utnyttjande av 
en person för att begå brott, bland annat 
fickstölder, snatterier och annan liknande 
verksamhet som är föremål för påföljder 
och som medför ekonomisk vinning. 
Definitionen omfattar också 
människohandel i syfte att avlägsna organ, 
vilket kan kopplas samman med 
organhandel och utgör en allvarlig 
kränkning av den mänskliga värdigheten 
och den fysiska integriteten.

Or. en

Ändringsförslag 66
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens text Ändringsförslag

(5) I syfte att angripa den senaste 
utvecklingen inom människohandel införs i 
detta direktiv ett vidare begrepp för vad 
som bör anses utgöra människohandel än 
det som används i rambeslut 2002/629/RIF 
och omfattar därför ytterligare former av 
utnyttjande. Vid tillämpningen av detta 
direktiv bör påtvingat tiggeri betraktas som 
en form av tvångsarbete eller tvångstjänst 
enligt definitionen i ILO:s konvention 
nr 29 angående tvångs- eller obligatoriskt 
arbete av den 29 juni 1930. Utnyttjande av 
tiggeri faller därför inom 
tillämpningsområdet för definitionen av 

(5) I syfte att angripa den senaste 
utvecklingen inom människohandel införs i 
detta direktiv ett vidare begrepp för vad 
som bör anses utgöra människohandel än 
det som används i rambeslut 2002/629/RIF 
och omfattar därför ytterligare former av 
utnyttjande. Vid tillämpningen av detta 
direktiv bör påtvingat tiggeri betraktas som 
en form av tvångsarbete eller tvångstjänst 
enligt definitionen i ILO:s konvention 
nr 29 angående tvångs- eller obligatoriskt 
arbete av den 29 juni 1930. Utnyttjande av 
tiggeri faller därför inom 
tillämpningsområdet för definitionen av 
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människohandel endast om alla inslag i 
tvångsarbete eller tvångstjänster föreligger. 
Med beaktande av tillämplig rättspraxis bör 
giltigheten av ett eventuellt samtycke till 
att utföra en sådan tjänst bedömas i varje 
enskilt fall. När det gäller barn bör dock ett 
eventuellt samtycke aldrig betraktas som 
giltigt. Termen ”utnyttjande av brottslig 
verksamhet” bör förstås som utnyttjande av 
en person för att begå brott, bland annat 
fickstölder, snatterier och annan liknande 
verksamhet som är föremål för påföljder 
och som medför ekonomisk vinning. 
Definitionen omfattar också 
människohandel i syfte att avlägsna organ, 
vilket kan kopplas samman med 
organhandel och utgör en allvarlig 
kränkning av den mänskliga värdigheten 
och den fysiska integriteten.

människohandel endast om alla inslag i 
tvångsarbete eller tvångstjänster föreligger. 
Med beaktande av tillämplig rättspraxis bör 
giltigheten av ett eventuellt samtycke till 
att utföra en sådan tjänst bedömas i varje 
enskilt fall. När det gäller barn bör dock ett 
eventuellt samtycke aldrig betraktas som 
giltigt. Termen ”utnyttjande av brottslig 
verksamhet” bör förstås som utnyttjande av 
en person för att begå brott, bland annat 
fickstölder, snatterier, narkotikarelaterade 
brott och annan liknande verksamhet som 
är föremål för påföljder och som medför 
ekonomisk vinning. Definitionen omfattar 
också människohandel i syfte att avlägsna 
organ, vilket kan kopplas samman med 
organhandel och utgör en allvarlig 
kränkning av den mänskliga värdigheten 
och den fysiska integriteten.

Or. en

Ändringsförslag 67
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

(5a) Familjemedlemmar eller släktingar 
till barn som tigger kan vara inblandade i 
den människohandel som leder till att 
barn tigger i situationer som präglas av 
utnyttjande. För att kunna bemöta 
situationen bör en individuell bedömning 
göras för varje barn, där barnets 
perspektiv och dess familjesituation 
beaktas, inklusive familjemedlemmarnas 
roll i människohandeln. Ett beslut bör 
fattas där man ser till barnets bästa och är 
medveten om att det kan finnas 
omständigheter som gör att socialt stöd till 
barnet och familjen framstår som en 
lämpligare åtgärd i den aktuella 
situationen, medan straffrättsliga 
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åtgärder mot föräldrar eller släktingar 
kan vara lämpliga om dessa varit 
inblandade i människohandeln.

Or. en

Ändringsförslag 68
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

(5a) För att uppnå effektiva förebyggande 
åtgärder, skyddsåtgärder och 
lagföringsåtgärder är det nödvändigt att 
skilja mellan människohandel för 
avlägsnande av organ, vilket kan ske 
endast om organen avlägsnas från 
levande donatorer, å ena sidan, och 
handel med organ, vävnader och celler, å 
andra sidan. Kommissionen och Europol 
bör ta fram och genomföra en 
målinriktad strategi för dessa 
två problemområden som först och främst 
förbättrar övervakningen av båda typerna 
av handel med organ.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att handel med organ inkluderas i de relevanta EU-instrumentens 
tillämpningsområden. Å andra sidan bör detta förslag till direktiv även ta hänsyn till den 
huvudsakliga rekommendationen i 2009 års gemensamma studie från Europarådet och FN 
om handel med organ, vävnader och celler och människohandel för avlägsnande av organ 
(”Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of 
the removal of organs”), där det görs en tydlig juridisk skillnad mellan dessa båda typer av 
handel och även betonas hur viktigt det är att samla in tillförlitliga uppgifter om denna 
företeelse.
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Ändringsförslag 69
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens text Ändringsförslag

(6) Straffnivåerna i detta direktiv 
återspeglar den växande oron bland 
medlemsstaterna över den ökade 
människohandeln. Med hänsyn till brottets 
svårhetsgrad syftar direktivet till att 
ytterligare harmonisering och en högre 
straffnivå i EU. Om brottet begås under 
vissa omständigheter, t.ex. mot ett särskilt 
utsatt offer, bör straffet vara strängare. 
Inom ramen för detta direktiv bör särskilt 
utsatta personer omfatta åtminstone alla 
barn, och vuxna som är särskilt utsatta på 
grund av graviditet, hälsotillstånd eller 
funktionsnedsättning vid tidpunkten för 
brottet. Om brottet är särskilt allvarligt, till 
exempel om det har inneburit fara för 
offrets liv, har begåtts med användande av 
grovt våld eller har vållat offret särskilt 
allvarlig skada, bör detta återspeglas i 
särskilt stränga påföljder. När det enligt 
detta direktiv hänvisas till överlämnande 
bör denna hänvisning tolkas i 
överensstämmelse med rådets
rambeslut 2002/584/RIF av den 
13 juni 2002 om en europeisk 
arresteringsorder och överlämnande mellan 
medlemsstaterna.

(6) Straffnivåerna i detta direktiv 
återspeglar den växande oron bland 
medlemsstaterna över den ökade 
människohandeln. Med hänsyn till brottets 
svårhetsgrad syftar direktivet till att 
ytterligare harmonisering och en högre 
straffnivå i EU. Om brottet begås under 
vissa omständigheter, t.ex. mot ett särskilt 
utsatt offer, bör straffet vara strängare. 
Inom ramen för detta direktiv bör särskilt 
utsatta personer omfatta åtminstone alla 
barn, och vuxna som är särskilt utsatta på 
grund av graviditet, hälsotillstånd eller 
funktionsnedsättning eller om offret har 
utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra 
allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller 
sexuellt våld. Om brottet är särskilt 
allvarligt, till exempel om det har inneburit 
fara för offrets liv, har begåtts med 
användande av grovt våld eller har vållat 
offret särskilt allvarlig skada, bör detta 
återspeglas i särskilt stränga påföljder. När 
det enligt detta direktiv hänvisas till 
överlämnande bör denna hänvisning tolkas 
i överensstämmelse med rådets 
rambeslut 2002/584/RIF av den 
13 juni 2002 om en europeisk 
arresteringsorder och överlämnande mellan 
medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 70
Lívia Járóka

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens text Ändringsförslag

(6) Straffnivåerna i detta direktiv 
återspeglar den växande oron bland 
medlemsstaterna över den ökade 
människohandeln. Med hänsyn till brottets 
svårhetsgrad syftar direktivet till att 
ytterligare harmonisering och en högre 
straffnivå i EU. Om brottet begås under 
vissa omständigheter, t.ex. mot ett särskilt 
utsatt offer, bör straffet vara strängare. 
Inom ramen för detta direktiv bör särskilt 
utsatta personer omfatta åtminstone alla 
barn, och vuxna som är särskilt utsatta på 
grund av graviditet, hälsotillstånd eller 
funktionsnedsättning vid tidpunkten för 
brottet. Om brottet är särskilt allvarligt, till 
exempel om det har inneburit fara för 
offrets liv, har begåtts med användande av 
grovt våld eller har vållat offret särskilt 
allvarlig skada, bör detta återspeglas i 
särskilt stränga påföljder. När det enligt 
detta direktiv hänvisas till överlämnande 
bör denna hänvisning tolkas i 
överensstämmelse med rådets 
rambeslut 2002/584/RIF av den 
13 juni 2002 om en europeisk 
arresteringsorder och överlämnande mellan 
medlemsstaterna.

(6) Straffnivåerna i detta direktiv 
återspeglar den växande oron bland 
medlemsstaterna över den ökade 
människohandeln. Med hänsyn till brottets 
svårhetsgrad syftar direktivet till att 
ytterligare harmonisering och en högre 
straffnivå i EU. Om brottet begås under 
vissa omständigheter, t.ex. mot ett särskilt 
utsatt offer, bör straffet vara strängare. 
Inom ramen för detta direktiv bör särskilt 
utsatta personer omfatta åtminstone alla 
barn, och vuxna som är särskilt utsatta på 
grund av kön, graviditet, hälsotillstånd 
eller funktionsnedsättning eller om offret
har utsatts för tortyr, 
narkotikaanvändning/medicinintag under 
tvång, våldtäkt eller andra allvarliga 
former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt 
våld. Om brottet är särskilt allvarligt, till 
exempel om det har inneburit fara för 
offrets liv, har begåtts med användande av 
grovt våld eller har vållat offret särskilt 
allvarlig skada, bör detta återspeglas i 
särskilt stränga påföljder. När det enligt 
detta direktiv hänvisas till överlämnande 
bör denna hänvisning tolkas i 
överensstämmelse med rådets 
rambeslut 2002/584/RIF av den 
13 juni 2002 om en europeisk 
arresteringsorder och överlämnande mellan 
medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 71
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens text Ändringsförslag

(6) Straffnivåerna i detta direktiv 
återspeglar den växande oron bland 
medlemsstaterna över den ökade 
människohandeln. Med hänsyn till brottets
svårhetsgrad syftar direktivet till att 
ytterligare harmonisering och en högre 
straffnivå i EU. Om brottet begås under 
vissa omständigheter, t.ex. mot ett särskilt 
utsatt offer, bör straffet vara strängare. 
Inom ramen för detta direktiv bör särskilt 
utsatta personer omfatta åtminstone alla 
barn, och vuxna som är särskilt utsatta på 
grund av graviditet, hälsotillstånd eller
funktionsnedsättning vid tidpunkten för 
brottet. Om brottet är särskilt allvarligt, till 
exempel om det har inneburit fara för 
offrets liv, har begåtts med användande av 
grovt våld eller har vållat offret särskilt 
allvarlig skada, bör detta återspeglas i 
särskilt stränga påföljder. När det enligt 
detta direktiv hänvisas till överlämnande 
bör denna hänvisning tolkas i 
överensstämmelse med rådets 
rambeslut 2002/584/RIF av den 
13 juni 2002 om en europeisk 
arresteringsorder och överlämnande mellan 
medlemsstaterna.

(6) Straffnivåerna i detta direktiv 
återspeglar den växande oron bland 
medlemsstaterna över den ökade 
människohandeln. Med hänsyn till brottets 
svårhetsgrad syftar direktivet till att 
ytterligare harmonisering och en högre 
straffnivå i EU. Om brottet begås under 
vissa omständigheter, t.ex. mot ett särskilt 
utsatt offer, bör straffet vara strängare. 
Inom ramen för detta direktiv bör särskilt 
utsatta personer omfatta åtminstone alla 
barn, och vuxna som är särskilt utsatta på 
grund av kön, graviditet, hälsotillstånd,
funktionsnedsättning eller 
invandringsstatus vid tidpunkten för 
brottet. Om brottet är särskilt allvarligt, till 
exempel om det har inneburit fara för 
offrets liv, har begåtts med användande av 
grovt våld eller har vållat offret särskilt 
allvarlig skada, bör detta återspeglas i 
särskilt stränga påföljder. När det enligt 
detta direktiv hänvisas till överlämnande 
bör denna hänvisning tolkas i 
överensstämmelse med rådets 
rambeslut 2002/584/RIF av den 
13 juni 2002 om en europeisk 
arresteringsorder och överlämnande mellan 
medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 72
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens text Ändringsförslag

(6) Straffnivåerna i detta direktiv 
återspeglar den växande oron bland 
medlemsstaterna över den ökade 
människohandeln. Med hänsyn till brottets 
svårhetsgrad syftar direktivet till att 
ytterligare harmonisering och en högre 
straffnivå i EU. Om brottet begås under 
vissa omständigheter, t.ex. mot ett särskilt 
utsatt offer, bör straffet vara strängare. 
Inom ramen för detta direktiv bör särskilt 
utsatta personer omfatta åtminstone alla 
barn, och vuxna som är särskilt utsatta på 
grund av graviditet, hälsotillstånd eller
funktionsnedsättning vid tidpunkten för 
brottet. Om brottet är särskilt allvarligt, till 
exempel om det har inneburit fara för 
offrets liv, har begåtts med användande av 
grovt våld eller har vållat offret särskilt 
allvarlig skada, bör detta återspeglas i 
särskilt stränga påföljder. När det enligt 
detta direktiv hänvisas till överlämnande 
bör denna hänvisning tolkas i 
överensstämmelse med rådets 
rambeslut 2002/584/RIF av den 
13 juni 2002 om en europeisk 
arresteringsorder och överlämnande mellan 
medlemsstaterna.

(6) Straffnivåerna i detta direktiv 
återspeglar den växande oron bland 
medlemsstaterna över den ökade 
människohandeln. Med hänsyn till brottets 
svårhetsgrad syftar direktivet till att 
ytterligare harmonisering och en högre 
straffnivå i EU. Om brottet begås under 
vissa omständigheter, t.ex. mot ett särskilt 
utsatt offer, bör straffet vara strängare. 
Inom ramen för detta direktiv bör särskilt 
utsatta personer omfatta åtminstone alla 
barn, och vuxna som är särskilt utsatta på 
grund av kön, graviditet, hälsotillstånd,
funktionsnedsättning eller 
invandringsstatus vid tidpunkten för 
brottet. Om brottet är särskilt allvarligt, till 
exempel om det har inneburit fara för 
offrets liv, har begåtts med användande av 
grovt våld – t.ex. i samband med mäns 
våld mot kvinnor – eller har vållat offret 
särskilt allvarlig skada, bör detta 
återspeglas i särskilt stränga påföljder. När 
det enligt detta direktiv hänvisas till 
överlämnande bör denna hänvisning tolkas 
i överensstämmelse med rådets 
rambeslut 2002/584/RIF av den 
13 juni 2002 om en europeisk 
arresteringsorder och överlämnande mellan 
medlemsstaterna.

Or. en



PE445.701v01-00 20/114 AM\823510SV.doc

SV

Ändringsförslag 73
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens text Ändringsförslag

(8) För att utredning och lagföring av brott 
som rör människohandel ska leda till 
resultat bör de inte vara beroende av en 
anmälan eller angivelse av ett offer för att 
kunna inledas. Lagföring bör vara möjlig 
under en tillräckligt lång tidsperiod efter 
det att brottsoffret har uppnått 
myndighetsålder. Personal inom 
brottsbekämpande myndigheter och 
åklagare bör ha lämplig utbildning, även 
med sikte på att förbättra internationell 
brottsbekämpning och ökat internationellt 
rättsligt samarbete. De som har ansvaret 
för att utreda och lagföra sådana brott bör 
också ha tillgång till de utredningsverktyg 
som används vid organiserad brottslighet 
eller andra allvarliga brott, t.ex. avlyssning 
av kommunikation, dold övervakning 
inklusive elektronisk övervakning, 
övervakning av bankkonton och andra 
ekonomiska utredningar.

(8) För att utredning och lagföring av brott 
som rör människohandel ska leda till 
resultat bör de inte vara beroende av en 
anmälan eller angivelse av ett offer för att 
kunna inledas. Medlemsstaterna bör i 
enlighet med den nationella lagstiftningen 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att möjliggöra lagföring av de brott som 
avses i detta direktiv efter det att offret har 
uppnått myndighetsålder. I samband med 
utredningarna bör vederbörlig hänsyn tas 
till den informations- och 
kommunikationsteknik som användes då 
brottet begicks, och särskilda verktyg bör 
utvecklas för att förhindra och bekämpa 
människohandel med hjälp av Internet. 
De som har ansvaret för utredning och 
lagföring bör också ha tillgång till de 
utredningsverktyg som används vid 
organiserad brottslighet eller andra 
allvarliga brott, t.ex. avlyssning av 
kommunikation, dold övervakning 
inklusive elektronisk övervakning, 
övervakning av bankkonton och andra 
ekonomiska utredningar.

Or. en

Ändringsförslag 74
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens text Ändringsförslag

(8) För att utredning och lagföring av brott 
som rör människohandel ska leda till 

(8) För att utredning och lagföring av brott 
som rör människohandel ska leda till 



AM\823510SV.doc 21/114 PE445.701v01-00

SV

resultat bör de inte vara beroende av en 
anmälan eller angivelse av ett offer för att 
kunna inledas. Lagföring bör vara möjlig 
under en tillräckligt lång tidsperiod efter 
det att brottsoffret har uppnått 
myndighetsålder. Personal inom 
brottsbekämpande myndigheter och 
åklagare bör ha lämplig utbildning, även 
med sikte på att förbättra internationell 
brottsbekämpning och ökat internationellt 
rättsligt samarbete. De som har ansvaret för 
att utreda och lagföra sådana brott bör 
också ha tillgång till de utredningsverktyg 
som används vid organiserad brottslighet 
eller andra allvarliga brott, t.ex. avlyssning 
av kommunikation, dold övervakning 
inklusive elektronisk övervakning, 
övervakning av bankkonton och andra 
ekonomiska utredningar.

resultat bör de inte vara beroende av en 
anmälan eller angivelse av ett offer för att 
kunna inledas. Lagföring bör vara möjlig 
under en tillräckligt lång tidsperiod efter 
det att brottsoffret har uppnått 
myndighetsålder. Personal inom 
brottsbekämpande myndigheter och 
åklagare bör ha lämplig utbildning, även 
med sikte på att förbättra internationell 
brottsbekämpning och ökat internationellt 
rättsligt samarbete. De som har ansvaret för 
att utreda och lagföra sådana brott bör 
också ha tillgång till de utredningsverktyg 
som används vid organiserad brottslighet 
eller andra allvarliga brott, t.ex. avlyssning 
av kommunikation, dold övervakning 
inklusive elektronisk övervakning, 
övervakning av bankkonton och andra 
ekonomiska utredningar. Det är av yttersta 
vikt att människohandeln motarbetas, och 
i detta syfte bör medlemsstaterna 
prioritera kampen mot människohandel 
och med alla till buds stående medel 
förbättra de straffrättsliga åtgärderna mot 
människohandel.

Or. en

Ändringsförslag 75
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens text Ändringsförslag

(8) För att utredning och lagföring av brott 
som rör människohandel ska leda till 
resultat bör de inte vara beroende av en 
anmälan eller angivelse av ett offer för att 
kunna inledas. Lagföring bör vara möjlig 
under en tillräckligt lång tidsperiod efter 
det att brottsoffret har uppnått 
myndighetsålder. Personal inom 
brottsbekämpande myndigheter och 
åklagare bör ha lämplig utbildning, även 

(8) För att utredning och lagföring av brott 
som rör människohandel ska leda till 
resultat bör de inte vara beroende av en 
anmälan eller angivelse av ett offer för att 
kunna inledas. Lagföring bör vara möjlig 
under en tillräckligt lång tidsperiod efter 
det att brottsoffret har uppnått 
myndighetsålder. Personal inom 
brottsbekämpande myndigheter och 
åklagare bör ha lämplig utbildning, även 
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med sikte på att förbättra internationell 
brottsbekämpning och ökat internationellt 
rättsligt samarbete. De som har ansvaret för 
att utreda och lagföra sådana brott bör 
också ha tillgång till de utredningsverktyg 
som används vid organiserad brottslighet 
eller andra allvarliga brott, t.ex. avlyssning 
av kommunikation, dold övervakning 
inklusive elektronisk övervakning, 
övervakning av bankkonton och andra 
ekonomiska utredningar.

med sikte på att förbättra internationell 
brottsbekämpning och ökat internationellt 
rättsligt samarbete. De som har ansvaret för 
att utreda och lagföra sådana brott bör 
också ha tillgång till de särskilda 
utredningsverktyg som redan används vid 
organiserad brottslighet eller andra 
allvarliga brott, t.ex. avlyssning av 
kommunikation, dold övervakning 
inklusive elektronisk övervakning, insatser 
med polis under täckmantel, övervakning 
av bankkonton och andra ekonomiska 
utredningar. Vid utredningarna bör 
vederbörlig hänsyn tas till 
människohandlarnas sätt att använda 
Internet, och särskilda verktyg bör 
utvecklas för att förhindra och bekämpa 
människohandel med hjälp av Internet.

Or. en

Motivering

För att vi ska kunna råda bot på människohandeln måste vi använda samma 
utredningstekniker som används i kampen mot andra allvarliga brott, såsom narkotikahandel 
och organiserad brottslighet. Internetanvändning utgör en komponent i människohandeln, 
men bör inte stå i fokus i detta skäl, som syftar till att stärka den internationella 
brottsbekämpningen och det internationella rättsliga samarbetet.

Ändringsförslag 76
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att utredning och lagföring av brott 
som rör människohandel ska leda till 
resultat bör de inte vara beroende av en 
anmälan eller angivelse av ett offer för att 
kunna inledas. Lagföring bör vara möjlig 
under en tillräckligt lång tidsperiod efter 
det att brottsoffret har uppnått 
myndighetsålder. Personal inom 
brottsbekämpande myndigheter och 

(8) För att utredning och lagföring av brott 
som rör människohandel ska leda till 
resultat bör de inte vara beroende av en 
anmälan eller angivelse av ett offer för att 
kunna inledas. Lagföring bör vara möjlig 
under en tillräckligt lång tidsperiod efter 
det att brottsoffret har uppnått 
myndighetsålder. Personal inom 
brottsbekämpande myndigheter och 
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åklagare bör ha lämplig utbildning, även
med sikte på att förbättra internationell 
brottsbekämpning och ökat internationellt 
rättsligt samarbete. De som har ansvaret för 
att utreda och lagföra sådana brott bör 
också ha tillgång till de utredningsverktyg 
som används vid organiserad brottslighet 
eller andra allvarliga brott, t.ex. avlyssning 
av kommunikation, dold övervakning 
inklusive elektronisk övervakning, 
övervakning av bankkonton och andra 
ekonomiska utredningar.

åklagare bör ha lämplig utbildning, och de 
bör ha förberett sig inför arbetet med 
offren och följa en jämställdhetsmedveten 
strategi, med sikte på att förbättra 
internationell brottsbekämpning och ökat 
internationellt rättsligt samarbete. De som 
har ansvaret för att utreda och lagföra 
sådana brott bör också ha tillgång till de 
utredningsverktyg som används vid 
organiserad brottslighet eller andra 
allvarliga brott, t.ex. avlyssning av 
kommunikation, dold övervakning 
inklusive elektronisk övervakning, 
övervakning av bankkonton och andra 
ekonomiska utredningar.

Or. lt

Ändringsförslag 77
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

(8a) Medlemsstaterna bör främja det 
rättsliga och polisiära samarbetet, särskilt 
i samband med gränsöverskridande 
utredningar. Gemensamma 
utredningsgrupper samordnade av 
Europol är ett utmärkt exempel på detta 
område och bör uppmuntras. Ett utbyte av 
bästa metoder skulle också kunna vara till 
nytta för medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Vi behöver bekämpa människohandeln på internationell nivå och stärka det 
gränsöverskridande samarbetet genom internationella och gränsöverskridande utredningar. 
Europols roll är mycket viktig och bör stärkas.



PE445.701v01-00 24/114 AM\823510SV.doc

SV

Ändringsförslag 78
Judith Sargentini

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens text Ändringsförslag

(10) Medan rådets direktiv 2004/81/EG av 
den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till 
tredjelandsmedborgare som har fallit offer 
för människohandel eller som har fått hjälp 
till olaglig invandring och vilka samarbetar 
med de behöriga myndigheterna behandlar 
utfärdandet av uppehållstillstånd till 
tredjelandsmedborgare som fallit offer för 
människohandel och Europaparlamentets 
och rådet direktiv 2004/38/EG av den 
29 april 2004 om unionsmedborgares och 
deras familjemedlemmars rätt att fritt röra 
sig och uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorier reglerar 
unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars utövande av rätten att 
röra sig fritt och uppehålla sig på 
medlemsstaternas territorium, inbegripet 
skyddet mot utvisning, fastställs i detta 
direktiv särskilda skyddsåtgärder för offer 
för människohandel. Detta direktiv 
omfattar följaktligen inte villkoren för 
deras vistelse på medlemsstaternas 
territorium.

(10) Medan rådets direktiv 2004/81/EG av 
den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till 
tredjelandsmedborgare som har fallit offer 
för människohandel eller som har fått hjälp 
till olaglig invandring och vilka samarbetar 
med de behöriga myndigheterna behandlar 
utfärdandet av uppehållstillstånd till 
tredjelandsmedborgare som fallit offer för 
människohandel och Europaparlamentets 
och rådet direktiv 2004/38/EG av den 
29 april 2004 om unionsmedborgares och 
deras familjemedlemmars rätt att fritt röra 
sig och uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorier reglerar 
unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars utövande av rätten att 
röra sig fritt och uppehålla sig på 
medlemsstaternas territorium, inbegripet 
skyddet mot utvisning, fastställs i detta
direktiv särskilda skyddsåtgärder för offer 
för människohandel.

Or. en

Motivering

Hela direktivet om bekämpande av människohandel bör präglas av en helhetssyn, och då 
framstår meningen som onödig.
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Ändringsförslag 79
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens text Ändringsförslag

(11) Offer för människohandel måste ha 
möjlighet att utöva sina rättigheter 
effektivt. Därför bör hjälp och stöd finnas 
tillgängligt för offer före, under och en 
lämplig tid efter straffrättsliga förfaranden. 
För att hjälpen och stödet ska vara effektivt 
måste offret informeras och ge sitt 
samtycke till att exempelvis åtgärder för att 
upptäcka sjukdomar eller andra väsentliga 
stödåtgärder vidtas. Den hjälp och det stöd 
som ges bör åtminstone omfatta ett minsta 
antal åtgärder som är nödvändiga för att 
offret ska kunna återhämta sig och 
undkomma människohandlarna. När dessa 
åtgärder genomförs i praktiken bör en 
individuell bedömning i enlighet med 
nationella förfaranden genomföras för att 
beakta den berörda personens 
omständigheter och behov. En person bör 
erhålla hjälp och stöd så snart det finns en 
indikation om att han eller hon kan ha 
blivit utsatt för människohandel och 
oberoende av om personen är villig att 
träda fram som vittne. Hjälp bör ges 
förbehållslöst åtminstone till dess att de 
behöriga myndigheterna har fattat ett 
slutgiltigt beslut om betänketid och 
uppehållstillstånd, eller på annat sätt 
erkänner att personen är ett offer för 
människohandel. Om 
identifieringsprocessen avslutats eller 
betänketiden löpt ut och det visar sig att 
personen i fråga inte kan betraktas som 
berättigad till uppehållstillstånd eller i 
övrigt inte har laglig rätt att vistas i landet 
är den berörda medlemsstaten inte skyldig 
att fortsätta med sina hjälp- och 
stödåtgärder till den personen på 
grundval av detta direktiv. Om så är 
nödvändigt bör hjälpen och stödet fortsätta 

(11) Offer för människohandel måste ha 
möjlighet att utöva sina rättigheter 
effektivt. Därför bör hjälp och stöd finnas 
tillgängligt för offer före, under och en 
lämplig tid efter straffrättsliga förfaranden. 
För att hjälpen och stödet ska vara effektivt 
måste offret informeras och ge sitt 
samtycke till att exempelvis åtgärder för att 
upptäcka sjukdomar eller andra väsentliga 
stödåtgärder vidtas. Den hjälp och det stöd 
som ges bör åtminstone omfatta ett minsta 
antal åtgärder som är nödvändiga för att 
offret ska kunna återhämta sig och 
undkomma människohandlarna. När dessa 
åtgärder genomförs i praktiken bör en 
individuell bedömning i enlighet med 
nationella förfaranden genomföras för att 
beakta den berörda personens 
omständigheter och behov. En person bör 
erhålla hjälp och stöd så snart det finns en 
indikation om att han eller hon kan ha 
blivit utsatt för människohandel och 
oberoende av om personen är villig att 
träda fram som vittne. Hjälp bör ges 
förbehållslöst åtminstone till dess att de 
behöriga myndigheterna har fattat ett 
slutgiltigt beslut om betänketid och 
uppehållstillstånd, eller på annat sätt 
erkänner att personen är ett offer för 
människohandel. Om så är nödvändigt bör 
hjälpen och stödet fortsätta under en 
lämplig tid efter de straffrättsliga 
förfarandena, t.ex. om medicinsk 
behandling pågår på grund av allvarliga 
fysiska eller psykiska konsekvenser av 
brottet eller om offrets säkerhet äventyras 
på grund av vittnesmålet under de 
straffrättsliga förfarandena. Åtgärder mot 
människohandel bör inte påverka 
rättigheterna negativt, vare sig för offer 
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under en lämplig tid efter de straffrättsliga 
förfarandena, t.ex. om medicinsk 
behandling pågår på grund av allvarliga 
fysiska eller psykiska konsekvenser av 
brottet eller om offrets säkerhet äventyras 
på grund av vittnesmålet under de 
straffrättsliga förfarandena.

för människohandel eller för invandrare, 
internflyktingar, flyktingar och 
asylsökande.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens text Ändringsförslag

(11) Offer för människohandel måste ha 
möjlighet att utöva sina rättigheter 
effektivt. Därför bör hjälp och stöd finnas 
tillgängligt för offer före, under och en 
lämplig tid efter straffrättsliga förfaranden. 
För att hjälpen och stödet ska vara effektivt 
måste offret informeras och ge sitt 
samtycke till att exempelvis åtgärder för att 
upptäcka sjukdomar eller andra väsentliga 
stödåtgärder vidtas. Den hjälp och det stöd 
som ges bör åtminstone omfatta ett minsta 
antal åtgärder som är nödvändiga för att 
offret ska kunna återhämta sig och 
undkomma människohandlarna. När dessa 
åtgärder genomförs i praktiken bör en 
individuell bedömning i enlighet med 
nationella förfaranden genomföras för att 
beakta den berörda personens 
omständigheter och behov. En person bör 
erhålla hjälp och stöd så snart det finns en 
indikation om att han eller hon kan ha 
blivit utsatt för människohandel och 
oberoende av om personen är villig att 
träda fram som vittne. Hjälp bör ges 
förbehållslöst åtminstone till dess att de 
behöriga myndigheterna har fattat ett 
slutgiltigt beslut om betänketid och 
uppehållstillstånd, eller på annat sätt 

(11) Offer för människohandel måste ha 
möjlighet att utöva sina rättigheter 
effektivt. Därför bör hjälp och stöd finnas 
tillgängligt för offer före, under och en 
lämplig tid efter straffrättsliga förfaranden. 
Offer för människohandel bör ges 
möjlighet att erhålla permanent 
uppehållstillstånd. För att hjälpen och 
stödet ska vara effektivt måste offret 
informeras och ge sitt samtycke till att 
exempelvis åtgärder för att upptäcka 
sjukdomar eller andra väsentliga 
stödåtgärder vidtas. Den hjälp och det stöd 
som ges bör åtminstone omfatta ett minsta 
antal åtgärder som är nödvändiga för att 
offret ska kunna återhämta sig och 
undkomma människohandlarna. När dessa 
åtgärder genomförs i praktiken bör en 
individuell bedömning i enlighet med 
nationella förfaranden genomföras för att 
beakta den berörda personens 
omständigheter och behov, inklusive 
offrets invandringsstatus. En person bör 
erhålla hjälp och stöd så snart det finns en 
indikation om att han eller hon kan ha 
blivit utsatt för människohandel och 
oberoende av om personen är villig att 
träda fram som vittne. Hjälp bör ges 
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erkänner att personen är ett offer för 
människohandel. Om 
identifieringsprocessen avslutats eller 
betänketiden löpt ut och det visar sig att 
personen i fråga inte kan betraktas som 
berättigad till uppehållstillstånd eller i 
övrigt inte har laglig rätt att vistas i landet 
är den berörda medlemsstaten inte skyldig 
att fortsätta med sina hjälp- och 
stödåtgärder till den personen på grundval 
av detta direktiv. Om så är nödvändigt bör 
hjälpen och stödet fortsätta under en 
lämplig tid efter de straffrättsliga 
förfarandena, t.ex. om medicinsk 
behandling pågår på grund av allvarliga 
fysiska eller psykiska konsekvenser av 
brottet eller om offrets säkerhet äventyras 
på grund av vittnesmålet under de 
straffrättsliga förfarandena

förbehållslöst åtminstone till dess att de 
behöriga myndigheterna har fattat ett 
slutgiltigt beslut om betänketid och 
uppehållstillstånd, eller på annat sätt 
erkänner att personen är ett offer för 
människohandel. Om 
identifieringsprocessen avslutats eller 
betänketiden löpt ut och det visar sig att 
personen i fråga inte kan betraktas som 
berättigad till uppehållstillstånd eller i 
övrigt inte har laglig rätt att vistas i landet 
är den berörda medlemsstaten inte skyldig 
att fortsätta med sina hjälp- och 
stödåtgärder till den personen på grundval 
av detta direktiv. Om så är nödvändigt bör 
hjälpen och stödet fortsätta under en 
lämplig tid efter de straffrättsliga 
förfarandena, t.ex. om medicinsk 
behandling pågår på grund av allvarliga 
fysiska eller psykiska konsekvenser av 
brottet eller om offrets säkerhet äventyras 
på grund av vittnesmålet under de 
straffrättsliga förfarandena

Or. en

Ändringsförslag 81
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens text Ändringsförslag

(11) Offer för människohandel måste ha 
möjlighet att utöva sina rättigheter 
effektivt. Därför bör hjälp och stöd finnas 
tillgängligt för offer före, under och en 
lämplig tid efter straffrättsliga förfaranden. 
För att hjälpen och stödet ska vara effektivt 
måste offret informeras och ge sitt 
samtycke till att exempelvis åtgärder för att 
upptäcka sjukdomar eller andra väsentliga 
stödåtgärder vidtas. Den hjälp och det stöd 
som ges bör åtminstone omfatta ett minsta 
antal åtgärder som är nödvändiga för att 

(11) Offer för människohandel måste ha 
möjlighet att utöva sina rättigheter 
effektivt. Därför bör hjälp och stöd finnas 
tillgängligt för offer före, under och en 
lämplig tid efter straffrättsliga förfaranden. 
För att hjälpen och stödet ska vara effektivt 
måste offret informeras och ge sitt 
samtycke till att exempelvis åtgärder för att 
upptäcka sjukdomar eller andra väsentliga 
stödåtgärder vidtas. Den hjälp och det stöd 
som ges bör åtminstone omfatta ett minsta 
antal åtgärder som är nödvändiga för att 
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offret ska kunna återhämta sig och 
undkomma människohandlarna. När dessa 
åtgärder genomförs i praktiken bör en 
individuell bedömning i enlighet med 
nationella förfaranden genomföras för att 
beakta den berörda personens 
omständigheter och behov. En person bör 
erhålla hjälp och stöd så snart det finns en 
indikation om att han eller hon kan ha 
blivit utsatt för människohandel och 
oberoende av om personen är villig att 
träda fram som vittne. Hjälp bör ges 
förbehållslöst åtminstone till dess att de 
behöriga myndigheterna har fattat ett 
slutgiltigt beslut om betänketid och 
uppehållstillstånd, eller på annat sätt 
erkänner att personen är ett offer för 
människohandel. Om 
identifieringsprocessen avslutats eller 
betänketiden löpt ut och det visar sig att 
personen i fråga inte kan betraktas som 
berättigad till uppehållstillstånd eller i 
övrigt inte har laglig rätt att vistas i landet 
är den berörda medlemsstaten inte skyldig 
att fortsätta med sina hjälp- och 
stödåtgärder till den personen på grundval 
av detta direktiv. Om så är nödvändigt bör 
hjälpen och stödet fortsätta under en 
lämplig tid efter de straffrättsliga 
förfarandena, t.ex. om medicinsk 
behandling pågår på grund av allvarliga 
fysiska eller psykiska konsekvenser av 
brottet eller om offrets säkerhet äventyras 
på grund av vittnesmålet under de 
straffrättsliga förfarandena

offret ska kunna återhämta sig och 
undkomma människohandlarna. När dessa 
åtgärder genomförs i praktiken bör en 
individuell bedömning i enlighet med 
nationella förfaranden genomföras för att 
beakta den berörda personens 
omständigheter och behov, inklusive 
personens invandringsstatus. En person 
bör erhålla hjälp och stöd så snart det finns 
en indikation om att han eller hon kan ha 
blivit utsatt för människohandel och 
oberoende av om personen är villig att 
träda fram som vittne. Hjälp bör ges 
förbehållslöst åtminstone till dess att de 
behöriga myndigheterna har fattat ett 
slutgiltigt beslut om betänketid och 
uppehållstillstånd, eller på annat sätt 
erkänner att personen är ett offer för 
människohandel. Om 
identifieringsprocessen avslutats eller 
betänketiden löpt ut och det visar sig att 
personen i fråga inte kan betraktas som 
berättigad till uppehållstillstånd eller i 
övrigt inte har laglig rätt att vistas i landet 
är den berörda medlemsstaten inte skyldig 
att fortsätta med sina hjälp- och 
stödåtgärder till den personen på grundval 
av detta direktiv. Om så är nödvändigt bör 
hjälpen och stödet fortsätta under en 
lämplig tid efter de straffrättsliga 
förfarandena, t.ex. om medicinsk 
behandling pågår på grund av allvarliga 
fysiska eller psykiska konsekvenser av 
brottet eller om offrets säkerhet äventyras 
på grund av vittnesmålet under de 
straffrättsliga förfarandena

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

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

(11a) Medlemsstaterna bör genom 
lämpliga och ändamålsenliga åtgärder för 
rättsligt samarbete se till att offer för 
människohandel kan beviljas och behålla 
samma skyddsnivå när de rör sig inom 
EU. Offer för människohandel bör i 
enlighet med detta informeras om de 
skyddsåtgärder som finns att tillgå på 
EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 83
Barbara Matera

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Alla åtgärder som en medlemsstat 
vidtar för offer för människohandel bör 
kunna garanteras på hela EU:s 
territorium, bland annat med hjälp av den 
europeiska skyddsordern.

Or. it

Motivering

Den europeiska skyddsordern kan utgöra ett viktigt stödinstrument för att samma skydd ska 
kunna garanteras på hela EU:s territorium i fall av grova kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna.
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Ändringsförslag 84
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens text Ändringsförslag

(12) I rådets rambeslut av 2001/220/RIF av 
den 15 mars 2001 om brottsoffrets 
ställning i straffrättsliga förfaranden 
fastställs en rad rättigheter för brottsoffer i 
samband med straffrättsliga förfaranden, 
bland annat rätten till skydd och ersättning. 
Offer för människohandel bör dessutom få 
tillgång till juridisk rådgivning samt till 
juridiskt ombud, även när det gäller att 
söka ersättning för skada. Syftet med 
juridisk rådgivning är att offren ska kunna 
få information och rådgivning om de olika 
möjligheter som finns tillgängliga. 
Tillgången till juridisk rådgivning och 
juridiskt ombud bör vara kostnadsfri 
åtminstone när offret inte har tillräckliga 
ekonomiska resurser, på ett sätt som är 
förenligt med medlemsstaternas interna 
förfaranden. Eftersom det i synnerhet är 
osannolikt att barn som är offer för 
människohandel har sådana resurser, 
kommer tillgången till juridisk rådgivning 
och juridiskt ombud i praktiken att vara 
kostnadsfri för dem. Dessutom bör offren, 
på grundval av en individuell 
riskbedömning som utförs i enlighet med 
nationella förfaranden, skyddas från 
repressalier, hotelser och risken för att åter 
bli föremål för människohandel.

(12) I rådets rambeslut av 2001/220/RIF av 
den 15 mars 2001 om brottsoffrets 
ställning i straffrättsliga förfaranden 
fastställs en rad rättigheter för brottsoffer i 
samband med straffrättsliga förfaranden, 
bland annat rätten till skydd och
gränsöverskridande skyddsåtgärder, 
såsom den europeiska skyddsordern, samt
ersättning. Offer för människohandel 
måste ha möjlighet att utöva sina 
rättigheter effektivt. Offer för 
människohandel bör dessutom även få 
tillgång till juridisk rådgivning samt till 
juridiskt ombud, även när det gäller att 
söka ersättning för skada. Syftet med 
juridisk rådgivning är att offren ska kunna 
få information och rådgivning om de olika 
möjligheter som finns tillgängliga. 
Tillgången till juridisk rådgivning och 
juridiskt ombud bör vara kostnadsfri 
åtminstone när offret inte har tillräckliga 
ekonomiska resurser, på ett sätt som är 
förenligt med medlemsstaternas interna 
förfaranden. Eftersom det i synnerhet är 
osannolikt att barn som är offer för 
människohandel har sådana resurser, 
kommer tillgången till juridisk rådgivning 
och juridiskt ombud i praktiken att vara 
kostnadsfri för dem. Dessutom bör offren, 
på grundval av en individuell 
riskbedömning som utförs i enlighet med 
nationella förfaranden, skyddas från 
repressalier, hotelser och risken för att åter 
bli föremål för människohandel.

Or. en
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Ändringsförslag 85
Anna Záborská

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens text Ändringsförslag

(12) I rådets rambeslut av 2001/220/RIF av 
den 15 mars 2001 om brottsoffrets 
ställning i straffrättsliga förfaranden 
fastställs en rad rättigheter för brottsoffer i 
samband med straffrättsliga förfaranden, 
bland annat rätten till skydd och ersättning. 
Offer för människohandel bör dessutom få 
tillgång till juridisk rådgivning samt till 
juridiskt ombud, även när det gäller att 
söka ersättning för skada. Syftet med 
juridisk rådgivning är att offren ska kunna 
få information och rådgivning om de olika 
möjligheter som finns tillgängliga. 
Tillgången till juridisk rådgivning och 
juridiskt ombud bör vara kostnadsfri 
åtminstone när offret inte har tillräckliga 
ekonomiska resurser, på ett sätt som är 
förenligt med medlemsstaternas interna 
förfaranden. Eftersom det i synnerhet är 
osannolikt att barn som är offer för 
människohandel har sådana resurser, 
kommer tillgången till juridisk rådgivning 
och juridiskt ombud i praktiken att vara 
kostnadsfri för dem. Dessutom bör offren, 
på grundval av en individuell 
riskbedömning som utförs i enlighet med 
nationella förfaranden, skyddas från 
repressalier, hotelser och risken för att åter 
bli föremål för människohandel.

(12) I rådets rambeslut av 2001/220/RIF av 
den 15 mars 2001 om brottsoffrets 
ställning i straffrättsliga förfaranden 
fastställs en rad rättigheter för brottsoffer i 
samband med straffrättsliga förfaranden, 
bland annat rätten till skydd och ersättning. 
Offer för människohandel bör dessutom få 
tillgång till juridisk rådgivning samt till 
juridiskt ombud, även när det gäller att 
söka ersättning för skada. Syftet med 
juridisk rådgivning är att offren ska kunna 
få information och rådgivning om de olika 
möjligheter som finns tillgängliga. 
Tillgången till juridisk rådgivning och 
juridiskt ombud bör vara kostnadsfri 
åtminstone när offret inte har tillräckliga 
ekonomiska resurser, på ett sätt som är 
förenligt med medlemsstaternas interna 
förfaranden. Eftersom det i synnerhet är 
osannolikt att barn som är offer för 
människohandel har sådana resurser 
kommer tillgången till juridisk rådgivning 
och juridiskt ombud att vara kostnadsfri för 
dem. Dessutom bör offren, på grundval av 
en individuell riskbedömning som utförs i 
enlighet med nationella förfaranden, 
skyddas från repressalier, hotelser och 
risken för att åter bli föremål för 
människohandel.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att skäl 12 överensstämmer med den strängare ordalydelsen i artikel 14.2 
(”Medlemsstaterna ska sörja för att barnoffer omedelbart får tillgång till kostnadsfri juridisk 
rådgivning samt till juridiskt ombud, även när det gäller att söka ersättning för skada”).
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Ändringsförslag 86
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I rådets rambeslut av 2001/220/RIF av 
den 15 mars 2001 om brottsoffrets 
ställning i straffrättsliga förfaranden 
fastställs en rad rättigheter för brottsoffer i 
samband med straffrättsliga förfaranden, 
bland annat rätten till skydd och ersättning. 
Offer för människohandel bör dessutom få 
tillgång till juridisk rådgivning samt till 
juridiskt ombud, även när det gäller att 
söka ersättning för skada. Syftet med 
juridisk rådgivning är att offren ska kunna 
få information och rådgivning om de olika 
möjligheter som finns tillgängliga. 
Tillgången till juridisk rådgivning och 
juridiskt ombud bör vara kostnadsfri 
åtminstone när offret inte har tillräckliga 
ekonomiska resurser, på ett sätt som är 
förenligt med medlemsstaternas interna 
förfaranden. Eftersom det i synnerhet är 
osannolikt att barn som är offer för 
människohandel har sådana resurser, 
kommer tillgången till juridisk rådgivning 
och juridiskt ombud i praktiken att vara
kostnadsfri för dem. Dessutom bör offren, 
på grundval av en individuell 
riskbedömning som utförs i enlighet med 
nationella förfaranden, skyddas från 
repressalier, hotelser och risken för att åter 
bli föremål för människohandel.

(12) I rådets rambeslut av 2001/220/RIF av 
den 15 mars 2001 om brottsoffrets 
ställning i straffrättsliga förfaranden 
fastställs en rad rättigheter för brottsoffer i 
samband med straffrättsliga förfaranden, 
bland annat rätten till skydd och ersättning. 
Offer för människohandel måste dessutom 
få tillgång till juridisk rådgivning samt till 
juridiskt ombud, även när det gäller att 
söka ersättning för skada. Syftet med 
juridisk rådgivning är att offren ska kunna 
få information och rådgivning om de olika 
möjligheter som finns tillgängliga.
Tillgången till juridisk rådgivning och 
juridiskt ombud måste vara kostnadsfri 
åtminstone när offret inte har tillräckliga 
ekonomiska resurser, på ett sätt som är 
förenligt med medlemsstaternas interna 
förfaranden. Eftersom det i synnerhet är 
osannolikt att barn som är offer för 
människohandel har sådana resurser, 
kommer tillgången till juridisk rådgivning 
och juridiskt ombud i praktiken att vara 
kostnadsfri för dem. Dessutom måste
offren, på grundval av en individuell 
riskbedömning som utförs i enlighet med 
nationella förfaranden, skyddas från 
repressalier, hotelser och risken för att åter 
bli föremål för människohandel.

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

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens text Ändringsförslag

(13) Offer för människohandel som redan 
utsatts för sådana övergrepp och sådan 
förnedrande behandling som 
människohandel ofta är förenad med, till 
exempel sexuell exploatering, våldtäkt, 
slaveriliknande förhållanden eller 
avlägsnande av organ, bör skyddas från 
sekundär viktimisering och ytterligare 
trauma under de straffrättsliga 
förfarandena. Offer för människohandel 
bör därför under brottsutredningar och 
straffrättsliga förfaranden erhålla 
behandling som är anpassad till deras 
individuella behov. Vid den individuella 
behovsbedömningen bör hänsyn tas till 
omständigheter som ålder, graviditet, 
hälsotillstånd, funktionshinder och andra
personliga förhållanden samt till de fysiska 
och psykiska konsekvenserna av den 
brottsliga verksamhet som offret har utsatts 
för. Om och på vilket sätt behandlingen ska 
genomföras ska beslutas i varje enskilt fall 
i enlighet med nationell lagstiftning, regler 
om juridiskt handlingsutrymme, praxis och 
riktlinjer.

(13) Offer för människohandel som redan 
utsatts för sådana övergrepp och sådan 
förnedrande behandling som 
människohandel ofta är förenad med, till 
exempel sexuell exploatering, våldtäkt, 
slaveriliknande förhållanden eller 
avlägsnande av organ, bör skyddas från 
sekundär viktimisering och ytterligare 
trauma under de straffrättsliga 
förfarandena. Offer för människohandel 
bör därför under brottsutredningar och 
straffrättsliga förfaranden erhålla 
behandling som är anpassad till deras 
individuella behov. Vid den individuella 
behovsbedömningen bör hänsyn tas till 
omständigheter som kön, ålder, graviditet, 
hälsotillstånd, funktionshinder, 
invandringsstatus och andra personliga 
förhållanden samt till de fysiska och 
psykiska konsekvenserna av den brottsliga 
verksamhet som offret har utsatts för. Om 
och på vilket sätt behandlingen ska 
genomföras ska beslutas i varje enskilt fall 
i enlighet med nationell lagstiftning, regler 
om juridiskt handlingsutrymme, praxis och 
riktlinjer.

Or. en

Ändringsförslag 88
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens text Ändringsförslag

(13) Offer för människohandel som redan (13) Offer för människohandel som redan 
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utsatts för sådana övergrepp och sådan 
förnedrande behandling som 
människohandel ofta är förenad med, till 
exempel sexuell exploatering, våldtäkt, 
slaveriliknande förhållanden eller 
avlägsnande av organ, bör skyddas från 
sekundär viktimisering och ytterligare 
trauma under de straffrättsliga 
förfarandena. Offer för människohandel 
bör därför under brottsutredningar och 
straffrättsliga förfaranden erhålla 
behandling som är anpassad till deras 
individuella behov. Vid den individuella 
behovsbedömningen bör hänsyn tas till 
omständigheter som ålder, graviditet, 
hälsotillstånd, funktionshinder och andra 
personliga förhållanden samt till de fysiska 
och psykiska konsekvenserna av den 
brottsliga verksamhet som offret har utsatts 
för. Om och på vilket sätt behandlingen ska 
genomföras ska beslutas i varje enskilt fall 
i enlighet med nationell lagstiftning, regler 
om juridiskt handlingsutrymme, praxis och 
riktlinjer.

utsatts för sådana övergrepp och sådan 
förnedrande behandling som 
människohandel ofta är förenad med, till 
exempel sexuell exploatering, våldtäkt, 
slaveriliknande förhållanden eller 
avlägsnande av organ, bör skyddas från 
sekundär viktimisering och ytterligare 
trauma under de straffrättsliga 
förfarandena. Offer för människohandel 
bör därför under brottsutredningar och 
straffrättsliga förfaranden erhålla 
behandling som är anpassad till deras 
individuella behov. Vid den individuella 
behovsbedömningen bör hänsyn tas till 
omständigheter som kön, ålder, graviditet, 
hälsotillstånd, funktionshinder, 
invandringsstatus och andra personliga 
förhållanden samt till de fysiska och 
psykiska konsekvenserna av den brottsliga 
verksamhet som offret har utsatts för. Om 
och på vilket sätt behandlingen ska 
genomföras ska beslutas i varje enskilt fall 
i enlighet med nationell lagstiftning, regler 
om juridiskt handlingsutrymme, praxis och 
riktlinjer.

Or. en

Ändringsförslag 89
Anna Záborská

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens text Ändringsförslag

(13) Offer för människohandel som redan 
utsatts för sådana övergrepp och sådan 
förnedrande behandling som 
människohandel ofta är förenad med, till 
exempel sexuell exploatering, våldtäkt, 
slaveriliknande förhållanden eller 
avlägsnande av organ, bör skyddas från 
sekundär viktimisering och ytterligare 
trauma under de straffrättsliga 
förfarandena. Offer för människohandel 

(13) Offer för människohandel som redan 
utsatts för sådana övergrepp och sådan 
förnedrande behandling som 
människohandel ofta är förenad med, till 
exempel sexuell exploatering, sexuella 
övergrepp, våldtäkt, slaveriliknande
förhållanden eller avlägsnande av organ, 
bör skyddas från sekundär viktimisering 
och ytterligare trauma under de 
straffrättsliga förfarandena. Offer för 
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bör därför under brottsutredningar och 
straffrättsliga förfaranden erhålla 
behandling som är anpassad till deras 
individuella behov. Vid den individuella 
behovsbedömningen bör hänsyn tas till 
omständigheter som ålder, graviditet, 
hälsotillstånd, funktionshinder och andra 
personliga förhållanden samt till de fysiska 
och psykiska konsekvenserna av den 
brottsliga verksamhet som offret har utsatts 
för. Om och på vilket sätt behandlingen ska 
genomföras ska beslutas i varje enskilt fall 
i enlighet med nationell lagstiftning, regler 
om juridiskt handlingsutrymme, praxis och 
riktlinjer.

människohandel bör därför under 
brottsutredningar och straffrättsliga 
förfaranden erhålla behandling som är 
anpassad till deras individuella behov. Vid 
den individuella behovsbedömningen bör 
hänsyn tas till omständigheter som ålder, 
graviditet, hälsotillstånd, funktionshinder 
och andra personliga förhållanden samt till 
de fysiska och psykiska konsekvenserna av 
den brottsliga verksamhet som offret har 
utsatts för. Om och på vilket sätt 
behandlingen ska genomföras ska beslutas 
i varje enskilt fall i enlighet med nationell 
lagstiftning, regler om juridiskt 
handlingsutrymme, praxis och riktlinjer.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att nämna sexuella övergrepp med tanke på såväl människohandlarnas 
metoder som det faktum att sexuell exploatering (som nämns i skäl 13) och sexuella 
övergrepp på goda grunder behandlas tillsammans i KOM(2010)0094.

Ändringsförslag 90
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens text Ändringsförslag

(13) Offer för människohandel som redan 
utsatts för sådana övergrepp och sådan 
förnedrande behandling som 
människohandel ofta är förenad med, till 
exempel sexuell exploatering, våldtäkt, 
slaveriliknande förhållanden eller 
avlägsnande av organ, bör skyddas från 
sekundär viktimisering och ytterligare 
trauma under de straffrättsliga 
förfarandena. Offer för människohandel 
bör därför under brottsutredningar och 
straffrättsliga förfaranden erhålla 
behandling som är anpassad till deras 
individuella behov. Vid den individuella 

(13) Offer för människohandel som redan 
utsatts för sådana övergrepp och sådan 
förnedrande behandling som 
människohandel ofta är förenad med, till 
exempel sexuell exploatering, våldtäkt, 
slaveriliknande förhållanden eller 
avlägsnande av organ, bör skyddas från 
sekundär viktimisering och ytterligare 
trauma under de straffrättsliga 
förfarandena. Offer för människohandel 
bör därför under brottsutredningar och 
straffrättsliga förfaranden erhålla 
behandling som är anpassad till deras 
individuella behov. Vid den individuella 
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behovsbedömningen bör hänsyn tas till 
omständigheter som ålder, graviditet, 
hälsotillstånd, funktionshinder och andra 
personliga förhållanden samt till de fysiska 
och psykiska konsekvenserna av den 
brottsliga verksamhet som offret har utsatts 
för. Om och på vilket sätt behandlingen 
ska genomföras ska beslutas i varje enskilt 
fall i enlighet med nationell lagstiftning, 
regler om juridiskt handlingsutrymme, 
praxis och riktlinjer.

behovsbedömningen bör hänsyn tas till 
omständigheter som ålder, graviditet, 
hälsotillstånd, funktionshinder och andra 
personliga förhållanden samt till de fysiska 
och psykiska konsekvenserna av den 
brottsliga verksamhet som offret har utsatts 
för. På vilket sätt behandlingen ska 
genomföras ska beslutas i varje enskilt fall 
i enlighet med nationell lagstiftning, regler 
om juridiskt handlingsutrymme, praxis och 
riktlinjer.

Or. en

Motivering

Detta för att signalera att behandling är att betrakta som regel snarare än undantag.

Ändringsförslag 91
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) För att undvika att offren tvingas 
inleda flera olika förfaranden bör 
medlemsstaterna säkerställa deras rätt att 
genom en enkel och effektiv metod 
utvidga den skyddsnivå de beviljats i en 
medlemsstat och behålla denna när de 
förflyttar sig inom EU. Medlemsstaterna 
bör därför informera offer för 
människohandel om att det finns ett 
rättsligt samarbete inom EU i detta syfte. 

Or. es
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Ändringsförslag 92
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens text Ändringsförslag

(14) Utöver de åtgärder som är tillgängliga 
för alla offer för människohandel bör 
medlemsstaterna sörja för att särskilda 
hjälp-, stöd- och skyddsåtgärder finns 
tillgängliga för barn som är offer för 
människohandel. Dessa åtgärder bör 
utformas med tanke på barnets bästa och i 
överensstämmelse med FN-konventionen 
om barnets rättigheter. Om det råder 
osäkerhet om åldern på en person som har 
utsatts för människohandel och om det 
finns skäl att tro att han eller hon är under 
18 år, bör den personen förutsättas vara ett 
barn och omedelbart erhålla hjälp, stöd och 
skydd. Hjälp- och stödåtgärder för barn 
som är offer för människohandel bör 
inriktas på deras fysiska och psykosociala 
återhämtning och på en varaktig lösning 
för den berörda personen. Eftersom 
barnoffer bör återintegreras i samhället så 
snart som möjligt, bör åtgärderna omfatta 
rätt till utbildning. Med hänsyn till att barn 
som är offer för människohandel är särskilt 
utsatta, bör kompletterande skyddsåtgärder 
finnas tillgängliga för att skydda dem i 
samband med förhör som ingår i 
brottsutredningar och straffrättsliga 
förfaranden.

(14) Utöver de åtgärder som är tillgängliga 
för alla offer för människohandel bör
medlemsstaterna sörja för att särskilda 
hjälp-, stöd- och skyddsåtgärder finns 
tillgängliga för barn som är offer för 
människohandel. Dessa åtgärder bör 
utformas med tanke på barnets bästa och i 
överensstämmelse med FN-konventionen 
om barnets rättigheter. Om det råder 
osäkerhet om åldern på en person som har 
utsatts för människohandel och om det 
finns skäl att tro att han eller hon är under 
18 år, bör den personen förutsättas vara ett 
barn och omedelbart erhålla hjälp, stöd och 
skydd. Hjälp- och stödåtgärder för barn 
som är offer för människohandel bör 
inriktas på deras fysiska och psykosociala 
återhämtning och på en varaktig lösning 
för den berörda personen. Eftersom 
barnoffer bör återintegreras i samhället och 
kunna återgå till ett normalt liv i sin 
biologiska familj eller adoptivfamilj så 
snart som möjligt, bör åtgärderna omfatta 
rätt till utbildning. Med hänsyn till att barn 
som är offer för människohandel är särskilt 
utsatta, bör kompletterande skyddsåtgärder 
finnas tillgängliga för att skydda dem i 
samband med förhör som ingår i 
brottsutredningar och straffrättsliga 
förfaranden.

Or. en
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Ändringsförslag 93
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens text Ändringsförslag

(15) Alla medlemsstater bör fastställa 
och/eller stärka sina strategier för att 
förebygga människohandel, inbegripet 
åtgärder för att minska den efterfrågan som 
ligger till grund för alla former av 
utnyttjande och åtgärder för att minska 
risken för att människor blir offer för 
människohandel, med hjälp av forskning, 
information, kampanjer för att öka 
medvetenheten samt utbildning. I sådana 
initiativ bör medlemsstaterna inta ett 
jämställdhetsperspektiv och anta ett synsätt 
som värnar om barnets rättigheter. 
Tjänstemän som sannolikt kommer i 
kontakt med offer eller potentiella offer 
för människohandel bör få lämplig 
utbildning för att kunna identifiera och 
hantera sådana offer. Sådan obligatorisk 
utbildning bör framför allt omfatta 
polismän, gränskontrolltjänstemän, 
yrkesinspektörer, hälso- och 
sjukvårdspersonal och konsulatpersonal, 
men kan också beroende på lokala 
förhållanden omfatta andra grupper av 
offentliga tjänstemän som sannolikt 
kommer i kontakt med 
människohandelsoffer i sitt arbete.

(15) Alla medlemsstater bör fastställa 
och/eller stärka sina strategier för att 
förebygga människohandel, inbegripet 
åtgärder för att minska den efterfrågan som 
ligger till grund för alla former av 
utnyttjande och åtgärder för att minska 
risken för att människor blir offer för 
människohandel, med hjälp av forskning, 
bland annat forskning om nya former av 
människohandel, information, insamling 
av harmoniserade uppgifter, kampanjer 
för att öka medvetenheten samt utbildning. 
I sådana initiativ bör medlemsstaterna inta 
ett jämställdhetsperspektiv och anta ett 
synsätt som värnar om barnets rättigheter. 

Or. en

Motivering

Den strukna delen omfattas redan av ett annat skäl i förslaget till betänkande.
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Ändringsförslag 94
Anna Hedh, Silvia Costa

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens text Ändringsförslag

(15) Alla medlemsstater bör fastställa 
och/eller stärka sina strategier för att 
förebygga människohandel, inbegripet 
åtgärder för att minska den efterfrågan som 
ligger till grund för alla former av 
utnyttjande och åtgärder för att minska 
risken för att människor blir offer för 
människohandel, med hjälp av forskning, 
information, kampanjer för att öka 
medvetenheten samt utbildning. I sådana 
initiativ bör medlemsstaterna inta ett 
jämställdhetsperspektiv och anta ett synsätt 
som värnar om barnets rättigheter. 
Tjänstemän som sannolikt kommer i 
kontakt med offer eller potentiella offer för 
människohandel bör få lämplig utbildning 
för att kunna identifiera och hantera sådana 
offer. Sådan obligatorisk utbildning bör 
framför allt omfatta polismän, 
gränskontrolltjänstemän, yrkesinspektörer, 
hälso- och sjukvårdspersonal och 
konsulatpersonal, men kan också beroende 
på lokala förhållanden omfatta andra 
grupper av offentliga tjänstemän som 
sannolikt kommer i kontakt med 
människohandelsoffer i sitt arbete.

(15) Alla medlemsstater bör fastställa 
och/eller stärka sina strategier för att 
förebygga människohandel, inbegripet 
åtgärder för att minska den efterfrågan som 
ligger till grund för alla former av 
utnyttjande och åtgärder för att minska 
risken för att människor blir offer för 
människohandel, med hjälp av forskning, 
bland annat forskning om nya former av 
människohandel, information, 
fortbildning, insamling av harmoniserade 
uppgifter, kampanjer för att öka 
medvetenheten samt utbildning. I sådana 
initiativ bör medlemsstaterna inta ett 
jämställdhetsperspektiv och anta ett synsätt 
som värnar om barnets rättigheter. 
Tjänstemän som sannolikt kommer i 
kontakt med offer eller potentiella offer för 
människohandel bör få lämplig utbildning 
för att kunna identifiera och hantera sådana 
offer. Sådan obligatorisk utbildning bör 
framför allt omfatta polismän, 
gränskontrolltjänstemän, yrkesinspektörer, 
hälso- och sjukvårdspersonal och 
konsulatpersonal, men kan också beroende 
på lokala förhållanden omfatta andra 
grupper av offentliga tjänstemän och 
socialt engagerade privata aktörer som 
sannolikt kommer i kontakt med 
människohandelsoffer i sitt arbete.

Or. en
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Ändringsförslag 95
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens text Ändringsförslag

(15) Alla medlemsstater bör fastställa 
och/eller stärka sina strategier för att 
förebygga människohandel, inbegripet 
åtgärder för att minska den efterfrågan som 
ligger till grund för alla former av 
utnyttjande och åtgärder för att minska 
risken för att människor blir offer för 
människohandel, med hjälp av forskning, 
information, kampanjer för att öka 
medvetenheten samt utbildning. I sådana 
initiativ bör medlemsstaterna inta ett 
jämställdhetsperspektiv och anta ett synsätt 
som värnar om barnets rättigheter. 
Tjänstemän som sannolikt kommer i 
kontakt med offer eller potentiella offer för 
människohandel bör få lämplig utbildning 
för att kunna identifiera och hantera sådana 
offer. Sådan obligatorisk utbildning bör 
framför allt omfatta polismän, 
gränskontrolltjänstemän, yrkesinspektörer, 
hälso- och sjukvårdspersonal och 
konsulatpersonal, men kan också beroende 
på lokala förhållanden omfatta andra 
grupper av offentliga tjänstemän som 
sannolikt kommer i kontakt med 
människohandelsoffer i sitt arbete.

(15) Alla medlemsstater bör fastställa 
och/eller stärka sina strategier för att 
förebygga människohandel, inbegripet 
åtgärder för att minska den efterfrågan som 
ligger till grund för alla former av 
utnyttjande och åtgärder för att minska 
risken för att människor blir offer för 
människohandel, med hjälp av forskning, 
information, kampanjer för att öka 
medvetenheten samt utbildning. I sådana 
initiativ bör medlemsstaterna inta ett 
jämställdhetsperspektiv och anta ett synsätt 
som värnar om barnets rättigheter. 
Medlemsstaterna bör omsorgsfullt 
kartlägga och undanröja inblandning i 
eller medverkan till människohandel 
inom den offentliga sektorn. Tjänstemän 
som sannolikt kommer i kontakt med offer 
eller potentiella offer för människohandel 
bör få lämplig utbildning för att kunna 
identifiera och hantera sådana offer. Sådan 
obligatorisk utbildning bör framför allt 
omfatta polismän, gränskontrolltjänstemän, 
yrkesinspektörer, hälso- och 
sjukvårdspersonal och konsulatpersonal, 
men kan också beroende på lokala 
förhållanden omfatta andra grupper av 
offentliga tjänstemän som sannolikt 
kommer i kontakt med 
människohandelsoffer i sitt arbete. 
Medlemsstaterna bör samarbeta med de 
delar av det civila samhället som arbetar 
med offer för människohandel kring 
politiska initiativ, utbildning samt 
uppföljning och utvärdering av 
konsekvenserna av åtgärder mot 
människohandel.

Or. en
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Ändringsförslag 96
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens text Ändringsförslag

(15) Alla medlemsstater bör fastställa 
och/eller stärka sina strategier för att 
förebygga människohandel, inbegripet 
åtgärder för att minska den efterfrågan som 
ligger till grund för alla former av 
utnyttjande och åtgärder för att minska 
risken för att människor blir offer för 
människohandel, med hjälp av forskning, 
information, kampanjer för att öka 
medvetenheten samt utbildning. I sådana 
initiativ bör medlemsstaterna inta ett 
jämställdhetsperspektiv och anta ett synsätt 
som värnar om barnets rättigheter. 
Tjänstemän som sannolikt kommer i 
kontakt med offer eller potentiella offer för 
människohandel bör få lämplig utbildning 
för att kunna identifiera och hantera sådana 
offer. Sådan obligatorisk utbildning bör 
framför allt omfatta polismän, 
gränskontrolltjänstemän, yrkesinspektörer, 
hälso- och sjukvårdspersonal och 
konsulatpersonal, men kan också beroende 
på lokala förhållanden omfatta andra 
grupper av offentliga tjänstemän som 
sannolikt kommer i kontakt med 
människohandelsoffer i sitt arbete.

(15) Alla medlemsstater bör fastställa 
och/eller stärka sina strategier för att 
förebygga människohandel, inbegripet 
åtgärder för att minska den efterfrågan som 
ligger till grund för alla former av 
utnyttjande och åtgärder för att minska 
risken för att människor blir offer för 
människohandel, med hjälp av forskning, 
information, kampanjer för att öka 
medvetenheten samt utbildning. I sådana 
initiativ bör medlemsstaterna inta ett 
jämställdhetsperspektiv och anta ett synsätt 
som värnar om barnets rättigheter. 
Tjänstemän som sannolikt kommer i 
kontakt med offer eller potentiella offer för 
människohandel bör få lämplig utbildning 
för att kunna identifiera och hantera sådana 
offer. Sådan obligatorisk utbildning bör 
framför allt omfatta polismän, 
gränskontrolltjänstemän, yrkesinspektörer, 
hälso- och sjukvårdspersonal och 
konsulatpersonal, men kan också beroende 
på lokala förhållanden omfatta andra 
grupper av offentliga tjänstemän som 
sannolikt kommer i kontakt med 
människohandelsoffer i sitt arbete. 
Medlemsstaterna bör se till att tydlig och 
omfattande rådgivning görs tillgänglig för 
offer för människohandel på områdena 
sociala tjänster, hälso- och sjukvård, 
utbildning, invandring och 
brottsbekämpning.

Or. en
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Ändringsförslag 97
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens text Ändringsförslag

(15) Alla medlemsstater bör fastställa 
och/eller stärka sina strategier för att 
förebygga människohandel, inbegripet 
åtgärder för att minska den efterfrågan som 
ligger till grund för alla former av 
utnyttjande och åtgärder för att minska 
risken för att människor blir offer för 
människohandel, med hjälp av forskning, 
information, kampanjer för att öka 
medvetenheten samt utbildning. I sådana 
initiativ bör medlemsstaterna inta ett 
jämställdhetsperspektiv och anta ett synsätt 
som värnar om barnets rättigheter. 
Tjänstemän som sannolikt kommer i 
kontakt med offer eller potentiella offer för 
människohandel bör få lämplig utbildning 
för att kunna identifiera och hantera sådana 
offer. Sådan obligatorisk utbildning bör 
framför allt omfatta polismän, 
gränskontrolltjänstemän, yrkesinspektörer, 
hälso- och sjukvårdspersonal och 
konsulatpersonal, men kan också beroende 
på lokala förhållanden omfatta andra 
grupper av offentliga tjänstemän som 
sannolikt kommer i kontakt med 
människohandelsoffer i sitt arbete.

(15) Alla medlemsstater bör fastställa 
och/eller stärka sina strategier för att 
förebygga människohandel, inbegripet 
åtgärder för att minska den efterfrågan som 
ligger till grund för alla former av 
utnyttjande och åtgärder för att minska 
risken för att människor blir offer för 
människohandel, med hjälp av forskning, 
bland annat forskning om nya former av 
människohandel, information, insamling 
av harmoniserade uppgifter och 
informationsutbyte med 
frivilligorganisationer som är 
specialiserade på kampen mot 
människohandel, kampanjer för att öka 
medvetenheten samt utbildning. I sådana 
initiativ bör medlemsstaterna inta ett 
jämställdhetsperspektiv och anta ett synsätt 
som värnar om barnets rättigheter. 
Tjänstemän som sannolikt kommer i 
kontakt med offer eller potentiella offer för 
människohandel bör få lämplig utbildning 
för att kunna identifiera och hantera sådana 
offer. Sådan obligatorisk utbildning bör 
framför allt omfatta polismän, 
gränskontrolltjänstemän, yrkesinspektörer, 
hälso- och sjukvårdspersonal och 
konsulatpersonal, men kan också beroende 
på lokala förhållanden omfatta andra 
grupper av offentliga tjänstemän som 
sannolikt kommer i kontakt med 
människohandelsoffer i sitt arbete.

Or. en
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Ändringsförslag 98
Judith Sargentini

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens text Ändringsförslag

(15) Alla medlemsstater bör fastställa 
och/eller stärka sina strategier för att 
förebygga människohandel, inbegripet 
åtgärder för att minska den efterfrågan som 
ligger till grund för alla former av 
utnyttjande och åtgärder för att minska 
risken för att människor blir offer för 
människohandel, med hjälp av forskning, 
information, kampanjer för att öka 
medvetenheten samt utbildning. I sådana 
initiativ bör medlemsstaterna inta ett 
jämställdhetsperspektiv och anta ett synsätt 
som värnar om barnets rättigheter. 
Tjänstemän som sannolikt kommer i 
kontakt med offer eller potentiella offer för 
människohandel bör få lämplig utbildning 
för att kunna identifiera och hantera sådana 
offer. Sådan obligatorisk utbildning bör 
framför allt omfatta polismän, 
gränskontrolltjänstemän, yrkesinspektörer, 
hälso- och sjukvårdspersonal och 
konsulatpersonal, men kan också beroende 
på lokala förhållanden omfatta andra 
grupper av offentliga tjänstemän som 
sannolikt kommer i kontakt med 
människohandelsoffer i sitt arbete.

(15) Alla medlemsstater bör fastställa 
och/eller stärka sina strategier för att 
förebygga människohandel, inbegripet 
åtgärder för att minska den efterfrågan som 
ligger till grund för alla former av 
utnyttjande och åtgärder för att minska 
risken för att människor blir offer för 
människohandel, med hjälp av forskning, 
information, insamling av uppgifter, med 
fullständig respekt för den person som 
uppgifterna rör, kampanjer för att öka 
medvetenheten samt utbildning. I sådana 
initiativ bör medlemsstaterna inta ett 
jämställdhetsperspektiv och anta ett synsätt 
som värnar om barnets rättigheter. 
Tjänstemän som sannolikt kommer i 
kontakt med offer eller potentiella offer för 
människohandel bör få lämplig utbildning 
för att kunna identifiera och hantera sådana 
offer. Sådan obligatorisk utbildning bör 
framför allt omfatta polismän, 
gränskontrolltjänstemän, yrkesinspektörer, 
hälso- och sjukvårdspersonal och 
konsulatpersonal, men kan också beroende 
på lokala förhållanden omfatta andra 
grupper av offentliga tjänstemän som 
sannolikt kommer i kontakt med 
människohandelsoffer i sitt arbete.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att insamlingen av uppgifter om människohandel sker med fullständig respekt 
för offret.
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Ändringsförslag 99
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Alla medlemsstater bör fastställa 
och/eller stärka sina strategier för att 
förebygga människohandel, inbegripet 
åtgärder för att minska den efterfrågan som 
ligger till grund för alla former av 
utnyttjande och åtgärder för att minska 
risken för att människor blir offer för 
människohandel, med hjälp av forskning, 
information, kampanjer för att öka 
medvetenheten samt utbildning. I sådana 
initiativ bör medlemsstaterna inta ett 
jämställdhetsperspektiv och anta ett synsätt 
som värnar om barnets rättigheter. 
Tjänstemän som sannolikt kommer i 
kontakt med offer eller potentiella offer 
för människohandel bör få lämplig 
utbildning för att kunna identifiera och 
hantera sådana offer. Sådan obligatorisk 
utbildning bör framför allt omfatta 
polismän, gränskontrolltjänstemän, 
yrkesinspektörer, hälso- och 
sjukvårdspersonal och konsulatpersonal, 
men kan också beroende på lokala 
förhållanden omfatta andra grupper av 
offentliga tjänstemän som sannolikt 
kommer i kontakt med 
människohandelsoffer i sitt arbete.

(15) Alla medlemsstater bör fastställa och 
stärka sina strategier för att förebygga 
människohandel, inbegripet åtgärder för att 
minska den efterfrågan som ligger till 
grund för alla former av utnyttjande och 
åtgärder för att minska risken för att 
människor blir offer för människohandel, 
med hjälp av forskning, information, 
kampanjer för att öka medvetenheten samt 
utbildning, liksom åtgärder för 
undanröjande av traditionella 
könsstereotyper. I sådana initiativ måste
medlemsstaterna inta ett 
jämställdhetsperspektiv och anta ett synsätt 
som värnar om barnets rättigheter.

Or. lt
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Ändringsförslag 100
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

(15a) Det bör sammanställas jämförbar 
statistik som omfattar åtminstone 
uppgifter om antalet personer som fallit 
offer för människohandel, inklusive 
uppgifter om offrens kön, ålder, 
nationalitet, vilken form av 
människohandel det varit fråga om, 
vilken typ av tjänster offren skulle 
utnyttjas för, antalet människohandlare 
som gripits, åtalats och dömts samt 
utnyttjandet av mekanismen för 
överlämning till de nationella 
asylmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 101
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

(15a) Medlemsstaterna bör, utifrån 
normerna i Internationella 
arbetsorganisationens konvention om 
privata arbetsförmedlingar (nr 181), 
upprätta bättre system för övervakning av 
den verksamhet som bedrivs av privata 
arbetsförmedlingar, inklusive 
rekryteringsfirmor för säsongsarbetare.

Or. en
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Ändringsförslag 102
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Tjänstemän som sannolikt kommer i 
kontakt med offer eller potentiella offer 
för människohandel bör få lämplig 
utbildning och följa en 
jämställdhetsmedveten strategi för att 
kunna identifiera och hantera sådana 
offer. Sådan obligatorisk utbildning bör 
framför allt omfatta polismän, 
gränskontrolltjänstemän, tjänstemän med 
ansvar för invandringsfrågor, åklagare, 
advokater, domare och övrig personal 
inom domstolsväsendet, yrkesinspektörer, 
socialvårds-, barnomsorgs- och 
sjukvårdspersonal samt konsulatpersonal, 
men kan också, beroende på lokala 
förhållanden, omfatta andra grupper av 
tjänstemän som sannolikt kommer i 
kontakt med människohandelsoffer eller 
potentiella människohandelsoffer i sitt 
arbete.

Or. lt

Ändringsförslag 103
Georgios Papanikolaou

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

(15a) Vid genomförandet av detta direktiv 
bör vederbörlig hänsyn tas till förslaget 
till direktiv om att upprätta gemensamma 
villkor för inresa och vistelse för 
säsongsarbetare från tredjeländer.

Or. en
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Motivering

Enligt den senaste rapporten från FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå är människohandel 
för sexuell exploatering av kvinnor och barn den vanligaste formen av människohandel 
(79 procent) och människohandel för tvångsarbete den näst vanligast formen (18 procent). I 
detta sammanhang bör vi utnyttja befintliga instrument maximalt i kampen mot alla former av 
människohandel.

Ändringsförslag 104
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

(15b) Kommissionen och medlemsstaterna 
bör göra åtskillnad mellan kunderna 
utifrån deras avsikter. Kunder inom 
organhandeln bör inte behandlas på 
samma sätt som kunder inom andra 
former av handel, med tanke på att 
kundernas liv står på spel när det gäller 
organhandel.

Or. en

Ändringsförslag 105
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Skäl 15c (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

(15c) Tjänstemän som sannolikt kommer i 
kontakt med offer eller potentiella offer 
för människohandel bör få lämplig 
utbildning i att identifiera och hantera 
sådana offer. Sådan obligatorisk 
utbildning bör framför allt omfatta 
polismän, gränskontrolltjänstemän, 
personal på förvarsenheter för invandrare 
och tjänstemän med ansvar för 
invandringsfrågor, domare och övrig 
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personal inom domstolsväsendet, 
yrkesinspektörer, socialvårds-, 
barnomsorgs- och sjukvårdspersonal samt 
konsulär personal, men kan också, 
beroende på lokala förhållanden, omfatta 
andra grupper av offentliga tjänstemän 
som sannolikt kommer i kontakt med 
människohandelsoffer i sitt arbete. 
Personal inom brottsbekämpande 
myndigheter och åklagare bör också ha 
lämplig utbildning, med sikte på att 
förbättra internationell brottsbekämpning 
och internationellt rättsligt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 106
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Skäl 15d (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

(15d) Kontroll- och 
genomförandemekanismer som rör 
arbetsrätten bör stärkas i alla 
medlemsstater. Medlemsstaterna bör se 
till att de har de rättsliga ramar som 
behövs och att relevanta mekanismer, 
utbildning och tillräckliga tekniska 
resurser finns att tillgå för att 
medlemsstaterna ska kunna uppfylla sina 
rättsliga åtaganden genom att överlåta 
ansvar, i nära samarbete med 
fackföreningarna, till tjänstemän vid 
kontrollorganen och ge dem information 
och medvetandehöjande utbildning, så att 
de lär sig att känna igen offer för 
människohandel som utnyttjas som 
arbetskraft. På detta område bör 
medlemsstaterna stärka samarbetet och 
samordningen på EU-nivå, bland annat 
genom ett samarbete med 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén, Europeiska fackliga 
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samorganisationen, arbetsmarknadens 
parter och andra berörda parter. Rådet 
bör även överväga att inrätta ett nätverk 
med de nationella 
arbetsinspektionsorganen.

Or. en

Ändringsförslag 107
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens text Ändringsförslag

(16) I direktiv 2009/52/EG av den 
18 juni 2009 om minimistandarder för 
sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare 
för tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt föreskrivs påföljder för 
arbetsgivare för tredjelandsmedborgare 
som vistas olagligt i EU, som visserligen 
inte har åtalats eller dömts för 
människohandel men som utnyttjar arbete 
eller tjänster från en person med vetskap 
om att han eller hon är offer för 
människohandel. Dessutom bör 
medlemsstaterna överväga möjligheten att 
införa påföljder för dem som utnyttjar 
tjänster från en person med vetskap om att 
han eller hon är offer för människohandel. 
Denna ytterligare kriminalisering skulle 
kunna inbegripa arbetsgivare för 
tredjelandsmedborgare som vistas lagligt i 
EU och EU-medborgare, samt även 
omfatta personer som köper sexuella 
tjänster från en person som är offer för 
människohandel, oavsett deras nationalitet.

(16) I direktiv 2009/52/EG av den 
18 juni 2009 om minimistandarder för 
sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare 
för tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt föreskrivs påföljder för 
arbetsgivare för tredjelandsmedborgare 
som vistas olagligt i EU, som visserligen 
inte har åtalats eller dömts för 
människohandel men som utnyttjar arbete 
eller tjänster från en person med vetskap 
om att han eller hon är offer för 
människohandel. Dessutom bör 
medlemsstaterna överväga möjligheten att 
införa påföljder för dem som utnyttjar 
tjänster från en person med vetskap om att 
han eller hon är offer för människohandel, 
och de bör införa påföljder för personer 
som köper sexuella tjänster. Denna 
ytterligare kriminalisering skulle kunna 
inbegripa arbetsgivare för 
tredjelandsmedborgare som vistas lagligt i 
EU och EU-medborgare, samt även 
omfatta personer som köper sexuella 
tjänster från en person som är offer för 
människohandel, oavsett deras nationalitet.

Or. en
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Ändringsförslag 108
Anna Záborská

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens text Ändringsförslag

(16) I direktiv 2009/52/EG av den 
18 juni 2009 om minimistandarder för 
sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare 
för tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt föreskrivs påföljder för 
arbetsgivare för tredjelandsmedborgare 
som vistas olagligt i EU, som visserligen 
inte har åtalats eller dömts för 
människohandel men som utnyttjar arbete 
eller tjänster från en person med vetskap 
om att han eller hon är offer för 
människohandel. Dessutom bör 
medlemsstaterna överväga möjligheten att 
införa påföljder för dem som utnyttjar 
tjänster från en person med vetskap om att 
han eller hon är offer för människohandel. 
Denna ytterligare kriminalisering skulle 
kunna inbegripa arbetsgivare för 
tredjelandsmedborgare som vistas lagligt i 
EU och EU-medborgare, samt även 
omfatta personer som köper sexuella 
tjänster från en person som är offer för 
människohandel, oavsett deras nationalitet.

(16) I direktiv 2009/52/EG av den 
18 juni 2009 om minimistandarder för 
sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare 
för tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt föreskrivs påföljder för 
arbetsgivare för tredjelandsmedborgare 
som vistas olagligt i EU, som visserligen 
inte har åtalats eller dömts för 
människohandel men som utnyttjar arbete 
eller tjänster från en person med vetskap 
om att han eller hon är offer för 
människohandel. Dessutom bör 
medlemsstaterna överväga möjligheten att 
införa påföljder för dem som utnyttjar 
tjänster från en person med vetskap om att 
han eller hon är offer för människohandel. 
Denna ytterligare kriminalisering skulle 
kunna inbegripa arbetsgivare för 
tredjelandsmedborgare som vistas lagligt i 
EU och EU-medborgare. Påföljder bör 
införas för personer som köper sexuella 
tjänster från en person som är offer för 
människohandel, oavsett deras nationalitet.

Or. en

Motivering

Allvaret i den handling som nämns i den del av bestämmelsen som ändras motiverar 
påföljder.
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Ändringsförslag 109
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens text Ändringsförslag

(17) Nationella övervakningssystem, till 
exempel nationella rapportörer eller 
motsvarande mekanismer, bör inrättas av 
medlemsstaterna på ett sätt som passar 
deras interna organisation och med 
beaktande av behovet av en minimistruktur 
med fastställda uppgifter, i syfte att 
bedöma hur människohandeln utvecklas, 
mäta resultaten av åtgärder för att bekämpa 
människohandel och regelbundet 
rapportera till de berörda nationella 
myndigheterna.

(17) Nationella övervakningssystem, till 
exempel nationella rapportörer eller 
motsvarande mekanismer, bör inrättas av 
medlemsstaterna på ett sätt som passar 
deras interna organisation och med 
beaktande av behovet av en minimistruktur 
med fastställda uppgifter, i syfte att 
bedöma hur människohandeln utvecklas, 
mäta resultaten av åtgärder för att bekämpa 
människohandel och regelbundet 
rapportera till de berörda nationella 
myndigheterna. Utöver de nationella 
övervakningssystemen och 
rapporteringsmekanismerna bör 
EU-samordnaren för kampen mot 
människohandel, inrättad inom 
generaldirektoratet för rättvisa, frihet och 
säkerhet, verka för ett effektivt samarbete 
mellan medlemsstaterna och EU:s 
institutioner och byråer i syfte att 
bekämpa människohandel och se till att 
lämpliga åtgärder vidtas på EU-nivå.

Or. en

Motivering

Inrättandet av en EU-samordnare för kampen mot människohandel bör bidra till ett 
konsekvent förhållningssätt i alla medlemsstater och möjliggöra effektiva och synliga 
åtgärder mot människohandel på EU-nivå.
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Ändringsförslag 110
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Nationella övervakningssystem, till 
exempel nationella rapportörer eller 
motsvarande mekanismer, bör inrättas av 
medlemsstaterna på ett sätt som passar 
deras interna organisation och med 
beaktande av behovet av en minimistruktur 
med fastställda uppgifter, i syfte att 
bedöma hur människohandeln utvecklas, 
mäta resultaten av åtgärder för att bekämpa 
människohandel och regelbundet 
rapportera till de berörda nationella 
myndigheterna.

(17) Effektiva nationella 
övervakningssystem, till exempel 
nationella rapportörer eller motsvarande 
mekanismer, bör inrättas av 
medlemsstaterna på ett sätt som passar 
deras interna organisation och med 
beaktande av behovet av en minimistruktur 
med fastställda uppgifter, i syfte att 
bedöma hur människohandeln utvecklas, 
mäta resultaten av åtgärder för att bekämpa 
människohandel och regelbundet 
rapportera till de berörda nationella 
myndigheterna.

Or. lt

Ändringsförslag 111
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

(17a) Europeiska unionen bör under 
överinseende av kommissionsledamoten 
med ansvar för inrikes frågor inrätta en 
EU-samordnare för kampen mot 
människohandel som ska samordna 
unionens åtgärder och strategier på 
området, bland annat verksamheten i 
nätverket för de nationella rapportörerna, 
och rapportera till Europaparlamentet.

Or. en
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Ändringsförslag 112
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

(17b) EU-samordnaren för kampen mot 
människohandel bör regelbundet utarbeta 
en jämförande studie med en utvärdering 
av de nationella handlingsplanerna mot 
människohandel och särskilt lyfta fram de 
bästa metoderna på området. Studien bör 
läggas fram för Europaparlamentet, de 
nationella parlamenten, kommissionen 
och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 113
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens text Ändringsförslag

(19) Detta direktiv tar hänsyn till de 
grundläggande rättigheterna och beaktar de 
principer som erkänns i synnerhet i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt 
principen om människans värdighet, 
förbudet mot slaveri, tvångsarbete och 
människohandel, tortyr och annan 
omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning, barnets rättigheter, rätten 
till frihet och säkerhet, yttrandefrihet och 
informationsfrihet, skydd av 
personuppgifter, rätten till ett effektivt 
rättsmedel och en opartisk domstol samt 
principerna om laglighet och 
proportionalitet i fråga om brott och straff. 
Detta direktiv syftar särskilt till att sörja för 
att dessa rättigheter och principer 

(19) Detta direktiv tar hänsyn till de 
grundläggande rättigheterna och beaktar de 
principer som erkänns i synnerhet i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt 
jämställdhet mellan kvinnor och män,
principen om människans värdighet, 
förbudet mot slaveri, tvångsarbete och 
människohandel, tortyr och annan 
omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning, barnets rättigheter, rätten 
till frihet och säkerhet, yttrandefrihet och 
informationsfrihet, skydd av 
personuppgifter, rätten till ett effektivt 
rättsmedel och en opartisk domstol samt 
principerna om laglighet och 
proportionalitet i fråga om brott och straff. 
Detta direktiv syftar särskilt till att sörja för 
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respekteras fullt ut och måste genomföras i 
enlighet med detta.

att dessa rättigheter och principer 
respekteras fullt ut och måste genomföras i 
enlighet med detta.

Or. en

Ändringsförslag 114
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens text Ändringsförslag

(19) Detta direktiv tar hänsyn till de 
grundläggande rättigheterna och beaktar de 
principer som erkänns i synnerhet i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt 
principen om människans värdighet, 
förbudet mot slaveri, tvångsarbete och 
människohandel, tortyr och annan 
omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning, barnets rättigheter, rätten 
till frihet och säkerhet, yttrandefrihet och 
informationsfrihet, skydd av 
personuppgifter, rätten till ett effektivt 
rättsmedel och en opartisk domstol samt 
principerna om laglighet och 
proportionalitet i fråga om brott och straff. 
Detta direktiv syftar särskilt till att sörja för 
att dessa rättigheter och principer 
respekteras fullt ut och måste genomföras i 
enlighet med detta.

(19) Detta direktiv tar hänsyn till de 
grundläggande rättigheterna och beaktar de 
principer som erkänns i synnerhet i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt 
jämställdhet mellan kvinnor och män,
principen om människans värdighet, 
förbudet mot slaveri, tvångsarbete och 
människohandel, tortyr och annan 
omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning, barnets rättigheter, rätten 
till frihet och säkerhet, yttrandefrihet och 
informationsfrihet, skydd av 
personuppgifter, rätten till ett effektivt 
rättsmedel och en opartisk domstol samt 
principerna om laglighet och 
proportionalitet i fråga om brott och straff. 
Detta direktiv syftar särskilt till att sörja för 
att dessa rättigheter och principer 
respekteras fullt ut och måste genomföras i 
enlighet med detta.

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

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens text Ändringsförslag

(19) Detta direktiv tar hänsyn till de 
grundläggande rättigheterna och beaktar de 
principer som erkänns i synnerhet i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt 
principen om människans värdighet, 
förbudet mot slaveri, tvångsarbete och 
människohandel, tortyr och annan 
omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning, barnets rättigheter, rätten 
till frihet och säkerhet, yttrandefrihet och 
informationsfrihet, skydd av 
personuppgifter, rätten till ett effektivt 
rättsmedel och en opartisk domstol samt 
principerna om laglighet och 
proportionalitet i fråga om brott och straff. 
Detta direktiv syftar särskilt till att sörja för 
att dessa rättigheter och principer 
respekteras fullt ut och måste genomföras i 
enlighet med detta.

(19) Detta direktiv tar hänsyn till de 
grundläggande rättigheterna och beaktar de 
principer som erkänns i synnerhet i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt 
principen om människans värdighet, 
jämställdhet mellan kvinnor och män,
förbudet mot slaveri, tvångsarbete och 
människohandel, tortyr och annan 
omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning, barnets rättigheter, rätten 
till frihet och säkerhet, yttrandefrihet och 
informationsfrihet, skydd av 
personuppgifter, rätten till ett effektivt 
rättsmedel och en opartisk domstol samt 
principerna om laglighet och 
proportionalitet i fråga om brott och straff. 
Detta direktiv syftar särskilt till att sörja för 
att dessa rättigheter och principer 
respekteras fullt ut och måste genomföras i 
enlighet med detta.

Or. en

Ändringsförslag 116
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
följande uppsåtliga gärningar är 
straffbelagda: Rekrytering, transport, 
överföring, hysande eller mottagande av 
personer, inbegripet utbyte eller överföring 

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
följande uppsåtliga gärningar är 
straffbelagda: Rekrytering, transport, 
överföring, hysande eller mottagande av 
personer, inbegripet barn, gravida kvinnor 
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av kontroll över den personen, genom hot 
om eller användning av våld eller andra 
former av tvång, bortförande, bedrägeri, 
vilseledande, maktmissbruk eller missbruk 
av en persons utsatta situation eller givande 
eller mottagande av betalning eller 
förmåner för att erhålla samtycke från en 
person som har kontroll över en annan 
person i syfte att utnyttja denna person.

och deras ofödda barn genom utbyte eller 
överföring av kontroll över den personen, 
genom hot om eller användning av våld 
eller andra former av tvång, bortförande, 
bedrägeri, vilseledande, maktmissbruk eller 
missbruk av en persons utsatta situation 
eller givande eller mottagande av betalning 
eller förmåner för att erhålla samtycke från 
en person som har kontroll över en annan 
person i syfte att utnyttja denna person.

Or. en

Ändringsförslag 117
Lívia Járóka

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens text Ändringsförslag

3. Utnyttjande ska innebära åtminstone 
utnyttjande av andras prostitution eller 
andra former av sexuell exploatering, 
tvångsarbete eller tvångstjänster, inklusive 
tiggeri, slaveri eller slaveriliknande 
förhållanden, träldom, utnyttjande av
brottslig verksamhet eller avlägsnande av 
organ.

3. Utnyttjande ska innebära åtminstone 
utnyttjande av andras prostitution eller 
andra former av sexuell exploatering, 
tvångsarbete eller tvångstjänster, inklusive 
tiggeri och utnyttjande för tiggeri av en 
person som är offer för människohandel 
och som befinner sig i beroendeställning, 
oavsett offrets relation till förövarna, 
slaveri eller slaveriliknande förhållanden, 
träldom, utnyttjande av brottslig 
verksamhet eller avlägsnande av organ.

Or. en

Ändringsförslag 118
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens text Ändringsförslag

3. Utnyttjande ska innebära åtminstone 3. Utnyttjande ska innebära åtminstone 
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utnyttjande av andras prostitution eller 
andra former av sexuell exploatering, 
tvångsarbete eller tvångstjänster, inklusive 
tiggeri, slaveri eller slaveriliknande 
förhållanden, träldom, utnyttjande av 
brottslig verksamhet eller avlägsnande av 
organ.

utnyttjande av andras prostitution eller 
andra former av sexuell exploatering, 
tvångsarbete eller tvångstjänster, inklusive 
tiggeri, slaveri eller slaveriliknande 
förhållanden, träldom, utnyttjande av 
brottslig verksamhet, avlägsnande av organ 
eller försäljning av barn och ofödda barn 
för olaglig adoption.

Or. en

Ändringsförslag 119
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens text Ändringsförslag

3. Utnyttjande ska innebära åtminstone 
utnyttjande av andras prostitution eller 
andra former av sexuell exploatering, 
tvångsarbete eller tvångstjänster, inklusive 
tiggeri, slaveri eller slaveriliknande 
förhållanden, träldom, utnyttjande av 
brottslig verksamhet eller avlägsnande av 
organ.

3. Utnyttjande av kvinnor, män och 
personer under 18 år ska innebära 
åtminstone utnyttjande av prostitution eller 
andra former av sexuell exploatering, 
tvångsarbete eller tvångstjänster, inklusive 
tiggeri, slaveri eller slaveriliknande 
förhållanden, träldom, utnyttjande av 
brottslig verksamhet eller avlägsnande av 
organ.

Or. en

Motivering

Bland offren för exploatering, särskilt offren för tvångsarbete, förekommer många män och 
unga människor. Därför är det viktigt att i högre grad lyfta fram att definitionen av 
exploatering inte bör vara könsrelaterad.
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Ändringsförslag 120
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens text Ändringsförslag

3. Utnyttjande ska innebära åtminstone 
utnyttjande av andras prostitution eller 
andra former av sexuell exploatering, 
tvångsarbete eller tvångstjänster, inklusive 
tiggeri, slaveri eller slaveriliknande 
förhållanden, träldom, utnyttjande av 
brottslig verksamhet eller avlägsnande av 
organ.

3. Utnyttjande ska innebära åtminstone 
utnyttjande av andras prostitution eller 
andra former av sexuell exploatering, 
tvångsarbete eller tvångstjänster, inklusive 
tiggeri, olaglig adoption, slaveri eller 
slaveriliknande förhållanden, träldom, 
utnyttjande av brottslig verksamhet, såsom 
narkotikarelaterad brottslighet, 
småbrottslighet m.m., avlägsnande av 
organ eller människohandel för ingående 
av äktenskap eller tvångsäktenskap.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens text Ändringsförslag

3. Utnyttjande ska innebära åtminstone 
utnyttjande av andras prostitution eller 
andra former av sexuell exploatering, 
tvångsarbete eller tvångstjänster, inklusive 
tiggeri, slaveri eller slaveriliknande 
förhållanden, träldom, utnyttjande av 
brottslig verksamhet eller avlägsnande av 
organ.

3. Utnyttjande ska innebära åtminstone 
utnyttjande av andras prostitution eller 
andra former av sexuell exploatering, 
tvångsarbete eller tvångstjänster, inklusive 
tiggeri, slaveri eller slaveriliknande 
förhållanden, träldom, utnyttjande av 
brottslig verksamhet eller avlägsnande av 
organ, celler, vävnader eller kroppsdelar.

Or. en

Motivering

Det är rimligt att inkludera avlägsnande av celler, vävnader och kroppsdelar bland syftena i 
definitionen av exploatering.



AM\823510SV.doc 59/114 PE445.701v01-00

SV

Ändringsförslag 122
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens text Ändringsförslag

4. Samtycke från den som är offer för 
människohandel till det avsedda eller 
faktiska utnyttjandet ska sakna betydelse, 
om något av de medel som anges i punkt 1 
har använts.

4. Samtycke från den som är offer för 
människohandel till det avsedda eller 
faktiska utnyttjandet ska alltid sakna 
betydelse. 

Or. en

Ändringsförslag 123
Georgios Papanikolaou

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 5

Kommissionens text Ändringsförslag

5. När en handling som avses i punkt 1 
involverar ett barn ska det vara ett 
straffbelagt människohandelsbrott, även 
om inget av de medel som anges i punkt 1 
har använts.

5. När en handling som avses i punkt 1 
involverar ett barn eller en person som 
kroniskt eller temporärt lider av allvarliga 
mentala eller psykiska störningar som 
påverkar den berörda personens förmåga 
att fatta självständiga beslut ska det vara 
ett straffbelagt människohandelsbrott, även 
om inget av de medel som anges i punkt 1 
har använts.

Or. en
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Ändringsförslag 124
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 6a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

6a. I detta direktiv avses med 
vårdnadshavare en person som utses av 
de behöriga myndigheterna och som ska 
stödja och företräda ett barn utan 
medföljande vuxen i syfte att värna 
barnets intressen, och med juridiskt 
ombud avses en person som utses av de 
behöriga myndigheterna och som vid 
behov utövar sin rättskapacitet å barnets 
vägnar.

Or. en

Ändringsförslag 125
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens text Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att
ett brott som avses i artikel 2 är belagt 
med ett maximistraff på minst fem års 
fängelse.

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att sörja för att lämpliga 
straff utdöms. Medlemsstaterna är fria att 
fastställa straff i enlighet med sina egna 
straffrättsliga system. 

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
ett brott som avses i artikel 2 är belagt 
med ett maximistraff på minst tio års 
fängelse, om brottet har begåtts under 
någon av följande omständigheter: 
a) Brottet har begåtts av en offentlig 
tjänsteman i samband med hans eller 
hennes tjänsteutövning.
b) Brottet har begåtts mot ett offer som 
var särskilt utsatt, vilket i samband med 
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detta direktiv ska inbegripa åtminstone 
barnoffer, och vuxna som var särskilt 
utsatta på grund av graviditet, 
hälsotillstånd eller funktionsnedsättning.
c) Brottet har begåtts inom ramen för en 
kriminell organisation i den mening som 
avses i rambeslut 2008/841/RIF.
d) Brottet har uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet inneburit fara för offrets liv. 
e) Brottet har begåtts med användande av 
grovt våld eller vållat brottsoffret särskilt 
allvarlig skada.
3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att ett 
brott som avses i artikel 3 är belagt med 
effektiva, proportionella och 
avskräckande påföljder som kan leda till 
överlämnande. 

Or. en

Motivering

En harmonisering av straff är oacceptabel och bör även i fortsättningen omfattas av 
subsidiaritetsprincipen. 

Ändringsförslag 126
Lívia Járóka

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens text Ändringsförslag

b) Brottet har begåtts mot ett offer som var 
särskilt utsatt, vilket i samband med detta 
direktiv ska inbegripa åtminstone 
barnoffer, och vuxna som var särskilt 
utsatta på grund av graviditet, 
hälsotillstånd eller funktionsnedsättning.

b) Brottet har begåtts mot ett offer som var 
särskilt utsatt, vilket i samband med detta 
direktiv ska inbegripa åtminstone 
barnoffer, och vuxna som var särskilt 
utsatta på grund av kön, graviditet, 
hälsotillstånd eller funktionsnedsättning, 
eller om offret har utsatts för 
narkotikaanvändning/medicinintag under 
tvång, tortyr, våldtäkt eller andra 
allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller 
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sexuellt våld.

Or. en

Ändringsförslag 127
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens text Ändringsförslag

b) Brottet har begåtts mot ett offer som var 
särskilt utsatt, vilket i samband med detta 
direktiv ska inbegripa åtminstone 
barnoffer, och vuxna som var särskilt 
utsatta på grund av graviditet, 
hälsotillstånd eller funktionsnedsättning. 

b) Brottet har begåtts mot ett offer som var 
särskilt utsatt, vilket i samband med detta 
direktiv ska inbegripa åtminstone 
barnoffer, och vuxna som var särskilt 
utsatta på grund av kön, graviditet, 
hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller 
invandringsstatus.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens text Ändringsförslag

b) Brottet har begåtts mot ett offer som var 
särskilt utsatt, vilket i samband med detta 
direktiv ska inbegripa åtminstone 
barnoffer, och vuxna som var särskilt 
utsatta på grund av graviditet, 
hälsotillstånd eller funktionsnedsättning. 

b) Brottet har begåtts mot ett offer som var
särskilt utsatt, vilket i samband med detta 
direktiv ska inbegripa åtminstone 
barnoffer, och vuxna som var särskilt 
utsatta på grund av kön, graviditet, 
hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller 
invandringsstatus.

Or. en
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Ändringsförslag 129
Georgios Papanikolaou

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens text Ändringsförslag

b) Brottet har begåtts mot ett offer som var 
särskilt utsatt, vilket i samband med detta 
direktiv ska inbegripa åtminstone 
barnoffer, och vuxna som var särskilt 
utsatta på grund av graviditet, 
hälsotillstånd eller funktionsnedsättning.

b) Brottet har begåtts mot ett offer som var 
särskilt utsatt, vilket i samband med detta 
direktiv ska inbegripa åtminstone 
barnoffer, och vuxna som var särskilt 
utsatta på grund av graviditet, 
hälsotillstånd eller psykisk eller fysisk 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 130
Georgios Papanikolaou

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens text Ändringsförslag

d) Brottet har uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet inneburit fara för offrets liv.

d) Brottet har uppsåtligen eller av 
oaktsamhet inneburit fara för offrets liv.

Or. en

Ändringsförslag 131
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led e

Kommissionens text Ändringsförslag

e) Brottet har begåtts med användande av 
grovt våld eller vållat brottsoffret särskilt 
allvarlig skada.

e) Brottet har begåtts med användande av 
grovt våld, inklusive mäns våld mot 
kvinnor, eller vållat brottsoffret särskilt 
allvarlig skada.
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Or. en

Ändringsförslag 132
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att all 
behållning och vinst som genererats 
genom sådana brott som avses i detta 
direktiv beslagtas och förverkas.

Or. en

Ändringsförslag 133
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att all 
behållning och vinst som genererats 
genom sådana brott som avses i detta 
direktiv beslagtas och förverkas. I detta 
avseende är ett nära gränsöverskridande 
samarbete mellan medlemsstaternas polis, 
rättsliga myndigheter och 
finansmyndigheter och samarbetet med 
Europol och Eurojust mycket viktigt.

Or. en
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Ändringsförslag 134
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som behövs för att se till att sådan 
behållning och vinst som genererats 
genom brott och beslagtas och förverkas i 
enlighet med detta direktiv används för att 
hjälpa och skydda offer, bland annat i 
form av ersättning till offren och stöd till 
brottsbekämpande åtgärder riktade mot 
människohandel.

Or. en

Ändringsförslag 135
Salvatore Iacolino

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När åtgärder som beslagtagande eller 
förverkande av förövarens tillgångar 
föreskrivs ska medlemsstaterna vidta 
direkta åtgärder för att dessa tillgångar 
ska kunna användas i utbildnings- och 
hjälpsyften. Eventuella överskott ska 
kunna användas för att bistå offren 
ekonomiskt. 

Or. it

Motivering

Att dra nytta av beslagtagna eller förverkade tillgångar och låta eventuella vinster användas 
för att hjälpa offren garanterar att offren får stöd.
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Ändringsförslag 136
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens text Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
juridiska personer kan ställas till ansvar för 
något av de brott som avses i artiklarna 2 
och 3 och som begås till deras förmån av 
en person som agerar antingen enskilt eller 
som en del av den juridiska personens 
organisation och har en ledande ställning 
inom den juridiska personen, grundad på 
någon av följande befogenheter:

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga och ansvarar för att 
sörja för att juridiska personer kan ställas 
till ansvar för något av de brott som avses i 
artiklarna 2 och 3 och som begås till deras 
förmån av en person som agerar antingen 
enskilt eller som en del av den juridiska 
personens organisation och har en ledande 
ställning inom den juridiska personen, 
grundad på någon av följande 
befogenheter:

Or. en

Ändringsförslag 137
Georgios Papanikolaou

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

ca) Befogenhet för en annan person att
handla på order av någon av 
ovannämnda personer.

Or. en
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Ändringsförslag 138
Anna Hedh, Silvia Costa

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska anta de åtgärder 
som är nödvändiga för att garantera 
offrets rätt till verklig ersättning för 
skadan, också om förövaren inte har 
tillgångar som räcker till detta.

Or. en

Ändringsförslag 139
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att all 
behållning och vinst som genererats 
genom sådana brott som avses i detta 
direktiv beslagtas och förverkas.

Or. en

Ändringsförslag 140
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1b (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som behövs för att se till att sådan 
behållning och vinst som genererats 
genom brott och beslagtas och förverkas i 
enlighet med detta direktiv används för att 
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stödja och skydda offer, bland annat i 
form av ersättning till offren och stöd till 
brottsbekämpande åtgärder riktade mot 
människohandel.

Or. en

Ändringsförslag 141
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens text Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska, i överensstämmelse 
med de grundläggande principerna i sitt 
rättssystem, sörja för att det finns 
möjlighet att avstå från att lagföra eller 
straffa människohandelsoffer för deras 
deltagande i brottslig verksamhet, när de 
har tvingats att begå dessa brott som en 
direkt följd av att de utsatts för någon av de 
gärningar som avses i artikel 2.

Medlemsstaterna ska inte åtala eller straffa
människohandelsoffer för deras deltagande 
i brott som omfattas av den nationella 
prostitutions- eller 
invandringslagstiftningen eller deras 
deltagande i annan olaglig verksamhet om 
de har tvingats att begå dessa brott som en 
direkt följd av att de utsatts för någon av de 
gärningar som avses i artikel 2.

Or. en

Ändringsförslag 142
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens text Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska, i överensstämmelse 
med de grundläggande principerna i sitt 
rättssystem, sörja för att det finns 
möjlighet att avstå från att lagföra eller 
straffa människohandelsoffer för deras 
deltagande i brottslig verksamhet, när de 
har tvingats att begå dessa brott som en 
direkt följd av att de utsatts för någon av de 
gärningar som avses i artikel 2.

Medlemsstaterna ska, i överensstämmelse 
med de grundläggande principerna i sitt 
rättssystem, inte åtala eller straffa 
människohandelsoffer för deras deltagande 
i brottslig verksamhet, när de har tvingats 
att begå dessa brott som en direkt följd av 
att de utsatts för någon av de gärningar 
som avses i artikel 2.
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Or. en

Ändringsförslag 143
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sörja för att 
utredning eller lagföring av brott som avses 
i artiklarna 2 och 3 inte är beroende av 
anmälan eller angivelse av ett offer och att 
straffrättsliga förfaranden kan fortsätta 
även om offret har tagit tillbaka sina 
uppgifter.

1. Medlemsstaterna ska sörja för att 
utredning eller lagföring av brott som avses 
i artiklarna 2 och 3 inte är beroende av 
anmälan eller angivelse av ett offer och att 
straffrättsliga förfaranden kan fortsätta 
även om offret har tagit tillbaka sina 
uppgifter. I sådana fall bör 
ändamålsenliga stöd- och skyddsåtgärder 
inledas och/eller fortsatt garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 144
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sörja för att 
utredning eller lagföring av brott som avses 
i artiklarna 2 och 3 inte är beroende av 
anmälan eller angivelse av ett offer och att 
straffrättsliga förfaranden kan fortsätta 
även om offret har tagit tillbaka sina 
uppgifter. 

1. I enlighet med sin egen nationella 
lagstiftning ska medlemsstaterna sörja för 
att utredning eller lagföring av brott som 
avses i artiklarna 2 och 3 inte är beroende 
av anmälan eller angivelse av ett offer och 
att straffrättsliga förfaranden kan fortsätta 
även om offret har tagit tillbaka sina 
uppgifter. 

Or. en
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Ändringsförslag 145
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens text Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att möjliggöra
lagföring av ett brott som avses i 
artiklarna 2 och 3 under en tillräckligt lång 
tidsperiod efter det att offret har uppnått 
myndighetsålder.

2. I enlighet med sin egen nationella 
lagstiftning ska medlemsstaterna vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att 
möjliggöra lagföring av ett brott som avses 
i artiklarna 2 och 3 under en tillräckligt 
lång tidsperiod efter det att offret har 
uppnått myndighetsålder.

Or. en

Ändringsförslag 146
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att bevis 
samlas in och säkras så snart som möjligt 
genom exempelvis videoinspelningar av 
offrens berättelser.

Or. en

Ändringsförslag 147
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens text Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att de 
personer, enheter eller avdelningar som har 

3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att de 
personer, enheter eller avdelningar som har 
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ansvaret för att utreda eller lagföra de brott 
som avses i artiklarna 2 och 3 har lämplig 
utbildning.

ansvaret för att utreda eller lagföra de brott 
som avses i artiklarna 2 och 3 utbildas i 
mänskliga rättigheter, kvinnors 
rättigheter och jämställdhet.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens text Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att de 
personer, enheter eller avdelningar som har 
ansvaret för att utreda eller lagföra de brott 
som avses i artiklarna 2 och 3 har lämplig 
utbildning.

3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att de 
personer, enheter eller avdelningar som har 
ansvaret för att utreda eller lagföra de brott 
som avses i artiklarna 2 och 3 utbildas i 
mänskliga rättigheter, kvinnors 
rättigheter och jämställdhet.

Or. en

Ändringsförslag 149
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens text Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att de 
personer, enheter eller avdelningar som har 
ansvaret för att utreda eller lagföra de brott 
som avses i artiklarna 2 och 3 har lämplig 
utbildning.

3. I enlighet med sin egen nationella 
lagstiftning ska medlemsstaterna vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att sörja för 
att de personer, enheter eller avdelningar 
som har ansvaret för att utreda eller lagföra 
de brott som avses i artiklarna 2 och 3 har 
lämplig utbildning.

Or. en
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Ändringsförslag 150
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens text Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
effektiva utredningsverktyg, som de som 
används beträffande organiserad 
brottslighet eller andra allvarliga brott, är 
tillgängliga för de personer, enheter eller 
avdelningar som har ansvaret för att utreda 
eller lagföra de brott som avses i 
artiklarna 2 och 3. 

4. I enlighet med sin egen nationella 
lagstiftning ska medlemsstaterna vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att sörja för 
att effektiva utredningsverktyg, som de 
som används beträffande organiserad 
brottslighet eller andra allvarliga brott, är 
tillgängliga för de personer, enheter eller 
avdelningar som har ansvaret för att utreda 
eller lagföra de brott som avses i 
artiklarna 2 och 3.

Or. en

Ändringsförslag 151
Salvatore Iacolino

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som behövs för att de brott som avses i 
artiklarna 2 och 3 ska bli föremål för 
rättsliga åtgärder genom gemensamma 
brottsutredningar, samordning av 
straffrättsliga förfaranden och rättslig 
hjälp, vilket ska ske i samarbete med 
Europol och Eurojust.

Or. it

Motivering

Med tanke på att de brott det handlar om ofta utförs över nationsgränserna tycks det 
nödvändigt att åtgärderna för att åtala förövarna vidtas genom samarbete mellan 
medlemsstaterna och Europol och Eurojust.
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Ändringsförslag 152
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens text Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att fastställa sin 
behörighet när det gäller något av de brott 
som avses i artiklarna 2 och 3 när

1. I enlighet med sin egen nationella 
lagstiftning ska medlemsstaterna vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att 
fastställa sin behörighet när det gäller 
något av de brott som avses i artiklarna 2 
och 3 när

Or. en

Ändringsförslag 153
Salvatore Iacolino

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) gärningsmannen är medborgare i den 
medlemsstaten eller har sin hemvist på 
dess territorium, eller

b) gärningsmannen är medborgare i den 
medlemsstaten eller har sin fasta hemvist 
eller på olika grunder uppehåller sig på 
dess territorium, eller

Or. it

Motivering

Begreppet fast hemvist bör kompletteras med att en person uppehåller sig på medlemsstatens 
territorium, för att det ska vara möjligt att låta den medlemsstatens rättspraxis utvidgas till 
föreliggande fall om det gynnar brottsoffret.
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Ändringsförslag 154
Salvatore Iacolino

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) brottet har begåtts mot en medborgare i 
den medlemsstaten eller en person som har 
sin hemvist på dess territorium, eller

c) brottet har begåtts mot en medborgare i 
den medlemsstaten eller en person som 
uppehåller sig eller har sin hemvist på dess 
territorium, eller

Or. it

Motivering

Begreppet fast hemvist bör kompletteras med att en person uppehåller sig på medlemsstatens 
territorium, för att det ska vara möjligt att låta den medlemsstatens rättspraxis utvidgas till 
föreliggande fall om det gynnar brottsoffret.

Ändringsförslag 155
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
brottsoffer får hjälp och stöd före, under 
och en lämplig tid efter de straffrättsliga 
förfarandena så att de kan utöva de 
rättigheter som fastställs i 
rambeslut 2001/220/RIF av den 
15 mars 2001 om brottsoffrets ställning i 
straffrättsliga förfaranden och i det här 
direktivet.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga och som bedöms 
lämpliga av respektive nationella regering 
för att sörja för att brottsoffer får hjälp och 
stöd före, under och en lämplig tid efter de 
straffrättsliga förfarandena så att de kan 
utöva de rättigheter som fastställs i 
rambeslut 2001/220/RIF av den 
15 mars 2001 om brottsoffrets ställning i 
straffrättsliga förfaranden och i det här 
direktivet.

Or. en
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Ändringsförslag 156
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens text Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att en 
person erhåller hjälp och stöd så snart de 
behöriga myndigheterna får en indikation 
på att personen i fråga kan ha varit utsatt 
för något av de brott som avses i 
artiklarna 2 och 3.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att en 
person erhåller hjälp och stöd så snart de 
behöriga myndigheterna får en indikation 
på att personen i fråga kan ha varit utsatt 
för något av de brott som avses i 
artiklarna 2 och 3. Offer för 
människohandel bör ha rätt till stöd, 
skydd och tillgång till tillfälligt 
uppehållstillstånd oavsett om de är villiga 
att samarbeta inom ramen för 
straffrättsliga förfaranden eller inte.

Or. en

Motivering

Av säkerhetsskäl bör offren beviljas skydd och, vid behov, tillfälligt uppehållstillstånd under 
den tid som krävs för det straffrättsliga förfarandet.

Ändringsförslag 157
Anna Hedh, Silvia Costa

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens text Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att inrätta lämpliga 
mekanismer som syftar till att i ett tidigt 
skede upptäcka offer samt ge hjälp och 
stöd till dessa, i samarbete med relevanta 
stödorganisationer.

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att inrätta lämpliga 
mekanismer som syftar till att i ett tidigt 
skede upptäcka offer samt ge hjälp och 
stöd till dessa, i samarbete med relevanta 
stödorganisationer, däribland erkända och 
aktiva frivilligorganisationer på området.
Sådana åtgärder ska omfatta stöd till 
utarbetande av allmänna EU-protokoll 
för identifiering av offer för 
människohandel, genom utbyte av bästa 
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metoder mellan alla relevanta aktörer, 
särskilt offentliga och privata aktörer på 
området sociala tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 158
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens text Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att inrätta lämpliga 
mekanismer som syftar till att i ett tidigt 
skede upptäcka offer samt ge hjälp och 
stöd till dessa, i samarbete med relevanta 
stödorganisationer. 

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att inrätta lämpliga 
mekanismer som syftar till att i ett tidigt 
skede upptäcka offer samt ge hjälp och 
stöd till dessa, i samarbete med relevanta 
stödorganisationer. Medlemsstaterna ska 
samarbeta nära med organisationer från 
det civila samhället, däribland 
organisationer som erbjuder tjänster åt 
offer för människohandel, för mäns våld 
mot kvinnor och för olika former av 
exploatering, inklusive sexuell 
exploatering.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens text Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att inrätta lämpliga 
mekanismer som syftar till att i ett tidigt 
skede upptäcka offer samt ge hjälp och 
stöd till dessa, i samarbete med relevanta 
stödorganisationer.

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att inrätta lämpliga 
mekanismer som syftar till att i ett tidigt 
skede upptäcka offer samt ge hjälp och 
stöd till dessa, i samarbete med relevanta 
stödorganisationer. Medlemsstaterna ska 
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samarbeta nära med organisationer från 
det civila samhället, däribland 
organisationer som erbjuder tjänster åt 
offer för människohandel, för mäns våld 
mot kvinnor och för olika former av 
exploatering, inklusive sexuell 
exploatering.

Or. en

Ändringsförslag 160
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens text Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att inrätta lämpliga 
mekanismer som syftar till att i ett tidigt 
skede upptäcka offer samt ge hjälp och 
stöd till dessa, i samarbete med relevanta 
stödorganisationer. 

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att inrätta lämpliga 
mekanismer som syftar till att i ett tidigt 
skede upptäcka offer samt ge hjälp och 
stöd till dessa, i samarbete med relevanta 
stödorganisationer, däribland 
organisationer som erbjuder tjänster åt 
offer för människohandel, för mäns våld 
mot kvinnor och för olika former av 
exploatering.

Or. en

Ändringsförslag 161
Judith Sargentini

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens text Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att inrätta lämpliga 
mekanismer som syftar till att i ett tidigt 
skede upptäcka offer samt ge hjälp och 
stöd till dessa, i samarbete med relevanta 

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att inrätta lämpliga 
mekanismer som syftar till att i ett tidigt 
skede upptäcka offer samt ge hjälp och 
stöd till dessa, bland annat i form av tid 
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stödorganisationer. för eftertanke och återhämtning så att 
offren kan göra sig fria från förövarna, i 
samarbete med relevanta 
stödorganisationer. 

Or. en

Motivering

I samband med stödet till offren för människohandel bör man ta hänsyn till att övergreppen 
både har en fysisk och en psykisk sida och att offren behöver tid att återhämta sig innan de 
kan avge vittnesmål och infinna sig i rättssalen.

Ändringsförslag 162
Judith Sargentini

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

4a. När de relevanta myndigheterna i 
medlemsstaten har kunnat fastställa att en 
person är offer för människohandel ska 
medlemsstaten överväga att utfärda ett 
uppehållstillstånd i enlighet med 
bestämmelserna i rådets 
direktiv 2004/81/EG om uppehållstillstånd 
till tredjelandsmedborgare som har fallit 
offer för människohandel eller som har 
fått hjälp till olaglig invandring och vilka 
samarbetar med de behöriga 
myndigheterna.

Or. en

Motivering

Direktiv 2004/81/EG bör nämnas uttryckligen i denna artikel om stöd och skydd för offer för 
människohandel.
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Ändringsförslag 163
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska se till att det 
finns en mekanism för överlämning 
genom vilken statliga aktörer kan hänvisa 
offer för människohandel till relevanta 
stödbyråer och stödorganisationer, så att 
de kan identifieras och få den vård och 
rådgivning som de behöver. Detta innebär 
även att medlemsstaterna ska vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för personer 
som behöver internationellt skydd i 
enlighet med artiklarna 9 och 15 i rådets 
direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 
om miniminormer för när 
tredjelandsmedborgare eller statslösa 
personer skall betraktas som flyktingar 
eller som personer som av andra skäl 
behöver internationellt skydd samt om 
dessa personers rättsliga ställning och om 
innehållet i det beviljade skyddet1; 
medlemsstaterna ska även se till att de 
brottsbekämpande myndigheterna och de
nationella asylmyndigheterna samarbetar.
__________
1 EUT L 304, 30.9.2004, s. 12.

Or. en

Ändringsförslag 164
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4b (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

4b. Medlemsstaterna ska garantera 
kontinuiteten hos oberoende 
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stödorganisationer och 
tjänsteleverantörer som arbetar med offer 
för människohandel och, i samarbete med 
EU-samordnaren för kampen mot 
människohandel, uppmuntra inrättandet 
av ett EU-omfattande nätverk med 
organisationer som ger direkt hjälp och 
stöd till offren.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens text Ändringsförslag

5. De hjälp- och stödåtgärder som avses i 
punkt 2 ska ges med informerat samtycke 
och åtminstone omfatta en levnadsstandard 
som kan säkerställa offrens försörjning 
genom åtgärder som lämplig och säker 
bostad och materiellt understöd liksom 
nödvändig sjukvård, inbegripet 
psykologisk vård, rådgivning och 
information på ett språk som de kan förstå 
samt, vid behov översättning och tolkning, 
liksom tillgång till utbildning för barn. 
Medlemsstaterna ska tillgodose offer med 
särskilda behov.

5. De hjälp- och stödåtgärder som avses i 
punkterna 2 och 3 ska ges med informerat 
samtycke och omfatta permanent 
uppehållstillstånd och åtminstone en 
levnadsstandard som kan säkerställa 
offrens försörjning genom åtgärder som 
lämplig och säker bostad och materiellt 
understöd liksom nödvändig sjukvård, 
inbegripet psykologisk vård, rådgivning 
och information på ett språk som de kan 
förstå samt, vid behov översättning och 
tolkning, liksom tillgång till utbildning för 
barn. Medlemsstaterna ska tillgodose offer 
med särskilda behov.

Or. en
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Ändringsförslag 166
Anna Záborská

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens text Ändringsförslag

5. De hjälp- och stödåtgärder som avses i 
punkt 2 ska ges med informerat samtycke 
och åtminstone omfatta en levnadsstandard 
som kan säkerställa offrens försörjning 
genom åtgärder som lämplig och säker 
bostad och materiellt understöd liksom 
nödvändig sjukvård, inbegripet
psykologisk vård, rådgivning och 
information på ett språk som de kan förstå 
samt, vid behov översättning och tolkning, 
liksom tillgång till utbildning för barn. 
Medlemsstaterna ska tillgodose offer med 
särskilda behov.

5. De hjälp- och stödåtgärder som avses i 
punkt 2 ska ges med informerat samtycke 
och åtminstone omfatta en levnadsstandard 
som kan säkerställa offrens försörjning 
genom åtgärder som lämplig och säker 
bostad och materiellt understöd liksom 
nödvändig sjukvård, psykologisk vård och 
själavård, rådgivning och information på 
ett språk som de kan förstå samt, vid behov 
översättning och tolkning, liksom tillgång 
till utbildning för barn. Medlemsstaterna 
ska tillgodose offer med särskilda behov.

Or. en

Motivering

Själavård är ett av de inslag som tillsammans med övriga inslag i bestämmelsen i fråga kan 
bidra till en ökad effektivitet i hjälpen och stödet till offer för människohandel.

Ändringsförslag 167
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens text Ändringsförslag

5. De hjälp- och stödåtgärder som avses i 
punkt 2 ska ges med informerat samtycke 
och åtminstone omfatta en levnadsstandard 
som kan säkerställa offrens försörjning 
genom åtgärder som lämplig och säker 
bostad och materiellt understöd liksom 
nödvändig sjukvård, inbegripet 
psykologisk vård, rådgivning och 
information på ett språk som de kan förstå 
samt, vid behov översättning och tolkning, 

5. De hjälp- och stödåtgärder som avses i 
punkt 2 ska ges med informerat samtycke 
och åtminstone omfatta en levnadsstandard 
som kan säkerställa offrens försörjning 
genom åtgärder som lämplig och säker 
bostad och materiellt understöd liksom 
nödvändig sjukvård, inbegripet 
psykologisk vård, rådgivning och 
information på ett språk och i ett format 
som de kan förstå samt, vid behov 
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liksom tillgång till utbildning för barn. 
Medlemsstaterna ska tillgodose offer med 
särskilda behov.

översättning och tolkning, liksom tillgång 
till utbildning för barn. Medlemsstaterna 
ska tillgodose offer med särskilda behov.

Or. en

Ändringsförslag 168
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska garantera ett 
tryggt återvändandeförfarande för offer 
för människohandel både i 
mottagarstaten och i ursprungsstaten. 
Offer för människohandel bör erbjudas 
alternativ till återsändande till hemlandet 
i fall där det finns skäl att anta att ett 
återsändande skulle medföra allvarlig 
fara för de berörda personernas säkerhet 
och/eller det finns en stor risk att 
personerna på nytt faller offer för 
människohandel efter återkomsten. 

Or. en

Ändringsförslag 169
Eva-Britt Svensson

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens text Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska sörja för att offer 
för människohandel har tillgång till 
kostnadsfri juridisk rådgivning samt till 
juridiskt ombud, även när det gäller att 
söka ersättning för skada. Tillgången till 
juridiskt ombud ska vara kostnadsfri när 
offret inte har tillräckliga ekonomiska 

2. Medlemsstaterna ska sörja för att offer 
för människohandel har tillgång till 
kostnadsfri juridisk rådgivning samt till 
juridiskt ombud, även när det gäller att 
söka ersättning för skada. Tillgången till 
juridiskt ombud ska vara kostnadsfri när 
offret inte har tillräckliga ekonomiska 
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resurser. Denna punkt ska inte påverka 
tillämpningen av artikel 14.2 när offret är 
ett barn. 

resurser. Medlemsstaterna bör inrätta en 
fond för ersättning till brottsoffer ur 
vilken alla offer för människohandel kan 
få ekonomisk ersättning. De tillgångar 
som beslagtas från människohandlare bör 
överföras till denna fond. Denna punkt ska 
inte påverka tillämpningen av artikel 14.2 
när offret är ett barn. 

Or. en

Motivering

Denna ändring syftar till att utöka skyddet, hjälpen och stödet till offren.

Ändringsförslag 170
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska sörja för att offer 
för människohandel har tillgång till 
kostnadsfri juridisk rådgivning samt till 
juridiskt ombud, även när det gäller att 
söka ersättning för skada. Tillgången till 
juridiskt ombud ska vara kostnadsfri när 
offret inte har tillräckliga ekonomiska 
resurser. Denna punkt ska inte påverka 
tillämpningen av artikel 14.2 när offret är 
ett barn.

2. Medlemsstaterna ska sörja för att offer 
för människohandel har tillgång till 
kostnadsfri juridisk rådgivning samt till 
juridiskt ombud, även när det gäller att 
söka ersättning för skada. Denna punkt ska 
inte påverka tillämpningen av artikel 14.2 
när offret är ett barn.

Or. lt

Ändringsförslag 171
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens text Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska sörja för att offer 2. Medlemsstaterna ska sörja för att offer 
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för människohandel har tillgång till 
kostnadsfri juridisk rådgivning samt till 
juridiskt ombud, även när det gäller att 
söka ersättning för skada. Tillgången till 
juridiskt ombud ska vara kostnadsfri när 
offret inte har tillräckliga ekonomiska 
resurser. Denna punkt ska inte påverka 
tillämpningen av artikel 14.2 när offret är 
ett barn.

för människohandel har tillgång till 
kostnadsfri juridisk rådgivning samt till 
juridiskt ombud, även när det gäller att 
söka ersättning för skada och göra anspråk 
på löneutbetalningar som hållits inne. 
Tillgången till juridiskt ombud ska vara 
kostnadsfri när offret inte har tillräckliga 
ekonomiska resurser. Denna punkt ska inte 
påverka tillämpningen av artikel 14.2 när 
offret är ett barn.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens text Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska sörja för att offer 
för människohandel har tillgång till 
kostnadsfri juridisk rådgivning samt till 
juridiskt ombud, även när det gäller att 
söka ersättning för skada. Tillgången till 
juridiskt ombud ska vara kostnadsfri när 
offret inte har tillräckliga ekonomiska 
resurser. Denna punkt ska inte påverka 
tillämpningen av artikel 14.2 när offret är 
ett barn. 

2. Medlemsstaterna ska sörja för att offer 
för människohandel har tillgång till 
kostnadsfri juridisk rådgivning samt till 
juridiskt ombud, även när det gäller att 
söka ersättning för skada och göra anspråk 
på löneutbetalningar som hållits inne. 
Tillgången till juridiskt ombud ska vara 
kostnadsfri när offret inte har tillräckliga 
ekonomiska resurser. Denna punkt ska inte 
påverka tillämpningen av artikel 14.2 när 
offret är ett barn.

Or. en

Ändringsförslag 173
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska införa
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mekanismer som ger offer för 
människohandel ersättning, oavsett om 
behållningen av de brott som begåtts 
beslagtagits eller inte.

Or. en

Ändringsförslag 174
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens text Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar rätten till försvar 
ska medlemsstaterna, om det står i 
överensstämmelse med de grundläggande 
principerna i dess rättssystem och när så 
är lämpligt, tillåta att identiteten för ett 
offer för människohandel som agerar som 
vittne inte avslöjas.

3. Utan att det påverkar rätten till försvar 
ska medlemsstaterna vidta alla de åtgärder 
som är nödvändiga för att garantera bästa 
möjliga skydd för de offer för 
människohandel som agerar som vittnen, 
bland annat genom att utnyttja 
videokonferenser. Detta skydd bör även 
säkerställa att identiteten för ett offer för 
människohandel som agerar som vittne inte 
avslöjas.

Or. en

Ändringsförslag 175
Anna Hedh, Silvia Costa

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens text Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska sörja för att offer 
för människohandel erhåller lämpligt 
skydd, på grundval av en individuell 
riskbedömning, bland annat genom att få 
tillgång till program för vittnesskydd eller 
andra liknande åtgärder, om det är lämpligt 
och i enlighet med nationell lagstiftning 
eller nationella förfaranden.

4. Medlemsstaterna ska sörja för att offer 
för människohandel erhåller lämpligt 
skydd, på grundval av en individuell 
riskbedömning, bland annat genom att få 
tillgång till program för vittnesskydd eller 
andra liknande åtgärder, om det är lämpligt 
och i enlighet med nationell lagstiftning 
eller nationella förfaranden. 
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Medlemsstaterna ska även garantera 
skydd mot repressalier, hot och 
trakasserier riktade mot 
frivilligorganisationer som tar emot och 
stöder offer för människohandel, i 
enlighet med de grunder som anges i 
nationell lagstiftning eller nationella 
förfaranden.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens text Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska sörja för att offer 
för människohandel erhåller lämpligt 
skydd, på grundval av en individuell 
riskbedömning, bland annat genom att få 
tillgång till program för vittnesskydd eller 
andra liknande åtgärder, om det är lämpligt 
och i enlighet med nationell lagstiftning 
eller nationella förfaranden.

4. Medlemsstaterna ska sörja för att offer 
för människohandel erhåller lämpligt 
skydd, på grundval av en individuell 
riskbedömning, bland annat genom att få 
tillgång till program för vittnesskydd eller 
andra liknande åtgärder, om det är lämpligt 
och i enlighet med nationell lagstiftning 
eller nationella förfaranden. I den 
individuella riskbedömningen bör man 
beakta en situation som offret befinner sig 
i och som kan göra offret extra utsatt, 
även på grund av kön, graviditet, 
hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller 
invandringsstatus.

Or. en
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Ändringsförslag 177
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens text Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska sörja för att offer 
för människohandel erhåller lämpligt 
skydd, på grundval av en individuell 
riskbedömning, bland annat genom att få 
tillgång till program för vittnesskydd eller 
andra liknande åtgärder, om det är lämpligt 
och i enlighet med nationell lagstiftning 
eller nationella förfaranden. 

4. Medlemsstaterna ska sörja för att offer 
för människohandel erhåller lämpligt 
skydd, på grundval av en individuell 
riskbedömning, bland annat genom att få 
tillgång till program för vittnesskydd eller 
andra liknande åtgärder, om det är lämpligt 
och i enlighet med nationell lagstiftning 
eller nationella förfaranden. I den 
individuella riskbedömningen bör man 
beakta en situation som offret befinner sig 
i och som kan göra personen i fråga extra 
utsatt, även på grund av kön, graviditet, 
hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller 
invandringsstatus.

Or. en

Ändringsförslag 178
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. Barn som är offer för människohandel 
ska ges hjälp, stöd och skydd med 
beaktande av barnets bästa. 

1. Barn som är offer för människohandel 
ska ges hjälp, stöd och skydd med 
beaktande av barnets bästa. 
Medlemsstaterna ska samarbeta nära med 
organisationer från det civila samhället, 
däribland organisationer som erbjuder 
tjänster åt offer för människohandel, för 
mäns våld mot kvinnor och för olika 
former av exploatering, inklusive sexuell 
exploatering.

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. Barn som är offer för människohandel 
ska ges hjälp, stöd och skydd med 
beaktande av barnets bästa.

1. Barn som är offer för människohandel 
ska ges hjälp, stöd och skydd med 
beaktande av barnets bästa. 
Medlemsstaterna ska samarbeta nära med 
organisationer från det civila samhället, 
däribland organisationer som erbjuder 
tjänster åt offer för människohandel, för 
mäns våld mot kvinnor och för olika 
former av exploatering, inklusive sexuell 
exploatering.

Or. en

Ändringsförslag 180
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. Barn som är offer för människohandel 
ska ges hjälp, stöd och skydd med 
beaktande av barnets bästa.

1. Barn som är offer för människohandel 
ska ges hjälp, stöd och skydd med 
beaktande av barnets bästa och med 
respekt för internationella 
människorättsnormer. 

Or. en



AM\823510SV.doc 89/114 PE445.701v01-00

SV

Ändringsförslag 181
Salvatore Iacolino

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska vid behov utse 
ett kulturombud och en socialarbetare i 
syfte att inleda ett lämpligt stödprogram 
som skräddarsys efter offrets personliga 
situation.

Or. it

Motivering

Kulturombud och socialarbetare gör att man kan överbrygga eventuella kulturella barriärer 
som uppstår för att offret har annat ursprung med andra sociala och kulturella traditioner.

Ändringsförslag 182
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att de 
särskilda åtgärder för att på kort och lång 
sikt bistå och stödja barn som är offer för 
människohandel i deras fysiska och 
psykosociala återhämtning genomförs efter 
en individuell bedömning av varje enskilt 
barns särskilda omständigheter, med 
beaktande av barnets synpunkter, behov 
och problem.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att de 
särskilda åtgärder för att på kort och lång 
sikt skydda, bistå och stödja barn som är 
offer för människohandel i deras fysiska 
och psykosociala återhämtning genomförs 
efter en individuell bedömning av varje 
enskilt barns särskilda omständigheter, 
med beaktande av barnets synpunkter, 
behov och problem. Medlemsstaterna ska 
utse en vårdnadshavare och ett juridiskt 
ombud för ett barn som är offer för 
människohandel när barnet har 
identifierats av myndigheterna och man 
på grundval av nationell lagstiftning 
kunnat fastställa att personerna med 
föräldraansvar inte kan företräda barnet 
på grund av en intressekonflikt mellan 
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dem och barnet, eller när barnet saknar 
medföljande vuxen eller har skilts från 
sin familj.

Or. en

Ändringsförslag 183
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att de 
särskilda åtgärder för att på kort och lång 
sikt bistå och stödja barn som är offer för 
människohandel i deras fysiska och 
psykosociala återhämtning genomförs efter 
en individuell bedömning av varje enskilt 
barns särskilda omständigheter, med 
beaktande av barnets synpunkter, behov 
och problem.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att de 
särskilda åtgärder för att på kort och lång 
sikt skydda, och psykiskt och medicinskt 
samt med rättsliga medel bistå, och stödja 
barn som är offer för människohandel i 
deras fysiska och psykosociala 
återhämtning genomförs efter en 
individuell bedömning av varje enskilt 
barns särskilda omständigheter, med 
beaktande av barnets synpunkter, behov 
och problem.

Or. lt

Ändringsförslag 184
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
särskilda hjälp- och stödinsatser erbjuds 
barn som är offer för olaglig adoption.

Or. en
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Ändringsförslag 185
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder, när
så är lämpligt och möjligt, för att ge hjälp 
och stöd till familjen till det barn som är 
offer för människohandel, när familjen 
befinner sig på medlemsstatens territorium. 
Framför allt ska medlemsstaterna, där det 
är lämpligt och möjligt, tillämpa artikel 4 i 
rådets rambeslut 2001/220/RIF på den 
familjen.

2. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder, 
närhelst så är möjligt, för att ge hjälp och 
stöd till familjen till det barn som är offer 
för människohandel, när familjen befinner 
sig på medlemsstatens territorium. Framför 
allt ska medlemsstaterna, där det är 
lämpligt och möjligt, tillämpa artikel 4 i 
rådets rambeslut 2001/220/RIF på den 
familjen.

Or. it

Motivering

Genom denna ändring förstärks bestämmelsen som är till för att stödja och ge nödvändig 
hjälp till barn som är offer för människohandel och deras familjer, så att man garanterar 
största möjliga stöd till de mest utsatta offren.

Ändringsförslag 186
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

2a. I fall med barn som saknar 
medföljande vuxen eller skilts från sin 
familj ska åtgärder vidtas i syfte att få till 
stånd en varaktig lösning för barnet där 
man först och främst ser till barnets bästa 
och även inkluderar alla nödvändiga 
rättssäkerhetsgarantier. Varaktiga 
lösningar kan omfatta integration i 
värdsamhället, återförening med familjen 
i en annan medlemsstat eller i ett 
tredjeland eller återvändande och 
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återintegration med barnets familj i 
ursprungslandet. Integration i 
värdsamhället kan innebära att barnet 
hänvisas till de behöriga nationella 
asylmyndigheterna för barn som är offer 
för människohandel och som behöver 
internationellt skydd.

Or. en

Ändringsförslag 187
Lívia Járóka

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

2a. När familjen inte befinner sig på 
medlemsstatens territorium ska 
medlemsstaten hjälpa barnet att 
återvända och återförenas med sin familj, 
alternativt återförenas med sin familj i en 
annan medlemsstat eller i ett tredjeland, 
om detta är bäst för barnet och det inte 
riskerar att på nytt falla offer för 
människohandel; i de fall där ingen av 
dessa lösningar är möjlig eller bäst för 
barnet ska medlemsstaten få till stånd en 
varaktig lösning för barnets bästa, 
exempelvis genom hänvisning till de 
behöriga nationella asylmyndigheterna 
för barn som är offer för människohandel 
och som behöver internationellt skydd.

Or. en
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Ändringsförslag 188
Salvatore Iacolino

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska, bland annat i 
samarbete med frivilligorganisationer, 
regeringsorgan och internationella 
organisationer, anta stödprogram för att 
där så är möjligt främja offrens frivilliga 
återvändande och återintegration i sitt 
ursprungsland.

Or. it

Motivering

Att ett offer återvänder till sitt ursprungsland för återintegration bör ske när 
säkerhetsvillkoren så tillåter. Det måste ske helt frivilligt och ligga i offrets intresse.

Ändringsförslag 189
Elena Oana Antonescu

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att de 
rättsliga myndigheterna i samband med 
brottsutredningar och straffrättsliga 
förfaranden utser en särskild företrädare för 
det barn som är offer för människohandel 
när, enligt den nationella lagstiftningen, 
personerna med föräldraansvar inte kan 
företräda barnet på grund av en 
intressekonflikt mellan dem och barnet, när 
det inte finns någon medföljande vuxen 
eller om barnet skilts från sin familj.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att de 
rättsliga myndigheterna i samband med 
brottsutredningar och straffrättsliga 
förfaranden utser en särskild företrädare för 
det barn som är offer för människohandel 
när, enligt den nationella lagstiftningen, 
personerna med föräldraansvar inte kan 
företräda barnet på grund av en 
intressekonflikt mellan dem och barnet, när 
det inte finns någon medföljande vuxen 
eller om barnet skilts från sin familj.

Den särskilde företrädare som utses ska 
ge råd till och skydda barnet och se till att 
man vid alla beslut ser till barnets bästa 
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samt vid behov utöva sin rättskapacitet å 
barnets vägnar. 
Den särskilde företrädaren bör höras och 
informeras om alla åtgärder som rör 
barnet. Företrädaren bör ha erforderliga 
sakkunskaper för att kunna säkerställa att 
barnets intressen tillvaratas och att 
barnets rättsliga, sociala, hälsorelaterade, 
psykiska, materiella och 
utbildningsmässiga behov tillgodoses på 
lämpligt sätt. 

Or. en

Motivering

Rollen och kvalifikationerna för den särskilde företrädare som utses bör klargöras.

Ändringsförslag 190
Mary Honeyball

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 – led b

Kommissionens text Ändringsförslag

b) Att barnet, vid behov, förhörs i lokaler 
som utformats eller ställts i ordning för 
detta ändamål.

b) Att barnet, vid behov, förhörs i lokaler 
som utformats eller ställts i ordning för 
detta ändamål och där barnet känner sig 
tryggt.

Or. en

Motivering

Ändringen syftar till att stärka skyddet för barnet.
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Ändringsförslag 191
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 – led c

Kommissionens text Ändringsförslag

c) Att barnet, vid behov, förhörs av eller 
genom yrkeskunniga personer som är 
särskilt utbildade för detta ändamål.

c) Att barnet, vid behov, förhörs av eller 
genom yrkeskunniga personer som är 
särskilt utbildade för detta ändamål, bland 
annat på områdena mänskliga rättigheter, 
kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Or. en

Ändringsförslag 192
Salvatore Iacolino

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Att barnet får åtföljas av sitt juridiska 
ombud eller, om så är lämpligt, av en 
vuxen som han eller hon själv har valt, 
såvida det inte föreligger ett motiverat 
beslut som fastställer något annat med 
avseende på den personen.

f) Att barnet får åtföljas av sitt juridiska 
ombud och/eller av en vårdnadshavare 
som de behöriga sociala myndigheterna 
särskilt utsett, och/eller, om så är lämpligt, 
av en vuxen som han eller hon själv har 
valt, såvida det inte föreligger ett motiverat 
beslut som fastställer något annat med 
avseende på den personen.

Or. it

Motivering

De tre olika möjligheterna, ombud, vårdnadshavare eller självvald vuxen, utgör alternativ 
som kan vara lämpliga på olika sätt. Alla eller en av dessa personers närvaro, beroende på 
barnets vilja, bör finnas som valmöjlighet för att man så långt som möjligt ska garantera att 
barnets intressen tillvaratas.
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Ändringsförslag 193
Mary Honeyball

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 – led f

Kommissionens text Ändringsförslag

f) Att barnet får åtföljas av sitt juridiska 
ombud eller, om så är lämpligt, av en 
vuxen som han eller hon själv har valt, 
såvida det inte föreligger ett motiverat 
beslut som fastställer något annat med 
avseende på den personen. 

f) Att barnet bör åtföljas av den 
vårdnadshavare som utsetts åt barnet
eller, om så är lämpligt, av en vuxen som 
han eller hon själv har valt, såvida det inte 
föreligger ett motiverat beslut som 
fastställer något annat med avseende på 
den personen.

Or. en

Motivering

Ändringen syftar till att stärka skyddet för barnet.

Ändringsförslag 194
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska eftersträva att 
minska den efterfrågan som ligger till 
grund för alla former av utnyttjande som är 
relaterade till människohandel.

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
rättsliga och administrativa åtgärder samt 
utbildnings- och 
yrkesutbildningsåtgärder, även vad avser 
jämställdhetsfrågor, och andra 
nödvändiga åtgärder för att minska den 
efterfrågan som ligger till grund för alla 
former av utnyttjande som är relaterade till 
människohandel.

Or. lt
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Ändringsförslag 195
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska eftersträva att 
minska den efterfrågan som ligger till 
grund för alla former av utnyttjande som är 
relaterade till människohandel. 

1. Medlemsstaterna ska eftersträva att 
minska och sätta stopp för den efterfrågan 
som ligger till grund för alla former av 
utnyttjande som är relaterade till 
människohandel. 

Or. en

Ändringsförslag 196
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska eftersträva att 
minska den efterfrågan som ligger till 
grund för alla former av utnyttjande som är 
relaterade till människohandel.

1. Medlemsstaterna ska göra sitt yttersta 
för att minska den efterfrågan som ligger 
till grund för alla former av utnyttjande 
som är relaterade till människohandel.

Or. en

Ändringsförslag 197
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens text Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder, till exempel 
informationskampanjer och kampanjer för 
att öka medvetenheten samt forsknings-
och utbildningsprogram, när så är lämpligt 
i samarbete med det civila samhällets 

2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder, till exempel 
informationskampanjer och kampanjer för 
att öka medvetenheten samt forsknings-
och utbildningsprogram, när så är lämpligt 
i samarbete med det civila samhällets 
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organisationer, i syfte att öka 
medvetenheten och minska risken för att 
människor, särskilt barn, faller offer för 
människohandel.

organisationer, i syfte att öka 
medvetenheten och minska risken för att 
människor, särskilt barn, faller offer för 
människohandel. EU ska ta liknande 
initiativ i tredjeländer för att öka 
medvetenheten om människohandel.

Or. en

Ändringsförslag 198
Anna Záborská

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens text Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder, till exempel 
informationskampanjer och kampanjer för 
att öka medvetenheten samt forsknings-
och utbildningsprogram, när så är lämpligt 
i samarbete med det civila samhällets 
organisationer, i syfte att öka 
medvetenheten och minska risken för att 
människor, särskilt barn, faller offer för 
människohandel.

2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder, till exempel 
informationskampanjer och kampanjer för 
att öka medvetenheten samt forsknings-
och utbildningsprogram, när så är lämpligt 
i samarbete med det civila samhällets 
organisationer och andra berörda parter, i 
syfte att öka medvetenheten och minska 
risken för att människor, särskilt barn, 
faller offer för människohandel.

Or. en

Motivering

Det är tillrådligt att införa en mer inkluderande och mindre snäv ordalydelse för att låta så 
många berörda parter som möjligt omfattas av bestämmelsen.

Ändringsförslag 199
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens text Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder, till exempel 

2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder, till exempel 
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informationskampanjer och kampanjer för 
att öka medvetenheten samt forsknings-
och utbildningsprogram, när så är lämpligt 
i samarbete med det civila samhällets 
organisationer, i syfte att öka 
medvetenheten och minska risken för att 
människor, särskilt barn, faller offer för 
människohandel.

informationskampanjer och kampanjer för 
att öka medvetenheten samt forsknings-
och utbildningsprogram, när så är lämpligt 
i samarbete med det civila samhällets 
organisationer, i syfte att öka 
medvetenheten och minska risken för att 
människor, särskilt barn och kvinnor, faller 
offer för människohandel.

Or. en

Ändringsförslag 200
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

2a. Som en del av utvidgningspolitiken är 
det mycket viktigt att vidta förebyggande 
åtgärder genom kampanjer för att öka 
medvetenheten, riktade till potentiella 
offer, och att stärka det civila samhället, 
då potentiella kandidatländer och 
kandidatländer i många fall utgör offrens 
ursprungs-, transit- eller destinationsland, 
och därmed bör EU och dess 
medlemsstater inrikta sig på sådana 
åtgärder.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder 
för att ge kvinnor större makt över sig 
själva, så att de blir mindre sårbara och 
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risken minskar för att de faller offer för 
människohandel.

Or. en

Ändringsförslag 202
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska främja regelbunden 
utbildning för tjänstemän som sannolikt 
kommer i kontakt med offer och potentiella 
offer, däribland poliser ute på fältet, 
gränskontrolltjänstemän, yrkesinspektörer, 
hälso- och sjukvårdspersonal och
konsulatpersonal, så att de kan identifiera 
och hantera offer och potentiella offer för 
människohandel.

3. Medlemsstaterna ska främja regelbunden 
utbildning för tjänstemän som sannolikt 
kommer i kontakt med offer och potentiella 
offer för människohandel, däribland 
poliser, gränskontrolltjänstemän och 
tjänstemän med ansvar för 
invandringsfrågor, åklagare, advokater, 
domare och övrig personal inom 
domstolsväsendet, yrkesinspektörer, 
socialvårds-, barnomsorgs- och 
sjukvårdspersonal samt konsulatpersonal –
denna utbildning kan beroende på lokala 
förhållanden omfatta även andra grupper 
av tjänstemän – så att de kan identifiera 
och hantera offer och potentiella offer för 
människohandel.

Or. lt

Ändringsförslag 203
Salvatore Iacolino

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska främja regelbunden 
utbildning för tjänstemän som sannolikt 
kommer i kontakt med offer och potentiella 
offer, däribland poliser ute på fältet, 

3. Medlemsstaterna ska främja regelbunden 
utbildning för tjänstemän som sannolikt 
kommer i kontakt med offer och potentiella 
offer, däribland poliser ute på fältet, 
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gränskontrolltjänstemän, yrkesinspektörer, 
hälso- och sjukvårdspersonal och 
konsulatpersonal, så att de kan identifiera 
och hantera offer och potentiella offer för 
människohandel.

gränskontrolltjänstemän, yrkesinspektörer, 
hälso- och sjukvårdspersonal och 
konsulatpersonal, så att de kan identifiera 
och hantera offer och potentiella offer för 
människohandel, och även ge sådan 
utbildning till tolkar, om deras insatser 
behövs.

Or. it

Motivering

Med tanke på brottets gränsöverskridande karaktär är det ytterst troligt att offren är personer 
som inte kan uttrycka sig på språket i den medlemsstat där brottet utreds. Lämplig utbildning 
av tolkar tycks därför i linje med behovet av att se till att berörda yrkesgrupper (polis, 
domare, diplomater och sjukvårdspersonal) får särskild utbildning i ämnet.

Ändringsförslag 204
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens text Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska främja regelbunden 
utbildning för tjänstemän som sannolikt 
kommer i kontakt med offer och potentiella 
offer, däribland poliser ute på fältet, 
gränskontrolltjänstemän, yrkesinspektörer, 
hälso- och sjukvårdspersonal och 
konsulatpersonal, så att de kan identifiera 
och hantera offer och potentiella offer för 
människohandel.

3. Medlemsstaterna ska främja regelbunden 
utbildning på områdena mänskliga 
rättigheter, kvinnors rättigheter och 
jämställdhet för tjänstemän som sannolikt 
kommer i kontakt med offer och potentiella 
offer, däribland poliser ute på fältet, 
gränskontrolltjänstemän, yrkesinspektörer, 
hälso- och sjukvårdspersonal och 
konsulatpersonal, så att de kan identifiera 
och hantera offer och potentiella offer för 
människohandel.

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens text Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska främja regelbunden 
utbildning för tjänstemän som sannolikt 
kommer i kontakt med offer och potentiella 
offer, däribland poliser ute på fältet, 
gränskontrolltjänstemän, yrkesinspektörer, 
hälso- och sjukvårdspersonal och 
konsulatpersonal, så att de kan identifiera 
och hantera offer och potentiella offer för 
människohandel.

3. Medlemsstaterna ska främja regelbunden 
utbildning för tjänstemän som sannolikt 
kommer i kontakt med offer och potentiella 
offer, däribland poliser ute på fältet, 
gränskontrolltjänstemän, yrkesinspektörer, 
hälso- och sjukvårdspersonal och 
konsulatpersonal, så att deras kunskaper 
om jämställdhet ökar och de kan 
identifiera och hantera offer och potentiella 
offer för människohandel.

Or. en

Ändringsförslag 206
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder 
för att stärka samarbetet och 
samordningen mellan de behöriga statliga 
myndigheterna vad avser insamling av 
information, informationsutbyte och 
utbyte av bästa metoder och uppmuntra 
delaktighet från det civila samhällets sida.

Or. en
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Ändringsförslag 207
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens text Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska överväga att vidta 
åtgärder för att straffbelägga användning 
av tjänster som omfattas av någon av de 
former av utnyttjande som avses i 
artikel 2, när denna användning sker med 
vetskap om att personen i fråga är offer 
för ett brott som avses i artikel 2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 208
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens text Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska överväga att vidta 
åtgärder för att straffbelägga användning 
av tjänster som omfattas av någon av de 
former av utnyttjande som avses i artikel 2, 
när denna användning sker med vetskap 
om att personen i fråga är offer för ett brott 
som avses i artikel 2.

4. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att straffbelägga användning av tjänster 
som omfattas av någon av de former av 
utnyttjande som avses i artikel 2, när denna 
användning sker med vetskap om att 
personen i fråga är offer för ett brott som 
avses i artikel 2, utom i fall där kunden 
hjälpte offren, eller där användningen av
tjänsten betingades av en konkret fara för 
användarnas liv eller av humanitära skäl, 
eller där en person utsattes för starkt 
tvång att använda tjänsterna, eller där 
kunden hjälpte till att identifiera och 
rädda offret.

Or. en
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Ändringsförslag 209
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens text Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska överväga att vidta 
åtgärder för att straffbelägga användning 
av tjänster som omfattas av någon av de 
former av utnyttjande som avses i artikel 2, 
när denna användning sker med vetskap 
om att personen i fråga är offer för ett brott 
som avses i artikel 2.

4. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att straffbelägga användning av tjänster 
som omfattas av någon av de former av 
utnyttjande som avses i artikel 2, när denna 
användning sker med vetskap om att 
personen i fråga är offer för ett brott som 
avses i artikel 2.

Or. en

Ändringsförslag 210
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens text Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska överväga att vidta 
åtgärder för att straffbelägga användning 
av tjänster som omfattas av någon av de 
former av utnyttjande som avses i artikel 2, 
när denna användning sker med vetskap 
om att personen i fråga är offer för ett brott 
som avses i artikel 2. 

4. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att straffbelägga användning av tjänster 
som omfattas av någon av de former av 
utnyttjande som avses i artikel 2, när denna 
användning sker med vetskap om att 
personen i fråga är offer för ett brott som 
avses i artikel 2. När det gäller sexuell 
exploatering specifikt ska 
medlemsstaterna straffbelägga 
användning av tjänster som innebär 
utnyttjande, oavsett om den sker med 
vetskap om att personen i fråga är offer 
för människohandel eller inte.

Or. en
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Ändringsförslag 211
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska överväga att vidta 
åtgärder för att straffbelägga användning 
av tjänster som omfattas av någon av de 
former av utnyttjande som avses i artikel 2, 
när denna användning sker med vetskap 
om att personen i fråga är offer för ett brott 
som avses i artikel 2.

4. Medlemsstaterna ska vidta rättsliga och 
andra åtgärder för att straffbelägga 
användning av tjänster som omfattas av 
någon av de former av utnyttjande som 
avses i artikel 2, när denna användning 
sker med vetskap om att personen i fråga är 
offer för ett brott som avses i artikel 2.

Or. lt

Ändringsförslag 212
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens text Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska överväga att vidta 
åtgärder för att straffbelägga användning 
av tjänster som omfattas av någon av de 
former av utnyttjande som avses i artikel 2, 
när denna användning sker med vetskap 
om att personen i fråga är offer för ett brott 
som avses i artikel 2.

4. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att straffbelägga användning av tjänster 
som omfattas av någon av de former av 
utnyttjande som avses i artikel 2, när denna 
användning sker med vetskap om att 
personen i fråga är offer för ett brott som 
avses i artikel 2.

Or. en

Motivering

En kriminalisering av användare av tjänster som ”erbjuds” av offren för människohandel, 
när användningen sker med vetskap om att personen i fråga är offer för människohandel, 
skulle kunna bidra till att förebygga människohandel.
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Ändringsförslag 213
Anna Záborská

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens text Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska överväga att vidta 
åtgärder för att straffbelägga användning 
av tjänster som omfattas av någon av de 
former av utnyttjande som avses i artikel 2, 
när denna användning sker med vetskap 
om att personen i fråga är offer för ett brott 
som avses i artikel 2.

4. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att straffbelägga användning av tjänster 
som omfattas av någon av de former av 
utnyttjande som avses i artikel 2, när denna 
användning sker med vetskap om att 
personen i fråga är offer för ett brott som 
avses i artikel 2.

Or. en

Motivering

Allvaret i den handling som nämns i den del av bestämmelsen som ändras motiverar 
påföljder.

Ändringsförslag 214
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

4a. Om användningen av tjänsten 
betingades av en konkret fara för 
användarnas liv, eller tjänsten användes 
av humanitära skäl som hjälp till offret, 
eller en person utsattes för starkt tvång att 
använda tjänsterna, behövs en 
utvärdering från fall till fall för att det ska 
kunna fastställas om påföljder är 
tillämpliga.

Or. en
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Ändringsförslag 215
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska inrätta en 
kostnadsfria och flerspråkiga 
telefonjourer – eller stödja befintliga 
sådana – med ett och samma 
telefonnummer i hela Europa, i syfte att 
kunna ge offren ett första stöd. 
Medlemsstaterna bör även överväga att ge 
personer utanför EU möjlighet att 
använda sig av dessa kostnadsfria 
telefonjourer.

Or. en

Ändringsförslag 216
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna bör samordna och 
samarbeta kring åtgärderna på området 
gränsöverskridande brottslighet på ett sätt 
som gynnar förebyggandet av brott. 
Informationsutbyte, utbyte av bästa 
metoder och en fortlöpande öppen dialog 
mellan olika brottsbekämpande organ är 
positiva åtgärder som bidrar till att 
förebygga människohandel. 

Or. en
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Ändringsförslag 217
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

4a. EU bör uppmuntra ökad 
överensstämmelse mellan straffrätt och 
arbetsrätt i syfte att minska efterfrågan på 
varor och tjänster som är ett resultat av 
tvångsarbete. Det bör finnas en balans 
mellan påföljder mot skrupelfria 
arbetsgivare, å ena sidan, och 
förebyggande åtgärder som syftar till att 
bringa verksamheten i överensstämmelse 
med lagstiftningen, å andra sidan.

Or. en

Motivering

Tvångsarbete och exploatering inom EU blir ett allt större problem som medlemsstaterna 
måste ta itu med.

Ändringsförslag 218
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

4a. I syfte att hindra människohandlarnas 
verksamhet och ställa dem till svars för 
sina handlingar ska medlemsstaterna 
eftersträva en ökad kvalitet i de åtgärder 
som deras rättsväsenden vidtar mot 
människohandel.

Or. en
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Ändringsförslag 219
Anna Hedh, Silvia Costa

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens text Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att inrätta nationella 
rapportörer eller motsvarande mekanismer. 
Uppgifterna för dessa mekanismer ska 
omfatta bedömningar av hur 
människohandeln utvecklas, mätning av 
resultaten av åtgärder för att bekämpa 
människohandel och rapportering till de 
berörda nationella myndigheterna.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att inrätta 
oberoende nationella rapportörer eller 
motsvarande mekanismer. Uppgifterna för 
dessa mekanismer ska omfatta insamling 
av jämförbar statistik, bedömningar av hur 
människohandeln utvecklas och av 
befintliga skydds- och hjälpmekanismer, i 
nära samarbete med socialt engagerade 
aktörer samt erkända och aktiva 
frivilligorganisationer på området, 
mätning av resultaten av åtgärder för att 
bekämpa människohandel och minst en 
gång per år rapportering till de berörda 
nationella myndigheterna och 
EU-samordnaren för kampen mot 
människohandel.

Or. en

Ändringsförslag 220
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens text Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att inrätta nationella 
rapportörer eller motsvarande mekanismer. 
Uppgifterna för dessa mekanismer ska 
omfatta bedömningar av hur 
människohandeln utvecklas, mätning av 
resultaten av åtgärder för att bekämpa 
människohandel och rapportering till de 
berörda nationella myndigheterna.

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att inrätta nationella 
rapportörer eller motsvarande mekanismer. 
Uppgifterna för dessa mekanismer ska 
omfatta bedömningar av hur 
människohandeln utvecklas, mätning av 
resultaten av åtgärder för att bekämpa 
människohandel och rapportering till de 
berörda nationella myndigheterna.
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EU-samordnaren för kampen mot 
människohandel, inrättad inom 
generaldirektoratet för rättvisa, frihet och 
säkerhet, ska samarbeta med nationella 
rapportörer eller motsvarande 
mekanismer och garantera samarbetet 
mellan medlemsstaterna, EU:s 
institutioner, Frontex, Europol, Interpol, 
icke-statliga organisationer och andra 
berörda aktörer av betydelse i kampen 
mot människohandel.

Or. en

Motivering

EU skulle ha stor nytta av en EU-samordnare för kampen mot människohandel som skulle 
bidra till ett närmare samarbete mellan medlemsstaterna och rapportera till EU:s 
institutioner. Denne samordnare bör emellertid inte vara ett separat organ utan inrättas inom 
generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet så att man undviker ytterligare 
administrativa bördor och kostnader.

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens text Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att inrätta nationella 
rapportörer eller motsvarande mekanismer. 
Uppgifterna för dessa mekanismer ska 
omfatta bedömningar av hur 
människohandeln utvecklas, mätning av 
resultaten av åtgärder för att bekämpa 
människohandel och rapportering till de
berörda nationella myndigheterna. 

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att inrätta nationella 
rapportörer eller motsvarande mekanismer. 
Uppgifterna för dessa mekanismer ska, 
under medverkan av organisationer från 
det civila samhället, omfatta bedömningar 
av hur människohandeln utvecklas, 
mätning av resultaten av åtgärder för att 
bekämpa människohandel och rapportering 
till berörda nationella myndigheter och 
EU-myndigheter. De nationella 
rapportörerna bör vara politiskt 
oberoende och inte bundna till något 
politiskt parti samt ha tillgång till 
tillräckliga ekonomiska resurser.
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Or. en

Ändringsförslag 222
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens text Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att inrätta nationella 
rapportörer eller motsvarande mekanismer. 
Uppgifterna för dessa mekanismer ska 
omfatta bedömningar av hur 
människohandeln utvecklas, mätning av 
resultaten av åtgärder för att bekämpa 
människohandel och rapportering till de
berörda nationella myndigheterna. 

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att inrätta nationella 
rapportörer eller motsvarande mekanismer. 
Uppgifterna för dessa mekanismer ska 
omfatta bedömningar av hur 
människohandeln utvecklas, mätning av 
resultaten av åtgärder för att bekämpa 
människohandel och rapportering till 
berörda nationella myndigheter och 
EU-myndigheter. De nationella 
rapportörerna bör vara politiskt 
oberoende och inte bundna till något 
politiskt parti samt ha tillgång till 
tillräckliga ekonomiska resurser.

Or. en

Ändringsförslag 223
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens text Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att inrätta nationella 
rapportörer eller motsvarande mekanismer. 
Uppgifterna för dessa mekanismer ska 
omfatta bedömningar av hur 
människohandeln utvecklas, mätning av 
resultaten av åtgärder för att bekämpa 
människohandel och rapportering till de
berörda nationella myndigheterna.

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att inrätta nationella 
rapportörer eller motsvarande mekanismer. 
Uppgifterna för dessa mekanismer ska 
omfatta bedömningar av hur 
människohandeln utvecklas, mätning och 
övervakning av resultaten av åtgärder för 
att bekämpa människohandel och 
rapportering till berörda nationella 



PE445.701v01-00 112/114 AM\823510SV.doc

SV

myndigheter och EU-myndigheter. 

Or. en

Ändringsförslag 224
Anna Hedh, Silvia Costa

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

Den information som samlas in ska 
översändas till EU-samordnaren för 
kampen mot människohandel, Eurojust, 
Europol och Frontex. Utifrån den 
informationen och all annan tillgänglig 
information ska EU-samordnaren för 
kampen mot människohandel, i samarbete 
med Eurojust, Europol, Frontex, berörda 
socialt engagerade aktörer och erkända 
och aktiva frivilligorganisationer, 
utarbeta en årsrapport om den aktuella 
situationen för människohandeln. 
Rapporten ska läggas fram för 
Europaparlamentet, de nationella 
parlamenten, kommissionen och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 225
Judith Sargentini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

Den information som samlas in ska 
översändas till EU-samordnaren för 
kampen mot människohandel, 
Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter, Eurojust, 
Europol, Europeiska stödkontoret för 
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asylfrågor och Frontex. Utifrån den 
informationen och all annan tillgänglig 
information ska EU-samordnaren för 
kampen mot människohandel, i samarbete 
med Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter, Eurojust, 
Europol, Europeiska stödkontoret för 
asylfrågor och Frontex, utarbeta en 
årsrapport om den aktuella situationen 
för människohandeln. Rapporten ska 
läggas fram för Europaparlamentet, de 
nationella parlamenten, kommissionen 
och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 226
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

Artikel 16a
EU-samordnaren för kampen mot 
människohandel
1. Den rättsliga ramen för 
EU-samordnaren för kampen mot 
människohandel ska upprättas under 
överinseende av kommissionsledamoten 
med ansvar för inrikes frågor. 
2. EU-samordnaren för kampen mot 
människohandel ska ansvara för att se till 
att man både i de olika medlemsstaterna 
och på EU-nivå har ett enhetligt sätt att 
närma sig frågor som rör 
människohandel, och ska även samordna 
de nationella rapportörernas arbete, 
tillhandahålla en harmoniserad 
övervakning och rapportera till 
EU-institutionerna. EU-samordnaren för 
kampen mot människohandel ska ge alla 
EU-institutioner och EU-organ råd, 
antingen på eget initiativ eller inom 
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ramen för samråd, i alla frågor som rör 
människohandel.
3. Denna artikel ska träda i kraft fem år 
efter den dag då direktivet offentliggjordes 
i Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 227
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

Artikel 16a
Som en del av utvidgningspolitiken är det 
polisiära och rättsliga samarbetet ett 
mycket viktigt inslag för verkningsfulla 
EU-insatser mot människohandel. 
Medlemsstaterna och EU-samordnaren 
för kampen mot människohandel bör, i 
syfte att uppnå en konsekvent lagstiftning, 
se till att EU:s politik antas korrekt och på 
samma sätt i potentiella kandidatländer 
och kandidatländer i enlighet med detta 
direktiv. Kampen mot människohandel 
kan röna framgång endast om regeringar, 
byråer och organisationer på lokal, 
regional, nationell och internationell nivå 
samarbetar.

Or. en


