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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите и 
за отмяна на Рамково решение 2002/629/ПВР
(COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета 
(COM(2010)0095),

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 82, параграф 2 и член 83, параграф 1 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението 
му е представено от Комисията (C7 0087/2010),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид обоснованите становища, изпратени на неговия председател от 
националните парламенти, относно съвместимостта на проекта с принципа на 
субсидиарност,

– като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно 
предложеното правно основание,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите, 

– като взе предвид член 55 и член 37 от своя Правилник,

– като взе предвид съвместните разисквания на комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи и комисията по правата на жените и равенството 
между половете съгласно член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и комисията по правата на жените и равенството между половете 
(A7-0000/2010),

1. приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета, на Комисията и на националните парламенти.
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Изменение 1

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 82, параграф 2 и 
член 83, параграф 1 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 79, параграф 2, 
член 82, параграф 2 и член 83, параграф 
1 от него,

Or. en

Обосновка

Добавянето на позоваването на член 79 се оправдава от необходимостта за 
съвместимост с Договорите.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С настоящата директива се 
възприема интегриран и цялостен 
подход към борбата с трафика на хора. 
Директивата има за свои главни цели 
по-сериозно предотвратяване, съдебно 
преследване и защита на правата на 
жертвите на трафик. Децата са по-
уязвими и следователно съществува по-
голям риск те да станат жертви на 
трафика на хора. При прилагане на 
разпоредбите на настоящата директива 
следва да се обръща първостепенно 
внимание на висшия интерес на детето в 
съответствие с Хартата на основните 
права на Европейския съюз и 
Конвенцията на Обединените нации за 
правата на детето.

(3) С настоящата директива се 
възприема интегриран и цялостен 
подход към борбата с трафика на хора и 
той следва да се прилага в 
светлината на Директива 2004/81/ЕО 
на Съвета от 29 април 2004 година за 
издаване на разрешение за пребиваване 
на граждани на трети страни, които 
са жертви на трафик на хора или са 
били обект на помощ за незаконна 
имиграция и които сътрудничат с 
компетентните органи1 и Директива 
2009/52/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 18 юни 2009 година за 
предвиждане на минимални 
стандарти за санкциите и мерките 
срещу работодатели на незаконно 
пребиваващи граждани на трета 
държава2. Директивата има за свои 
главни цели по-сериозно 
предотвратяване, съдебно преследване и 
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защита на правата на жертвите на 
трафик. Децата са по-уязвими и 
следователно съществува по-голям риск 
те да станат жертви на трафика на хора. 
При прилагане на разпоредбите на 
настоящата директива следва да се 
обръща първостепенно внимание на 
висшия интерес на детето в 
съответствие с Хартата на основните 
права на Европейския съюз и 
Конвенцията на Обединените нации за 
правата на детето. При прилагането на 
настоящата директива следва да се 
обърне надлежно внимание на 
съответствието с Директива 
2010/.../ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от ... относно борбата 
със сексуалното малтретиране, 
сексуалната експлоатация на деца и 
детската порнография и за отмяна 
на Рамково решение 2004/68/ПВР.
1 ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр.19.

2 ОВ L 168, 30.6.2009 г., стр.24

Or. en

Обосновка

Цялостният подход на директивата трябва да доведе и до съгласуваност с други 
свързани правни инструменти.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Настоящата директива е част 
от световно по мащаб действие 
срещу трафика на хора, в това число 
действие, включващо трети страни, 
както е посочено в „Документ за 
действие за укрепване на външното 
измерение на ЕС за борба с трафика 
на хора: към глобално действие на ЕС 
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за борба с трафика на хора“1. 
1 Съвет 6865/10

Or. en

Обосновка

Цялостният подход на директивата трябва да доведе и до действие, включващо 
трети страни.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Настоящата директива не засяга 
принципа за забрана за връщането в 
съответствие с Конвенцията за 
статута на бежанците от 28 юли 
1951 г. (Женевска конвенция).

Or. en

Обосновка

Настоящата директива не може да не спазва правилата на политиката в областта 
на убежището.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се отчетат последните развития 
във връзка с феномена трафик на хора, 
настоящата директива обхваща по-
широко разбиране за това какво е 
трафик на хора, в сравнение с Рамково 
решение 2002/629/ПВР и поради това 
включва допълнителни форми на 
експлоатация. В контекста на тази 
директива принудителната просия 
следва да се разбира като форма на 

(5) За да се отчетат последните развития 
във връзка с феномена трафик на хора, 
настоящата директива обхваща по-
широко разбиране за това какво е 
трафик на хора, в сравнение с Рамково 
решение 2002/629/ПВР и поради това 
включва допълнителни форми на 
експлоатация. В контекста на тази 
директива принудителната просия 
следва да се разбира като форма на 
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принудителен труд или служба, както е 
определено в Конвенция № 29 на 
Международната организация на труда 
относно принудителния или 
задължителния труд от 29 юни 1930 г. 
Ето защо експлоатацията, свързана с 
просия, попада в обхвата на 
определението за трафик на хора само 
когато са налице всички елементи на 
принудителен труд или служба. С оглед 
на съдебната практика, свързана с 
проблематиката, оценката на това 
доколко валидно е евентуалното 
съгласие за извършване на тази дейност 
следва да се прави за всеки отделен 
случай. Когато обаче е засегнато дете, 
евентуалното съгласие никога не следва 
да се счита за валидно. Понятието 
„експлоатация за престъпна дейност“ 
следва да се разбира като 
експлоатирането на лице да извършва, 
наред с други дейности, джебчийство, 
кражби от магазин и други подобни 
дейности, които подлежат на наказание 
и предполагат финансово 
облагодетелстване. Определението 
включва също трафика на хора с цел 
отнемане на телесни органи, който
може да бъде свързан с трафика на 
органи и представлява тежко 
посегателство на човешкото 
достойнство и физическата цялост.

принудителен труд или служба, както е 
определено в Конвенция № 29 на 
Международната организация на труда 
относно принудителния или 
задължителния труд от 29 юни 1930 г. 
Ето защо експлоатацията, свързана с 
просия, в това число използването на 
лице на издръжка за просия, попада в 
обхвата на определението за трафик на 
хора само когато са налице всички 
елементи на принудителен труд или 
служба С оглед на съдебната практика, 
свързана с проблематиката, оценката на 
това доколко валидно е евентуалното 
съгласие за извършване на тази дейност 
следва да се прави за всеки отделен 
случай. Когато обаче е засегнато дете, 
евентуалното съгласие никога не следва 
да се счита за валидно. Понятието 
„експлоатация за престъпна дейност“ 
следва да се разбира като 
експлоатирането на лице да извършва, 
наред с други дейности, джебчийство, 
кражби от магазин и други подобни 
дейности, които подлежат на наказание 
и предполагат финансово 
облагодетелстване. Определението 
включва също трафика на хора с цел 
отнемане на телесни органи, което
представлява тежко посегателство на 
човешкото достойнство и физическата 
цялост.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение изяснява определението за просия.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тежестта на наказанията в тази (6) Тежестта на наказанията в тази 
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директива отразява нарастващото 
безпокойство сред държавите-членки 
във връзка с увеличаващия се трафик на 
хора. Отчитайки сериозността на 
престъплението, директивата цели да 
гарантира по-нататъшно хармонизиране 
и по-тежки наказания в ЕС. Когато 
престъплението е извършено при 
определени обстоятелства, например 
срещу особено уязвима жертва, 
наказанието следва да бъде по-тежко. В 
контекста на настоящата директива 
понятието „особено уязвими лица“ 
следва да включва най-малко децата, 
както и възрастни, които са особено 
уязвими поради бременност, 
здравословно състояние или
увреждания по времето, когато е
извършено престъплението. Когато 
престъплението е особено тежко, 
например когато животът на жертвата е 
бил застрашен или престъплението е 
включвало сериозно насилие или е 
причинило особено сериозни вреди на 
жертвата, това следва да води до 
особено тежко наказание. Когато 
съгласно директивата се говори за 
предаване, това следва да се тълкува в 
съответствие с Рамково решение 
2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 
2002 г. относно европейската заповед за 
арест и процедурите за предаване между 
държавите-членки. 

директива отразява нарастващото 
безпокойство сред държавите-членки 
във връзка с увеличаващия се трафик на 
хора. Отчитайки сериозността на 
престъплението, директивата цели да 
гарантира по-нататъшно хармонизиране 
и по-тежки наказания в ЕС. Когато 
престъплението е извършено при 
определени обстоятелства, например 
срещу особено уязвима жертва, 
наказанието следва да бъде по-тежко. В 
контекста на настоящата директива 
понятието „особено уязвими лица“ 
следва да включва най-малко децата, 
както и възрастни, които са особено 
уязвими въз основа на своя пол, поради 
бременност, здравословно състояние,
увреждания или ако жертвата е била 
предмет на изтезание, изнасилване 
или на други тежки форми на 
психологическо, физическо или 
сексуално насилие. Когато 
престъплението е особено тежко, 
например когато животът на жертвата е 
бил застрашен или престъплението е 
включвало сериозно насилие или е 
причинило особено сериозни вреди на 
жертвата, това следва да води до 
особено тежко наказание. Когато 
съгласно директивата се говори за 
предаване, това следва да се тълкува в 
съответствие с Рамково решение 
2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 
2002 г. относно европейската заповед за 
арест и процедурите за предаване между 
държавите-членки. 

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да разшири понятието „уязвими лица”.
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Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се гарантира успехът на 
разследването и съдебното преследване 
на престъпления, свързани с трафика на 
хора, тяхното започване не следва да 
зависи от съобщаване или оплакване от 
жертвата. Съдебното преследване 
следва да бъде позволено за 
достатъчен период от време, след 
като жертвата достигне възрастта 
на пълнолетие. Правоприлагащите 
служители и прокурорите следва да 
бъдат подходящо обучени също и с 
оглед на подобряването на 
прилагането на международното 
право и съдебното сътрудничество.
Служителите, които отговарят за 
разследването и съдебното преследване 
на такива престъпления, следва също 
така да имат достъп до инструментите 
за разследване, използвани по случаи на 
организирана престъпност или други 
тежки форми на престъпление, като 
например следене на комуникационни 
връзки, тайно наблюдение, в т.ч. 
електронно наблюдение, наблюдение на 
банкови сметки и други финансови 
разследвания. 

(8) За да се гарантира успехът на 
разследването и съдебното преследване 
на престъпления, свързани с трафика на 
хора, тяхното започване не следва да 
зависи от съобщаване или оплакване от 
жертвата. Разследването следва 
надлежно да отчете 
информационните и комуникационни 
технологии, използвани за извършване 
на престъплението, и да създаде 
специфични инструменти за 
превенция и борба с трафика чрез 
киберпространството. Служителите, 
които отговарят за разследването и 
съдебното преследване, следва също 
така да имат достъп до инструментите 
за разследване, използвани по случаи на 
организирана престъпност или други 
тежки форми на престъпление, като 
например следене на комуникационни 
връзки, тайно наблюдение, в т.ч. 
електронно наблюдение, наблюдение на 
банкови сметки и други финансови 
разследвания. 

Or. en

Обосновка

Интернет се използва все повече и повече от трафикантите и настоящата 
директива не може да пренебрегва този факт.
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Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Жертвите на трафик на хора 
трябва да могат да упражняват 
ефективно своите права. Ето защо
трябва да им бъде предоставяна 
подходяща подкрепа и помощ преди, по 
време и за подходящ период от време 
след наказателното производство. За да 
бъде тази подкрепа ефективна, е 
необходимо тя да бъде предоставяна въз 
основа на информираност и съгласие от 
страна на жертвата, като се гарантира, 
че жертвата е съгласна, например, с 
действия за установяване на болести 
или други основни мерки за подкрепа. 
Подкрепата и помощта, които се 
предоставят, следва да включват поне 
минимален набор от мерки, 
необходими, за да се даде възможност 
на жертвата да се възстанови и да избяга 
от своите трафиканти. Практическото 
осъществяване на такива мерки, въз 
основа на индивидуална оценка 
съгласно националните разпоредби, 
следва да отчита обстоятелствата и 
нуждите на въпросното лице. Веднага 
щом е налице сведение, че дадено лице 
може да е жертва на трафик, следва да 
се предостави подкрепа на това лице, 
независимо от неговата готовност да 
свидетелства. Помощта следва да се 
предоставя безусловно, поне докато 
компетентните органи вземат 
окончателно решение по отношение на 
срока за размисъл и разрешението за 
пребиваване или по друг начин 
признаят, че лицето е жертва на трафик 
на хора. Ако след приключване на 
процеса на идентифициране или 
изтичане на срока за размисъл се 
установи, че лицето не отговаря на 
условията за разрешение за пребиваване 

(11) На жертвите трябва да им бъде 
предоставяна подходяща подкрепа и 
помощ преди, по време и за подходящ 
период от време след наказателното 
производство. За да бъде тази подкрепа 
ефективна, е необходимо тя да бъде 
предоставяна въз основа на 
информираност и съгласие от страна на 
жертвата, като се гарантира, че жертвата 
е съгласна, например, с действия за 
установяване на болести или други 
основни мерки за подкрепа. Подкрепата 
и помощта, които се предоставят, следва 
да включват поне минимален набор от 
мерки, необходими, за да се даде 
възможност на жертвата да се 
възстанови и да избяга от своите 
трафиканти. Практическото 
осъществяване на такива мерки, въз 
основа на индивидуална оценка 
съгласно националните разпоредби, 
следва да отчита обстоятелствата и 
нуждите на въпросното лице. Веднага 
щом е налице сведение, че дадено лице 
може да е жертва на трафик, следва да 
се предостави подкрепа на това лице, 
независимо от неговата готовност да 
свидетелства. Помощта следва да се 
предоставя безусловно, поне докато 
компетентните органи вземат 
окончателно решение по отношение на 
срока за размисъл и разрешението за 
пребиваване или по друг начин 
признаят, че лицето е жертва на трафик 
на хора. Ако след приключване на 
процеса на идентифициране или 
изтичане на срока за размисъл се 
установи, че лицето не отговаря на 
условията за разрешение за пребиваване 
или не пребивава законно в страната на 
друго основание, съответната държава-
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или не пребивава законно в страната на 
друго основание, съответната държава-
членка не е задължена да продължи да 
предоставя на това лице помощ и 
подкрепа въз основа на настоящата 
директива. Когато това е необходимо, 
предоставянето на помощ и подкрепа 
следва да продължи в рамките на 
подходящ срок след наказателното 
производство, например ако се 
провежда медицинско лечение поради 
тежки физически или психологически 
последици от престъплението или 
сигурността на жертвата е застрашена 
поради дадени показания в хода на 
наказателното производство.

членка не е задължена да продължи да 
предоставя на това лице помощ и 
подкрепа въз основа на настоящата 
директива. Когато това е необходимо, 
предоставянето на помощ и подкрепа 
следва да продължи в рамките на 
подходящ срок след наказателното 
производство, например ако се 
провежда медицинско лечение поради 
тежки физически или психологически 
последици от престъплението или 
сигурността на жертвата е застрашена 
поради дадени показания в хода на 
наказателното производство.

Or. en

Обосновка

Според докладчиците по становище тази формулировка е по-подходяща за 
съображение 12, отколкото за съображение 11.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Рамково решение 2001/220/ПВР на 
Съвета от 15 март 2001 г. относно 
правното положение в наказателното
производство на жертвите от 
престъпления установява редица права 
на жертвите при наказателни 
производства, включително правото на 
защита и обезщетение. Освен това 
жертвите на трафик на хора следва да 
имат достъп до правни консултации и 
юридическо представителство, 
включително с цел предявяване на иск 
за обезщетение. Целта на правните 
консултации е жертвите да могат да 
получат информация и съвети за 
различните възможности, с които 

(12) Рамково решение 2001/220/ПВР на 
Съвета от 15 март 2001 г. относно 
правното положение в наказателното 
производство на жертвите от 
престъпления установява редица права 
на жертвите при наказателни 
производства, включително правото на 
защита и обезщетение. Жертвите на 
трафик на хора трябва да могат да 
упражняват ефективно своите права. 
Освен това жертвите на трафик на хора
също така следва да имат достъп до 
правни консултации и юридическо 
представителство, включително с цел 
предявяване на иск за обезщетение. 
Целта на правните консултации е 
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разполагат. Правните консултации и 
юридическото представителство следва 
да се предоставят безплатно поне в 
случаите, когато жертвата не разполага 
с достатъчно финансови средства, по 
начин, съвместим с вътрешните 
процедури на държавата-членка. Тъй 
като е малко вероятно по-специално 
децата жертви да разполагат с такива 
средства, правните консултации и 
юридическото представителство на 
практика ще бъдат безплатни за тях. 
Освен това, въз основа на индивидуална 
оценка на риска, извършена в 
съответствие с националните 
процедури, жертвите следва да бъдат 
защитени от действия, целящи 
отмъщение или сплашване, както и от 
риска да бъдат повторно подложени на 
трафик на хора.

жертвите да могат да получат 
информация и съвети за различните 
възможности, с които разполагат. 
Правните консултации и юридическото 
представителство следва да се 
предоставят безплатно поне в случаите, 
когато жертвата не разполага с 
достатъчно финансови средства, по 
начин, съвместим с вътрешните 
процедури на държавата-членка. Тъй 
като е малко вероятно по-специално 
децата жертви да разполагат с такива 
средства, правните консултации и 
юридическото представителство на 
практика ще бъдат безплатни за тях. 
Освен това, въз основа на индивидуална 
оценка на риска, извършена в 
съответствие с националните 
процедури, жертвите следва да бъдат 
защитени от действия, целящи 
отмъщение или сплашване, както и от 
риска да бъдат повторно подложени на 
трафик на хора.

Or. en

Обосновка

Според докладчиците по становище тази формулировка е по-подходяща за 
съображение 12, отколкото за съображение 11.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) В допълнение към мерките, които 
са на разположение за всички жертви на 
трафик, държавите-членки следва да 
осигурят наличието на специални мерки 
за помощ, подкрепа и защита за децата 
жертви на трафик. Тези мерки следва да 
се предоставят с оглед на висшия 
интерес на детето и в съответствие с 
Конвенцията на Обединените нации за 

(14) В допълнение към мерките, които 
са на разположение за всички жертви на 
трафик, държавите-членки следва да 
осигурят наличието на специални мерки 
за помощ, подкрепа и защита за децата 
жертви на трафик. Тези мерки трябва
да се предоставят с оглед на висшия 
интерес на детето и в съответствие с 
Конвенцията на Обединените нации за 
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правата на детето. Когато възрастта на 
лицето, обект на трафик, е неустановена 
и има основания да се смята, че то е под 
18 години, това лице следва да се 
приеме за дете и да получи незабавно 
помощ, подкрепа и защита. Мерките за 
оказване на помощ и подкрепа на децата 
жертви следва да бъдат съсредоточени 
върху физическото и психо-социалното 
им възстановяване и към намиране на 
трайно решение за съответното лице. 
Тъй като детето жертва следва да бъде 
реинтегрирано в обществото възможно 
най-бързо, това включва правото на 
достъп до образование. Като се отчита 
фактът, че децата жертви на трафик са 
особено уязвими, следва да се 
предвидят допълнителни защитни мерки 
за тях по време на разпитите в хода на 
наказателното разследване и 
производство. 

правата на детето. Когато възрастта на 
лицето, обект на трафик, е неустановена 
и има основания да се смята, че то е под 
18 години, това лице следва да се 
приеме за дете и да получи незабавно 
помощ, подкрепа и защита. Мерките за 
оказване на помощ и подкрепа на децата 
жертви следва да бъдат съсредоточени 
върху физическото и психо-социалното 
им възстановяване и към намиране на 
трайно решение за съответното лице. 
Тъй като детето жертва следва да бъде 
реинтегрирано в обществото възможно 
най-бързо, това включва правото на 
достъп до образование. Като се отчита 
фактът, че децата жертви на трафик са 
особено уязвими, следва да се 
предвидят допълнителни защитни мерки 
за тях по време на разпитите в хода на 
наказателното разследване и 
производство. 

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел заздравяване на положението на детето.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) При изпълнението на 
настоящата директива Планът за 
действие на Комисията относно 
непридружени непълнолетни лица 
(2010─2014 г.) (COM(2010)0213) следва 
надлежно да бъде взет под внимание.

Or. en

Обосновка

Oтносно политиките за детето, настоящото изменение има за цел приемането на 
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последователни политики на равнището на ЕС.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Сексуалната експлоатация, в 
която са замесени деца, следва бъде 
определена в съответствие с 
Директива 2010/.../ЕС [относно 
борбата със сексуалното 
малтретиране, сексуалната 
експлоатация на деца и детската 
порнография и за отмяна на Рамково 
решение 2004/68/ПВР].

Or. en

Обосновка

Oтносно политиките за детето, настоящото изменение има за цел приемането на 
последователни политики на равнището на ЕС.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Държавите-членки следва да 
разработят и/или укрепят 
съществуващите политики за 
предотвратяване на трафика на хора, 
включително посредством мерки за 
обезсърчаване на търсенето, което 
поощрява всички форми на 
експлоатация, и мерки за намаляване на 
риска лица да станат жертва на трафик, 
чрез научни изследвания, информация, 
популяризиране на проблема и 
образование. В тези инициативи 
държавите-членки следва да възприемат 
подход, който зачита спецификите на 

(15) Държавите-членки следва да 
разработят и/или укрепят 
съществуващите политики за 
предотвратяване на трафика на хора, 
включително посредством мерки за 
обезсърчаване на търсенето, което 
поощрява всички форми на 
експлоатация, и мерки за намаляване на 
риска лица да станат жертва на трафик, 
чрез научни изследвания, в това число 
изследвания за нови форми на трафик 
на хора, информация, хармонизирано 
събиране на данни, популяризиране на 
проблема и образование. В тези 
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пола и правата на детето. Всеки 
служител, за когото има вероятност да 
бъде в контакт с жертви или 
потенциални жертви на трафик на хора, 
следва да бъде подходящо обучен да 
идентифицира и работи с такива 
жертви. Това задължение за обучение се 
отнася по-конкретно за полицейски 
служители, гранични служители, 
инспектори по труда, здравен персонал 
и консулски персонал, но в зависимост 
от обстоятелствата на място може да 
включва и други групи държавни 
служители, за които има вероятност да 
срещнат жертви на трафик в своята 
работа. 

инициативи държавите-членки следва 
да възприемат подход, който зачита 
спецификите на пола и правата на 
детето. Всеки служител, за когото има 
вероятност да бъде в контакт с жертви 
или потенциални жертви на трафик на 
хора, следва да бъде подходящо обучен 
да идентифицира и работи с такива 
жертви. Това задължение за обучение се 
отнася по-конкретно за полицейски 
служители, гранични служители, 
инспектори по труда, здравен персонал 
и консулски персонал, но в зависимост 
от обстоятелствата на място може да 
включва и други групи държавни 
служители, за които има вероятност да 
срещнат жертви на трафик в своята 
работа. 

Or. en

Обосновка

Най-широката осведоменост относно това явление има решаващо значение, а 
хармонизираното събиране на данни е изключително важно в този смисъл.

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Служители, за които 
съществува вероятност да влязат в 
контакт с жертви или с 
потенциални жертви на трафика на 
хора, следва да бъдат съответно 
обучени как да идентифицират и да 
се отнасят с такива жертви. Това 
задължение за обучение следва да се 
отнася по-конкретно за полицейски 
служители, служители на 
граничната охрана, съдии и съдебни 
служители, инспектори по труда, 
персонал на службите за децата, 
социалните и здравните служби, 
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както и консулски служители, но в 
зависимост от местните условия би 
могло да включва други групи 
обществени служители, за които е 
вероятно да попаднат на жертви на 
трафик на хора в своята работа. 
Служителите от правоприлагащите 
органи и прокурорите следва също да 
бъдат подходящо обучени, с оглед на 
подобряването на прилагането на 
международното право и съдебното 
сътрудничество.

Or. en

Обосновка

Обучението следва да бъде засилено, особено когато става въпрос за такива уязвими 
хора.

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Във всички държави-членки 
следва да бъдат засилени 
механизмите за контрол и 
правоприлагане, отнасящи се до 
трудовото право. Държавите-членки 
следва да гарантират, че разполагат с 
необходимата правна рамка и че 
съществуват съответни механизми, 
форми на обучение и достатъчни 
технически средства, които да дадат 
възможност на държавите-членки да 
изпълнят своите правни задължения, 
като делегират отговорност на 
служителите на контролните органи 
и, в близко сътрудничество с 
профсъюзите, повишат тяхната 
информираност и осведоменост, за да 
могат да разпознават жертвите на 
трафика на хора, чийто труд бива 
експлоатиран. Държавите-членки 
следва да заздравят 
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сътрудничеството и координацията 
си в тази област на равнище ЕС, 
включително в сътрудничество с 
Европейския икономически и социален 
комитет и с Европейската 
конфедерация на профсъюзите, 
Съветът следва също така да 
обмисли свързването в мрежа на 
органите на националната инспекция 
по труда.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение касае разрастващото се явление, свързано с трафика на хора 
с цел трудова експлоатация.

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 15 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15в) Държавите-членки следва да 
установят по-добри системи за 
мониторинг на дейностите на 
бюрата по труда и на агенциите за 
наемане на сезонни работници.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение касае разрастващото се явление, свързано с трафика на хора 
с цел трудова експлоатация.

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите-членки следва да 
създадат — по начин, който считат за 

(17) Държавите-членки следва да 
създадат — по начин, който считат за 
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целесъобразен от гледна точка на 
вътрешната си уредба, и като отчитат 
необходимостта да се осигури 
минимална структура с определени 
задачи — национални системи за 
наблюдение, като националния орган за 
докладване или други подобни 
механизми с цел оценяване на 
тенденциите в областта на трафика на 
хора, измерване на резултатите от 
действията за борба с трафика на хора и 
редовно докладване пред съответните 
национални органи. 

целесъобразен от гледна точка на 
вътрешната си уредба, и като отчитат 
необходимостта да се осигури 
минимална структура с определени 
задачи — национални системи за 
наблюдение, като независимия 
национален орган за докладване или 
други подобни механизми, с цел 
оценяване на тенденциите в областта на 
трафика на хора, измерване на 
резултатите от действията за борба с 
трафика на хора и редовно докладване 
пред съответните национални органи и 
пред координатора на ЕС за борба с 
трафика на хора.

Or. en

Обосновка

Националната система за наблюдение следва да бъде независима и да поддържа 
връзка, наред с другото, с координатора на ЕС за борба с трафика на хора.

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Европейският съюз създава, под 
надзора на члена на Европейската 
комисия, отговарящ за вътрешните 
работи, мандат за координатор на 
ЕС за борба с трафика на хора, който 
да координира действията и 
политиките на ЕС в тази област, 
включително дейностите на 
мрежата от национални органи за 
докладване, и който да докладва на 
Европейския парламент и на 
националните парламенти.

Or. en
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Обосновка

Координацията на равнище ЕС е от решаващо значение за борбата с трафика.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Експлоатацията включва като 
минимум експлоатация на извършвана 
от други лица проституция или други 
форми на сексуална експлоатация, 
принудителен труд или услуги, в т.ч. 
просия, робство или практики, подобни 
на робството, принудително 
подчинение, експлоатация за престъпни 
дейности, както и отнемане на телесни 
органи. 

3. Експлоатацията включва като 
минимум експлоатация на извършвана 
от други лица проституция или други 
форми на сексуална експлоатация, 
принудителен труд или услуги, в т.ч. 
просия и използване на лице на 
издръжка за просия, робство или 
практики, подобни на робството, 
принудително подчинение, 
експлоатация за престъпни дейности, 
както и отнемане на телесни органи.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение изяснява определението за просия.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпление, посочено в член 2, се 
наказва с лишаване от свобода с 
максимален срок не по-малък от пет 
години. 

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпление, посочено в член 2, се 
наказва с лишаване от свобода с 
максимален срок не по-малък от шест 
години.

Or. en
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Обосновка

Според докладчиците по становище наказанията следва да се увеличат предвид на 
тежестта на престъплението.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпление, посочено в член 2, се 
наказва с лишаване от свобода с 
максимален срок не по-малък от десет 
години, когато е извършено при някое 
от следните обстоятелства: 

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпление, посочено в член 2, се 
наказва с лишаване от свобода с 
максимален срок не по-малък от 
дванадесет години, когато е извършено 
при някое от следните обстоятелства: 

Or. en

Обосновка

Според докладчиците по становище наказанията следва да се увеличат предвид на 
тежестта на престъплението.

Изменение 22

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) престъплението е извършено срещу 
особено уязвимо лице, което в 
контекста на настоящата директива 
включва най-малкото децата жертви, 
както и възрастни, които са особено 
уязвими поради бременност, 
здравословно състояние или
увреждания; 

б) престъплението е извършено срещу 
особено уязвимо лице, което в 
контекста на настоящата директива 
включва най-малкото децата жертви, 
както и възрастни, които са особено 
уязвими поради пола си, поради 
бременност, здравословно състояние,
увреждания, или ако жертвите са 
били подложени на изтезания, 
изнасилване или друга тежка форма 
на психологическо, физическо или 
сексуално насилие; 
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Or. en

Обосновка

Настоящото изменение изяснява понятието „уязвимо лице”.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се 
гарантира, че доходите и печалбата 
от престъпленията, посочени в 
настоящата директива, се 
конфискуват и се изземват.

Or. en

Обосновка

Огромната печалба, с която трафикантите могат да се сдобият чрез трафика, ги 
подтиква към извършването на тези престъпления. Следователно доходите и 
печалбата трябва да се изземват, да се конфискуват и да се използват повторно за 
воденето на борба с трафика и за подпомагането и защитата на жертвите.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се 
гарантира, че иззетите и 
конфискувани съгласно настоящата 
директива доходи и печалба се 
използват за подпомагане и защита 
на жертвите, включително за 
тяхното обезщетяване.

Or. en
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Обосновка

Огромната печалба, с която трафикантите могат да се сдобият чрез трафика, ги 
подтиква към извършването на тези престъпления. Следователно доходите и 
печалбата трябва да се изземват, да се конфискуват и да се използват повторно за 
подпомагане и защита на жертвите.

Изменение 25

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се 
гарантира, че доходите и печалбата 
от престъпленията, посочени в 
настоящата директива, се 
конфискуват и се изземват.

Or. en

Обосновка

Огромната печалба, с която трафикантите могат да се сдобият чрез трафика, ги 
подтиква към извършването на тези престъпления. Следователно доходите и 
печалбата трябва да се изземват, да се конфискуват и да се използват повторно за 
воденето на борба с трафика и за подпомагането и защитата на жертвите.

Изменение 26

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се 
гарантира, че иззетите и 
конфискувани съгласно настоящата 
директива доходи и печалба се 
използват за подпомагане и защита 
на жертвите, включително за 
тяхното обезщетяване.
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Or. en

Обосновка

Огромната печалба, с която трафикантите могат да се сдобият чрез трафика, ги 
подтиква към извършването на тези престъпления. Следователно доходите и 
печалбата трябва да се изземват, да се конфискуват и да се използват повторно за 
подпомагане и защита на жертвите.

Изменение 27

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с основните 
принципи на своята правна система 
държавите-членки предвиждат 
възможност жертвите на трафик на 
хора да не бъдат наказателно 
преследвани и да не бъдат наказвани
за участието си в престъпна дейност, 
която са били принудени да извършват 
като пряко следствие от подлагането им 
на деяние, посочено в член 2.

Държавите-членки не преследват по 
съдебен път, нито налагат наказания 
на жертвите на трафик на хора за 
участието им в престъпления съгласно 
националното законодателство 
срещу проституцията или 
имиграцията или за участието им в 
друга противозаконна дейност, която 
са били принудени да извършват като 
пряко следствие от подлагането им на 
деяние, посочено в член 2. В 
съответствие с националното 
законодателство държавите-членки 
предприемат необходимите мерки, за 
да се осигури възможност за 
преследване по съдебен път за 
престъпленията, предвидени в 
настоящата директива, след като 
жертвата е достигнала пълнолетие.

Or. en

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да се подсили позицията на жертвата.
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Изменение 28

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се 
гарантира събирането и 
осигуряването на доказателства по 
възможно най-бързия начин, например 
чрез видеозаписи на показанията на 
жертвите.

Or. en

Обосновка

Често доказателствата се основават на показанията на жертвите. За да бъдат 
трафикантите изправени пред съда, доказателствата следва да се осигурят 
възможно най-бързо, като същевременно се защитава жертвата.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държава-членка може да реши, че 
няма да прилага или ще прилага само 
при специфични случаи и 
обстоятелства правилата за 
компетентност, посочени в параграф 
1, букви в) и г), доколкото въпросното 
престъпление е било извършено извън 
нейната територия. 

заличава се

Or. en

Обосновка

Предвид на глобалните тенденции при това явление, следва да се засили 
екстериториалността.
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Изменение 30

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки съобщават 
своевременно на Комисията за своето 
решение да прилагат параграф 2 и, 
когато е подходящо, дават описание 
на специфичните случаи или 
обстоятелства, при които се прилага 
това решение. 

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изменение е следствие от предходното.

Изменение 31

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
помощ и подкрепа на жертвите преди 
и по време на наказателното 
производство, както и в рамките на 
подходящ срок след това, с цел те да 
бъдат в състояние да упражняват 
правата, определени в Рамково решение 
2001/220/ПВР от 15 март 2001 г. 
относно правното положение в 
наказателното производство на 
жертвите от престъпления и в 
настоящата директива. 

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
помощ и подкрепа на всички жертви 
на трафик в рамките на подходящ 
срок, независимо от миграционния им 
статус, преди и по време на 
наказателното производство, както и 
след това, с цел те да бъдат в състояние 
да упражняват правата, определени в 
Рамково решение 2001/220/ПВР от 
15 март 2001 г. относно правното 
положение в наказателното 
производство на жертвите от 
престъпления и в настоящата директива. 

Or. en
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Обосновка

Целта на настоящото изменение е да се осигури възможно най-широка защита на 
жертвите.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че помощта и подкрепата за жертвите не 
зависи от тяхното желание да 
свидетелстват. 

3. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че помощта и подкрепата за жертвите не 
зависи от тяхното желание да 
сътрудничат при наказателното 
разследване, преследването по съдебен 
път и по време на съдебното дело. 

Or. en

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да се разшири защитата на жертвите.

Изменение 33

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
механизми за насочване на лицата, 
нуждаещи се от международна 
закрила, съгласно член 9 и член 15 от 
Директива 2004/83/EО на Съвета от 
29 април 2004 година относно 
минималните стандарти за 
признаването и правното положение 
на гражданите на трети страни или 
лицата без гражданство като 
бежанци или като лица, които по 
други причини се нуждаят от 
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международна закрила, както и 
относно съдържанието на 
предоставената закрила1; също така 
гарантират сътрудничество между 
правоприлагащите органи и 
националните органи в областта на 
предоставянето на убежище.
______________
1 ОВ L 304, 30.9.2004 г., стр.12

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение засилва последователността на подхода, свързан с 
политиките в областта на предоставянето на убежище.

Изменение 34

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
закрила, помощ и подкрепа, с цел 
подсигуряване на специфичните 
нужди на особено уязвимите лица, 
посочени в член 4, параграф 2, буква б).

Or. en

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да се разшири защитата, помощта и подкрепата 
за жертвите.

Изменение 35

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 2. Държавите-членки гарантират, че 
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жертвите на трафик на хора имат достъп 
до безплатни правни консултации и до 
юридическо представителство, 
включително с цел предявяване на иск 
за обезщетение. Юридическото 
представителство е безплатно, когато 
жертвата не разполага с достатъчно 
финансови средства. Настоящият 
параграф не засяга прилагането на член 
14, параграф 2, когато жертвата е дете. 

жертвите на трафик на хора имат достъп 
до безплатни правни консултации и до 
юридическо представителство, 
включително с цел предявяване на иск 
за обезщетение, веднага след тяхното 
идентифициране като жертви на 
трафик на хора. Юридическото 
представителство е безплатно, когато 
жертвата не разполага с достатъчно 
финансови средства. Настоящият 
параграф не засяга прилагането на член 
14, параграф 2, когато жертвата е дете. 

Or. en

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да се разшири защитата, помощта и подкрепата 
за жертвите.

Изменение 36

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засягат правата на защита и 
ако това е в съответствие с 
основните принципи на правната им 
система и когато е уместно,
държавите-членки предвиждат 
възможност за неразкриване на 
самоличността на жертвите на 
трафик на хора, които дават 
свидетелски показания.

3. Без да се засягат правата на защита, 
държавите-членки вземат мерки с цел 
гарантиране на най-висока степен на 
закрила за жертвите на трафик на 
хора, които дават свидетелски 
показания, включително използване 
на видеоконферентна връзка.

Or. en

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да се постигне баланс между защитата на 
жертвите и правата на заподозрените лица.
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Изменение 37

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На децата жертви на трафик на хора 
се оказва помощ, подкрепа и защита, 
като се отчита висшият интерес на 
детето.

1. На децата, жертви на трафик на хора,
се оказва помощ, подкрепа и защита.
При прилагането на разпоредбите на 
настоящата директива висшият 
интерес на детето е от 
първостепенно значение.

Or. en

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да се отдаде приоритетно значение на висшия 
интерес на детето.

Изменение 38

Предложение за директива
Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощ и подкрепа за децата жертви на 
трафик на хора

Помощ и подкрепа за децата жертви 

Or. en

Изменение 39

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че специфичните действия за оказване 
на помощ и подкрепа на децата жертви 
на трафик на хора при тяхното 
физическо и психо-социално 

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че специфичните действия за 
предоставяне на закрила и за оказване 
на помощ и подкрепа на децата, жертви 
на трафик на хора, при тяхното 
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възстановяване в краткосрочен и 
дългосрочен план се предприемат след 
индивидуална оценка на специалните 
обстоятелства на всяко дете жертва, 
като се отчитат надлежно възгледите, 
нуждите и опасенията на детето.

физическо и психо-социално 
възстановяване в краткосрочен и 
дългосрочен план се предприемат след 
индивидуална оценка на специалните 
обстоятелства на всяко дете жертва, 
като се отчитат надлежно възгледите, 
нуждите и опасенията на детето, с оглед 
намиране на трайно решение за 
детето. Държавите-членки 
определят настойник и законен 
представител на детето, жертва на 
трафик на хора, от момента на 
установяването на неговата 
самоличност от страна на органите.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел укрепване на положението на детето.

Изменение 40

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато семейството не се намира 
на територията на държавата-
членка, държавата-членка 
предоставя помощ на детето за 
неговото завръщане при семейството 
му или за събирането със 
семейството му в друга държава-
членка или в трета страна, в случай 
че това се диктува от висшия 
интерес на детето; ако никой от 
тези варианти не е възможен или не 
се диктува от висшия интерес на 
детето, държавата-членка намира 
трайно решение за детето, в 
съответствие с неговия висш 
интерес, включително чрез 
насочването му към компетентните 
национални органи в областта на 
предоставянето на убежище за деца, 
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жертви на трафик на хора, които се 
нуждаят от международна закрила.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел укрепване на положението на детето.

Изменение 41

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че при наказателното разследване и 
наказателното производство съдебните 
органи назначават специален
представител на детето жертва на 
трафик, когато според националното 
законодателство носителите на
родителска отговорност са лишени 
от възможността да представляват 
детето в резултат на конфликт на 
интереси между тях и детето 
жертва или когато детето не е 
придружено или е разделено от 
семейството.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че при наказателното разследване и 
наказателното производство съдебните 
органи назначават настойник и 
законен представител на детето, жертва 
на трафик.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел укрепване на положението на детето.

Изменение 42

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за обезсърчаване 

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, като образование 
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на търсенето, което поощрява 
различните форми на експлоатация, 
свързани с трафика на хора. 

и обучение, особено от гледна точка 
на пола, за обезсърчаване на търсенето, 
което поощрява различните форми на 
експлоатация, свързани с трафика на 
хора. 

Or. en

Обосновка

Образованието и обучението могат да изиграят важна роля за постигането на 
разубеждаващо въздействие по отношение на търсенето на услуги, „предлагани” от 
хора, обект на трафик.

Изменение 43

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предприемат 
подходящи действия, като 
информационни кампании и кампании 
за повишаване на осведомеността, 
изследователски и образователни 
програми, когато е уместно — в 
сътрудничество с организации на 
гражданското общество, с цел да се 
повиши осведомеността и да се намали 
рискът хората, и особено децата, да 
станат жертви на трафик на хора. 

2. Държавите-членки предприемат 
подходящи действия, включително 
чрез интернет, като информационни 
кампании и кампании за повишаване на 
осведомеността, изследователски и 
образователни програми, когато е 
уместно — в сътрудничество с 
организации на гражданското общество, 
с цел да се повиши осведомеността и да 
се намали рискът хората, и особено 
децата, да станат жертви на трафик на 
хора, като същевременно в тези 
действия се интегрира изцяло 
перспективата, свързана с пола. 

Or. en

Обосновка

Интернет се използва все повече и повече от трафикантите и настоящата 
директива не може да пренебрегва този факт.
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Изменение 44

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки насърчават 
редовното обучение на служителите, за 
които има вероятност да влязат в 
контакт с жертви и потенциални 
жертви, в т.ч. полицейските служители 
от първа линия, граничните служители, 
инспекторите по труда, здравния 
персонал и консулския персонал, което 
да ги направи способни да 
идентифицират жертвите и 
потенциалните жертви на трафик на 
хора и да работят с тях. 

3. Държавите-членки насърчават 
редовното обучение, особено от гледна 
точка на пола, на служителите, за 
които има вероятност да влязат в 
контакт с жертви и потенциални 
жертви, в т.ч. полицейските служители 
от първа линия, граничните служители, 
инспекторите по труда, съдиите и 
съдебните служители, както и 
служителите от социалните 
служби, от службите за грижи за 
детето, а също така и здравния 
персонал и консулския персонал, което 
да ги направи способни да 
идентифицират жертвите и 
потенциалните жертви на трафик на 
хора и да работят с тях, като освен 
това идентифицират сред жертвите 
лицата, които се нуждаят и от 
международна закрила. 

Or. en

Обосновка

Обучението следва да бъде засилено, особено когато става въпрос за такива уязвими 
хора.

Изменение 45

Предложение за директива
Член 15 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки разглеждат 
възможността за предприемане на
мерки за инкриминиране на 
използването на услуги, които са 
предмет на експлоатация съгласно 

4. Държавите-членки предприемат
мерки за инкриминиране на 
използването на услуги, които са 
предмет на експлоатация съгласно 
посоченото в член 2, със знанието, че 
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посоченото в член 2, със знанието, че 
лицето е жертва на престъпление, 
посочено в член 2. 

лицето е жертва на престъпление, 
посочено в член 2, освен ако 
използването на услугата не е 
обусловено от конкретен риск за 
живота на потребителите или 
поради хуманитарни причини.

Or. en

Обосновка

Инкриминирането на използването на услуги, "предоставени" от хора, обект на 
трафик, може да има силно превантивно въздействие върху трафика. 

Изменение 46

Предложение за директива
Член 15 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки създават 
безплатна многоезикова гореща 
телефонна линия/телефонна линия за 
оказване на помощ с единен 
европейски номер с цел предоставяне 
на първа помощ на жертвите.

Or. en

Обосновка

С изменението се цели подсилване на помощта, подкрепата и защитата на 
жертвите.

Изменение 47

Предложение за директива
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки вземат необходимите 
мерки за създаването на национални 
органи за докладване или други 
подобни механизми. Задачите на тези 
механизми включват извършване на 

1. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки за създаването на 
независими национални органи за 
докладване или други подобни 
механизми. Задачите на тези механизми 
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оценка на тенденциите в областта на 
трафика на хора, измерване на 
резултатите от действията за борба с 
трафика на хора и докладване на 
съответните национални органи. 

включват събирането на сравними 
статистически данни, извършване на 
оценка на тенденциите в областта на 
трафика на хора и на механизмите за 
защита и помощ, измерване на 
резултатите от действията за борба с 
трафика на хора и докладване на 
съответните национални органи и на 
координатора на ЕС за борба с 
трафика на хора най-малко веднъж 
годишно.

Or. en

Обосновка

С това изменение се цели подобряване на механизма за наблюдение и координирането 
му с дейностите на координатора на ЕС за борба с трафика на хора. 

Изменение 48

Предложение за директива
Член 16 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Сравнимите статистически 
данни следва да включват най-малко 
данни относно броя на хората, обект 
на трафик, в т.ч. данни относно пола, 
възрастта, националността на 
жертвите, както и формата на 
трафик; вид на услугите, които 
жертвите са извършвали, брой на 
задържаните трафиканти, 
обвинените и осъдените и 
механизмите за насочване към 
националните органи в областта на 
предоставянето на убежище. 

Or. en

Обосновка

Наличието на сравними данни е от съществено значение за установяването на 
ефективни политики за борба срещу трафика.
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Изменение 49

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Събраната информация се предава 
на координатора на ЕС за борба с 
трафика на хора, Евроюст, Европол и 
Frontex. Въз основа на това и като 
използва всякаква друга налична 
информация, координаторът на ЕС за 
борба с трафика на хора, в 
сътрудничество с Евроюст, Европол и 
Frontex, изготвя годишен доклад 
относно положението с трафика на 
хора.  Докладът се представя на 
Европейския парламент, 
националните парламенти, 
Европейската комисия и Съвета.

Or. en

Обосновка

Наблюдението следва да  бъде координирано между всички включени органи на ЕС.

Изменение 50

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Европейският парламент има 
правото да назначава докладчик, 
който ще има право да участва в 
съвместните дейности на 
националните органи за докладване.

Or. en

Обосновка

Европейският парламент следва да бъде включен в механизма за наблюдение.
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Изменение 51

Предложение за директива
Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 а
Координатор на ЕС

Правната рамка на координатора на 
Европейския съюз за борба с трафика 
на хора се определя под надзора на 
члена на Комисията, отговарящ за 
вътрешните работи.  
Координаторът на Европейския съюз 
за борба с трафика на хора има 
правото да осигурява съгласуван 
подход срещу трафика на хора в 
държавите-членки и също така на 
равнището на ЕС, да координира 
дейността на националните органи 
за докладване и да осигурява 
хармонизирано наблюдение, като се 
установява докладване на 
европейските институции. 

Or. en

Обосновка

Координаторът за борба с трафика следва да действа съгласно ясна правна рамка.  

Изменение 52

Предложение за директива
Член 19 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки изпращат на 
Комисията цялата информация, 
необходима за изготвянето на 
посочения в параграф 1 доклад. Тази 
информация включва подробно 
описание на мерките, прилагани в 
съответствие с член 8 и членове 10─16, 
както и описание на съображенията 

2. Държавите-членки изпращат на 
Комисията и на координатора на ЕС за 
борба с трафика на хора цялата 
информация, необходима за изготвянето 
на посочения в параграф 1 доклад. Тази 
информация включва подробно 
описание на мерките, прилагани в 
съответствие с член 8 и членове 10─16, 



PE442.887v01-00 40/43 PR\818485BG.doc

BG

относно възможни мерки в съответствие 
с член 15, параграф 4. 

както и описание на съображенията 
относно възможни мерки в съответствие 
с член 15, параграф 4.

Or. en

Обосновка

Предвид неговата/нейната координационна роля, координаторът за борба с трафика 
на хора следва да има правото да получава възможно най-много информация. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Трафикът на хора е съвременна форма на робство, тежко престъпление и сериозно 
нарушение на основните права на човека и довежда хората до състояние на зависимост 
чрез заплахи, насилие и унижение.

Трафикът на хора е също така изключително доходна работа за организираната 
престъпност, с големи възможности за печалба и ограничено поемане на риск, и може 
да приема различни форми, например във връзка със сексуална експлоатация, 
принудителен труд, незаконна търговия с човешки органи, просия, включително 
използването на зависимо лице за просия, незаконно осиновяване и домакинска работа.

Значението на това явление е впечатляващо, но със сигурност не точно известно.

Договорът от Лисабон засили действията на ЕС в областта на съдебното и полицейско 
сътрудничество по наказателноправни въпроси, включително в борбата с трафика на 
хора, и Европейският парламент като съзаконодател има основна роля. 

Договорът от Лисабон съдържа множество препратки към борбата срещу трафика на 
хора:  член 82 и член 83 определят правното основание за установяването на 
минимални правила относно определянето на престъпленията и санкциите в областта 
на трафика на хора и сексуалната експлоатация на жени и деца. Въпреки това член 79 
също трябва да се вземе предвид, тъй като определя правното основание в рамките на 
общата имиграционна политика, включително въпроса за трафика на хора.

Правната рамка на ЕС относно трафика на хора в момента се основава главно на:
- Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета от 19 юли 2002 година относно 
борбата с трафика на хора, което цели минимална хармонизация на 
националното законодателство; 

- Директива 2004/81/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година за издаване на 
разрешение за пребиваване на граждани на трети страни, които са жертви на 
трафик на хора или са били обект на помощ за незаконна имиграция и които 
сътрудничат с компетентните органи.

Опитът показа, че тази правна рамка не е достатъчно ефективна и че ЕС трябва да 
направи повече.  С оглед на това през 2009 г. Европейската комисия представи 
предложение за ново рамково решение. Поради влизането в сила на Договора от 
Лисабон, което прекъсна всички текущи законодателни процедури, преговорите в 
Съвета не успяха да доведат до формалното приемане на рамковото решение и 
Европейската комисия внесе ново предложение за директива относно 
предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите и за отмяна на 
Рамково решение 2002/629/ПВР (COM(2010)95 окончателен). 

Европейският парламент, в качеството си на съзаконодател, е силно ангажиран със 
сътрудничеството с Комисията и Съвета за насърчаване на ефективна политика на ЕС 
срещу трафика на хора.
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В резолюцията, приета на 10 февруари 2010 г. (P7_TA(2010)0018), Европейският 
парламент, наред с другото, изрази становището, че:

а) следва да се развият мерки срещу трафика на хора въз основата на комплексен 
подход, който поставя на централно място правата на човека и е насочен към 
борба срещу трафика, предотвратяване на трафика и защита на жертвите;

б) следва да се да възприеме ориентиран към жертвите подход, който да 
включва идентифициране, предприемане на целенасочени мерки и защита за 
всички потенциални категории жертви, като се отдели специално внимание на 
децата и другите рискови групи;

в) следва да се създаде координатор на ЕС за борба срещу трафика на хора, 
който да координира действията и политиките на ЕС в тази област, включително 
дейностите на мрежата от национални органи за докладване, и който да 
докладва както пред ЕП, така и пред постоянния комитет за оперативно 
сътрудничество в областта на вътрешната сигурност (COSI);
г) политиките в областта на трафика на хора следва да включат аспекти, 
свързани със социалните въпроси и социалното приобщаване, включително 
подходящи програми и ефективни начини за гарантиране на социалната 
реинтеграция на жертвите, в т.ч. мерки по отношение на пазара на труда и 
системата за социалното осигуряване;

д) следва да се отделя необходимото внимание на измерението, което придобива 
трафикът на хора в международните отношения, както и на измеренията на 
политиките за имиграция, предоставяне на убежище и за реинтеграция;
е) следва да се провеждат информационни кампании и кампании за 
осведомяване посредством образователната и училищната система в държавите 
на произход, транзит и дестинация на трафика.

Европейският парламент застъпва становището, че санкциите за трафикантите трябва 
да бъдат увеличени до равнището на предложението от 2009 г. и следва също така да се 
прилага конфискация на имущество.
В допълнение на това Европейският парламент е убеден, че подпомагането на 
жертвите, по-специално на децата жертви, следва да бъде допълнително развито. В 
случая на деца жертви върховният интерес на детето следва да бъде от първостепенно 
значение.
Освен това ЕС и държавите-членки следва да направят повече, за да обезсърчат 
търсенето, включително чрез информационни кампании, образование, обучение и т.н., 
и всичко това при пълно включване на перспективата за пола. Държавите-членки 
установяват също така като престъпление съзнателното използване на услуги на жертви 
на трафик. Инкриминирането е в съвместимост с други политики на ЕС, при които 
законодателството вече санкционира работодатели, които използват труд на лица, 
обект на трафик, и ще има силно превантивно въздействие.

За да се получи по-добра и точна картина на явлението, е необходимо да се съберат 
хармонизирани данни, които да включват най-малко данни за броя на хората, обект на 
трафик,  в т.ч. данни относно пола, възрастта, националността на жертвите, както и 
формата на трафик; вид на услугите, които жертвите са извършвали, брой на 
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задържаните трафиканти, обвинените и осъдените и механизмите за насочване към 
националните органи в областта на предоставянето на убежище. 

В заключение, координаторът  за борба с трафика на хора следва да бъде установен 
чрез ясна законодателна рамка.


