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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden návrh aktu a na čtvrtém 
řádku ustanovení aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. Převzaté části 
ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá změnit, zatímco návrh 
aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. Případné vypuštění 
takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji 
proti němu a o ochraně obětí, kterou se zrušuje rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV
(KOM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2010)0095),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 82 odst. 2 a čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, podle nichž Komise předložila návrh Parlamentu (C7-0087/2010),

– s ohledem na článek 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na odůvodněná stanoviska, která vnitrostátní parlamenty zaslaly předsedovi 
Parlamentu a která se týkají souladu návrhu aktu se zásadou subsidiarity,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu 
základu, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů, 

– s ohledem na články 55 a 37 jednacího řádu,

– s ohledem na společná jednání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví podle článku 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0000/2010),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 82 odst. 2
a čl. 83 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 79 odst. 2,
čl. 82 odst. 2 a čl. 83 odst. 1 této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Vložení odkazu na článek 79 je oprávněno nezbytností souladu se smlouvami.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V této směrnici se k boji proti 
obchodování s lidmi přijímá integrovaný
a ucelený přístup. Hlavními cíli směrnice 
jsou důslednější prevence a stíhání při 
obchodování s lidmi, jakož i ochrana práv 
obětí. Děti jsou zranitelnější, proto jsou 
obchodováním s lidmi ohroženy více.
V souladu s Listinou základních práv 
Evropské unie a Úmluvou Organizace 
spojených národů o právech dítěte musí být 
při uplatňování této směrnice prvořadým 
hlediskem nejlepší zájem dítěte.

(3) V této směrnici se k boji proti 
obchodování s lidmi přijímá integrovaný
a ucelený přístup a směrnice by měla být 
uplatňována s ohledem na směrnici Rady 
2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004
o povolení k pobytu vydávaném státním 
příslušníkům třetích zemí, kteří jsou 
oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi 
pomoc k nedovolenému přistěhovalectví
a kteří spolupracují s příslušnými 
orgány1, a na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 
18. června 2009 o minimálních normách 
pro sankce a opatření vůči 
zaměstnavatelům neoprávněně 
pobývajících státních příslušníků třetích 
zemí2. Hlavními cíli směrnice jsou 
důslednější prevence a stíhání při 
obchodování s lidmi, jakož i ochrana práv 
obětí. Děti jsou zranitelnější, proto jsou 
obchodováním s lidmi ohroženy více.
V souladu s Listinou základních práv 
Evropské unie a Úmluvou Organizace 
spojených národů o právech dítěte musí být 
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při uplatňování této směrnice prvořadým 
hlediskem nejlepší zájem dítěte. Při 
provádění této směrnice by měla být řádně 
zohledněn soulad se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2010/.../EU z .... o 
boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí
a dětské pornografii, kterou se ruší 
rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV.
1Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 19.
2Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 24.

Or. en

Odůvodnění

Ucelený přístup směrnice musí vést i k souladu s dalšími souvisejícími právními nástroji.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Tato směrnice je součástí celkové 
činnosti zaměřené proti obchodování
s lidmi, která zahrnuje opatření, do nichž 
jsou zapojeny třetí země v souladu
s „dokumentem zaměřeným na konkrétní 
kroky k posílení vnějšího rozměru EU 
ohledně opatření proti obchodování
s lidmi; Směrem ke globálnímu opatření 
EU proti obchodování s lidmi“1. 
1Rada 6865/10

Or. en

Odůvodnění

Ucelený přístup směrnice musí vést k tomu, aby se do činnosti zapojily i třetí země.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Touto směrnicí není dotčena zásada 
nenavracení v souladu s Úmluvou
o právním postavení uprchlíků 
podepsanou dne 28. července 1951 
(Ženevská konvence).

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice se nemůže týkat ustanovení azylové politiky všeobecně.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S cílem reagovat na aktuální vývoj
v souvislosti s obchodováním s lidmi 
obsahuje tato směrnice širší pojetí toho, co 
by mělo být považováno za obchodování
s lidmi, než rámcové rozhodnutí 
2002/629/SVV, a zahrnuje tak další formy 
vykořisťování. V kontextu této směrnice by 
mělo být nucené žebrání považováno za 
formu nucené práce nebo služby ve smyslu 
definice uvedené v Úmluvě Mezinárodní 
organizace práce č. 29 o nucené nebo 
povinné práci ze dne 29. června 1930. 
Využívání jiných osob k žebrání tak do 
rozsahu definice pojmu obchodování
s lidmi spadá pouze v případě, že se tato 
činnost vyznačuje všemi rysy příznačnými 
pro nucenou práci či služby. V souladu
s příslušnou judikaturou by měla být 
platnost případného souhlasu
s vykonáváním takové služby posuzována 
na individuálním základě. Pokud se však 
jedná o dítě, neměl by být případný souhlas 

(5) S cílem reagovat na aktuální vývoj
v souvislosti s obchodováním s lidmi 
obsahuje tato směrnice širší pojetí toho, co 
by mělo být považováno za obchodování
s lidmi, než rámcové rozhodnutí 
2002/629/SVV, a zahrnuje tak další formy 
vykořisťování. V kontextu této směrnice by 
mělo být nucené žebrání považováno za 
formu nucené práce nebo služby ve smyslu 
definice uvedené v Úmluvě Mezinárodní 
organizace práce č. 29 o nucené nebo 
povinné práci ze dne 29. června 1930.
Využívání jiných osob k žebrání, včetně 
využívání vyživované osoby k žebrání, tak 
do rozsahu definice pojmu obchodování
s lidmi spadá pouze v případě, že se tato 
činnost vyznačuje všemi rysy příznačnými 
pro nucenou práci či služby. V souladu
s příslušnou judikaturou by měla být 
platnost případného souhlasu
s vykonáváním takové služby posuzována 
na individuálním základě. Pokud se však 
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nikdy považován za platný. Výraz 
„využívání k trestné činnosti“ by měl být 
chápán jako využívání jiných osob
k páchání mimo jiné kapesních krádeží, 
drobných krádeží v obchodech a dalších 
podobných činností, které podléhají 
trestním sankcím a představují způsob 
finančního obohacení. Tato definice se 
vztahuje i na obchodování s lidmi za 
účelem odebrání orgánů, které může být 
spojeno s obchodováním s orgány
a představuje závažné porušení lidské 
důstojnosti a tělesné integrity.

jedná o dítě, neměl by být případný souhlas 
nikdy považován za platný. Výraz 
„využívání k trestné činnosti“ by měl být 
chápán jako využívání jiných osob
k páchání mimo jiné kapesních krádeží, 
drobných krádeží v obchodech a další 
podobné činnosti, která podléhá trestním 
sankcím a představuje způsob finančního 
obohacení. Tato definice se vztahuje i na 
obchodování s lidmi za účelem 
odstraňování orgánů, které představuje 
závažné porušení lidské důstojnosti
a tělesné integrity.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh jasněji vymezuje pojem žebrání.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Výše sankcí v této směrnici odráží 
rostoucí znepokojení členských států
v souvislosti s nárůstem obchodování
s lidmi. Vzhledem k závažnosti tohoto 
trestného činu je cílem této směrnice 
zajistit v EU další harmonizaci a zvýšení 
sankcí. Pokud je trestný čin spáchán za 
určitých okolností, například na osobě 
obzvláště zranitelné, sankce by měla být 
ještě přísnější. V kontextu této směrnice 
zahrnují obzvláště zranitelné osoby 
přinejmenším všechny děti a dospělé 
osoby, jež byly v době spáchání trestného 
činu obzvlášť zranitelné z důvodu 
těhotenství, zdravotního stavu nebo 
zdravotního postižení. Pokud se jedná
o obzvláště závažný trestný čin, např. 
pokud jím byl ohrožen život oběti nebo byl 
spáchán za užití hrubého násilí nebo jím 
byla oběti způsobena obzvláště závažná 

(6) Výše sankcí v této směrnici odráží 
rostoucí znepokojení členských států
v souvislosti s nárůstem obchodování
s lidmi. Vzhledem k závažnosti tohoto 
trestného činu je cílem této směrnice 
zajistit v EU další harmonizaci a zvýšení 
sankcí. Pokud je trestný čin spáchán za 
určitých okolností, například na osobě 
obzvláště zranitelné, sankce by měla být 
ještě přísnější. V kontextu této směrnice 
zahrnují obzvláště zranitelné osoby 
přinejmenším všechny děti a dospělé 
osoby, jež byly obzvlášť zranitelné
z důvodu pohlaví, těhotenství, zdravotního 
stavu nebo zdravotního postižení anebo, 
pokud byla oběť mučena, znásilněna či 
vystavena jiným závažným formám 
psychického, fyzického nebo sexuálního 
násilí. Pokud se jedná o obzvláště závažný 
trestný čin, např. pokud jím byl ohrožen 
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újma, je třeba tuto skutečnost zohlednit 
zvláště přísnou sankcí. Pokud je v této 
směrnici odkaz na předávání, je třeba 
takový odkaz vykládat v souladu
s rámcovým rozhodnutím Rady 
2002/584/SVV ze dne 13. června 2002
o evropském zatýkacím rozkazu
a postupech předávání mezi členskými 
státy. 

život oběti nebo byl spáchán za užití 
hrubého násilí nebo jím byla oběti 
způsobena obzvláště závažná újma, je třeba 
tuto skutečnost zohlednit zvláště přísnou 
sankcí. Pokud je v této směrnici odkaz na 
předávání, je třeba takový odkaz vykládat
v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 
2002/584/SVV ze dne 13. června 2002
o evropském zatýkacím rozkazu
a postupech předávání mezi členskými 
státy. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je rozšířit pojem zranitelné osoby.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zajištění úspěšného 
vyšetřování a trestního stíhání trestných 
činů obchodování s lidmi by jejich zahájení 
nemělo záviset na oznámení nebo obvinění 
ze strany oběti. Trestní stíhání by mělo být 
umožněno dostatečně dlouhou dobu poté, 
co oběť dosáhla zletilosti. Příslušníci 
donucovacích orgánů a státní zástupci by 
měli být náležitě proškoleni, mimo jiné
s cílem posílit mezinárodní spolupráci 
soudních a donucovacích orgánů. Osoby
a subjekty odpovědné za vyšetřování
a trestní stíhání takových trestných činů by 
rovněž měly mít přístup k nástrojům, jež se 
používají k vyšetřování případů 
organizované či jiné závažné trestné 
činnosti a ke kterým patří například 
odposlech, sledování včetně elektronického 
sledování, monitorování bankovních účtů 
či jiné finanční vyšetřování. 

(8) V zájmu zajištění úspěšného 
vyšetřování a trestního stíhání trestných 
činů obchodování s lidmi by jejich zahájení 
nemělo záviset na oznámení nebo obvinění 
ze strany oběti. V rámci vyšetřování by 
měly být řádně zohledněny informační
a komunikační technologie použité ke 
spáchání trestného činu a vypracovány 
konkrétní nástroje na prevenci a boj proti 
obchodování s lidmi prostřednictvím 
kybernetického prostoru. Osoby a subjekty 
odpovědné za vyšetřování a trestní stíhání 
by rovněž měly mít přístup k nástrojům, 
jež se používají k vyšetřování případů 
organizované či jiné závažné trestné 
činnosti a ke kterým patří například 
odposlech, sledování včetně elektronického 
sledování, monitorování bankovních účtů 
či jiné finanční vyšetřování. 

Or. en
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Odůvodnění

Obchodníci s lidmi stále více využívají internet, což tato směrnice nemůže opomíjet.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Obětem obchodování s lidmi musí být 
umožněno účinné uplatňování jejich práv. 
Před trestním řízením, v jeho průběhu
a přiměřenou dobu po jeho skončení by 
proto oběti měly mít k dispozici pomoc
a podporu. Pomoc a podporu je nutné
v zájmu jejich účinnosti poskytovat 
konsensuálním způsobem a na 
informovaném základě, čímž bude zaručen 
souhlas oběti například s opatřeními na 
zjišťování nemocí nebo s jinými zásadními 
podpůrnými opatřeními. Poskytovaná 
pomoc a podpora by měla zahrnovat 
alespoň minimální soubor opatření nutných
k tomu, aby se oběti mohly zotavit
a uniknout obchodníkům s lidmi. Praktické 
provádění daných opatření by mělo 
probíhat na základě individuálního 
posouzení v souladu s vnitrostátními 
postupy a mělo by zohlednit podmínky
a potřeby dotyčných osob. Takové osobě 
by se měla pomoc a podpora poskytnout, 
jakmile vznikne podezření, že může být 
obětí obchodování s lidmi, a bez ohledu na 
její ochotu nebo neochotu vystupovat jako 
svědek. Pomoc by se měla poskytovat 
bezpodmínečně alespoň do doby, než 
příslušné orgány přijmou konečné 
rozhodnutí týkající se lhůty na 
rozmyšlenou a povolení k pobytu nebo 
jiným způsobem uznají, že uvedená osoba 
je obětí obchodování s lidmi. V případě, že 
po identifikaci nebo po uplynutí lhůty na 
rozmyšlenou není dotyčná osoba 
považována za oprávněnou k získání 
povolení k pobytu nebo nemá v dané zemi 

(11) Před trestním řízením, v jeho průběhu
a přiměřenou dobu po jeho skončení by 
oběti měly mít k dispozici pomoc
a podporu. Pomoc a podporu je nutné
v zájmu jejich účinnosti poskytovat 
konsensuálním způsobem a na 
informovaném základě, čímž bude zaručen 
souhlas oběti například s opatřeními na 
zjišťování nemocí nebo s jinými zásadními 
podpůrnými opatřeními. Poskytovaná 
pomoc a podpora by měla zahrnovat 
alespoň minimální soubor opatření nutných
k tomu, aby se oběti mohly zotavit
a uniknout obchodníkům s lidmi. Praktické 
provádění daných opatření by mělo 
probíhat na základě individuálního 
posouzení v souladu s vnitrostátními 
postupy a mělo by zohlednit podmínky
a potřeby dotyčných osob. Takové osobě 
by se měla pomoc a podpora poskytnout, 
jakmile vznikne podezření, že může být 
obětí obchodování s lidmi, a bez ohledu na 
její ochotu nebo neochotu vystupovat jako 
svědek. Pomoc by se měla poskytovat 
bezpodmínečně alespoň do doby, než 
příslušné orgány přijmou konečné 
rozhodnutí týkající se lhůty na 
rozmyšlenou a povolení k pobytu nebo 
jiným způsobem uznají, že uvedená osoba 
je obětí obchodování s lidmi. V případě, že 
po identifikaci nebo po uplynutí lhůty na 
rozmyšlenou není dotyčná osoba 
považována za oprávněnou k získání 
povolení k pobytu nebo nemá v dané zemi 
zákonný pobyt na základě jiného postupu, 
není příslušný členský stát nadále povinen 
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zákonný pobyt na základě jiného postupu, 
není příslušný členský stát nadále povinen 
poskytovat této osobě pomoc a podporu 
podle této směrnice. Pomoc a podpora by 
měla být v případě potřeby nadále 
poskytována ještě přiměřenou dobu po 
trestním řízení, například pokud probíhá 
léčba související s vážnými tělesnými nebo 
psychickými následky trestného činu, nebo 
je-li ohrožena bezpečnost oběti z důvodu 
její výpovědi během trestního řízení.

poskytovat této osobě pomoc a podporu 
podle této směrnice. Pomoc a podpora by 
měla být v případě potřeby nadále 
poskytována ještě přiměřenou dobu po 
trestním řízení, například pokud probíhá 
léčba související s vážnými tělesnými nebo 
psychickými následky trestného činu, nebo 
je-li ohrožena bezpečnost oběti z důvodu 
její výpovědi během trestního řízení.

Or. en

Odůvodnění

Podle zpravodajek je vhodnější tuto formulaci umístit do bodu odůvodnění 12 spíše než do 
bodu odůvodnění 11.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Práva obětí v trestním řízení, včetně 
práva na ochranu a odškodnění, jsou 
stanovena v rámcovém rozhodnutí Rady 
2001/220/SVV ze dne 15. března 2001
o postavení obětí v trestním řízení. Kromě 
toho by se měl obětem obchodování s lidmi 
poskytnout přístup k právnímu poradenství
a k právnímu zastoupení, a to mimo jiné
i za účelem požadování odškodného. 
Právní poradenství má obětem umožnit 
přístup k informacím a získání poradenství
o různých možnostech, které mají. Právní 
poradenství a právní zastoupení by mělo 
být poskytováno bezplatně, a to alespoň
v případě, že oběť nemá dostatečné 
finanční prostředky, a způsobem, který je
v souladu s vnitrostátními postupy 
členských států. Zejména u dětských obětí 
je nepravděpodobné, že by tyto prostředky 
měly, a proto by v praxi v jejich případě 
mělo být právní poradenství a právní 

(12) Práva obětí v trestním řízení, včetně 
práva na ochranu a odškodnění, jsou 
stanovena v rámcovém rozhodnutí Rady 
2001/220/SVV ze dne 15. března 2001
o postavení obětí v trestním řízení. Obětem 
obchodování s lidmi musí být umožněno 
účinné uplatňování jejich práv. Kromě 
toho by se měl obětem obchodování s lidmi 
rovněž poskytnout přístup k právnímu 
poradenství a k právnímu zastoupení, a to 
mimo jiné i za účelem požadování 
odškodného. Právní poradenství má 
obětem umožnit přístup k informacím
a získání poradenství o různých 
možnostech, které mají. Právní poradenství
a právní zastoupení by mělo být 
poskytováno bezplatně, a to alespoň
v případě, že oběť nemá dostatečné 
finanční prostředky, a způsobem, který je
v souladu s vnitrostátními postupy 
členských států. Zejména u dětských obětí 
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zastoupení zdarma. Dále by na základě 
individuálního hodnocení rizika, 
prováděného podle vnitrostátních postupů, 
měla být obětem poskytnuta ochrana před 
odplatou, před zastrašováním a před 
rizikem, že se znovu stanou obětí 
obchodování s lidmi.

je nepravděpodobné, že by tyto prostředky 
měly, a proto by v praxi v jejich případě 
mělo být právní poradenství a právní 
zastoupení zdarma. Dále by na základě 
individuálního hodnocení rizika, 
prováděného podle vnitrostátních postupů, 
měla být obětem poskytnuta ochrana před 
odplatou, před zastrašováním a před 
rizikem, že se znovu stanou obětí 
obchodování s lidmi.

Or. en

Odůvodnění

Podle zpravodajek je vhodnější tuto formulaci umístit do bodu odůvodnění 12 spíše než do 
bodu odůvodnění 11.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Členské státy by měly zajistit, aby 
kromě opatření dostupných všem obětem 
obchodování s lidmi byla k dispozici
i zvláštní opatření na pomoc dětským 
obětem a na jejich podporu a ochranu. Tato 
opatření by v souladu s Úmluvou OSN
o právech dítěte měla být poskytována
s ohledem na nejlepší zájmy dítěte. Není-li
s jistotou znám věk osoby, která je obětí 
obchodování s lidmi, a existují-li důvody
k domněnce, že se jedná o osobu mladší 18 
let, měla být považována za dítě a měla by 
jí být okamžitě poskytnuta pomoc, podpora
a ochrana. Opatření na pomoc dětským 
obětem a jejich podporu by se měla zaměřit 
na tělesné a psychosociální zotavení obětí
a na nalezení trvalého řešení pro dotyčnou 
osobu. Jelikož by se dětská oběť měla co 
nejdříve opětovně začlenit do společnosti, 
bude nutné, aby v uvedených opatřeních 
bylo zahrnuto právo na přístup ke vzdělání. 
Vzhledem k tomu, že dětské oběti 

(14) Členské státy by měly zajistit, aby 
kromě opatření dostupných všem obětem 
obchodování s lidmi byla k dispozici
i zvláštní opatření na pomoc dětským 
obětem a na jejich podporu a ochranu. Tato 
opatření musí být v souladu s Úmluvou 
OSN o právech dítěte poskytována
s ohledem na nejlepší zájmy dítěte. Není-li
s jistotou znám věk osoby, která je obětí 
obchodování s lidmi, a existují-li důvody
k domněnce, že se jedná o osobu mladší 18 
let, měla být považována za dítě a měla by 
jí být okamžitě poskytnuta pomoc, podpora
a ochrana. Opatření na pomoc dětským 
obětem a jejich podporu by se měla zaměřit 
na tělesné a psychosociální zotavení obětí
a na nalezení trvalého řešení pro dotyčnou 
osobu. Jelikož by se dětská oběť měla co 
nejdříve opětovně začlenit do společnosti, 
bude nutné, aby v uvedených opatřeních 
bylo zahrnuto právo na přístup ke vzdělání. 
Vzhledem k tomu, že dětské oběti 
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obchodování s lidmi jsou obzvláště 
zranitelné, měla by být k dispozici další 
opatření na jejich ochranu v průběhu 
výslechů při vyšetřování a trestním řízení. 

obchodování s lidmi jsou obzvláště 
zranitelné, měla by být k dispozici další 
opatření na jejich ochranu v průběhu 
výslechů při vyšetřování a trestním řízení. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit pozici dítěte.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Při provádění této směrnice by měl 
být řádně zohledněn akční plán Komise 
pro nezletilé osoby bez doprovodu (2010 –
2014) (KOM(2010)0213).

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je přijetí konzistentních politik na úrovni EU v oblastech 
týkajících se dětí.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Sexuální vykořisťování dětí by mělo 
být vymezeno v souladu se směrnicí 
2010/…/EU [o boji proti pohlavnímu 
vykořisťování dětí a dětské pornografii, 
kterou se ruší rámcové rozhodnutí 
2004/68/SVV].

Or. en
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je přijetí konzistentních politik na úrovni EU v oblastech 
týkajících se dětí.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Členské státy by prostřednictvím 
výzkumu, šíření informací, zvyšování 
povědomí a vzdělávání měly zavést a/nebo 
posílit politiky pro prevenci obchodování
s lidmi, včetně opatření na snížení 
poptávky, která podporuje všechny formy 
vykořisťování, a opatření na snižování 
rizika, že se lidé stanou oběťmi 
obchodování s lidmi. Při takových 
iniciativách by měly členské státy 
uplatňovat hledisko rovnoprávnosti žen
a mužů a dbát na dodržování práv dětí. 
Všichni úředníci, kteří pravděpodobně 
přijdou do styku s oběťmi nebo 
potenciálními oběťmi obchodování s lidmi, 
by měli být odpovídajícím způsobem 
proškoleni, aby mohli tyto oběti rozpoznat
a jednat s nimi. Povinnost odborné 
přípravy se týká především policistů, 
příslušníků pohraniční stráže, inspektorů 
práce, zdravotnického personálu
a konzulárních pracovníků, ale mohla by se
v závislosti na místních podmínkách 
vztahovat také na jiné skupiny veřejných 
činitelů, kteří se pravděpodobně ve své 
práci s oběťmi obchodování s lidmi setkají. 

(15) Členské státy by prostřednictvím 
výzkumu, včetně výzkumu nových forem 
obchodování s lidmi, šíření informací, 
harmonizovaného shromažďování údajů,
zvyšování povědomí a vzdělávání měly 
zavést a/nebo posílit politiky pro prevenci 
obchodování s lidmi, včetně opatření na 
snížení poptávky, která podporuje všechny 
formy vykořisťování, a opatření na 
snižování rizika, že se lidé stanou oběťmi 
obchodování s lidmi. Při takových 
iniciativách by měly členské státy 
uplatňovat hledisko rovnoprávnosti žen
a mužů a dbát na dodržování práv dětí. 
Všichni úředníci, kteří pravděpodobně 
přijdou do styku s oběťmi nebo 
potenciálními oběťmi obchodování s lidmi, 
by měli být odpovídajícím způsobem 
proškoleni, aby mohli tyto oběti rozpoznat
a jednat s nimi. Povinnost odborné 
přípravy se týká především policistů, 
příslušníků pohraniční stráže, inspektorů 
práce, zdravotnického personálu
a konzulárních pracovníků, ale mohla by se
v závislosti na místních podmínkách 
vztahovat také na jiné skupiny veřejných 
činitelů, kteří se pravděpodobně ve své 
práci s oběťmi obchodování s lidmi setkají. 

Or. en

Odůvodnění

Je zásadní mít o tomto fenoménu co nejširší povědomí a v této souvislosti je nesmírně důležité 
shromažďovat údaje harmonizovaným způsobem.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Úředníci, kteří pravděpodobně 
přijdou do styku s oběťmi nebo 
potenciálními oběťmi obchodování
s lidmi, by měli být odpovídajícím 
způsobem proškoleni, aby mohli tyto oběti 
rozpoznat a jednat s nimi. Tato povinnost 
odborné přípravy by se měla týkat 
především policistů, příslušníků 
pohraniční stráže, soudů a soudního 
personálu, inspektorů práce, pracovníků 
sociální péče, personálu, který se věnuje 
péči o děti, zdravotnického personálu,
a konzulárních pracovníků, ale mohla by 
se v závislosti na místních podmínkách 
vztahovat také na jiné skupiny veřejných 
činitelů, kteří se pravděpodobně ve své 
práci s oběťmi obchodování s lidmi 
setkají.S cílem posílit mezinárodní 
spolupráci donucovacích a soudních 
orgánů by rovněž měli být náležitě 
proškoleni příslušníci donucovacích 
orgánů a státní zástupci.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na to, že se jedná o takto zranitelné osoby, by měla být rozšířena odborná 
příprava.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Kontrolní a donucovací 
mechanismy týkající se pracovního práva 
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by měly být ve všech členských státech 
posíleny. Členské státy by měly zajistit, 
aby byl zaveden nezbytný právní rámec
a aby měly k dispozici příslušné 
mechanismy, odbornou přípravu
a odpovídající technické zdroje, které by 
jim umožnily plnit své zákonné 
povinnosti, s tím, že by úředníkům
z kontrolních orgánů byla předána 
odpovědnost, v úzké spolupráci
s odborovými organizacemi, a byly jim 
poskytnuty informace a osvěta, která by 
jim umožnila rozpoznat oběti obchodování
s lidmi, jež jsou vykořisťovány v práci.
Členské státy by měly prohloubit 
spolupráci a koordinaci v této oblasti na 
úrovni Unie včetně spolupráce
s Evropským hospodářským a sociálním 
výborem a s Evropskou konfederací 
odborových svazů, přičemž Rada by též 
měla zvážit propojení vnitrostátních 
systémů inspekce práce.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se vztahuje na stále rozšířenější jev, jímž je obchodování s lidmi za 
účelem jejich vykořisťování v práci.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15c) členské státy by měly vytvořit lepší 
systémy monitorování činnosti pracovních 
agentur a agentur, které najímají sezónní 
pracovníky;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se vztahuje na stále rozšířenější jev, jímž je obchodování s lidmi za 
účelem jejich vykořisťování v práci.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Členské státy by měly způsobem, 
který považují za vhodný v souladu s svou 
vnitřní organizací, a s přihlédnutím
k potřebě minimální struktury
s konkrétními úkoly, zřídit vnitrostátní 
systémy sledování, jako jsou například 
národní zpravodajové nebo rovnocenné 
mechanismy, za účelem posuzování 
tendencí v obchodování s lidmi, měření 
výsledků opatření na boj proti němu
a poskytování pravidelných zpráv 
příslušným vnitrostátním orgánům. 

(17) Členské státy by měly způsobem, 
který považují za vhodný v souladu s svou 
vnitřní organizací, a s přihlédnutím
k potřebě minimální struktury
s konkrétními úkoly, zřídit vnitrostátní 
systémy sledování, jako jsou například 
nezávislí národní zpravodajové nebo 
rovnocenné mechanismy, za účelem 
posuzování tendencí v obchodování
s lidmi, měření výsledků opatření na boj 
proti němu a poskytování pravidelných 
zpráv příslušným vnitrostátním orgánům
a koordinátorovi EU pro boj proti 
obchodování s lidmi.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní systém monitorování by měl být nezávislý a měl by se mimo jiné vztahovat na 
koordinátora EU pro boj proti obchodování s lidmi.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Evropská unie vytvoří pod dohledem 
komisaře pro vnitřní věci místo 
koordinátora EU pro boj proti 
obchodování s lidmi, který by koordinoval 
činnost a politiky EU v této oblasti, včetně 
činnosti sítě zpravodajů jednotlivých 
členských států, a zodpovídal se 
Evropskému parlamentu a vnitrostátním 
parlamentům;
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Or. en

Odůvodnění

Koordinace na úrovni EU je klíčová pro řešení problému obchodování s lidmi.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vykořisťování zahrnuje přinejmenším 
využívání jiných osob k prostituci nebo 
jiné formy pohlavního vykořisťování, 
nucenou práci nebo služby, včetně žebrání, 
otroctví či praktiky podobné otroctví, 
nevolnictví nebo využívání jiných osob
k trestné činnosti či odebrání orgánů. 

3. Vykořisťování zahrnuje přinejmenším 
využívání jiných osob k prostituci nebo 
jiné formy pohlavního vykořisťování, 
nucenou práci nebo služby, včetně žebrání,
a využívání závislé osoby k žebrání,
otroctví či praktiky podobné otroctví, 
nevolnictví nebo využívání jiných osob
k trestné činnosti či odebrání orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh jasněji vymezuje pojem žebrání.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření
k zajištění toho, aby bylo možné za trestné 
činy uvedené v článku 1 uložit sankce
s horní hranicí trestu odnětí svobody ve 
výši nejméně pěti let. 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření
k zajištění toho, aby bylo možné za trestné 
činy uvedené v článku 1 uložit sankce
s horní hranicí trestu odnětí svobody ve 
výši nejméně šesti let. 

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajky se domnívají, že vzhledem k závažnosti trestného činu by měly být trestní sazby 
zvýšeny.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby bylo možné za trestné 
činy uvedené v článku 2 uložit sankce
s horní hranicí trestu odnětí svobody ve 
výši nejméně deseti let, pokud byly 
spáchány za těchto okolností: 

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby bylo možné za trestné 
činy uvedené v článku 2 uložit sankce
s horní hranicí trestu odnětí svobody ve 
výši nejméně dvanácti let, pokud byly 
spáchány za těchto okolností: 

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajky se domnívají, že vzhledem k závažnosti trestného činu by měly být trestní sazby 
zvýšeny.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) trestný čin byl spáchán na oběti, která 
byla obzvláště zranitelná, což v kontextu 
této směrnice zahrnuje alespoň dětské oběti
a dospělé osoby, které jsou obzvláště 
zranitelné z důvodu těhotenství, 
zdravotního stavu nebo zdravotního 
postižení; 

b) trestný čin byl spáchán na oběti, která 
byla obzvláště zranitelná, což v kontextu 
této směrnice zahrnuje alespoň dětské oběti
a dospělé osoby, které jsou obzvláště 
zranitelné z důvodu pohlaví, těhotenství, 
zdravotního stavu nebo zdravotního 
postižení anebo, pokud byla oběť mučena, 
znásilněna či vystavena jiným závažným 
formám psychického, fyzického anebo 
sexuálního násilí;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh ujasňuje pojem zranitelné osoby.
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Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby výnosy
a zisky z trestných činů, na které odkazuje 
tato směrnice, byly zadrženy
a zkonfiskovány.

Or. en

Odůvodnění

Obchodníci s lidmi jsou motivováni obrovskými zisky, které mohou obchodováním získat. 
Proto je nutné výnosy a zisky zadržet, zkonfiskovat a využít na boj proti obchodování s lidmi
a podporu a ochranu obětí.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby výnosy
a zisky zadržené a zkonfiskované podle 
této směrnice byly využity na pomoc, 
podporu a ochranu obětí včetně 
kompenzace obětí.

Or. en

Odůvodnění

Obchodníci s lidmi jsou motivováni obrovskými zisky, které mohou obchodováním získat. 
Proto je nutné výnosy a zisky zadržet, zkonfiskovat a využít na boj proti obchodování s lidmi
a podporu a ochranu obětí.
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Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby výnosy
a zisky z trestných činů, na které odkazuje 
tato směrnice, byly zadrženy
a zkonfiskovány. 

Or. en

Odůvodnění

Obchodníci s lidmi jsou motivováni obrovskými zisky, které mohou obchodováním získat. 
Proto je nutné výnosy a zisky zadržet, zkonfiskovat a využít na boj proti obchodování s lidmi
a podporu a ochranu obětí.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby výnosy
a zisky zadržené a zkonfiskované podle 
této směrnice byly využity na pomoc, 
podporu a ochranu obětí včetně 
kompenzace obětí.

Or. en

Odůvodnění

Obchodníci s lidmi jsou motivováni obrovskými zisky, které mohou obchodováním získat. 
Proto je nutné výnosy a zisky zadržet, zkonfiskovat a využít na boj proti obchodování s lidmi
a podporu a ochranu obětí.
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Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy v souladu se základními 
zásadami svého právního systému umožní, 
aby oběti obchodování s lidmi nebyly 
trestně stíhány nebo aby jim nebyly 
ukládány tresty za jejich účast na trestné
činnosti, kterou byly přinuceny spáchat
v přímém důsledku toho, že byly oběťmi 
kteréhokoli z jednání uvedeného v článku 
2.

Členské státy nepostihují ani neukládají 
tresty obětem obchodování s lidmi
na trestných činech podle vnitrostátních 
právních předpisů týkajících se prostituce 
nebo přistěhovalectví nebo jejich zapojení 
do jiné nezákonné činnosti, kterou byly 
přinuceny spáchat v přímém důsledku 
toho, že byly oběťmi kteréhokoli z jednání 
uvedeného v článku 2. V souladu
s vnitrostátními právními předpisy členské 
státy přijmou potřebná opatření, které jim 
umožní stíhat trestné činy stanované v této 
směrnice poté, co oběť dosáhla 
plnoletosti.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit pozici oběti.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby byly co 
nejrychleji shromážděny a zajištěny 
důkazy např. prostřednictvím 
videozáznamů výpovědi obětí.

Or. en

Odůvodnění

Důkazy se často opírají o výpověď obětí. Aby bylo možné obchodníky s lidmi soudit, je 
potřebné zabezpečit důkazy co nejdříve a zároveň oběť chránit.
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Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může v případě, že trestný 
čin byl spáchán mimo jeho území, 
rozhodnout, že nebude uplatňovat nebo 
bude uplatňovat pouze ve zvláštních 
případech nebo za zvláštních okolností 
pravidlo o příslušnosti stanovené v odst. 1 
písm. c) a písm. d). 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Po zvážení celosvětového rozsahu tohoto jevu by měla být posílena exteritorialita.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy vyrozumí příslušným
způsobem Komisi o tom, v jakých 
případech se rozhodnou použít odstavec 2,
a případně uvedou, v jakých konkrétních 
případech či za jakých okolností se toto 
rozhodnutí použije. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je důsledkem předchozího pozměňovacího návrhu.
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Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby před trestním řízením,
v jeho průběhu a přiměřenou dobu po 
jeho skončení byla obětem poskytnuta 
pomoc a podpora s cílem umožnit jim 
uplatňovat práva stanovená v rámcovém 
rozhodnutí 2001/220/SVV ze dne 15. 
března 2001 o postavení obětí v trestním 
řízení a v této směrnici. 

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby byla všem obětem 
obchodování s lidmi poskytnuta pomoc
a podpora na přiměřenou dobu bez ohledu 
na jejich postavení přistěhovalců před, po 
dobu a po skončení trestního řízení
s cílem umožnit jim uplatňovat práva 
stanovená v rámcovém rozhodnutí 
2001/220/SVV ze dne 15. března 2001
o postavení obětí v trestním řízení a v této 
směrnici. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl v co největší míře chránit oběti.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby pomoc a podpora 
oběti nebyla podmíněna její ochotou 
vystupovat jako svědek. 

3. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby pomoc a podpora 
oběti nebyla podmíněna její ochotou 
spolupracovat na vyšetřování trestného 
činu, trestním řízení a soudním procesu. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl rozšířit ochranu obětí.
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Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy přijmou opatření 
potřebná k poskytování mechanismu 
předávání určeného osobám, které 
potřebují mezinárodní ochranu podle 
článků 9 a 15 směrnice Rady 2004/83/ES 
ze dne 29. dubna 2004 o minimálních 
normách, které musí splňovat státní 
příslušníci třetích zemí nebo osoby bez 
státní příslušnosti, aby mohli žádat
o postavení uprchlíka, nebo osoby, která
z jiných důvodů potřebují mezinárodní 
ochranu, a o obsahu poskytované 
ochrany1 a zabezpečení spolupráce mezi 
donucovacími orgány a vnitrostátními 
azylovými orgány.
______________
1 Úř. věst. L 304, 30.9.2004, s. 12.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh posiluje soulad s azylovými politikami. 

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k poskytnutí ochrany, pomoci
a podpory určené na plnění konkrétních 
potřeb zvláště zranitelných osob 
uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. b).

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl rozšířit ochranu, pomoc a podporu obětí.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby oběti 
obchodování s lidmi měly přístup
k bezplatnému právnímu poradenství a 
k právnímu zastoupení, a to i za účelem 
požadování odškodného. V případě, že 
oběť nemá dostatečné finanční prostředky, 
je právní zastoupení poskytováno 
bezplatně. Tímto odstavcem není dotčeno 
uplatňování čl. 14 odst. 2, je-li obětí dítě. 

2. Členské státy zajistí, aby oběti 
obchodování s lidmi měly přístup
k bezplatnému právnímu poradenství a 
k právnímu zastoupení, a to i za účelem 
požadování odškodného v okamžiku, kdy 
byla osoba identifikována jako oběť 
obchodování s lidmi. V případě, že oběť 
nemá dostatečné finanční prostředky, je 
právní zastoupení poskytováno bezplatně. 
Tímto odstavcem není dotčeno uplatňování 
čl. 14 odst. 2, je-li obětí dítě. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl rozšířit ochranu, pomoc a podporu obětí.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčeno právo na obhajobu, 
členské státy v případě, že je to v souladu 
se základními zásadami jejich právního 
systému a že je to vhodné, umožní, aby 
totožnost oběti obchodování s lidmi
v postavení svědka zůstala utajena.

3. Aniž je dotčeno právo na obhajobu, 
členské státy přijmou jakákoli opatření 
určená na zabezpečení co nejvyšší 
ochrany oběti obchodování s lidmi, která 
je svědkem, a to i za využití 
videokonference.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacích návrhu je zachovat rovnováhu mezi ochranou obětí a právy 
podezřelých.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dětským obětem obchodování s lidmi je 
poskytována pomoc, podpora a ochrana
s přihlédnutím k nejlepším zájmům dítěte.

1. Dětským obětem obchodování s lidmi je 
poskytována pomoc, podpora a ochrana. 
Při uplatňování ustanovení této směrnice 
musí být na prvním místě nejlepší zájmy 
dítěte.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacích návrhu je upřednostnit nejlepší zájmy dítěte.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 13 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pomoc a podpora určené dětským obětem 
obchodování s lidmi

Pomoc dětským obětem a jejich podpora

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby po provedení 

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby po provedení 



PR\818485CS.doc 29/38 PE442.887v01-00

CS

individuálního posouzení zvláštní situace 
jednotlivých dětských obětí a při řádném 
zohlednění jejich názorů, potřeb
a připomínek byla přijata zvláštní opatření, 
která mají dětským obětem obchodování
s lidmi krátkodobě i dlouhodobě pomoci
a podpořit je při jejich fyzickém
a psychosociálním zotavování.

individuálního posouzení zvláštní situace 
jednotlivých dětských obětí a při řádném 
zohlednění jejich názorů, potřeb
a připomínek byla přijata zvláštní opatření, 
která mají dětské oběti obchodování
s lidmi krátkodobě i dlouhodobě chránit, 
pomoci jim a podpořit je při jejich 
fyzickém a psychosociálním zotavování
s cílem nalézt trvalé řešení pro dítě. 
Členské státy jmenují poručníka
a právního zástupce dětské oběti 
obchodování s lidmi v okamžiku, kdy 
orgány oběť identifikují.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit pozici dítěte.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě, že se na území členského 
státu nenachází rodina, členský stát 
poskytne dítěti pomoc, aby se mohlo vrátit
a znovu začlenit do rodiny nebo, aby se 
mohlo připojit ke své rodině v jiném 
členském státě anebo ve třetí zemi
v případě, že je to v nejlepším zájmu 
dítěte; v případech, kdy ani jedna
z možností nepřichází v úvahu, resp. není
v nejlepším zájmu dítěte, členský stát 
najde pro dítě trvalé řešení v souladu
s nejlepším zájmem dítěte a včetně 
možnosti obrátit se na příslušné 
vnitrostátní azylové orgány pro dětské 
oběti obchodování s lidmi, které potřebují 
mezinárodní ochranu.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit pozici dítěte.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby soudní orgány při 
vyšetřování a trestním řízení jmenovaly 
zvláštního zástupce dětské oběti 
obchodování v případě, kdy nositelé 
rodičovské zodpovědnosti podle 
vnitrostátního práva nesmějí z důvodu 
střetu zájmů mezi nimi a dětskou obětí 
dítě zastupovat, nebo v případě, kdy je dítě 
bez doprovodu nebo odloučeno od rodiny.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby soudní orgány při 
vyšetřování a trestním řízení jmenovaly 
poručníka a právního zástupce dětské 
oběti obchodování.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit pozici dítěte.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
na snížení poptávky, která podporuje 
všechny formy vykořisťování spojené
s obchodováním s lidmi. 

1. Členské státy přijmou vhodná opatření, 
jako je vzdělávání a odborná příprava, 
zejména z generového hlediska, na snížení 
poptávky, která podporuje všechny formy 
vykořisťování spojené s obchodováním
s lidmi. 

Or. en
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Odůvodnění

Vzdělávání a odborná příprava mohou sehrát důležitou úlohu při snižování poptávky po 
službách poskytovaných obětmi obchodování s lidmi.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy – případně ve spolupráci
s organizacemi občanské společnosti –
přijmou vhodná opatření, jako jsou 
informační a osvětové kampaně, výzkumné
a vzdělávací programy, zaměřená na 
zvyšování informovanosti a snižování 
rizika, že se lidé, zejména děti, stanou 
oběťmi obchodování s lidmi. 

2. Členské státy – případně ve spolupráci
s organizacemi občanské společnosti –
přijmou vhodná opatření, a to
i prostřednictvím internetu, jako jsou 
informační a osvětové kampaně, výzkumné
a vzdělávací programy, zaměřená na 
zvyšování informovanosti a snižování 
rizika, že se lidé, zejména děti, stanou 
oběťmi obchodování s lidmi, přičemž je do 
těchto činností v plné míře začleněno 
genderové hledisko.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že obchodníci s lidmi stále více využívají internet, nemůže tuto skutečnost 
směrnice opominout.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy podporují pravidelnou 
odbornou přípravu úředníků, včetně 
policistů v přímém výkonu služby, 
příslušníků pohraniční stráže, inspektorů 
práce, zdravotnického personálu
a konzulárních pracovníků, kteří se 
pravděpodobně dostanou do styku
s oběťmi a potenciálními oběťmi 
obchodování s lidmi a kterým tato příprava 

3. Členské státy podporují pravidelnou 
odbornou přípravu úředníků, zejména
z generového hlediska, včetně policistů
v přímém výkonu služby, příslušníků 
pohraniční stráže, inspektorů práce, soudů
a soudního personálu, sociálního, 
zdravotnického personálu a personálu, 
který se věnuje péči o děti, a konzulárních 
pracovníků, kteří se pravděpodobně 
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umožní oběti a potenciální oběti rozpoznat
a jednat s nimi. 

dostanou do styku s oběťmi
a potenciálními oběťmi obchodování
s lidmi a kterým tato příprava umožní oběti
a potenciální oběti rozpoznat a jednat
s nimi, a identifikovat mezi oběťmi také 
osoby, které též potřebují mezinárodní 
ochranu.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na to, že se jedná o takto zranitelné osoby, by měla být odborná příprava posílena.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zváží, zda přijmou 
opatření, jejichž cílem je označit jako 
trestný čin využívání služeb, které jsou 
předmětem vykořisťování podle článku 2,
s vědomím, že dotčená osoba je obětí 
trestného činu uvedeného v článku 2. 

4. Členské státy přijmou opatření, jejichž 
cílem je označit jako trestný čin využívání 
služeb, které jsou předmětem 
vykořisťování podle článku 2, s vědomím, 
že dotčená osoba je obětí trestného činu 
uvedeného v článku 2 za předpokladu, že 
využívání služby nebylo podmíněno 
konkrétním ohrožením života jeho 
uživatele a nebo humanitárními důvody. 

Or. en

Odůvodnění

Kriminalizace služeb „poskytovaných“ oběťmi obchodování s lidmi může mít odrazující vliv 
na samotné obchodování s lidmi.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zřídí bezplatnou 
vícejazyčnou telefonní linku / linku 
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pomoci s jednotným evropským číslem, 
jejímž cílem je poskytnout obětem první 
pomoc.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl posílit ochranu, pomoc a podporu oběti.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření nezbytná
k tomu, aby ustanovily národní zpravodaje 
nebo rovnocenné mechanismy. Mezi úkoly 
těchto mechanismů patří posuzování 
tendencí v obchodování s lidmi, měření 
výsledků opatření na boj proti němu
a podávání zpráv příslušným vnitrostátním 
orgánům. 

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k tomu, aby ustanovily nezávislé národní 
zpravodaje nebo rovnocenné mechanismy. 
Mezi úkoly těchto mechanismů patří 
shromažďování porovnatelných 
statistických údajů, posuzování tendencí
v obchodování s lidmi a mechanismů 
ochrany a pomoci, měření výsledků 
opatření na boj proti němu a podávání 
zpráv alespoň jednou ročně příslušným 
vnitrostátním orgánům a koordinátorovi 
EU pro boj proti obchodování s lidmi. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl zlepšit monitorovací mechanismus a koordinovat ho
s činností koordinátora EU pro boj proti obchodování s lidmi.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Porovnatelné statistické údaje by měly 
obsahovat přinejmenším informace
o počtu lidí, se kterými je obchodováno, 
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včetně údajů o pohlaví, věku, národnosti 
oběti, jako i o formě obchodování, druhu 
služby, kterou oběti vykonávaly, počtu 
zadržených, stíhaných a odsouzených 
obchodníků a o mechanismech předávání 
pro vnitrostátní azylové služby.

Or. en

Odůvodnění

Dostupnost porovnatelných údajů je klíčová při zavádění účinných politik zaměřených na boj 
proti obchodování s lidmi.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Získané informace jsou postoupeny 
koordinátorovi EU pro boj proti 
obchodování s lidmi, Eurojustu, Europolu
a Frontexu. Koordinátor EU pro boj proti 
obchodování s lidmi na jejich základě
a na základě jakýchkoli jiných informací 
ve spolupráci s Eurojustem, Europolem
a Frontexem připraví výroční zprávu
o situaci v oblasti obchodování s lidmi. 
Zpráva je předložena Evropskému 
parlamentu, vnitrostátním parlamentům, 
Evropské komisi a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Monitorování by mělo být mezi všemi zúčastněnými orgány EU koordinováno.
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Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Evropský parlament má právo 
jmenovat zpravodaje, který bude oprávněn 
účastnit se společných aktivit národních 
zpravodajů.

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament by měl být zapojen do monitorovacího mechanismu.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 a
Koordinátor EU

Pod dohledem komisaře pro vnitřní věci 
se stanoví právní rámec pro koordinátora 
EU pro boj proti obchodování s lidmi. 
Koordinátor EU pro boj proti 
obchodování s lidmi je oprávněn 
zabezpečit ucelenou koncepci boje proti 
obchodování s lidmi v členských státech, 
jakož i na úrovni EU, koordinovat činnost 
národních zpravodajů, zajišťovat 
harmonizované monitorování a podávání 
zpráv evropským orgánům. 

Or. en

Odůvodnění

Koordinátor EU pro boj proti obchodování s lidmi by měl působit v rámci jasného právního 
rámce.
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Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy předají Komisi veškeré 
informace potřebné pro vypracování 
zprávy uvedené v odstavci 1. Informace 
zahrnují podrobný popis opatření 
uplatněných podle článku 8 a článků 10 až 
16, jakož i popis úvah o možných 
opatřeních podle čl. 15 odst. 4. 

2. Členské státy předají Komisi
a koordinátorovi EU pro boj proti 
obchodování s lidmi veškeré informace 
potřebné pro vypracování zprávy uvedené
v odstavci 1. Informace zahrnují podrobný 
popis opatření uplatněných podle článku 8
a článků 10 až 16, jakož i popis úvah
o možných opatřeních podle čl. 15 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Koordinátor EU pro boj proti obchodování s lidmi by s ohledem na svou koordinační úlohu 
měl oprávněně dostávat co nejvíce informací.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obchodování s lidmi je novodobou formou otroctví, závažným zločinem a hrubým porušením 
základních lidských práv; lidské bytosti přivádí do stavu závislosti prostřednictvím výhrůžek, 
násilí a ponižování.

Obchodování s lidmi představuje rovněž mimořádně výnosnou živnost pro organizovaný 
zločin s možnostmi velkého zisku a omezenou rizikovostí, a může mít řadu podob 
souvisejících např. s pohlavním zneužíváním, nucenou prací, nezákonným obchodováním
s lidskými orgány, žebráním, včetně využívání závislé osoby k žebrání, nezákonnými 
adopcemi a prací v domácnosti.

Závažnost tohoto fenoménu je rozsáhlá, avšak bezpochyby ještě ne zcela známá.

Lisabonská smlouva posílila působnost EU v oblastech soudní a policejní spolupráce
v trestních věcech, včetně boje proti obchodování s lidmi, a Evropský parlament, který se stal 
spolutvůrcem právních předpisů, se bude moci v plné míře zhostit své role. 

V Lisabonské smlouvě je boj proti obchodování s lidmi mnohokrát zmíněn. Články 82 a 83 
určují právní základ pro stanovení minimálních pravidel ohledně vymezení trestných činů
a sankcí v oblasti obchodování s lidmi a pohlavního zneužívání žen a dětí. Článek 79 je však 
rovněž třeba zohlednit, a to vzhledem k tomu, že stanoví právní základ v rámci společné 
přistěhovalecké politiky, včetně otázky obchodování s lidmi.

Právní rámec EU pro obchodování s lidmi je v současné době převážně založen na:

– rámcovém rozhodnutí 2002/629/SVV ze dne 19. července 2002 o boji proti 
obchodování s lidmi, jehož cílem je minimální harmonizace vnitrostátních právních 
předpisů; 
– směrnici Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu vydávaném 
státním příslušníkům třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo 
obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými 
orgány.

Zkušenosti ukázaly, že tento právní rámec není dostatečně účinný a že je třeba, aby EU dělala 
více. V této souvislosti představila Evropská komise v roce 2009 návrh na nové rámcové 
rozhodnutí. V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, který přerušil všechny 
probíhající legislativní postupy, nemohlo jednání v Radě vést k formálnímu přijetí rámcového 
rozhodnutí a Evropská komise předložila nový návrh směrnice o prevenci obchodování
s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se zrušuje rámcové rozhodnutí 
2002/629/SVV(KOM(2010)0095 v konečném znění).

Evropský parlament jako spolutvůrce právních předpisů je pevně odhodlán ke spolupráci
s Komisí a Radou pokud jde o posilování účinné politiky EU proti obchodování s lidmi.

V usnesení přijatém dne 10. února 2010 (P7_TA(2010)0018) vyjádřil Evropský parlament 
mezi jiným názor, že:
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a) opatření proti obchodování s lidmi by měla být vytvářena na základě uceleného 
přístupu soustředěného kolem lidských práv a zaměřeného na boj proti obchodování, 
prevenci a ochranu obětí;
b) je třeba přijmout přístup zaměřený na oběti, což znamená, že je nutné stanovit 
všechny možné kategorie obětí, zaměřit se na ně a chránit je, přičemž zvláštní 
pozornost je třeba věnovat dětem a dalším ohroženým skupinám;

c) měl by být zřízen úřad koordinátora EU pro boj proti obchodování s lidmi, který by 
koordinoval činnost a politiky EU v této oblasti, včetně činností sítě zpravodajů 
jednotlivých členských států, a podával zprávy Evropskému parlamentu i stálému 
výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI);

d) politiky v oblasti boje proti obchodování s lidmi by měly zahrnovat i aspekty se 
vztahem k sociálním věcem a sociálnímu začleňování, včetně vhodných programů
a účinných metod zajišťujících opětovné začlenění obětí do společnosti, včetně 
opatření souvisejících s pracovním trhem a systémem sociálního zabezpečení;

e) náležitá pozornost by měla být věnována otázce vnějších vztahů v souvislosti
s problematikou obchodování s lidmi a na otázkám přistěhovalectví, azylu
a reintegračních politik;
f) v zemích původu, tranzitu a destinace obětí obchodování s lidmi by se měly 
prostřednictvím vzdělávacích a školních systémů realizovat informační kampaně;

Evropský parlament se domnívá, že trestní sankce pro obchodníky je třeba zvýšit na úroveň 
obsaženou v návrhu z roku 2009 a stejným způsobem by mělo probíhat zabavování majetku.
Kromě toho je Evropský parlament přesvědčen, že je potřeba dále rozvíjet pomoc obětem, 
zejména dětským obětem. V případě dětských obětí by měl být prvořadý nejlepší zájem dítěte.
Kromě toho by se EU a členské státy měly více snažit o snižování poptávky včetně 
informačních kampaní, vzdělávání, odborné přípravy atd., přičemž by do této činnosti mělo 
být plně začleněno genderové hledisko. Členské státy zavedou vědomé využívání služeb obětí 
obchodování s lidmi jako trestný čin. Taková kriminalizace je v souladu s jinými politikami 
EU, v nichž právní předpisy pokutují zaměstnavatele, kteří využívají práci obětí obchodování
s lidmi, a bude mít velmi silný preventivní účinek.
S cílem získat lepší a přesnější obraz o tomto jevu je potřeba shromažďovat harmonizované 
údaje, které by měly obsahovat přinejmenším informace o počtu lidí, se kterými je 
obchodováno, včetně údajů o pohlaví, věku, národnosti oběti, jako i o formě obchodování, 
druhu služby, kterou oběti vykonávaly, počtu zadržených, stíhaných a odsouzených 
obchodníků a mechanismy předávání pro vnitrostátní azylové služby.

A konečně by měl být prostřednictvím jasného právního rámce zřízen úřad koordinátora EU 
pro boj proti obchodování s lidmi.


