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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggelse og bekæmpelse 
af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor og om ophævelse af rammeafgørelse 
2002/629/RIA
(KOM(2010)0095 – C7–0087/2010 – 2010/0065(COD))

(Almindelig lovgivningsmæssig procedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0095),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 82, stk. 2, og artikel 83, stk. 1, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget (C7-0087/2010),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til de begrundede udtalelser, som de nationale parlamenter har sendt til 
formanden om, hvorvidt udkastet til lovgivningsmæssig retsakt overholder 
nærhedsprincippet,

– der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 37,

– der henviser til de fælles drøftelser i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, jf. 
forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7–0000/2010),

1. fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 82, stk. 2, og artikel 83, stk. 1,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 79, stk. 2, artikel 82, stk. 2, og 
artikel 83, stk. 1,

Or. en

Begrundelse

Tilføjelsen af henvisningen til artikel 79 begrundes med behovet for overensstemmelse med 
traktaterne.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Dette direktiv anvender en integreret og 
holistisk tilgang til bekæmpelsen af 
menneskehandel. En bedre forebyggelse og 
retsforfølgelse samt beskyttelse af ofrenes 
rettigheder er væsentlige formål med dette 
direktiv. Børn er mere sårbare og derfor 
mere udsatte for at blive ofre for 
menneskehandel. Ved anvendelsen af dette 
direktivs bestemmelser skal der primært 
tages hensyn til barnets tarv i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og De Forenende Nationers 
konvention om barnets rettigheder.

(3) Dette direktiv anvender en integreret og 
holistisk tilgang til bekæmpelsen af 
menneskehandel og bør gennemføres i 
lyset af Rådets direktiv 2004/81/EF af 29. 
april 2004 om udstedelse af 
opholdstilladelser til 
tredjelandsstatsborgere, der har været 
ofre for menneskehandel, eller som er 
indrejst som led i ulovlig indvandring, og 
som samarbejder med de kompetente 
myndigheder1 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/52/EF af 18. juni 
2009 om minimumsstandarder for 
sanktioner og foranstaltninger over for 
arbejdsgivere, der beskæftiger 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold2. En bedre forebyggelse og 
retsforfølgelse samt beskyttelse af ofrenes 
rettigheder er væsentlige formål med dette 
direktiv. Børn er mere sårbare og derfor 
mere udsatte for at blive ofre for 
menneskehandel. Ved anvendelsen af dette 
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direktivs bestemmelser skal der primært 
tages hensyn til barnets tarv i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og De Forenende Nationers 
konvention om barnets rettigheder. Ved 
gennemførelsen af dette direktiv bør der 
tages behørigt hensyn til 
overensstemmelsen med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/.../EU af...[om bekæmpelse af 
seksuelt misbrug af børn, seksuel 
udnyttelse af børn og børnepornografi og 
om ophævelse af rammeafgørelse 
2004/68/RIA].  
EUT L 261 af 6.8.2004, s. 19.
2 EUT L 168 af 30.6.2009, s. 24.

Or. en

Begrundelse

Direktivets holistiske tilgang skal sikre overensstemmelse med andre tilknyttede juridiske 
instrumenter. 

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Dette direktiv indgår i en global 
indsats til bekæmpelse af 
menneskehandel, der omfatter aktioner, 
som inddrager tredjelande, jf. det 
indsatsorienterede dokument om styrkelse 
af EU's eksterne dimension inden for 
bekæmpelse af menneskehandel - mod en 
global EU-indsats for bekæmpelse af 
menneskehandel1. 
¹Rådet 6865/10.

Or. en
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Begrundelse

Direktivets holistiske tilgang skal også omfatte aktioner, som inddrager tredjelande.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Dette direktiv berører ikke non-
refoulement-princippet, jf. konventionen 
om flygtninges retsstilling af 28. juli 1951 
(Genèvekonventionen).

Or. en

Begrundelse

Nærværende direktiv må ikke indskrænke anvendelsen af de generelle regler om asylpolitik.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at imødegå den seneste udvikling i 
fænomenet menneskehandel indfører dette 
direktiv et videre begreb for, hvad der skal 
anses for menneskehandel, end i 
rammeafgørelse 2002/629/RIA og omfatter 
derfor flere former for udnyttelse. Inden for 
rammerne af dette direktiv bør 
tvangstiggeri anses for en form for tvangs-
eller obligatorisk arbejde, jf. definitionen i 
ILO-konventionen nr. 29 af 29. juni 1930 
om tvangs- eller obligatorisk arbejde. 
Udnyttelse af tiggeri er derfor kun omfattet 
af definitionen af menneskehandel, når alle 
elementer i tvangsarbejde eller obligatorisk 
arbejde foreligger. På baggrund af den 
relevante retspraksis bør gyldigheden af et 
eventuelt samtykke i at udføre dette 
arbejde vurderes under hensyn til sagens 

(5) For at imødegå den seneste udvikling i 
fænomenet menneskehandel indfører dette 
direktiv et videre begreb for, hvad der skal 
anses for menneskehandel, end i 
rammeafgørelse 2002/629/RIA og omfatter 
derfor flere former for udnyttelse. Inden for 
rammerne af dette direktiv bør 
tvangstiggeri anses for en form for tvangs-
eller obligatorisk arbejde, jf. definitionen i 
ILO-konventionen nr. 29 af 29. juni 1930 
om tvangs- eller obligatorisk arbejde.
Udnyttelse til tiggeri, herunder brug af en 
afhængig person til tiggeri, er derfor kun 
omfattet af definitionen af 
menneskehandel, når alle elementer i 
tvangsarbejde eller obligatorisk arbejde 
foreligger. På baggrund af den relevante 
retspraksis bør gyldigheden af et eventuelt 
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konkrete omstændigheder. Når der er tale 
om et barn, bør et eventuelt samtykke 
imidlertid aldrig anses for gyldigt afgivet. 
"Udnyttelse af strafbare handlinger" bør 
forstås som udnyttelse af en person til bl.a. 
at begå lommetyveri, butikstyveri og andre 
lignende gerninger, der er strafbare og 
indebærer en økonomisk vinding. 
Definitionen omfatter også 
menneskehandel med henblik på fjernelse 
af organer, hvilket kan stå i forbindelse 
med handel med organer og udgør en grov 
krænkelse af den menneskelige værdighed 
og den fysiske integritet.

samtykke i at udføre dette arbejde vurderes 
under hensyn til sagens konkrete 
omstændigheder. Når der er tale om et 
barn, bør et eventuelt samtykke imidlertid 
aldrig anses for gyldigt afgivet.
"Udnyttelse af strafbare handlinger" bør 
forstås som udnyttelse af en person til bl.a. 
at begå lommetyveri, butikstyveri og andre 
lignende gerninger, der er strafbare og 
indebærer en økonomisk vinding. 
Definitionen omfatter også 
menneskehandel med henblik på fjernelse 
af organer, hvilket udgør en grov 
krænkelse af den menneskelige værdighed 
og den fysiske integritet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer definitionen af tiggeri.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Straffeniveauet i dette direktiv afspejler 
den stigende bekymring blandt 
medlemsstaterne for stigningen i omfanget 
af menneskehandel. Under hensyn til 
forbrydelsens alvorlighed har direktivet til 
formål at sikre yderligere harmonisering og 
et højere straffeniveau i EU. Når gerningen 
begås under visse omstændigheder, f.eks. 
mod et i særlig grad værgeløst offer, bør 
der pålægges en strengere straf. Inden for 
rammerne af direktivet bør i særlig grad 
værgeløse personer mindst omfatte alle 
børn og voksne, der i særlig grad var 
værgeløse på grund af graviditet, 
helbredstilstand eller et handicap på 
tidspunktet, hvor forbrydelsen blev begået. 
Når gerningen er særlig grov, f.eks. hvor 
offeret har været i livsfare, hvor der er 

(6) Straffeniveauet i dette direktiv afspejler 
den stigende bekymring blandt 
medlemsstaterne for stigningen i omfanget 
af menneskehandel. Under hensyn til 
forbrydelsens alvorlighed har direktivet til 
formål at sikre yderligere harmonisering og 
et højere straffeniveau i EU. Når gerningen 
begås under visse omstændigheder, f.eks. 
mod et i særlig grad værgeløst offer, bør 
der pålægges en strengere straf. Inden for 
rammerne af direktivet bør i særlig grad 
værgeløse personer mindst omfatte alle 
børn og voksne, der i særlig grad var 
værgeløse på grund af køn, graviditet, 
helbredstilstand, handicap, eller hvis ofret 
er blevet udsat for tortur, voldtægt eller 
andre alvorlige former for psykisk, fysisk 
eller seksuel vold.   Når gerningen er 
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anvendt grov vold som led i gerningen, 
eller hvor der er forvoldt ofret alvorlig 
skade, bør dette føre til en særlig streng 
straf. Når der i dette direktiv nævnes 
overgivelse, skal det fortolkes i 
overensstemmelse med Rådets 
rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 
2002 om den europæiske arrestordre og om 
procedurerne for overgivelse mellem 
medlemsstaterne. 

særlig grov, f.eks. hvor offeret har været i 
livsfare, hvor der er anvendt grov vold som 
led i gerningen, eller hvor der er forvoldt 
ofret alvorlig skade, bør dette føre til en 
særlig streng straf. Når der i dette direktiv 
nævnes overgivelse, skal det fortolkes i 
overensstemmelse med Rådets 
rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 
2002 om den europæiske arrestordre og om 
procedurerne for overgivelse mellem 
medlemsstaterne. 

Or. en

Begrundelse

Sigter på at udvide definitionen af en værgeløs person.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at sikre, at efterforskning og 
retsforfølgelse af menneskehandel fører til 
resultater, bør indledningen heraf ikke 
afhænge af offerets anmeldelse eller 
anklage. Det bør være muligt at 
retsforfølge i tilstrækkelig lang tid, efter at 
offeret har nået myndighedsalderen. De 
retshåndhævende embedsmænd og 
anklagemyndigheden bør have 
tilstrækkelig uddannelse, også med 
henblik på at fremme international 
retshåndhævelse og retsligt samarbejde.
De af dem, der er ansvarlige for 
efterforskning og retsforfølgning af disse 
forbrydelser, bør også have adgang til at 
bruge de efterforskningsmidler, der 
anvendes i sager angående organiseret 
kriminalitet og anden alvorlig kriminalitet 
såsom opfangning af kommunikationer, 
skjult overvågning, herunder elektronisk 
overvågning, og tilsyn med bankkonti og 
anden finansiel efterforskning. 

(8) For at sikre, at efterforskning og 
retsforfølgelse af menneskehandel fører til 
resultater, bør indledningen heraf ikke 
afhænge af offerets anmeldelse eller 
anklage. Der bør i efterforskningen tages 
behørigt hensyn til de informations- og 
kommunikationsteknologier, der 
anvendes i forbindelse med begåelsen af 
forbrydelsen, og udvikles specifikke 
redskaber til at forebygge og imødegå 
menneskehandel via cyberspace. De 
ansvarlige for efterforskning og 
retsforfølgning bør også have adgang til at 
bruge de efterforskningsmidler, der 
anvendes i sager angående organiseret 
kriminalitet og anden alvorlig kriminalitet 
såsom opfangning af kommunikationer, 
skjult overvågning, herunder elektronisk 
overvågning, og tilsyn med bankkonti og 
anden finansiel efterforskning. 
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Or. en

Begrundelse

Internet anvendes i stigende grad af menneskesmuglere, hvilket bør afspejles i direktivet.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Ofre for menneskehandel bør kunne 
gøre effektiv brug af deres rettigheder. 
Ofrene bør derfor have adgang til at få 
bistand og støtte inden, under og et 
passende tidsrum efter straffesagen. For at 
bistanden og støtten kan være effektive, er 
det nødvendigt at den ydes på grundlag af 
information og samtykke, så det sikres, at 
ofret for eksempel er indforstået med 
foranstaltninger til at spore sygdomme og 
andre væsentlige støtteforanstaltninger. 
Den bistand og støtte, der ydes, bør omfatte 
mindst det minimum af foranstaltninger, 
der er nødvendigt for, at ofret kan komme 
sig og undslippe gerningsmændene til 
menneskehandlen. Den praktiske 
gennemførelse af foranstaltningerne bør på 
grundlag af en konkret vurdering, der 
foretages efter de nationale regler, tage 
hensyn til den pågældende persons 
omstændigheder og behov. Der bør ydes 
bistand og støtte til en person, så snart der 
er tegn på, at den pågældende er offer for 
menneskehandel, uanset om den 
pågældende er villig til at optræde som 
vidne. Bistanden bør ydes ubetinget, i det 
mindste indtil de kompetente myndigheder 
har truffet en endelig afgørelse med hensyn 
til betænkningstiden og opholdstilladelsen, 
eller på anden måde indeholder en 
anerkendelse af, at de pågældende har 
været ofre for menneskehandel. Hvis den 
pågældende, efter at 
identifikationsprocessen er afsluttet, eller 

(11) Ofrene bør have adgang til at få 
bistand og støtte inden, under og et 
passende tidsrum efter straffesagen. For at 
bistanden og støtten kan være effektive, er 
det nødvendigt at den ydes på grundlag af 
information og samtykke, så det sikres, at 
ofret for eksempel er indforstået med 
foranstaltninger til at spore sygdomme og 
andre væsentlige støtteforanstaltninger. 
Den bistand og støtte, der ydes, bør omfatte 
mindst det minimum af foranstaltninger, 
der er nødvendigt for, at ofret kan komme 
sig og undslippe gerningsmændene til 
menneskehandlen. Den praktiske 
gennemførelse af foranstaltningerne bør på 
grundlag af en konkret vurdering, der 
foretages efter de nationale regler, tage 
hensyn til den pågældende persons 
omstændigheder og behov. Der bør ydes 
bistand og støtte til en person, så snart der 
er tegn på, at den pågældende er offer for 
menneskehandel, uanset om den 
pågældende er villig til at optræde som 
vidne. Bistanden bør ydes ubetinget, i det 
mindste indtil de kompetente myndigheder 
har truffet en endelig afgørelse med hensyn 
til betænkningstiden og opholdstilladelsen, 
eller på anden måde indeholder en 
anerkendelse af, at de pågældende har 
været ofre for menneskehandel. Hvis den 
pågældende, efter at 
identifikationsprocessen er afsluttet, eller 
betænkningstiden er udløbet, ikke anses for 
at være berettiget til en opholdstilladelse 
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betænkningstiden er udløbet, ikke anses for 
at være berettiget til en opholdstilladelse 
og ikke på anden måde har lovligt ophold i 
landet, er den pågældende medlemsstat 
ikke forpligtet til fortsat at yde bistand og 
støtte til den pågældende i henhold til dette 
direktiv. Om nødvendigt bør bistanden og 
støtten fortsætte i en passende periode efter 
straffesagen, f.eks. hvis ofret er under 
lægelig behandling på grund af alvorlige 
fysiske eller psykiske følger af 
forbrydelsen, eller hvis den pågældendes 
sikkerhed er i fare på grund af hans eller 
hendes forklaringer under straffesagen.

og ikke på anden måde har lovligt ophold i 
landet, er den pågældende medlemsstat 
ikke forpligtet til fortsat at yde bistand og 
støtte til den pågældende i henhold til dette 
direktiv. Om nødvendigt bør bistanden og 
støtten fortsætte i en passende periode efter 
straffesagen, f.eks. hvis ofret er under 
lægelig behandling på grund af alvorlige 
fysiske eller psykiske følger af 
forbrydelsen, eller hvis den pågældendes 
sikkerhed er i fare på grund af hans eller 
hendes forklaringer under straffesagen.

Or. en

Begrundelse

Ordførerne mener, at denne formulering passer bedre i betragtning 12 end i betragtning 11.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA 
af 15. marts 2001 om ofres stilling i 
forbindelse med straffesager opstiller en 
række rettigheder for ofrene under 
straffesager, herunder retten til beskyttelse 
og erstatning. Derudover bør ofre for 
menneskehandel have adgang til juridisk 
rådgivning og til advokatbistand under 
straffesagen, herunder med henblik på at 
rejse erstatningskrav. Formålet med 
juridisk rådgivning er at give ofrene 
mulighed for at blive informeret og få råd 
om de forskellige muligheder, de har. 
Juridisk rådgivning og advokatbistand 
under straffesagen bør ydes gratis, i det 
mindste når ofret ikke har tilstrækkelige 
økonomiske ressourcer, i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
interne regler. Da særligt børneofre 

(12) Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA 
af 15. marts 2001 om ofres stilling i 
forbindelse med straffesager opstiller en 
række rettigheder for ofrene under 
straffesager, herunder retten til beskyttelse 
og erstatning. Ofre for menneskehandel 
bør kunne gøre effektiv brug af deres 
rettigheder. Derudover bør ofre for 
menneskehandel desuden have adgang til 
juridisk rådgivning og til advokatbistand 
under straffesagen, herunder med henblik 
på at rejse erstatningskrav. Formålet med 
juridisk rådgivning er at give ofrene 
mulighed for at blive informeret og få råd 
om de forskellige muligheder, de har. 
Juridisk rådgivning og advokatbistand 
under straffesagen bør ydes gratis, i det 
mindste når ofret ikke har tilstrækkelige 
økonomiske ressourcer, i 
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sjældent vil have økonomiske ressourcer, 
vil juridisk rådgivning og advokatbistand 
under straffesagen i praksis være gratis for 
dem. Endvidere bør ofre på grundlag af en 
konkret risikovurdering foretaget efter de 
nationale regler beskyttes mod 
gengældelse, intimidering og risikoen for 
igen at blive offer for menneskehandel.

overensstemmelse med medlemsstaternes 
interne regler. Da særligt børneofre 
sjældent vil have økonomiske ressourcer, 
vil juridisk rådgivning og advokatbistand 
under straffesagen i praksis være gratis for 
dem. Endvidere bør ofre på grundlag af en 
konkret risikovurdering foretaget efter de 
nationale regler beskyttes mod 
gengældelse, intimidering og risikoen for 
igen at blive offer for menneskehandel.

Or. en

Begrundelse

Ordførerne mener, at denne formulering passer bedre i betragtning 12 end i betragtning 11.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Ud over de foranstaltninger, der er til 
rådighed for alle ofre for menneskehandel, 
bør medlemsstaterne sikre, at børneofre har 
adgang til særlig bistand og støtte og 
særlige beskyttelsesforanstaltninger. Disse 
foranstaltninger bør ydes under hensyn til 
barnets tarv og i overensstemmelse med 
FN's konvention om barnets rettigheder. 
Når det er uvist, hvilken alder en person, 
der har været offer for menneskehandel, 
har, og der er grund til at antage, at den 
pågældende er under 18 år, bør der gælde 
en formodning om, at vedkommende er et 
barn, og det skal straks modtage bistand, 
støtte og beskyttelse. Bistand og støtte til 
børneofre bør sigte mod at rehabilitere 
barnet fysisk og psykisk og at finde en 
varig løsning for det. Da barneofret bør 
genintegreres in samfundet hurtigst muligt, 
indebærer dette nødvendigvis en ret til at få 
adgang til uddannelse. Da børneofre er 
særligt værgeløse, bør der kunne træffes 

(14) Ud over de foranstaltninger, der er til 
rådighed for alle ofre for menneskehandel, 
bør medlemsstaterne sikre, at børneofre har 
adgang til særlig bistand og støtte og 
særlige beskyttelsesforanstaltninger. Disse 
foranstaltninger skal ydes under hensyn til 
barnets tarv og i overensstemmelse med 
FN's konvention om barnets rettigheder. 
Når det er uvist, hvilken alder en person, 
der har været offer for menneskehandel, 
har, og der er grund til at antage, at den 
pågældende er under 18 år, bør der gælde 
en formodning om, at vedkommende er et 
barn, og det skal straks modtage bistand, 
støtte og beskyttelse. Bistand og støtte til 
børneofre bør sigte mod at rehabilitere 
barnet fysisk og psykisk og at finde en 
varig løsning for det. Da barneofret bør 
genintegreres in samfundet hurtigst muligt, 
indebærer dette nødvendigvis en ret til at få 
adgang til uddannelse. Da børneofre er 
særligt værgeløse, bør der kunne træffes 



PE442.887v01-00 14/38 PR\818485DA.doc

DA

yderligere beskyttelsesforanstaltninger til 
at beskytte dem under de afhøringer, der 
udgør en del af efterforskningen af 
forbrydelsen og straffesagen. 

yderligere beskyttelsesforanstaltninger til 
at beskytte dem under de afhøringer, der 
udgør en del af efterforskningen af 
forbrydelsen og straffesagen. 

Or. en

Begrundelse

Sigter på at styrke barnets stilling.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Der bør ved gennemførelsen af dette 
direktiv tages behørigt hensyn til 
Kommissionens handlingsplan om 
uledsagede mindreårige (2010-2014) 
(KOM(2010)0213).

Or. en

Begrundelse

Sigter på vedtagelse af konsekvente politikker på EU-plan vedrørende børn.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) Seksuel udnyttelse, der involverer 
børn, bør defineres i overensstemmelse 
med direktiv 2010/.../EU af...[om 
bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, 
seksuel udnyttelse af børn og 
børnepornografi og om ophævelse af 
rammeafgørelse 2004/68/RIA].  

Or. en
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Begrundelse

Sigter på vedtagelse af konsekvente politikker på EU-plan vedrørende børn.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Medlemsstaterne bør indføre en 
politik eller føre en styrket politik til 
forebyggelse af menneskehandel, der skal 
omfatte foranstaltninger til at begrænse den 
efterspørgsel, der giver anledning til alle 
mulige former for udnyttelse, og 
foranstaltninger til at begrænse risikoen 
for, at folk bliver ofre for menneskehandel, 
gennem forskning, information, 
bevidstgørelse og uddannelse. I disse 
initiativer bør medlemsstaterne inddrage 
kønsperspektiver og se særligt på børns 
rettigheder. Alle offentligt ansatte, som det 
er sandsynligt vil komme i kontakt med 
ofre eller mulige ofre for menneskehandel, 
bør have tilstrækkelig uddannelse i at 
genkende ofre og behandle dem rigtigt. 
Uddannelsesforpligtelsen bør særligt 
omfatte politibetjente, grænsevagter, 
ansatte i arbejdstilsynet, sundhedspersonale 
og konsulært personale, men bør –
afhængig af de lokale omstændigheder –
også kunne omfatte andre grupper af 
offentligt ansatte, hvor der er 
sandsynlighed for, at de vil støde på ofre 
for menneskehandel i forbindelse med 
deres arbejde. 

(15) Medlemsstaterne bør indføre en 
politik eller føre en styrket politik til 
forebyggelse af menneskehandel, der skal 
omfatte foranstaltninger til at begrænse den 
efterspørgsel, der giver anledning til alle 
mulige former for udnyttelse, og 
foranstaltninger til at begrænse risikoen 
for, at folk bliver ofre for menneskehandel, 
gennem forskning, bl.a. i nye former for 
menneskehandel, information, 
harmoniseret dataindsamling, 
bevidstgørelse og uddannelse. I disse 
initiativer bør medlemsstaterne inddrage 
kønsperspektiver og se særligt på børns 
rettigheder. Alle offentligt ansatte, som det 
er sandsynligt vil komme i kontakt med 
ofre eller mulige ofre for menneskehandel, 
bør have tilstrækkelig uddannelse i at 
genkende ofre og behandle dem rigtigt. 
Uddannelsesforpligtelsen bør særligt 
omfatte politibetjente, grænsevagter, 
ansatte i arbejdstilsynet, sundhedspersonale 
og konsulært personale, men bør –
afhængig af de lokale omstændigheder –
også kunne omfatte andre grupper af 
offentligt ansatte, hvor der er 
sandsynlighed for, at de vil støde på ofre 
for menneskehandel i forbindelse med 
deres arbejde. 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at udbrede bevidstheden om fænomenet mest muligt, og harmoniseret 
dataindsamling er yderst relevant i denne forbindelse.
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Offentligt ansatte, som det er 
sandsynligt vil komme i kontakt med ofre 
eller mulige ofre for menneskehandel, bør 
have tilstrækkelig uddannelse i at 
genkende ofre og behandle dem rigtigt. 
Uddannelsesforpligtelsen bør navnlig 
omfatte politibetjente, grænsevagter, 
dommere og andet retspersonale, ansatte i 
arbejdstilsynet, socialt personale, 
personer, der arbejder med børn, 
sundhedspersonale og konsulært 
personale, men bør – afhængigt af de 
lokale omstændigheder – også kunne 
omfatte andre grupper af offentligt 
ansatte, hvor der er sandsynlighed for, at 
de vil støde på ofre for menneskehandel i 
forbindelse med deres arbejde. De 
retshåndhævende embedsmænd og
anklagemyndigheden bør have 
tilstrækkelig uddannelse med henblik på 
at fremme international retshåndhævelse 
og retsligt samarbejde.

Or. en

Begrundelse

Uddannelse bør fremmes, særlig når der er tale om sådanne værgeløse personer. 

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) Tilsyns- og 
håndhævelsesmekanismerne inden for 
arbejdsmarkedslovgivningen bør styrkes i 
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alle medlemsstater. Medlemsstaterne bør 
sikre, at de nødvendige retlige rammer er 
på plads, og at de relevante mekanismer, 
uddannelsesforløb og tilstrækkelige 
tekniske ressourcer er til stede, således at 
medlemsstaterne kan opfylde deres retlige 
forpligtelser og kan overdrage ansvar til 
tjenestemænd fra tilsynsorganer, som i 
nært samarbejde med fagforeningerne og 
gennem information og bevidstgørelse 
udrustes til at identificere ofre for 
menneskehandel, der udnyttes som 
arbejdskraft. Medlemsstaterne bør styrke 
koordineringen og samarbejdet på EU-
plan på dette område, bl.a. gennem 
samarbejde med Det Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Den Europæiske 
Faglige Samarbejdsorganisation; Rådet 
bør desuden overveje at etablere et 
netværkssamarbejde mellem nationale 
arbejdstilsynsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag omhandler det voksende fænomen med menneskehandel med henblik 
på udnyttelse som arbejdskraft.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 15 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15c) Medlemsstaterne bør indføre bedre 
systemer for overvågning af 
arbejdsformidlingskontorer og kontorer, 
der formidler sæsonarbejdskraft.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag omhandler det voksende fænomen med menneskehandel med henblik 
på udnyttelse som arbejdskraft.
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Medlemsstaterne bør oprette nationale 
overvågningssystemer, såsom nationale 
rapportører eller tilsvarende ordninger, som 
de finder egnet i deres interne organisation, 
under hensyn til, at der bør være en 
minimumstruktur med nærmere fastlagte 
opgaver til at foretage vurderinger af 
tendenser i menneskehandlen, måle 
resultaterne af aktioner til bekæmpelse af 
menneskehandel og regelmæssigt aflægge 
rapport til de relevante nationale 
myndigheder. 

(17) Medlemsstaterne bør oprette nationale 
overvågningssystemer, såsom uafhængige 
nationale rapportører eller tilsvarende 
ordninger, som de finder egnet i deres 
interne organisation, under hensyn til, at 
der bør være en minimumstruktur med 
nærmere fastlagte opgaver til at foretage 
vurderinger af tendenser i 
menneskehandlen, måle resultaterne af 
aktioner til bekæmpelse af 
menneskehandel og regelmæssigt aflægge 
rapport til de relevante nationale 
myndigheder og til EU-koordinatoren for 
bekæmpelse af menneskehandel.

Or. en

Begrundelse

Det nationale overvågningssystem bør være uafhængigt og blandt andet rapportere til EU-
koordinatoren for bekæmpelse af menneskehandel. 

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Den Europæiske Union skal under 
tilsyn af kommissæren for indre 
anliggender oprette en stilling som EU-
koordinator for bekæmpelse af 
menneskehandel, som skal koordinere 
Unionens indsats og politikker på 
området, herunder aktiviteterne i 
netværket af nationale rapportører, og 
aflægge rapport til Europa-Parlamentet 
og de nationale parlamenter.
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Or. en

Begrundelse

Det kræver koordinering på EU-plan at imødegå menneskehandel.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udnyttelse skal mindst omfatte 
udnyttelse af prostitution af andre og andre 
former for seksuel udnyttelse, 
tvangsarbejde eller tvungen tjeneste, 
herunder tiggeri, slaveri og slaverilignende 
forhold, trældom samt udnyttelse af 
strafbare handlinger og fjernelse af 
organer. 

3. Udnyttelse skal mindst omfatte 
udnyttelse af prostitution af andre og andre 
former for seksuel udnyttelse, 
tvangsarbejde eller tvungen tjeneste, 
herunder tiggeri og brug af en afhængig 
person til tiggeri, slaveri og 
slaverilignende forhold, trældom samt 
udnyttelse af strafbare handlinger og 
fjernelse af organer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer definitionen på tiggeri.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
lovovertrædelserne i artikel 2 kan straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst fem år. 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
lovovertrædelserne i artikel 2 kan straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst seks år. 

Or. en

Begrundelse

Ordføreren mener under henvisning til forbrydelsens grovhed, at straffene bør skærpes.
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Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
lovovertrædelserne i artikel 2 kan straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst ti år, når de er begået under en eller 
flere af følgende omstændigheder: 

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
lovovertrædelserne i artikel 2 kan straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst tolv år, når de er begået under en 
eller flere af følgende omstændigheder: 

Or. en

Begrundelse

Ordføreren mener under henvisning til forbrydelsens grovhed, at straffene bør skærpes.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) lovovertrædelsen er begået mod et 
offer, der i særlig grad var værgeløst, 
hvilket i dette direktiv mindst omfatter 
børneofre og voksne, der i særlig grad var 
værgeløse på grund af graviditet, 
helbredsforhold eller et handicap 

(b) lovovertrædelsen er begået mod et 
offer, der i særlig grad var værgeløst, 
hvilket i dette direktiv mindst omfatter 
børneofre og voksne, der i særlig grad var 
værgeløse på grund af køn, graviditet, 
helbredstilstand, handicap, eller hvis 
ofrene er blevet udsat for tortur, voldtægt 
eller andre alvorlige former for psykisk, 
fysisk eller seksuel vold   

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer definitionen af en værgeløs person.
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Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
indtægter og fortjeneste fra de i dette 
direktiv omhandlede lovovertrædelser 
beslaglægges og konfiskeres.

Or. en

Begrundelse

Menneskesmuglere motiveres af den enorme fortjeneste, de kan opnå gennem 
menneskehandel. Derfor skal indtægter og fortjeneste beslaglægges og konfiskeres for at blive 
brugt til bekæmpelse af menneskehandel og til støtte og beskyttelse af ofrene.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
indtægter og fortjeneste, der beslaglægges 
og konfiskeres i overensstemmelse med 
dette direktiv, bruges til at bidrage til 
bistanden til og beskyttelsen af ofrene, 
herunder til erstatning til ofrene.

Or. en

Begrundelse

Menneskesmuglere motiveres af den enorme fortjeneste, de kan opnå gennem 
menneskehandel. Derfor skal indtægter og fortjeneste beslaglægges og konfiskeres for at blive 
brugt til bekæmpelse af menneskehandel og til støtte og beskyttelse af ofrene.
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Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
indtægter og fortjeneste fra de i dette 
direktiv omhandlede lovovertrædelser 
beslaglægges og konfiskeres.

Or. en

Begrundelse

Menneskesmuglere motiveres af den enorme fortjeneste, de kan opnå gennem 
menneskehandel. Derfor skal indtægter og fortjeneste beslaglægges og konfiskeres for at blive 
brugt til bekæmpelse af menneskehandel og til støtte og beskyttelse af ofrene.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
indtægter og fortjeneste, der beslaglægges 
og konfiskeres i overensstemmelse med 
dette direktiv, bruges til at bidrage til 
bistanden til og beskyttelsen af ofrene, 
herunder til erstatning til ofrene.

Or. en

Begrundelse

Menneskesmuglere motiveres af den enorme fortjeneste, de kan opnå gennem 
menneskehandel. Derfor skal indtægter og fortjeneste beslaglægges og konfiskeres for at blive 
brugt til bekæmpelse af menneskehandel og til støtte og beskyttelse af ofrene.
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Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
principper i deres retssystemer 
bestemmelse om, at det er muligt at 
undlade at retsforfølge eller straffe ofre for 
menneskehandel i forbindelse med deres 
indblanding i strafbare handlinger, som de 
er blevet tvunget til at begå som en direkte 
følge af at være blevet udsat for en af de i 
artikel 2 nævnte handlinger.

Medlemsstaterne undlader at retsforfølge 
eller straffe ofre for menneskehandel i 
forbindelse med deres indblanding i 
lovovertrædelser i henhold til national 
lovgivning om prostitution eller 
indvandring og/eller deres indblanding i 
andre ulovlige handlinger, som de er 
blevet tvunget til at begå som en direkte 
følge af at være blevet udsat for en af de i 
artikel 2 nævnte handlinger. I 
overensstemmelse med national 
lovgivning træffer medlemsstaterne de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
der kan rejses tiltale for de i dette direktiv 
omhandlede lovovertrædelser, efter at 
offeret har nået myndighedsalderen. 

Or. en

Begrundelse

Sigter på at styrke offerets stilling.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
der hurtigst muligt indsamles og 
deponeres bevismateriale, f.eks. ved hjælp 
af videooptagelser af ofrenes forklaringer. 

Or. en
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Begrundelse

Bevismaterialet er ofte baseret på ofrenes forklaringer. Hvis menneskesmuglerne skal kunne 
stilles for retten, bør beviserne sikres hurtigst muligt samtidig med, at offeret beskyttes.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstat kan beslutte, at den 
ikke vil anvende, eller at den kun i særlige 
tilfælde eller under særlige 
omstændigheder vil anvende de i stk. 1, 
litra c) og d), omhandlede 
kompetenceregler, når lovovertrædelsen 
er begået uden for medlemsstatens 
område. 

udgår

Or. en

Begrundelse

I betragtning af fænomenets globale karakter bør ekstraterritorialitetsprincippet styrkes. 

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen, hvis de beslutter at 
anvende stk. 2, og oplyser da, hvilke 
særlige tilfælde eller hvilke særlige 
omstændigheder beslutningen vedrører. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i forlængelse af det foregående ændringsforslag.
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Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at ofre får 
bistand og støtte før, under og i et 
passende tidsrum efter straffesagen, så de 
kan udøve deres rettigheder i henhold til 
rammeafgørelse 2001/220/RIA af 15. marts 
2001 om ofres stilling i forbindelse med 
straffesager og nærværende direktiv. 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at alle ofre for 
menneskehandel i et passende tidsrum 
uden hensyn til deres indvandrerstatus får 
bistand og støtte før, under og efter 
straffesagen, så de kan udøve deres 
rettigheder i henhold til rammeafgørelse 
2001/220/RIA af 15. marts 2001 om ofres 
stilling i forbindelse med straffesager og i 
henhold til nærværende direktiv. 

Or. en

Begrundelse

Sigter på at gøre beskyttelsen af ofrene så omfattende som muligt.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at der ikke 
stilles betingelse om, at ofret er rede til at
optræde som vidne, for at der kan ydes 
bistand og støtte til den pågældende. 

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at der ikke 
stilles betingelse om, at ofret er rede til at 
samarbejde under den strafferetlige 
efterforskning, retsforfølgningen og 
domsforhandlingen, for at der kan ydes 
bistand og støtte til den pågældende. 

Or. en

Begrundelse

Sigter på at udvide beskyttelsen af ofrene.
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Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at stille en 
henvisningsmekanisme til rådighed for 
personer med behov for international 
beskyttelse, jf. artikel 9 og artikel 15 i 
Rådets direktiv 2004/83/EF af 29. april 
2004 om fastsættelse af 
minimumsstandarder for anerkendelse af 
tredjelandsstatsborgere eller statsløse som 
flygtninge eller som personer, der af 
anden grund behøver international 
beskyttelse, og indholdet af en sådan 
beskyttelse1,  og sikrer, at der er 
samarbejde mellem retshåndhævende 
myndigheder og nationale 
asylmyndigheder.
______________
1EUT L 304 af 30.9.2004, s. 12.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal forbedre overensstemmelsen med asylpolitikkerne.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
beskyttelse, bistand og støtte til 
imødegåelse af de specifikke behov hos 
personer, der i særlig grad er værgeløse, 
jf. artikel 4, stk. 2, litra b).

Or. en
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Begrundelse

Sigter på at udvide beskyttelsen af og bistanden og støtten til ofrene.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofre for 
menneskehandel får adgang til gratis 
juridisk rådgivning og til advokatbistand 
under straffesagen, herunder med henblik 
på at rejse erstatningskrav. Advokatbistand 
skal være gratis, når ofret ikke har 
tilstrækkelige økonomiske midler. Når 
ofret er et barn, gælder dette stykke, uden 
at dette indebærer en begrænsning i 
anvendelsen af artikel 14, stk. 2. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofre for 
menneskehandel får adgang til gratis 
juridisk rådgivning og til advokatbistand 
under straffesagen, herunder med henblik 
på at rejse erstatningskrav, så snart den 
pågældende er blevet identificeret som 
offer for menneskehandel. 
Advokatbistand skal være gratis, når ofret 
ikke har tilstrækkelige økonomiske midler. 
Når ofret er et barn, gælder dette stykke, 
uden at dette indebærer en begrænsning i 
anvendelsen af artikel 14, stk. 2. 

Or. en

Begrundelse

Sigter på at udvide beskyttelsen af og bistanden og støtten til ofrene.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne tillader efter 
omstændighederne, hvis det er i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
principper i deres retssystemer, at et 
vidnes identitet ikke afsløres, når vidnet er 
offer for menneskehandel, idet dette dog 
ikke indebærer en begrænsning i forsvarets 
rettigheder.

3. Medlemsstaterne træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
maksimal beskyttelse af ofre for 
menneskehandel, der optræder som 
vidner, bl.a. gennem anvendelse af 
videokonferencer, idet dette dog ikke 
indebærer en begrænsning i forsvarets 
rettigheder.
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Or. en

Begrundelse

Sigter på at forene beskyttelsen af ofre med mistænktes rettigheder. 

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Børn, der har været ofre for 
menneskehandel, skal have bistand, støtte 
og beskyttelse under hensyn til barnets 
tarv.

1. Børn, der har været ofre for 
menneskehandel, skal have bistand, støtte 
og beskyttelse. Ved anvendelsen af dette 
direktivs bestemmelser tages der primært 
hensyn til barnets tarv. 

Or. en

Begrundelse

Sigter på at prioritere barnets tarv.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bistand og støtte til børn, der har været 
ofre for menneskehandel

Bistand og støtte til børneofre

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
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foranstaltninger til at sikre, at de særlige 
foranstaltninger til at bistå og støtte børn, 
der har været ofre for menneskehandel, i 
deres fysiske og psykosociale 
rehabilitering på kort og lang sigt 
iværksættes efter en konkret vurdering af 
de særlige forhold, der gør sig gældende 
for det enkelte barneoffer, og under 
hensyntagen til barnets ønsker, behov og 
problemer.

foranstaltninger til at sikre, at de særlige 
foranstaltninger til at beskytte, bistå og 
støtte børn, der har været ofre for 
menneskehandel, i deres fysiske og 
psykosociale rehabilitering på kort og lang 
sigt iværksættes efter en konkret vurdering 
af de særlige forhold, der gør sig gældende 
for det enkelte barneoffer, og under 
hensyntagen til barnets ønsker, behov og 
problemer, for at finde en varig løsning 
for det. Medlemsstaterne udpeger en 
værge og en retlig repræsentant for et 
barn, der har været offer for 
menneskehandel, så snart det identificeres 
af myndighederne.

Or. en

Begrundelse

Sigter på at styrke barnets stilling.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når familien ikke er til stede på en 
medlemsstats område, yder medlemsstaten 
barnet bistand, så det kan vende tilbage 
og blive genintegreret i sin familie eller 
slutte sig til sin familie i en anden 
medlemsstat eller i et tredjeland, hvis det 
tjener barnets tarv; hvis ingen af disse 
løsninger er mulige eller tjener barnets 
tarv, skal medlemsstaten finde en varig 
løsning for barnet under hensyntagen til 
barnets tarv, herunder gennem 
henvisning til de kompetente nationale 
asylmyndigheder for børn, der har været 
offer for menneskehandel, og som har 
behov for international beskyttelse.   

Or. en
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Begrundelse

Sigter på at styrke barnets stilling.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de retslige 
myndigheder under efterforskningen og 
under straffesagen udpeger en særlig
repræsentant for barnet, der har været offer 
for menneskehandel, når indehaverne af 
forældremyndigheden i henhold til 
national ret ikke kan repræsentere barnet 
på grund af en interessekonflikt mellem 
dem og barneofret, eller barnet er 
uledsaget eller adskilt fra sin familie.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de retslige 
myndigheder under efterforskningen og 
under straffesagen udpeger en værge og en 
retlig repræsentant for barnet, der har været 
offer for menneskehandel.

Or. en

Begrundelse

Sigter på at styrke barnets stilling.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer egnede 
foranstaltninger til at begrænse den 
efterspørgsel, der giver anledning til 
enhver form for udnyttelse i forbindelse 
med menneskehandel. 

1. Medlemsstaterne træffer egnede 
foranstaltninger såsom uddannelse og 
erhvervsuddannelse, særlig ud fra et 
kønsperspektiv, til at begrænse den 
efterspørgsel, der giver anledning til 
enhver form for udnyttelse i forbindelse 
med menneskehandel. 

Or. en
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Begrundelse

Uddannelse og erhvervsuddannelse kan spille en relevant rolle med hensyn til at begrænse 
efterspørgslen efter tjenesteydelser, der "tilbydes" af ofre for menneskehandel.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne iværksætter egnede 
aktioner såsom informations- og 
bevidstgørelseskampagner, forsknings- og 
uddannelsesprogrammer, eventuelt i 
samarbejde med organisationer i 
civilsamfundet, med henblik på at øge 
bevidstheden om problemet og begrænse 
risikoen for, at folk, navnlig børn, bliver 
ofre for menneskehandel. 

2. Medlemsstaterne iværksætter egnede 
aktioner, bl.a. via internet, såsom 
informations- og 
bevidstgørelseskampagner, forsknings- og 
uddannelsesprogrammer, eventuelt i 
samarbejde med organisationer i 
civilsamfundet, med henblik på at øge 
bevidstheden om problemet og begrænse 
risikoen for, at folk, navnlig børn, bliver 
ofre for menneskehandel; kønsperspektivet 
skal inddrages fuldt ud i disse aktioner. 

Or. en

Begrundelse

Internet anvendes i stigende grad af menneskesmuglere, hvilket bør afspejles i direktivet.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fremmer regelmæssig 
uddannelse af offentligt ansatte, som det er 
sandsynligt vil komme i kontakt med ofre 
eller mulige ofre for menneskehandel, 
herunder politibetjente, grænsevagter, 
ansatte i arbejdstilsynet, sundhedspersonale 
og konsulært personale, med henblik på at 
sætte dem i stand til at genkende ofre og 
potentielle ofre for menneskehandel og 

3. Medlemsstaterne fremmer regelmæssig 
uddannelse, særlig ud fra et 
kønsperspektiv, af offentligt ansatte, som 
det er sandsynligt vil komme i kontakt med 
ofre eller mulige ofre for menneskehandel, 
herunder politibetjente, grænsevagter, 
ansatte i arbejdstilsynet, dommere og 
andet retspersonale, socialt personale, 
personer, der arbejder med børn, 
sundhedspersonale og konsulært personale, 
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behandle dem rigtigt. med henblik på at sætte dem i stand til at 
genkende ofre og potentielle ofre for 
menneskehandel og behandle dem rigtigt
samt til blandt disse ofre at identificere de 
personer, som desuden har behov for 
international beskyttelse. 

Or. en

Begrundelse

Uddannelse bør fremmes, særlig når der er tale om sådanne værgeløse personer. 

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne overvejer at træffe
foranstaltninger til at strafbelægge brug af 
ydelser i forbindelse med den i artikel 2 
nævnte udnyttelse med viden om, at den 
pågældende er offer for en af 
lovovertrædelserne i artikel 2. 

4. Medlemsstaterne træffer
foranstaltninger til at strafbelægge brug af 
tjenester i forbindelse med den i artikel 2 
nævnte udnyttelse med viden om, at den 
pågældende er offer for en af 
lovovertrædelserne i artikel 2, medmindre 
brugen af den pågældende ydelse skyldes 
en konkret risiko for brugernes liv eller 
har humanitære årsager. 

Or. en

Begrundelse

Kriminalisering af tjenesteydelser, der "tilbydes" af ofre for menneskehandel, kan have en 
stærkt præventiv virkning på menneskehandel.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne opretter en gratis 
flersproget hotline/helpline med et fælles 
europæisk nummer med henblik på at yde 
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hurtig bistand til ofrene.

Or. en

Begrundelse

Sigter på at øge beskyttelsen af og bistanden og støtten til ofrene.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at indføre nationale 
rapportører eller andre tilsvarende 
ordninger. Opgaverne, der skal udføres 
efter disse ordninger, skal omfatte 
vurdering af tendenser i 
menneskehandelen, måling af resultaterne 
af aktioner til bekæmpelse af 
menneskehandel og aflæggelse af rapport 
til de relevante nationale myndigheder 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at indføre uafhængige 
nationale rapportører eller andre 
tilsvarende ordninger. Opgaverne, der skal 
udføres efter disse ordninger, skal omfatte 
indsamling af sammenlignelige 
statistikker, vurdering af tendenser i 
menneskehandelen og iværksættelse af 
beskyttelses- og bistandsmekanismer, 
måling af resultaterne af aktioner til 
bekæmpelse af menneskehandel og 
aflæggelse af rapport mindst en gang om 
året til de relevante nationale myndigheder 
samt til EU-koordinatoren for 
bekæmpelse af menneskehandel. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter på at forbedre overvågningsordningen og samordne den med de 
aktiviteter, som udføres af EU-koordinatoren for bekæmpelse af menneskehandel.

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De sammenlignende statistikker bør 
mindst omfatte oplysninger om antallet af 
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ofre for menneskehandel, herunder om 
ofrenes køn, alder og nationalitet, samt 
om menneskehandelens form, typen af 
tjenester, som ofrene blev udnyttet til, 
antallet af menneskesmuglere, der er 
blevet anholdt, retsforfulgt og dømt, samt 
mekanismerne for henvisning til de 
nationale asylmyndigheder. 

Or. en

Begrundelse

Når der skal udarbejdes effektive politikker til bekæmpelse af menneskehandel, er det vigtigt 
at råde over sammenlignelige data.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 16 - stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. De indsamlede oplysninger 
fremsendes til EU-koordinatoren for 
bekæmpelse af menneskehandel, 
Eurojust, Europol og Frontex.  På 
grundlag heraf og af alle andre 
foreliggende oplysninger udarbejder EU-
koordinatoren for bekæmpelse af 
menneskehandel i samarbejde med 
Eurojust, Europol og Frontex en årlig 
situationsrapport vedrørende 
menneskehandel. Denne rapport 
forelægges Europa-Parlamentet, de 
nationale parlamenter, Europa-
Kommissionen og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Overvågningen bør samordnes mellem alle de involverede EU-organer.
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Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Europa-Parlamentet har ret til at 
udpege en rapportør, som er berettiget til 
at deltage i de nationale rapportørers 
fælles aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet bør være inddraget i overvågningsordningen.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16 a
EU-koordinator

De retlige rammer for Den Europæiske 
Unions koordinator for bekæmpelse af 
menneskehandel fastlægges under tilsyn 
af kommissæren for indre anliggender.  
Den Europæiske Unions koordinator for 
bekæmpelse af menneskehandel har 
beføjelse til at sikre en sammenhængende 
strategi for bekæmpelse af 
menneskehandel såvel i medlemsstaterne 
som på EU-plan, samordne de nationale 
rapportørers indsats og sørge for 
harmonisering af overvågningen og 
rapporteringen til de europæiske 
institutioner. 

Or. en

Begrundelse

EU-koordinatoren for bekæmpelse af menneskehandel bør handle på grundlag af klare retlige 
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rammer.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
alle de oplysninger, der er relevante for 
udarbejdelsen af den i stk. 1 omhandlede 
rapport. Oplysningerne skal omfatte en 
detaljeret beskrivelse af de 
foranstaltninger, der anvendes i henhold til 
artikel 8 og artikel 10-16, samt en 
beskrivelse af de overvejelser, de har gjort 
sig vedrørende eventuelle foranstaltninger i 
henhold til artikel 15, stk. 4. 

2. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
og EU-koordinatoren for bekæmpelse af 
menneskehandel alle de oplysninger, der 
er relevante for udarbejdelsen af den i stk. 
1 omhandlede rapport. Oplysningerne skal 
omfatte en detaljeret beskrivelse af de 
foranstaltninger, der anvendes i henhold til 
artikel 8 og artikel 10-16, samt en 
beskrivelse af de overvejelser, de har gjort 
sig vedrørende eventuelle foranstaltninger i 
henhold til artikel 15, stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Under henvisning til de koordineringsopgaver, der påhviler EU-koordinatoren for 
bekæmpelse af menneskehandel, bør denne være berettiget til at modtage flest mulige 
oplysninger.
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BEGRUNDELSE

Menneskehandel er en moderne form for slaveri, en grov forbrydelse og en alvorlig krænkelse 
af grundlæggende menneskerettigheder, som hensætter mennesker i en tilstand af 
afhængighed gennem trusler, vold og ydmygelser.

Menneskehandel er også en særdeles lukrativ forretning for organiseret kriminalitet med store 
muligheder for profit og begrænset risiko og findes i mange former, som f.eks. er relateret til 
seksuel udnyttelse, tvangsarbejde, ulovlig handel med menneskelige organer, tiggeri, herunder 
brug af en afhængig person til tiggeri, ulovlige adoptioner og husligt arbejde.

Dette fænomen er meget udbredt, men det præcise omfang vides ikke.

Lissabontraktaten har styrket EU's indsats inden for det retlige samarbejde og 
politisamarbejdet på det strafferetlige område, herunder bekæmpelse af menneskehandel, og 
Parlamentet har som medlovgiver en vigtig rolle at spille i denne forbindelse. 

Lissabontraktaten indeholder adskillige referencer til bekæmpelse af menneskehandel: I 
artikel 82 og 83 fastlægges retsgrundlaget for minimumsregler for, hvad der skal anses for 
strafbare handlinger, samt for straffene herfor på områderne menneskehandel og seksuel 
udnyttelse af kvinder og børn. Der bør dog også tages hensyn til artikel 79, som fastlægger 
retsgrundlaget for den fælles indvandringspolitik, herunder menneskehandel.

EU's lovgivningsmæssige ramme for menneskehandel er for nuværende primært baseret på:
- rammeafgørelse 2002/629/RIA af 19. juli 2002 om bekæmpelse af menneskehandel, 
der har til formål at sikre en minimumsgrad af harmonisering af de nationale 
lovgivninger 

- direktiv 2004/81/EF af 29. april 2004 om udstedelse af opholdstilladelser til 
tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel, eller som er indrejst 
som led i ulovlig indvandring, og som samarbejder med de kompetente myndigheder.

Erfaringer har vist, at denne lovgivningsmæssige ramme ikke er effektiv nok, og at EU er 
nødt til at yde en større indsats. I denne anledning forelagde Kommissionen i 2009 et forslag 
til en ny rammeafgørelse. Som følge af Lissabontraktatens ikrafttrædelse, i hvilken 
forbindelse alle igangværende lovgivningsprocedurer blev indstillet, kunne Rådets 
forhandlinger ikke føre til en formel vedtagelse af rammeafgørelsen, og Kommissionen har 
fremsat et nyt forslag til et direktiv om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og 
beskyttelse af ofrene herfor og om ophævelse af rammeafgørelse 2002/629/RIA 
(KOM(2010)0095). 

Europa-Parlamentet lægger som medlovgiver stor vægt på at samarbejde med Kommissionen 
og Rådet om at udvikle en effektiv EU-politik mod menneskehandel.

I sin beslutning af 10. februar 2010 (P7_TA(2010)0018) anførte Europa-Parlamentet bl.a. 
følgende:

a) indsatsen mod menneskehandel skal udvikles ud fra en holistisk tilgang med 
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udgangspunkt i menneskerettighederne og med fokus på bekæmpelse af handelen, 
forebyggelse samt beskyttelse af ofrene

b) der skal vælges en offer-orienteret tilgang, dvs. at alle potentielle typer af ofre skal 
identificeres, gøres til mål for en indsats og beskyttes, med særlig fokus på børn og 
andre risikogrupper
c) der skal etableres en EU-koordinator for bekæmpelse af menneskehandel, som skal 
koordinere EU's indsats og politikker på dette område - herunder aktiviteterne i 
netværket af nationale rapportører - og aflægge beretning til både Parlamentet og Den 
Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed (COSI) 
d) det skal sikres, at menneskehandelspolitikkerne omfatter aspekter vedrørende 
sociale spørgsmål og social inddragelse, og der skal insisteres på hensigtsmæssige 
programmer og effektive måder til at sikre ofrenes sociale rehabilitering, herunder 
foranstaltninger i relation til arbejdsmarkedet og det sociale sikringssystem 
e) der skal i forbindelse med menneskehandel tages behørigt hensyn til eksterne 
forbindelser samt til immigrations-, asyl- og reintegrationspolitikkerne 
f) der skal gennemføres oplysnings- og bevidstgørelseskampagner i uddannelses- og 
skolesystemet i oprindelseslande, transitlande og bestemmelseslande.

Europa-Parlamentet mener, at straffene for menneskehandel bør forhøjes, så de bringes op på 
niveauet i 2009-forslaget, og at konfiskation af aktiver også bør finde sted.
Desuden mener Europa-Parlamentet, at bistanden til ofre, særlig børneofre, bør udvikles 
yderligere. Når der er tale om børneofre, bør der primært tages hensyn til barnets tarv.
Yderligere bør såvel EU som medlemsstaterne gøre mere for at begrænse efterspørgslen, 
f.eks. gennem bevidstgørelseskampagner, uddannelse og erhvervsuddannelse, under fuld 
hensyntagen til kønsperspektivet.  Medlemsstaterne bør også gøre det strafbart at benytte 
ydelser fuldt vidende, at de ydes af ofre for menneskehandel. Denne kriminalisering er i 
overensstemmelse med andre EU-politikker, hvor lovgivningen allerede sanktionerer 
arbejdsgivere, der udnytter ofre for menneskehandel som arbejdskraft, og vil have en kraftig 
forebyggende virkning.

De sammenlignende statistikker bør mindst omfatte oplysninger om antallet af ofre for 
menneskehandel, herunder oplysninger om ofrenes køn, alder og nationalitet, samt om 
menneskehandelens form, typen af tjenester, som ofrene blev udnyttet til, antallet af 
menneskesmuglere, der er blevet anholdt, retsforfulgt og dømt, samt mekanismerne for 
henvisning til de nationale asylmyndigheder. 
Endelig bør EU-koordinatoren for bekæmpelse af menneskehandel kunne støtte sig til klare 
retlige rammer.


