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PR_COD_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για 
την προστασία των θυμάτων, με την οποία καταργείται η απόφαση-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ
(COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2010)0095),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και τα άρθρα 82, παράγραφος 2 και 83, 
παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από 
την Επιτροπή (C7-0087/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΛΕΕ,

– έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που απηύθυναν εθνικά κοινοβούλια στον 
Πρόεδρό του σχετικά με τη συμβατότητα του σχεδίου πράξης με την αρχή της 
επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την 
προτεινόμενη νομική βάση,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών 
και Ισότητας των Φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 82 παράγραφος 2 και το 
άρθρο 83 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 79, παράγραφος 2, το 
άρθρο 82, παράγραφος 2 και το άρθρο 83 
παράγραφος 1,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη της παραπομπής στο Άρθρο 79 χρειάζεται για λόγους συνοχής με τις Συνθήκες.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παρούσα οδηγία υιοθετεί 
ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων. Βασικοί στόχοι της 
παρούσας οδηγίας είναι η πιο σθεναρή 
πρόληψη και δίωξη, καθώς και η 
προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων. 
Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα και συνεπώς 
κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν 
θύματα εμπορίας ανθρώπων. Όλες οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με γνώμονα το ύψιστο 
συμφέρον του παιδιού, σύμφωνα με τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και τη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού.

(3) Η παρούσα οδηγία υιοθετεί 
ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και θα πρέπει να 
εφαρμοστεί υπό το φως της Οδηγίας 
2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης 
Απριλίου 2004, σχετικά με τον τίτλο 
παραμονής που χορηγείται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών θύματα 
εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη 
λαθρομετανάστευση, οι οποίοι 
συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές1 και 
της Οδηγίας 2009/52/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 , 
σχετικά με την επιβολή ελάχιστων 
προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και 
τα μέτρα κατά των εργοδοτών που 
απασχολούν παράνομα διαμένοντες 
υπηκόους τρίτων χωρών2. Βασικοί στόχοι 
της παρούσας οδηγίας είναι η πιο σθεναρή 
πρόληψη και δίωξη, καθώς και η 
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προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων. 
Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα και συνεπώς 
κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν 
θύματα εμπορίας ανθρώπων. Όλες οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με γνώμονα το ύψιστο 
συμφέρον του παιδιού, σύμφωνα με τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού. Κατά τη θέση σε εφαρμογή της 
Οδηγίας αυτής πρέπει να δοθεί η δέουσα 
προσοχή στη συνοχή με την Οδηγία 
2010/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της...
σχετικά με την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης, της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών 
και της παιδικής πορνογραφίας, που 
καταργεί την απόφαση-πλαίσιο 
2004/68/ΔΕΥ].
1 ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 19.
2 ΕΕ L 168, της 30.6.2009, σ. 24

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ολιστική προσέγγιση της Οδηγίας συνεπάγεται επίσης συνοχή με άλλες συναφείς νομικά 
κείμενα.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη  3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Η παρούσα οδηγία αποτελεί μέρος 
γενικής δράσης κατά της εμπορίας 
ανθρώπων που καλύπτει δράση με τη 
συμμετοχή τρίτων χωρών, όπως 
αναφέρεται στο "Έγγραφο δράσης για 
την ενίσχυση της εξωτερικής ενωσιακής 
διάστασης όσον αφορά τη δράση για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·
Προς μια οικουμενική δράση της ΕΕ για 
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την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων"1.
¹Συμβούλιο 6865/10

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ολιστική προσέγγιση της Οδηγίας συνεπάγεται επίσης δράση με τη συμμετοχή τρίτων χωρών.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη της αρχής της μη 
επαναπροώθησης σύμφωνα με τη 
Σύμβαση για το καθεστώς των 
προσφύγων της 28ης Ιουλίου 1951 
(Σύμβαση της Γενεύης).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία δεν μπορεί να επηρεάζει αρνητικά την εφαρμογή των κανόνων που διέπουν 
την πολιτική στον τομέα του ασύλου.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να αντιμετωπιστούν πρόσφατες 
εξελίξεις του φαινομένου της εμπορίας 
ανθρώπων, η παρούσα οδηγία υιοθετεί μια 
ευρύτερη έννοια ως προς το τι πρέπει να 
θεωρείται εμπορία ανθρώπων σε σχέση με 
την έννοια που λαμβάνεται υπόψη στην 
απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ, και 
συνεπώς περιλαμβάνει πρόσθετες μορφές 
εκμετάλλευσης. Στο πλαίσιο της παρούσας 

(5) Για να αντιμετωπιστούν πρόσφατες 
εξελίξεις του φαινομένου της εμπορίας 
ανθρώπων, η παρούσα οδηγία υιοθετεί μια 
ευρύτερη έννοια ως προς το τι πρέπει να 
θεωρείται εμπορία ανθρώπων σε σχέση με 
την έννοια που λαμβάνεται υπόψη στην 
απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ, και 
συνεπώς περιλαμβάνει πρόσθετες μορφές 
εκμετάλλευσης. Στο πλαίσιο της παρούσας 
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οδηγίας, η καταναγκαστική επαιτεία θα 
πρέπει να νοείται ως μορφή 
καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσίας 
όπως ορίζονται στη σύμβαση ILO αριθ. 29 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας της 
29ης Ιουνίου 1930 για καταναγκαστική ή 
υποχρεωτική εργασία. Ως εκ τούτου, η 
εκμετάλλευση της επαιτείας εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του ορισμού της 
εμπορίας ανθρώπων μόνο εφόσον 
συντρέχουν όλα τα στοιχεία 
καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσιών. 
Υπό το πρίσμα της σχετικής νομολογίας, 
το κύρος της ενδεχόμενης συναίνεσης για 
την εκτέλεση αυτής της υπηρεσίας θα 
πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση. 
Εντούτοις, στις περιπτώσεις που ενέχεται 
παιδί, η ενδεχόμενη συναίνεση δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρείται 
έγκυρη. Ο όρος "εκμετάλλευση 
αξιόποινων δραστηριοτήτων" θα πρέπει να 
νοείται ως εκμετάλλευση προσώπου για τη 
διάπραξη, μεταξύ άλλων, μικροκλοπών, 
κλοπών σε καταστήματα και άλλων 
παρόμοιων πράξεων που υπόκεινται σε 
ποινές και συνεπάγονται οικονομικό 
όφελος. Ο ορισμός καλύπτει επίσης την 
εμπορία ανθρώπων με σκοπό την 
αφαίρεση οργάνων, που μπορεί να 
συνδεθεί με την εμπορία οργάνων και
συνιστά σοβαρή παραβίαση της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της 
σωματικής ακεραιότητας.

οδηγίας, η καταναγκαστική επαιτεία θα 
πρέπει να νοείται ως μορφή 
καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσίας 
όπως ορίζονται στη σύμβαση ILO αριθ. 29 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας της 
29ης Ιουνίου 1930 για καταναγκαστική ή 
υποχρεωτική εργασία. Ως εκ τούτου, η 
εκμετάλλευση της επαιτείας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χρησιμοποίησης εξαρτωμένου ατόμου για 
σκοπούς επαιτείας, εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του ορισμού της εμπορίας 
ανθρώπων μόνο εφόσον συντρέχουν όλα 
τα στοιχεία καταναγκαστικής εργασίας ή 
υπηρεσιών. Υπό το πρίσμα της σχετικής 
νομολογίας, το κύρος της ενδεχόμενης 
συναίνεσης για την εκτέλεση αυτής της 
υπηρεσίας θα πρέπει να αξιολογείται κατά 
περίπτωση. Εντούτοις, στις περιπτώσεις 
που ενέχεται παιδί, η ενδεχόμενη 
συναίνεση δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να θεωρείται έγκυρη. Ο όρος 
"εκμετάλλευση αξιόποινων 
δραστηριοτήτων" θα πρέπει να νοείται ως 
εκμετάλλευση προσώπου για τη διάπραξη, 
μεταξύ άλλων, μικροκλοπών, κλοπών σε 
καταστήματα και άλλων παρόμοιων 
πράξεων που υπόκεινται σε ποινές και 
συνεπάγονται οικονομικό όφελος. Ο 
ορισμός καλύπτει επίσης την εμπορία 
ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση 
οργάνων, που συνιστά σοβαρή παραβίαση 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της 
σωματικής ακεραιότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει τον προσδιορισμό της επαιτείας.
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η αυστηρότητα των ποινών στην 
παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζει την όλο 
και μεγαλύτερη ανησυχία στα κράτη μέλη 
σχετικά με την αυξανόμενη εμπορία 
ανθρώπων. Δεδομένης της σοβαρότητας 
του αδικήματος, η παρούσα οδηγία 
αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης 
εναρμόνισης και μεγαλύτερης 
αυστηρότητας των ποινών στην ΕΕ. Όταν 
το αδίκημα διαπράττεται υπό ορισμένες 
περιστάσεις, για παράδειγμα σε βάρος 
ιδιαίτερα ευάλωτου θύματος, η ποινή θα 
πρέπει να είναι αυστηρότερη. Στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας, μεταξύ των 
ιδιαίτερα ευάλωτων προσώπων θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον όλα 
τα παιδιά καθώς και ενήλικες ιδιαίτερα 
ευάλωτοι για λόγους εγκυμοσύνης, υγείας 
ή αναπηρίας κατά τον χρόνο διάπραξης 
του αδικήματος. Όταν το αδίκημα είναι 
ιδιαζόντως σοβαρό, για παράδειγμα όταν 
τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του θύματος ή 
όταν έχει χρησιμοποιηθεί σοβαρή βία ή 
έχει προκληθεί σοβαρή βλάβη στο θύμα, 
αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε 
ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Όταν στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας γίνεται 
αναφορά σε παράδοση, η αναφορά 
ερμηνεύεται σύμφωνα με την απόφαση-
πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό 
ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες 
παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών. 

(6) Η αυστηρότητα των ποινών στην 
παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζει την όλο 
και μεγαλύτερη ανησυχία στα κράτη μέλη 
σχετικά με την αυξανόμενη εμπορία 
ανθρώπων. Δεδομένης της σοβαρότητας 
του αδικήματος, η παρούσα οδηγία 
αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης 
εναρμόνισης και μεγαλύτερης 
αυστηρότητας των ποινών στην ΕΕ. Όταν 
το αδίκημα διαπράττεται υπό ορισμένες 
περιστάσεις, για παράδειγμα σε βάρος 
ιδιαίτερα ευάλωτου θύματος, η ποινή θα 
πρέπει να είναι αυστηρότερη. Στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας, μεταξύ των 
ιδιαίτερα ευάλωτων προσώπων θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον όλα 
τα παιδιά καθώς και ενήλικες ιδιαίτερα 
ευάλωτοι για λόγους φύλου, εγκυμοσύνης, 
υγείας ή αναπηρίας ή τα θύματα που 
έχουν υποβληθεί σε βασανιστήρια, βιασμό 
ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, 
σωματικής ή σεξουαλικής βίας.  Όταν το 
αδίκημα είναι ιδιαζόντως σοβαρό, για 
παράδειγμα όταν τίθεται σε κίνδυνο η ζωή 
του θύματος ή όταν έχει χρησιμοποιηθεί 
σοβαρή βία ή έχει προκληθεί σοβαρή 
βλάβη στο θύμα, αυτό θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται σε ιδιαίτερα αυστηρές 
ποινές. Όταν στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας γίνεται αναφορά σε παράδοση, η 
αναφορά ερμηνεύεται σύμφωνα με την 
απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για το 
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις 
διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των 
κρατών μελών. 

Or. en



PR\818485EL.doc 11/42 PE422.887v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποβλέπει σε ευρύτερο προσδιορισμό της έννοιας "ευάλωτο πρόσωπο".

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής 
διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων 
σχετικών με την εμπορία ανθρώπων, η 
έναρξή τους δεν θα πρέπει να εξαρτάται 
από την κατάθεση μήνυσης ή έγκλησης εκ 
μέρους των θυμάτων. Η δίωξη πρέπει να 
επιτρέπεται για ικανό χρονικό διάστημα 
μετά την ενηλικίωση του θύματος. Οι 
υπάλληλοι των υπηρεσιών επιβολής του 
νόμου και δίωξης θα πρέπει να έχουν 
τύχει επαρκούς επιμόρφωσης, επίσης με 
σκοπό την ενίσχυση της εφαρμογής του 
διεθνούς δικαίου και της δικαστικής 
συνεργασίας. Όσοι είναι υπεύθυνοι για τη 
διερεύνηση και την άσκηση διώξεων στην 
περίπτωση αυτού του τύπου αδικημάτων
θα πρέπει να έχουν επίσης πρόσβαση σε 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη 
διερεύνηση του οργανωμένου εγκλήματος 
ή άλλων σοβαρών ποινικών αδικημάτων· 
στα εργαλεία αυτά μπορεί να 
περιλαμβάνονται παρακολούθηση των 
επικοινωνιών, κεκαλυμμένη 
παρακολούθηση συμπεριλαμβανόμενης 
και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, 
παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών 
και άλλες οικονομικής φύσεως έρευνες. 

(8) Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής 
διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων 
σχετικών με την εμπορία ανθρώπων, η 
έναρξή τους δεν θα πρέπει να εξαρτάται 
από την κατάθεση μήνυσης ή έγκλησης εκ 
μέρους των θυμάτων. Η διερεύνηση 
πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις 
τεχνολογίες πληροφορίας και 
επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκαν 
κατά τη διάπραξη του αδικήματος και να 
αναπτύσσει ειδικά εργαλεία πρόληψης 
και αντιμετώπισης της εμπορίας μέσω 
του κυβερνοχώρου. Όσοι είναι υπεύθυνοι 
για τη διερεύνηση και την άσκηση διώξεων 
θα πρέπει να έχουν επίσης πρόσβαση σε 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη 
διερεύνηση του οργανωμένου εγκλήματος 
ή άλλων σοβαρών ποινικών αδικημάτων· 
στα εργαλεία αυτά μπορεί να 
περιλαμβάνονται παρακολούθηση των 
επικοινωνιών, κεκαλυμμένη 
παρακολούθηση συμπεριλαμβανόμενης 
και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, 
παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών 
και άλλες οικονομικής φύσεως έρευνες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται ολοένα κει περισσότερο από τους διακινητές και η παρούσα 
οδηγία δεν μπορεί να αγνοεί το γεγονός αυτό.



PE422.887v01-00 12/42 PR\818485EL.doc

EL

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων 
θα πρέπει να είναι σε θέση να απολαύουν 
κατά τρόπο αποτελεσματικό των 
δικαιωμάτων τους. Ως εκ τούτου, στα
θύματα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
παροχή συνδρομής και στήριξης πριν, κατά 
τη διάρκεια και για ικανό χρονικό 
διάστημα μετά τις ποινικές διαδικασίες. 
Για να είναι αποτελεσματική η συνδρομή 
και η στήριξη, είναι αναγκαίο να παρέχεται 
κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την 
ενημέρωση και τη συναίνεση των θυμάτων 
έτσι ώστε να κατοχυρώνεται ότι τα θύματα 
συμφωνούν, για παράδειγμα, στη 
διεξαγωγή ενεργειών για την ανίχνευση 
ασθενειών ή άλλων βασικών μέτρων 
στήριξης. Στην παρεχόμενη συνδρομή και 
στήριξη θα πρέπει να περιλαμβάνεται μια 
ελάχιστη σειρά μέτρων αναγκαίων ώστε τα 
θύματα να μπορέσουν να συνέλθουν και να 
απαλλαγούν από τους διακινητές τους. Η 
πρακτική εφαρμογή αυτών των μέτρων θα 
πρέπει, με βάση την κατά περίπτωση 
αξιολόγηση που γίνεται σύμφωνα με τις 
εθνικές διαδικασίες, να λαμβάνει υπόψη 
την κατάσταση και τις ανάγκες του 
ενδιαφερόμενου προσώπου. Η συνδρομή 
και στήριξη πρέπει να παρέχεται αμέσως 
μόλις υπάρξει ένδειξη ότι το συγκεκριμένο 
πρόσωπο είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων 
και ανεξάρτητα από την προθυμία του να 
προσέλθει ως μάρτυρας. Η συνδρομή θα 
πρέπει να παρέχεται άνευ όρων 
τουλάχιστον μέχρις ότου οι αρμόδιες αρχές 
λάβουν οριστική απόφαση όσον αφορά την 
προθεσμία περίσκεψης και την άδεια 
διαμονής ή αποφασίσουν με άλλο τρόπο 
ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι θύμα 
εμπορίας ανθρώπων. Αν μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασία ταυτοποίησης 
ή την λήξη της προθεσμίας περίσκεψης το 

(11) Στα θύματα θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η παροχή συνδρομής και 
στήριξης πριν, κατά τη διάρκεια και για 
ικανό χρονικό διάστημα μετά τις ποινικές 
διαδικασίες. Για να είναι αποτελεσματική 
η συνδρομή και η στήριξη, είναι αναγκαίο 
να παρέχεται κατά τρόπο που να 
εξασφαλίζει την ενημέρωση και τη 
συναίνεση των θυμάτων έτσι ώστε να 
κατοχυρώνεται ότι τα θύματα συμφωνούν, 
για παράδειγμα, στη διεξαγωγή ενεργειών 
για την ανίχνευση ασθενειών ή άλλων 
βασικών μέτρων στήριξης. Στην 
παρεχόμενη συνδρομή και στήριξη θα 
πρέπει να περιλαμβάνεται μια ελάχιστη 
σειρά μέτρων αναγκαίων ώστε τα θύματα 
να μπορέσουν να συνέλθουν και να 
απαλλαγούν από τους διακινητές τους. Η 
πρακτική εφαρμογή αυτών των μέτρων θα 
πρέπει, με βάση την κατά περίπτωση 
αξιολόγηση που γίνεται σύμφωνα με τις 
εθνικές διαδικασίες, να λαμβάνει υπόψη 
την κατάσταση και τις ανάγκες του 
ενδιαφερόμενου προσώπου. Η συνδρομή 
και στήριξη πρέπει να παρέχεται αμέσως 
μόλις υπάρξει ένδειξη ότι το συγκεκριμένο 
πρόσωπο είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων 
και ανεξάρτητα από την προθυμία του να 
προσέλθει ως μάρτυρας. Η συνδρομή θα 
πρέπει να παρέχεται άνευ όρων 
τουλάχιστον μέχρις ότου οι αρμόδιες αρχές 
λάβουν οριστική απόφαση όσον αφορά την 
προθεσμία περίσκεψης και την άδεια 
διαμονής ή αποφασίσουν με άλλο τρόπο 
ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι θύμα 
εμπορίας ανθρώπων. Αν μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασία ταυτοποίησης 
ή την λήξη της προθεσμίας περίσκεψης το 
πρόσωπο δεν θεωρείται ως επιλέξιμο για 
άδεια διαμονής ή κατ’ άλλον τρόπο δεν 
διαθέτει νόμιμη κατοικία στην χώρα, το 
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πρόσωπο δεν θεωρείται ως επιλέξιμο για 
άδεια διαμονής ή κατ’ άλλον τρόπο δεν 
διαθέτει νόμιμη κατοικία στην χώρα, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν έχει την 
υποχρέωση να συνεχίσει την παροχή 
συνδρομής και στήριξης στο πρόσωπο 
αυτό δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Κατά 
περίπτωση, η παροχή συνδρομής και 
στήριξης θα πρέπει να συνεχιστεί για ικανό 
χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση 
των ποινικών διαδικασιών, για παράδειγμα 
αν συνεχίζεται η ιατρική περίθαλψη λόγω 
σοβαρής σωματικής ή ψυχολογικής 
βλάβης οφειλόμενης στο αδίκημα ή αν 
κινδυνεύει η ασφάλεια του θύματος λόγω 
των καταθέσεών του στο πλαίσιο της 
ποινικής διαδικασίας.

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν έχει την 
υποχρέωση να συνεχίσει την παροχή 
συνδρομής και στήριξης στο πρόσωπο 
αυτό δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Κατά 
περίπτωση, η παροχή συνδρομής και 
στήριξης θα πρέπει να συνεχιστεί για ικανό 
χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση 
των ποινικών διαδικασιών, για παράδειγμα 
αν συνεχίζεται η ιατρική περίθαλψη λόγω 
σοβαρής σωματικής ή ψυχολογικής 
βλάβης οφειλόμενης στο αδίκημα ή αν 
κινδυνεύει η ασφάλεια του θύματος λόγω 
των καταθέσεών του στο πλαίσιο της 
ποινικής διαδικασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη γνώμη των εισηγητριών, η φράση αρμόζει καλύτερα στην αιτιολογική σκέψη 12 παρά 
στην αιτιολογική σκέψη 11.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς 
των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες 
καθορίζει σειρά δικαιωμάτων των θυμάτων 
σε ποινικές διαδικασίες, μεταξύ των 
οποίων το δικαίωμα προστασίας και 
αποζημίωσης.. Επιπλέον, τα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε νομικές συμβουλές και 
αντιπροσώπευση, μεταξύ άλλων και για 
την απαίτηση αποζημίωσης. Σκοπός της 
παροχής νομικών συμβουλών είναι η 
ενημέρωση των θυμάτων και η παροχή 
συμβουλών σε αυτά ως προς τις διάφορες 
δυνατότητές που τους παρέχονται. Η 

(12) Η απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς 
των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες 
καθορίζει σειρά δικαιωμάτων των θυμάτων 
σε ποινικές διαδικασίες, μεταξύ των 
οποίων το δικαίωμα προστασίας και 
αποζημίωσης.. Τα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων θα πρέπει να είναι σε θέση να 
απολαύουν κατά τρόπο αποτελεσματικό 
των δικαιωμάτων τους. Επιπλέον, τα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων θα πρέπει να 
έχουν επίσης πρόσβαση σε νομικές 
συμβουλές και αντιπροσώπευση, μεταξύ 
άλλων και για την απαίτηση αποζημίωσης. 
Σκοπός της παροχής νομικών συμβουλών 
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παροχή νομικών συμβουλών και νομικής 
αντιπροσώπευσης πρέπει να είναι δωρεάν 
τουλάχιστον όταν το θύμα δεν έχει 
επαρκείς οικονομικούς πόρους κατά τρόπο 
σύμφωνο με τις εσωτερικές διαδικασίες 
των κρατών μελών. Δεδομένου ότι θύματα 
παιδικής ηλικίας δεν είναι πιθανόν να 
διαθέτουν τέτοιους πόρους, η παροχή 
νομικών συμβουλών και νομικής 
αντιπροσώπευσης θα είναι στην πράξη 
δωρεάν. Επιπλέον, με βάση την ατομική 
εκτίμηση κινδύνου που διεξάγεται 
σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες, τα 
θύματα θα πρέπει να προστατεύονται από 
αντίποινα, εκφοβισμό και από τον κίνδυνο 
επαναθυματοποίησής τους.

είναι η ενημέρωση των θυμάτων και η 
παροχή συμβουλών σε αυτά ως προς τις 
διάφορες δυνατότητές που τους 
παρέχονται. Η παροχή νομικών 
συμβουλών και νομικής αντιπροσώπευσης 
πρέπει να είναι δωρεάν τουλάχιστον όταν 
το θύμα δεν έχει επαρκείς οικονομικούς 
πόρους κατά τρόπο σύμφωνο με τις 
εσωτερικές διαδικασίες των κρατών 
μελών. Δεδομένου ότι θύματα παιδικής 
ηλικίας δεν είναι πιθανόν να διαθέτουν 
τέτοιους πόρους, η παροχή νομικών 
συμβουλών και νομικής αντιπροσώπευσης 
θα είναι στην πράξη δωρεάν. Επιπλέον, με 
βάση την ατομική εκτίμηση κινδύνου που 
διεξάγεται σύμφωνα με τις εθνικές 
διαδικασίες, τα θύματα θα πρέπει να 
προστατεύονται από αντίποινα, εκφοβισμό 
και από τον κίνδυνο επαναθυματοποίησής 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη γνώμη των εισηγητριών, η φράση αρμόζει καλύτερα στην αιτιολογική σκέψη 12 παρά 
στην αιτιολογική σκέψη 11.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Επιπλέον των μέτρων που 
προβλέπονται για όλα τα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι προβλέπονται ειδικά 
μέτρα συνδρομής, στήριξης και 
προστασίας για τα θύματα παιδικής 
ηλικίας. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να 
παρέχονται με γνώμονα το ύψιστο 
συμφέρον του παιδιού και σύμφωνα με τη 
σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα του παιδιού. Όταν η ηλικία του 
προσώπου που υπέστη το αδίκημα της 

(14) Επιπλέον των μέτρων που 
προβλέπονται για όλα τα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι προβλέπονται ειδικά 
μέτρα συνδρομής, στήριξης και 
προστασίας για τα θύματα παιδικής 
ηλικίας. Τα μέτρα αυτά πρέπει 
απαραιτήτως να παρέχονται με γνώμονα 
το ύψιστο συμφέρον του παιδιού και 
σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού. 
Όταν η ηλικία του προσώπου που υπέστη 
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εμπορίας ανθρώπων είναι αβέβαιη και 
υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι το 
πρόσωπο είναι κάτω των 18 ετών, το 
πρόσωπο θεωρείται κατά τεκμήριο παιδί 
και τυγχάνει άμεσης συνδρομής, στήριξης 
και προστασίας. Τα μέτρα συνδρομής και 
στήριξης θυμάτων παιδικής ηλικίας θα 
πρέπει να επικεντρώνονται στη σωματική 
και ψυχολογική αποκατάστασή τους και σε 
μια βιώσιμη λύση για το εν λόγω πρόσωπο. 
Δεδομένου ότι το θύμα παιδικής ηλικίας θα 
πρέπει να επανενταχθεί στην κοινωνία το 
ταχύτερο δυνατό, τα μέτρα θα πρέπει κατ’ 
ανάγκη να περιλαμβάνουν και το δικαίωμα 
πρόσβασης σε εκπαίδευση. Επειδή τα 
παιδιά θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι
ιδιαίτερα ευάλωτα, θα πρέπει να υπάρξουν 
πρόσθετα μέτρα προστασίας που θα τα 
καλύψουν κατά τις συνεντεύξεις που 
αποτελούν τμήμα της ποινικής έρευνας και 
διαδικασίας.. 

το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων είναι 
αβέβαιη και υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται 
ότι το πρόσωπο είναι κάτω των 18 ετών, το 
πρόσωπο θεωρείται κατά τεκμήριο παιδί 
και τυγχάνει άμεσης συνδρομής, στήριξης 
και προστασίας. Τα μέτρα συνδρομής και 
στήριξης θυμάτων παιδικής ηλικίας θα 
πρέπει να επικεντρώνονται στη σωματική 
και ψυχολογική αποκατάστασή τους και σε 
μια βιώσιμη λύση για το εν λόγω πρόσωπο. 
Δεδομένου ότι το θύμα παιδικής ηλικίας θα 
πρέπει να επανενταχθεί στην κοινωνία το 
ταχύτερο δυνατό, τα μέτρα θα πρέπει κατ’ 
ανάγκη να περιλαμβάνουν και το δικαίωμα 
πρόσβασης σε εκπαίδευση. Επειδή τα 
παιδιά θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα, θα πρέπει να υπάρξουν 
πρόσθετα μέτρα προστασίας που θα τα 
καλύψουν κατά τις συνεντεύξεις που 
αποτελούν τμήμα της ποινικής έρευνας και 
διαδικασίας.. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποβλέπει σε ενίσχυση της θέσης του παιδιού.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14a) Το πρόγραμμα δράσης της 
Επιτροπής για τους ασυνόδευτους 
ανηλίκους (2010 –
2014)(COM(2010)0213) πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη κατά την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποβλέπει στην υιοθέτηση συνεπών πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ ως προς πολιτικές 
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που αφορούν τα παιδιά.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Η σεξουαλική εκμετάλλευση που 
σχετίζεται με παιδιά πρέπει να 
προσδιοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2010/.../ΕΕ [σχετικά με την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης, της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης των παιδιών και της 
παιδικής πορνογραφίας, που καταργεί την 
απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποβλέπει στην υιοθέτηση συνεπών πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ ως προς πολιτικές 
που αφορούν τα παιδιά.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
θεσπίσει ή/και να ενισχύσει τις πολιτικές 
παρεμπόδισης της εμπορίας ανθρώπων 
καθώς επίσης να λάβει μέτρα για την 
αποθάρρυνση της ζήτησης που ευνοεί όλες 
τις μορφές εκμετάλλευσης, καθώς και 
μέτρα για να περιοριστεί ο κίνδυνος 
ύπαρξης θυμάτων, και τούτο μέσω της 
έρευνας, της πληροφόρησης, της 
ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης. 
Κατά τις πρωτοβουλίες αυτές, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προσεγγίζουν το θέμα 
λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του 
φύλου και τα δικαιώματα των παιδιών. 

(15) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
θεσπίσει ή/και να ενισχύσει τις πολιτικές 
παρεμπόδισης της εμπορίας ανθρώπων 
καθώς επίσης να λάβει μέτρα για την 
αποθάρρυνση της ζήτησης που ευνοεί όλες 
τις μορφές εκμετάλλευσης, καθώς και 
μέτρα για να περιοριστεί ο κίνδυνος 
ύπαρξης θυμάτων, και τούτο μέσω της 
έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της 
έρευνας σχετικά με νέες μορφές εμπορίας 
ανθρώπων, της πληροφόρησης, της 
εναρμονισμένης συγκέντρωσης 
δεδομένων, της ευαισθητοποίησης και της 
εκπαίδευσης. Κατά τις πρωτοβουλίες 
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Κάθε λειτουργός που ενδέχεται να έρθει σε 
επαφή με θύματα ή με ενδεχόμενα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων πρέπει να είναι 
δεόντως καταρτισμένος προκειμένου να 
μπορεί να εντοπίζει τα θύματα και να 
ασχολείται με αυτά. Η εν λόγω υποχρέωση 
επιμόρφωσης αφορά ειδικότερα 
αστυνομικούς υπαλλήλους, μεθοριακούς 
φρουρούς, επιθεωρητές εργασίας, 
υγειονομικό προσωπικό και προξενικό 
προσωπικό, αλλά, ανάλογα με τοπικές 
συνθήκες, θα μπορούσε να αφορά και 
άλλες ομάδες δημοσίων λειτουργών που 
ενδέχεται να συναντήσουν θύματα 
εμπορίας ανθρώπων κατά την άσκηση της 
εργασίας τους. 

αυτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προσεγγίζουν το θέμα λαμβάνοντας υπόψη 
τη διάσταση του φύλου και τα δικαιώματα 
των παιδιών. Κάθε λειτουργός που 
ενδέχεται να έρθει σε επαφή με θύματα ή 
με ενδεχόμενα θύματα εμπορίας ανθρώπων 
πρέπει να είναι δεόντως καταρτισμένος 
προκειμένου να μπορεί να εντοπίζει τα 
θύματα και να ασχολείται με αυτά. Η εν 
λόγω υποχρέωση επιμόρφωσης αφορά 
ειδικότερα αστυνομικούς υπαλλήλους, 
μεθοριακούς φρουρούς, επιθεωρητές 
εργασίας, υγειονομικό προσωπικό και 
προξενικό προσωπικό, αλλά, ανάλογα με 
τοπικές συνθήκες, θα μπορούσε να αφορά 
και άλλες ομάδες δημοσίων λειτουργών 
που ενδέχεται να συναντήσουν θύματα 
εμπορίας ανθρώπων κατά την άσκηση της 
εργασίας τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευρύτερη δυνατή συνειδητοποίηση του φαινομένου είναι κρίσιμης σημασίας και, από την 
άποψη αυτή, η εναρμονισμένη συγκέντρωση δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Λειτουργοί που ενδέχεται να έρθουν 
σε επαφή με θύματα ή με ενδεχόμενα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων πρέπει να 
είναι δεόντως καταρτισμένοι προκειμένου 
να μπορούν να εντοπίζουν τα θύματα και 
να ασχολούνται με αυτά. Η εν λόγω 
υποχρέωση επιμόρφωσης θα πρέπει να 
αφορά ειδικότερα αστυνομικούς 
υπαλλήλους, μεθοριακούς φρουρούς, 
δικαστές και δικαστικό προσωπικό, 
επιθεωρητές εργασίας, υπαλλήλους των 
υπηρεσιών κοινωνικής και παιδικής 
μέριμνας, υγειονομικό προσωπικό και 
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προξενικό προσωπικό, αλλά, ανάλογα με 
τοπικές συνθήκες, θα μπορούσε να αφορά 
και άλλες ομάδες δημοσίων λειτουργών 
που ενδέχεται να συναντήσουν θύματα 
εμπορίας ανθρώπων κατά την άσκηση 
της εργασίας τους. Οι υπάλληλοι των 
υπηρεσιών επιβολής του νόμου και 
δίωξης θα πρέπει επίσης να έχουν τύχει 
επαρκούς επιμόρφωσης, με σκοπό την 
ενίσχυση της εφαρμογής του διεθνούς 
δικαίου και της δικαστικής συνεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθεί η επιμόρφωση ιδίως όταν πρόκειται για τόσο ευάλωτα άτομα.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Οι μηχανισμοί επιθεώρησης και 
επιβολής που σχετίζονται με την εργατική 
νομοθεσία πρέπει να ενισχυθούν σε όλα 
τα κράτη μέλη· Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν την ύπαρξη του αναγκαίου 
νομικού πλαισίου καθώς και των 
σχετικών μηχανισμών, επιμόρφωσης και 
επαρκών τεχνικών πόρων για να 
εκπληρώνουν τις νομικές τους 
υποχρεώσεις χορηγώντας αρμοδιότητες 
στους αξιωματούχους των σωμάτων 
επιθεώρησης, σε στενή συνεργασία με τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις, και 
παρέχοντάς τους πληροφόρηση και 
κατάρτιση ώστε να μπορούν να 
αναγνωρίζουν τα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων των οποίων η εργασία 
αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης· Τα 
κράτη μέλη πρέπει, στον τομέα αυτό,  να 
ενισχύσουν τη συνεργασία και το 
συντονισμό σε επίπεδο Ένωσης, σε 
συνεργασία επίσης με  την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
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με τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών 
Συνδικάτων, και το Συμβούλιο πρέπει να 
εξετάσει το ενδεχόμενο δικτύωσης των 
εθνικών υπηρεσιών επιθεώρησης 
εργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία παραπέμπει στο αυξανόμενο φαινόμενο της εμπορίας για σκοπούς εκμετάλλευσης 
της εργασίας.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15γ) Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
καθιερώσουν καλύτερα συστήματα 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων 
των γραφείων απασχόλησης και των 
γραφείων πρόσληψης εποχικών 
εργαζομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία παραπέμπει στο αυξανόμενο φαινόμενο της εμπορίας για σκοπούς εκμετάλλευσης 
της εργασίας.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Από τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργηθούν εθνικά συστήματα 
παρακολούθησης, όπως οι εθνικοί 
εισηγητές ή ανάλογοι μηχανισμοί, κατά 
τον τρόπο που αυτά θεωρούν κατάλληλο 
σύμφωνα με την εσωτερική τους 

(17) Από τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργηθούν εθνικά συστήματα 
παρακολούθησης, όπως οι ανεξάρτητοι 
εθνικοί εισηγητές ή ανάλογοι μηχανισμοί, 
κατά τον τρόπο που αυτά θεωρούν 
κατάλληλο σύμφωνα με την εσωτερική 
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οργάνωση και λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη ελάχιστης υποδομής για 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, με σκοπό τη 
διενέργεια εκτιμήσεων σχετικά με τις 
τάσεις που επικρατούν στον τομέα της 
εμπορίας ανθρώπων, τη στάθμιση των 
αποτελεσμάτων των ενεργειών κατά της 
εμπορίας, καθώς και την τακτική υποβολή 
αναφορών στις αντίστοιχες εθνικές 
υπηρεσίες. 

τους οργάνωση και λαμβάνοντας υπόψη 
την ανάγκη ελάχιστης υποδομής για 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, με σκοπό τη 
διενέργεια εκτιμήσεων σχετικά με τις 
τάσεις που επικρατούν στον τομέα της 
εμπορίας ανθρώπων, τη στάθμιση των 
αποτελεσμάτων των ενεργειών κατά της 
εμπορίας, καθώς και την τακτική υποβολή 
αναφορών στις αντίστοιχες εθνικές 
υπηρεσίες και στον Συντονιστή Δράσης 
κατά της Εμπορίας σε επίπεδο ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εθνικό σύστημα παρακολούθησης πρέπει να είναι ανεξάρτητο και να παραπέμπει μεταξύ 
άλλων και στον Συντονιστή Δράσης κατά της Εμπορίας σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
δημιουργήσει, υπό την εποπτεία του 
αρμοδίου για Εσωτερικές Υποθέσεις 
Επιτρόπου, θέση Συντονιστή Δράσης 
κατά της Εμπορίας σε επίπεδο ΕΕ, ο 
οποίος θα συντονίζει τη δράση και τις 
πολιτικές της Ένωσης στον τομέα αυτό, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων του δικτύου των 
εθνικών εισηγητών και θα υποβάλλει 
εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στα εθνικά κοινοβούλια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ είναι κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση της εμπορίας.
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει, 
τουλάχιστον, την εκμετάλλευση της 
εκπόρνευσης άλλων ή άλλες μορφές 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την 
καταναγκαστική παροχή εργασίας ή 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 
επαιτείας, τη δουλεία ή άλλες πρακτικές 
παρεμφερείς προς τη δουλεία, την οικιακή 
δουλεία, την εκμετάλλευση εγκληματικών 
δραστηριοτήτων ή την αφαίρεση οργάνων. 

3. Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει, 
τουλάχιστον, την εκμετάλλευση της 
εκπόρνευσης άλλων ή άλλες μορφές 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την 
καταναγκαστική παροχή εργασίας ή 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 
επαιτείας και της χρησιμοποίησης 
εξαρτωμένου ατόμου για σκοπούς 
επαιτείας, τη δουλεία ή άλλες πρακτικές 
παρεμφερείς προς τη δουλεία, την οικιακή 
δουλεία, την εκμετάλλευση εγκληματικών 
δραστηριοτήτων ή την αφαίρεση οργάνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει τον προσδιορισμό της επαιτείας.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να τιμωρούνται τα 
αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον πέντε έτη. 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να τιμωρούνται τα 
αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον έξι έτη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την άποψη των εισηγητριών, λαμβανόμενης υπόψη της σοβαρότητας του αδικήματος, οι 
ποινές πρέπει να καταστούν αυστηρότερες., 
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Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να τιμωρούνται τα 
αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δέκα έτη στις περιπτώσεις 
που το αδίκημα διεπράχθη υπό μία από τις 
ακόλουθες περιστάσεις: 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να τιμωρούνται τα 
αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δώδεκα έτη στις περιπτώσεις 
που το αδίκημα διεπράχθη υπό μία από τις 
ακόλουθες περιστάσεις: 

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την άποψη των εισηγητριών, λαμβανόμενης υπόψη της σοβαρότητας του αδικήματος, οι 
ποινές πρέπει να καταστούν αυστηρότερες. 

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το αδίκημα διεπράχθη σε βάρος 
ιδιαίτερα ευάλωτου θύματος· στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας αυτό περιλαμβάνει 
τουλάχιστον θύματα παιδικής ηλικίας, και 
ιδιαίτερα ευάλωτους ενήλικες λόγω 
εγκυμοσύνης, υγείας ή αναπηρίας, 

(β) το αδίκημα διεπράχθη σε βάρος 
ιδιαίτερα ευάλωτου θύματος• στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας αυτό περιλαμβάνει 
τουλάχιστον θύματα παιδικής ηλικίας, και 
ιδιαίτερα ευάλωτους ενήλικες λόγω  
φύλου, εγκυμοσύνης, υγείας, αναπηρίας ή 
θύματα που έχουν υποβληθεί σε 
βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές 
μορφές ψυχολογικής, σωματικής ή 
σεξουαλικής βίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει την έννοια του ευάλωτου προσώπου.



PR\818485EL.doc 23/42 PE422.887v01-00

EL

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι τα έσοδα και τα κέρδη 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία κατάσχονται και 
δημεύονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κίνητρο των διακινητών είναι τα τεράστια κέρδη που μπορούν να αποκομίζουν από την 
εμπορία. Για το λόγο αυτό τα έσοδα και τα κέρδη πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο 
κατάσχεσης και δήμευσης και να χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της εμπορίας και την 
υποστήριξη και προστασία των θυμάτων.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι τα έσοδα και τα κέρδη 
που κατάσχονται και δημεύονται κατ' 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της 
παροχής βοήθειας και προστασίας στα 
θύματα, συμπεριλαμβανομένων 
αποζημιώσεων που καταβάλλονται στα 
θύματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κίνητρο των διακινητών είναι τα τεράστια κέρδη που μπορούν να αποκομίζουν από την 
εμπορία. Για το λόγο αυτό τα έσοδα και τα κέρδη πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο 
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κατάσχεσης και δήμευσης και να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη και προστασία των 
θυμάτων.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι τα έσοδα και τα κέρδη 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία κατάσχονται και 
δημεύονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κίνητρο των διακινητών είναι τα τεράστια κέρδη που μπορούν να αποκομίζουν από την 
εμπορία. Για το λόγο αυτό τα έσοδα και τα κέρδη πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο 
κατάσχεσης και δήμευσης και να χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της εμπορίας και την 
υποστήριξη και προστασία των θυμάτων.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι τα έσοδα και τα κέρδη 
που κατάσχονται και δημεύονται κατ' 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της 
παροχής βοήθειας και προστασίας στα 
θύματα, συμπεριλαμβανομένων 
αποζημιώσεων που καταβάλλονται στα 
θύματα. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το κίνητρο των διακινητών είναι τα τεράστια κέρδη που μπορούν να αποκομίζουν από την 
εμπορία. Για το λόγο αυτό τα έσοδα και τα κέρδη πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο 
κατάσχεσης και δήμευσης και να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη και προστασία των 
θυμάτων.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις βασικές 
αρχές του οικείου νομικού συστήματος, 
προβλέπουν τη δυνατότητα να μην 
ασκηθεί δίωξη ή να μην επιβληθούν 
ποινικές κυρώσεις σε θύματα εμπορίας 
ανθρώπων λόγω της συμμετοχής τους σε 
παράνομες δραστηριότητες εφόσον η 
συμμετοχή αυτή ήταν άμεση συνέπεια του 
γεγονότος ότι αποτέλεσαν θύματα των 
αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2.

Τα κράτη μέλη δεν ασκούν δίωξη ούτε 
επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις σε θύματα 
εμπορίας ανθρώπων λόγω της συμμετοχής 
τους σε  αδικήματα που υπόκεινται σε 
εθνική νομοθεσία περί πορνείας ή 
μετανάστευσης και/ή της συμμετοχής 
τους σε άλλες παράνομες δραστηριότητας 
εφόσον η συμμετοχή αυτή ήταν άμεση 
συνέπεια του γεγονότος ότι αποτέλεσαν 
θύματα των αδικημάτων που αναφέρονται 
στο άρθρο Σύμφωνα με την εθνική τους 
νομοθεσία, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
διευκολύνουν τη δίωξη των αδικημάτων 
που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, 
μετά την ενηλικίωση του θύματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποβλέπει σε ενίσχυση της θέσης του θύματος.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν 
ότι τα αποδεικτικά στοιχεία 
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συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται με 
ασφαλή τρόπο όσο το δυνατόν νωρίτερα, 
π.χ. μέσω βιντεοσκοπήσεων των 
καταθέσεων του θυμάτων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποδεικτικά στοιχεία βασίζονται συχνά σε καταθέσεις των θυμάτων. Για την προσαγωγή των 
διακινητών ενώπιον δικαστηρίου, τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει όσο το δυνατόν ταχύτερα να 
συγκεντρωθούν με ασφαλή τρόπο, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να προστατεύεται το θύμα.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
αποφασίσει ότι δεν θα ισχύουν ή ότι θα 
ισχύουν μόνο σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις οι κανόνες δικαιοδοσίας που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία γ) 
και δ) εφόσον το αδίκημα διαπράττεται 
εκτός του εδάφους του. 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένης υπόψη της παγκόσμιας τάσης του φαινομένου, η εξωεδαφικότητα πρέπει να 
ενισχυθεί.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν ανάλογα 
την Επιτροπή σχετικά με την απόφασή 
τους να εφαρμόσουν την παράγραφο 2, 
προσδιορίζοντας ενδεχομένως τις ειδικές 
περιπτώσεις ή περιστάσεις στις οποίες 

διαγράφεται
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εφαρμόζεται η απόφαση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποτελεί συνέπεια της προηγούμενης.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν την 
παροχή συνδρομής και στήριξης στα 
θύματα πριν, κατά τη διάρκεια και για 
κατάλληλο χρονικό διάστημα μετά το 
πέρας της ποινικής διαδικασίας, ώστε να 
τους δώσουν τη δυνατότητα να ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους που καθορίζονται στην 
απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ της 15ης 
Μαρτίου 2001 σχετικά με το καθεστώς των 
θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες, καθώς 
και στην παρούσα οδηγία. 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν την 
παροχή συνδρομής και στήριξης σε όλα τα 
θύματα εμπορίας για κατάλληλο χρονικό 
διάστημα, ασχέτως από το 
μεταναστευτικό τους καθεστώς,  πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της 
ποινικής διαδικασίας, ώστε να τους 
δώσουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους που καθορίζονται στην 
απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ της 15ης 
Μαρτίου 2001 σχετικά με το καθεστώς των 
θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες, καθώς 
και στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποβλέπει στην όσο το δυνατόν ευρύτερη προστασία των θυμάτων.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η 
παροχή συνδρομής και στήριξης σε θύμα 

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η 
παροχή συνδρομής και στήριξης σε θύμα 
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δεν εξαρτάται από την προθυμία του 
θύματος να προσέλθει ως μάρτυρας. 

δεν εξαρτάται από την προθυμία του 
θύματος να συνεργαστεί σε δικαστική 
έρευνα, δίωξη και δίκη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποβλέπει στην ευρύτερη προστασία των θυμάτων.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για να προβλέψουν 
μηχανισμό παραπομπής για άτομα που 
χρήζουν διεθνούς προστασίας σύμφωνα 
με το άρθρο 9 και το άρθρο 15 της 
οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση 
ελάχιστων απαιτήσεων για την 
αναγνώριση και το καθεστώς των 
υπηκόων τρίτων χωρών ή των απατρίδων 
ως προσφύγων ή ως προσώπων που 
χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους 
λόγους1 και να εξασφαλίσουν τη 
συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής 
του νόμου και των εθνικών αρμοδίων για 
το άσυλο αρχών.
______________
1 ΕΕ L 304 της 30.9.2004, σελ. 12.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συμβάλλει σε μια προσέγγιση που είναι συνεπής προς τις πολιτικές στον τομέα 
των ασύλου.
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Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για να παρέχουν 
προστασία, βοήθεια και στήριξη προς 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
ιδιαίτερα ευάλωτων προσώπων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 
2(β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποβλέπει στην ευρύτερη προστασία, παροχή βοήθειας και στήριξη των θυμάτων.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων έχουν 
πρόσβαση σε δωρεάν νομικές συμβουλές 
και νομική εκπροσώπηση, μεταξύ άλλων 
και για την απαίτηση αποζημίωσης. Η 
νομική εκπροσώπηση γίνεται δωρεάν 
εφόσον το θύμα δεν διαθέτει επαρκείς 
οικονομικούς πόρους. Η παράγραφος αυτή 
ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής 
του άρθρου 14 παράγραφος 2 όταν το θύμα 
είναι παιδικής ηλικίας. 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων έχουν 
πρόσβαση σε δωρεάν νομικές συμβουλές 
και νομική εκπροσώπηση, μεταξύ άλλων 
και για την απαίτηση αποζημίωσης 
αμέσως μόλις ένα άτομο αναγνωριστεί ως 
θύμα εμπορίας ανθρώπων. Η νομική 
εκπροσώπηση γίνεται δωρεάν εφόσον το 
θύμα δεν διαθέτει επαρκείς οικονομικούς 
πόρους. Η παράγραφος αυτή ισχύει με την 
επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 14 
παράγραφος 2 όταν το θύμα είναι παιδικής 
ηλικίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποβλέπει στην ευρύτερη προστασία, παροχή βοήθειας και στήριξη των θυμάτων.
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Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων 
υπεράσπισης, τα κράτη μέλη επιτρέπουν, 
εφόσον αυτό είναι σύμφωνο προς τις 
βασικές αρχές του νομικού τους 
συστήματος και κατά περίπτωση, να μην 
αποκαλυφθεί η ταυτότητα ενός θύματος 
εμπορίας ανθρώπων που προσέρχεται ως 
μάρτυρας.

3. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων 
υπεράσπισης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κάθε απαραίτητο μέτρο για να 
διασφαλίσουν την βέλτιστη προστασία 
του θύματος εμπορίας ανθρώπων που 
προσέρχεται ως μάρτυρας, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
εικονοδιάσκεψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποβλέπει σε ισορροπία μεταξύ της προστασίας των θυμάτων και των 
δικαιωμάτων των υπόπτων.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στα παιδιά θύματα εμπορίας ανθρώπων 
παρέχεται συνδρομή, στήριξη και 
προστασία, λαμβανομένων υπόψη των 
ύψιστων συμφερόντων του παιδιού.

1. Στα παιδιά θύματα εμπορίας ανθρώπων 
παρέχεται συνδρομή, στήριξη και 
προστασία. Οι διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας θα εφαρμόζονται με πρωταρχικό 
γνώμονα το ύψιστο συμφέρον του 
παιδιού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει ως σκοπό να δοθεί προτεραιότητα στο ύψιστο συμφέρον του παιδιού.



PR\818485EL.doc 31/42 PE422.887v01-00

EL

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή συνδρομής και στήριξης σε παιδιά 
θύματα εμπορίας ανθρώπων

Παροχή συνδρομής και στήριξης στα 
θύματα

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι 
ειδικές ενέργειες που προορίζονται να 
συνδράμουν και να στηρίξουν τα παιδιά 
που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, στο 
πλαίσιο της φυσικής και ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασής τους, θεσπίζονται μετά 
από ατομική εκτίμηση της προσωπικής 
κατάστασης καθενός παιδιού θύματος, 
λαμβάνοντας υπόψη την άποψή του, τις 
ανάγκες του και τις ανησυχίες του.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι 
ειδικές ενέργειες που προορίζονται να 
προστατέψουν, να συνδράμουν και να 
στηρίξουν τα παιδιά που είναι θύματα 
εμπορίας ανθρώπων, βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα, στο πλαίσιο της φυσικής 
και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασής τους, 
θεσπίζονται μετά από ατομική εκτίμηση 
της προσωπικής κατάστασης καθενός 
παιδιού θύματος, λαμβάνοντας υπόψη την 
άποψή του, τις ανάγκες του και τις 
ανησυχίες του, με σκοπό την αναζήτηση 
μακροπρόθεσμης λύσης για το παιδί. Τα 
κράτη μέλη διορίζουν κηδεμόνα και 
νόμιμο εκπρόσωπο για το παιδί θύμα 
εμπορίας ανθρώπων από τη στιγμή που 
έχει αναγνωριστεί από τις αρχές ως θύμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποβλέπει σε ενίσχυση της θέσης του παιδιού.
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Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Όταν η οικογένεια δεν ευρίσκεται στο 
έδαφος του κράτους μέλους, το κράτος 
μέλος παρέχει συνδρομή στο παιδί για να 
επιστρέψει και να ενταχθεί εκ νέου στην 
οικογένειά του ή για να επανενωθεί με την 
οικογένειά του σε άλλο κράτος μέλος ή σε 
τρίτη χώρα, όταν αυτό αποτελεί το 
ύψιστο συμφέρον του παιδιού· όταν καμία 
από τις λύσεις αυτές δεν είναι εφικτή ή 
δεν αποτελεί το ύψιστο συμφέρον του 
παιδιού, το κράτος μέλος αναζητεί 
μακροπρόθεσμη λύση για το παιδί 
σύμφωνα με το ύψιστο συμφέρον του, 
συμπεριλαμβανομένου και μέσω 
παραπομπής στις εθνικές αρμόδιες για το 
άσυλο αρχές για παιδιά θύματα εμπορίας 
ανθρώπων τα οποία χρήζουν διεθνούς 
προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποβλέπει σε ενίσχυση της θέσης του παιδιού.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, 
στο πλαίσιο ποινικής έρευνας και 
διαδικασίας, οι δικαστικές αρχές διορίζουν 
ειδικό εκπρόσωπο για το παιδί που είναι 
θύμα εμπορίας ανθρώπων, στην 
περίπτωση που, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, οι δικαιούχοι της γονικής 
μέριμνας αποκλείονται από την 

1. . Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, 
στο πλαίσιο ποινικής έρευνας και 
διαδικασίας, οι δικαστικές αρχές διορίζουν 
κηδεμόνα και νόμιμο εκπρόσωπο για το 
παιδί που είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων.
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εκπροσώπηση του παιδιού λόγω 
σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ αυτών 
και του παιδιού θύματος ή στην 
περίπτωση που το παιδί είναι ασυνόδευτο 
ή αποχωρισμένο από την οικογένειά του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποβλέπει σε ενίσχυση της θέσης του παιδιού.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για την αποθάρρυνση της ζήτησης 
που ευνοεί όλες τις μορφές εκμετάλλευσης 
που συνδέονται με την εμπορία ανθρώπων. 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα, όπως εκπαίδευση και κατάρτιση 
λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τη διάσταση 
του φύλου, για την αποθάρρυνση της 
ζήτησης που ευνοεί όλες τις μορφές 
εκμετάλλευσης που συνδέονται με την 
εμπορία ανθρώπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκπαίδευση και κατάρτιση μπορούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αποθάρρυνση 
της ζήτησης υπηρεσιών που "προσφέρονται" από ανθρώπους θύματα εμπορίας.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
κατάλληλες ενέργειες, όπως ενημερωτικές 
εκστρατείες και εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, 
προγράμματα έρευνας και εκπαίδευσης, 
ενδεχομένως σε συνεργασία με τις 

2. Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
κατάλληλες ενέργειες, επίσης μέσω του 
Διαδικτύου, όπως ενημερωτικές 
εκστρατείες και εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, 
προγράμματα έρευνας και εκπαίδευσης, 
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οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με 
στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης και τον περιορισμό του κινδύνου 
που υφίσταται για τα άτομα, και ιδιαίτερα 
τα παιδιά, να πέσουν θύματα εμπορίας 
ανθρώπων. 

ενδεχομένως σε συνεργασία με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με 
στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης και τον περιορισμό του κινδύνου 
που υφίσταται για τα άτομα, και ιδιαίτερα 
τα παιδιά, να πέσουν θύματα εμπορίας 
ανθρώπων, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
ενέργειες αυτές θα ενσωματώνεται 
πλήρως η διάσταση του φύλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται ολοένα κει περισσότερο από τους διακινητές και η παρούσα 
οδηγία δεν μπορεί να αγνοεί το γεγονός αυτό.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη προωθούν την τακτική 
επιμόρφωση των λειτουργών που ενδέχεται 
να έλθουν σε επαφή με θύματα και 
δυνητικά θύματα, συμπεριλαμβανομένων 
των αστυνομικών που εργάζονται στην 
πρώτη γραμμή, των μεθοριακών φρουρών, 
των επιθεωρητών εργασίας, του 
υγειονομικού και προξενικού προσωπικού, 
με σκοπό να τους δοθεί η δυνατότητα να 
εντοπίζουν και να αναλαμβάνουν τα 
θύματα και τα δυνητικά θύματα της 
εμπορίας ανθρώπων. 

3. Τα κράτη μέλη προωθούν την τακτική 
επιμόρφωση, ειδικότερα υπό το φως της 
διάστασης του φύλου,  των λειτουργών 
που ενδέχεται να έλθουν σε επαφή με 
θύματα και δυνητικά θύματα, 
συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών 
που εργάζονται στην πρώτη γραμμή, των 
μεθοριακών φρουρών, των επιθεωρητών 
εργασίας, των δικαστών και του 
δικαστικού προσωπικού, του προσωπικού 
που εργάζεται σε κοινωνικές υπηρεσίες 
και σε υπηρεσίες μέριμνας για τα παιδιά, 
του υγειονομικού και προξενικού 
προσωπικού, με σκοπό να τους δοθεί η 
δυνατότητα να εντοπίζουν και να 
αναλαμβάνουν τα θύματα και τα δυνητικά 
θύματα της εμπορίας ανθρώπων, και να 
εντοπίζουν μεταξύ των θυμάτων τα 
άτομα που χρήζουν επίσης διεθνούς 
προστασίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθεί η επιμόρφωση ιδίως όταν πρόκειται για τόσο ευάλωτα άτομα.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξετάζουν το 
ενδεχόμενο λήψης μέτρων για την 
ποινικοποίηση της χρήσης υπηρεσιών που 
αποτελούν αντικείμενο της εκμετάλλευσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 2 εφόσον ο 
χρήστης γνωρίζει ότι το πρόσωπο που 
παρέχει τις υπηρεσίες είναι θύμα ενός εκ 
των αδικημάτων που προβλέπονται στο εν 
λόγω άρθρο. 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
την ποινικοποίηση της χρήσης υπηρεσιών 
που αποτελούν αντικείμενο της 
εκμετάλλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 
2 εφόσον ο χρήστης γνωρίζει ότι το 
πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες είναι 
θύμα ενός εκ των αδικημάτων που 
προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο εκτός 
εάν η χρήση της υπηρεσίας έγινε εξαιτίας 
συγκεκριμένου κινδύνου για τη ζωή των 
χρηστών ή για ανθρωπιστικούς λόγους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ποινικοποίηση της χρήσης των υπηρεσιών που "προσφέρονται" από ανθρώπους θύματα 
εμπορίας μπορεί να διαδραματίζει σημαντικό προληπτικό ρόλο ως προς την εμπορία αυτή.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα κράτη μέλη θα δημιουργήσουν 
δωρεάν πολυγλωσσική ανοιχτή γραμμή 
επικοινωνίας με ενιαίο για όλη την 
Ευρώπη αριθμό, με σκοπό την παροχή 
πρώτων βοηθειών στα θύματα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποβλέπει στην ενίσχυση της συνδρομής, της στήριξης και της προστασίας που 
παρέχονται στα θύματα.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τον διορισμό εθνικών εισηγητών 
ή τη δημιουργία άλλων ανάλογων 
μηχανισμών. Τα καθήκοντα των 
μηχανισμών αυτών περιλαμβάνουν τη 
διεξαγωγή εκτιμήσεων σχετικά με τις 
τάσεις ως προς την εμπορία ανθρώπων, τη 
στάθμιση των αποτελεσμάτων των 
ενεργειών κατά της εμπορίας, καθώς και 
την τακτική υποβολή αναφορών στις 
αντίστοιχες εθνικές υπηρεσίες. 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τον διορισμό ανεξάρτητων 
εθνικών εισηγητών ή τη δημιουργία άλλων 
ανάλογων μηχανισμών. Τα καθήκοντα των 
μηχανισμών αυτών περιλαμβάνουν τη 
συγκέντρωση  συγκρίσιμων στατιστικών, 
τη διεξαγωγή εκτιμήσεων σχετικά με τις 
τάσεις ως προς την εμπορία ανθρώπων και 
τους μηχανισμούς προστασίας και 
παροχής βοήθειας, τη στάθμιση των 
αποτελεσμάτων των ενεργειών κατά της 
εμπορίας, καθώς και την υποβολή 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως αναφορών 
στις αντίστοιχες εθνικές υπηρεσίες και 
στον Συντονιστή Δράσης κατά της 
Εμπορίας σε επίπεδο ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποβλέπει στη βελτίωση των μηχανισμών παρακολούθησης και στο συντονισμό 
τους με τις δραστηριότητες του Συντονιστή Δράσης κατά της Εμπορίας σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Συγκρίσιμες στατιστικές πρέπει 
τουλάχιστον να περιλαμβάνουν δεδομένα 
σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων, 
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συμπεριλαμβανομένων δεδομένων 
σχετικών με φύλο, ηλικία, υπηκοότητα 
καθώς και με τη μορφή εμπορίας, τον 
τύπο υπηρεσιών για τις οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν τα θύματα, τον 
αριθμό των συλληφθέντων, διωχθέντων 
και καταδικασθέντων διακινητών και 
τους μηχανισμούς παραπομπής στις 
εθνικές αρμόδιες για άσυλο αρχές

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συγκρίσιμα δεδομένα είναι απαραίτητα για να καθοριστούν αποτελεσματικές πολιτικές 
καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1b. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται 
διαβιβάζονται στον Συντονιστή Δράσης 
κατά της Εμπορίας σε επίπεδο ΕΕ, στην 
Eurojust, την Europol και στο Frontex.
Επί τη βάσει αυτή και χρησιμοποιώντας 
κάθε άλλη διαθέσιμη πληροφορία, ο 
Συντονιστής Δράσης κατά της Εμπορίας 
σε επίπεδο ΕΕ εκπονεί, σε συνεργασία με 
την Eurojust, την Europol και το 
Frontex, ετήσια έκθεση σχετικά με την 
κατάσταση των πραγμάτων στον τομέα 
της εμπορίας ανθρώπων. Η έκθεση 
υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια, την 
Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση πρέπει να συντονίζεται μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ.
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Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1c. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το 
δικαίωμα να ορίζει εισηγητή που θα είναι 
αρμόδιος να συμμετέχει στις κοινές 
δραστηριότητες των εθνικών εισηγητών

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει στους μηχανισμούς παρακολούθησης.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 a
Συντονιστής ΕΕ

Το νομικό πλαίσιο του Συντονιστή 
Δράσης κατά της Εμπορίας σε επίπεδο 
ΕΕ υπάγεται στην εποπτεία του αρμοδίου 
για Εσωτερικές Υποθέσεις Επιτρόπου. Ο 
Συντονιστής Δράσης κατά της Εμπορίας 
σε επίπεδο ΕΕ είναι αρμόδιος να 
διασφαλίζει τη συνεπή αντιμετώπιση της 
καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων 
στα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ, να 
συντονίζει τη δράση των εθνικών 
εισηγητών και να μεριμνεί για την 
εναρμονισμένη παρακολούθηση, και θα 
καθιερωθεί η υποβολή εκθέσεων στα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δράση του Συντονιστή Δράσης κατά της Εμπορίας πρέπει να υπόκειται σε σαφές νομικό 
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πλαίσιο.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή όλες τις πληροφορίες που 
χρειάζονται για τη σύνταξη της έκθεσης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι 
πληροφορίες περιλαμβάνουν λεπτομερή 
περιγραφή των μέτρων που έχουν ληφθεί 
δυνάμει του άρθρου 8 και των άρθρων 10 
έως 16, καθώς και περιγραφή του 
σκεπτικού σχετικά με δυνατά μέτρα τα
οποία θα ληφθούν δυνάμει του άρθρου 15 
παράγραφος 4. 

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή και στον Συντονιστή Δράσης 
κατά της Εμπορίας σε επίπεδο ΕΕ, όλες 
τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη 
σύνταξη της έκθεσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Οι πληροφορίες 
περιλαμβάνουν λεπτομερή περιγραφή των 
μέτρων που έχουν ληφθεί δυνάμει του 
άρθρου 8 και των άρθρων 10 έως 16, 
καθώς και περιγραφή του σκεπτικού 
σχετικά με δυνατά μέτρα τα οποία θα 
ληφθούν δυνάμει του άρθρου 15 
παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένου υπόψη του συντονιστικού ρόλου του/της, ο Συντονιστής /η Συντονίστρια Δράσης 
κατά της Εμπορίας πρέπει να λαμβάνει όσο το δυνατόν ευρύτερες πληροφορίες. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εμπορία ανθρώπων συνιστά σύγχρονη μορφή δουλείας, σοβαρό έγκλημα και σοβαρή 
παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποβιβάζει τους ανθρώπους σε 
κατάσταση εξάρτησης με απειλές, βία και ταπείνωση,

Η εμπορία ανθρώπων συνιστά επίσης εξαιρετικά κερδοφόρα δραστηριότητα για το 
οργανωμένο έγκλημα, με δυνατότητες αποκόμισης πολύ μεγάλου κέρδους και 
περιορισμένους κινδύνους και μπορεί να προσλαμβάνει πολυάριθμες μορφές, καθότι μπορεί 
να σχετίζεται π.χ. με σεξουαλική εκμετάλλευση, εξαναγκασμένη εργασία, παράνομο εμπόριο 
οργάνων, επαιτεία, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης εξαρτωμένου ατόμου για 
σκοπούς επαιτείας, παράνομες υιοθετήσεις και οικιακή εργασία .

Οι διαστάσεις του φαινομένου είναι εντυπωσιακές, αλλά οπωσδήποτε όχι πλήρως γνωστές.

Η  Συνθήκη της Λισαβόνας ενίσχυσε τη δράση της ΕΕ στον τομέα της δικαστικής και 
αστυνομικής προστασίας σε ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης 
της εμπορίας ανθρώπων, και το Κοινοβούλιο, ως συννομοθέτης, συμμετέχει πλήρως στις 
σχετικές διαδικασίες.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας περιέχει πολλαπλές παραπομπές στην καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων: Τα άρθρα 82 και 83 καθορίζουν τη νομική βάση για τη θέσπιση 
ελάχιστων κανόνων σχετικά με τον προσορισμό των ποινικών αδικημάτων και των 
κυρώσεων στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
γυναικών και παιδιών. Εν τούτοις, το άρθρο 79 πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη καθότι 
καθορίζει τη νομική βάση στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης, 
συμπεριλαμβανομένου του θέματος της εμπορίας ανθρώπων.

Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την εμπορία ανθρώπων βασίζεται επί του παρόντος κυρίως:

- στην απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ, της 19ης Ιουλίου 2002, για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, στόχος της οποίας είναι να διασφαλίσει έναν 
ελάχιστο βαθμό εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών·
- στην οδηγία 2004/81/ΕΚ, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον τίτλο παραμονής 
που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή 
συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές·

Από την πείρα προέκυψε ότι το νομικό αυτό πλαίσιο δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό και ότι 
η ΕΕ θα πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες. Με την προοπτική αυτή, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε, το 2009, πρόταση για νέα απόφαση πλαίσιο. Λόγω της θέσης 
σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, που είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή όλων των 
τρεχουσών νομοθετικών διαδικασιών, οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο δεν μπόρεσαν να 
οδηγήσουν στην επίσημη έγκριση της απόφασης πλαισίου, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
υπέβαλε νέα πρόταση Οδηγίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων, καθώς και για την προστασία των θυμάτων, με την οποία καταργείται η απόφαση 
- πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ(COM(2010)95 τελικό)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως συννομοθέτης, είναι βαθιά προσηλωμένο από κοινού με την 
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Επιτροπή και το Συμβούλιο στην ενίσχυση μιας αποτελεσματικής πολιτικής της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Στο ψήφισμά του, που ενέκρινε στις 20 Φεβρουαρίου 2010 (P7_TA(2010)0018), το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε μεταξύ άλλων την άποψη ότι:

α) πρέπει να αναπτυχθεί δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων βάσει ολοκληρωμένης 
προσέγγισης με άξονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία θα επικεντρώνεται στην 
καταπολέμηση και την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και στην προστασία 
των θυμάτων·

β) πρέπει να  υιοθετηθεί μια προσέγγιση που να επικεντρώνεται στα θύματα, ώστε να 
εντοπίζονται, να αποτελούν αντικείμενο στοχευμένων παρεμβάσεων και να 
προστατεύονται τα θύματα όλων των κατηγοριών, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και 
σε άλλες ομάδες κινδύνου·

γ) πρέπει να δημιουργηθεί θέση Συντονιστή Δράσης κατά της Εμπορίας Ανθρώπων σε 
επίπεδο ΕΕ, ο οποίος θα συντονίζει τη δράση και τις πολιτικές της Ένωσης στον 
τομέα αυτό -συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων του δικτύου των εθνικών 
εισηγητών - και θα υποβάλλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη Μόνιμη 
Επιτροπή όσον αφορά την επιχειρησιακή συνεργασία για την εσωτερική ασφάλεια 
(COSI).

δ) οι πολιτικές για την εμπορία ανθρώπων πρέπει να καλύπτουν πτυχές που 
σχετίζονται με κοινωνικά ζητήματα και με την κοινωνική ένταξη, καθώς και να 
δίδουν έμφαση στην εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων και αποτελεσματικών 
τρόπων για την κοινωνική αποκατάσταση των θυμάτων, περιλαμβανομένων μέτρων 
που σχετίζονται με την αγορά εργασίας και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης·
ε) πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στη διάσταση της εμπορίας θυμάτων που αφορά 
τις εξωτερικές σχέσεις, καθώς και στις πτυχές της που άπτονται των πολιτικών 
μετανάστευσης, ασύλου και επανένταξης·

στ) πρέπει να οργανωθούν εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσω της 
εκπαίδευσης και του σχολικού συστήματος στις χώρες προέλευσης, διέλευσης και 
προορισμού θυμάτων εμπορίας ανθρώπων·

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι της άποψης ότι οι ποινές που επιβάλλονται στους 
διακινητές πρέπει να αυξηθούν στο επίπεδο που είχε προταθεί το 2009 και ότι πρέπει να 
εφαρμοστούν μέτρα κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πεπεισμένο ότι η συνδρομή που παρέχεται στα 
θύματα, και κυρίως στα παιδιά θύματα, πρέπει να αναπτυχτεί περαιτέρω. Στις περιπτώσεις 
παιδιών θυμάτων, το ύψιστο συμφέρον του παιδιού πρέπει να είναι ο πρωταρχικός γνώμονας.
Επιπλέον, η ΕΕ όπως και τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες 
για να αποθαρρύνουν τη ζήτηση, μεταξύ άλλων μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης, 
επιμόρφωσης, κατάρτισης κλπ. Σε όλες τις ενέργειες αυτές θα λαμβάνεται πλήρως υπόψη η 
διάσταση του φύλου. Τα κράτη μέλη θα θεσπίσουν επίσης την ποινικοποίηση της 
ενσυνείδητης χρησιμοποίησης υπηρεσιών που παρέχονται από θύματα εμπορίας ανθρώπων. 
Η ποινικοποίηση αυτή είναι συνεπής προς τις άλλες πολιτικές της ΕΕ, στο πλαίσιο των 
οποίων η νομοθεσία ήδη επιβάλλει κυρώσεις σε εργοδότες που χρησιμοποιούν την εργασία 
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θυμάτων εμπορίας, και θα έχει έντονο αποθαρρυντικό αποτέλεσμα.
Προκειμένου να σχηματιστεί καλύτερη και επακριβέστερη εικόνα του φαινομένου, είναι 
απαραίτητο να συγκεντρωθούν εναρμονισμένα δεδομένα, τα οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων θυμάτων της 
εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που αφορούν το φύλο, την ηλικία, 
την υπηκοότητα των θυμάτων καθώς και όσον αφορά το είδος εμπορίας, το είδος υπηρεσιών 
για τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τα θύματα, τον αριθμό των συλληφθέντων, διωχθέντων και 
καταδικασθέντων διακινητών καθώς και τους μηχανισμούς παραπομπής στις εθνικές 
αρμόδιες για το άσυλο αρχές.

Τέλος, τα καθήκοντα του  Συντονιστή Δράσης κατά της Εμπορίας  πρέπει να  καθοριστούν 
βάσει σαφούς νομοθετικού πλαισίου. 


