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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas 
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles 
käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja selle vastast võitlust ning ohvrite kaitset ja 
millega tunnistatakse kehtetuks raamotsus 2002/629/JSK
(KOM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

Seadusandlik tavamenetlus  (esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0095);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 82 lõiget 2 ja 
artikli 83 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-
0087/2010);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

– võttes arvesse presidendile saadetud liikmesriikide parlamentide põhjendatud arvamusi 
selle kohta, kas õigusakti eelnõu vastab subsidiaarsuse põhimõttele;

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust;

– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust; 

– võttes arvesse kodukorra artikleid 55 ja 37;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste õiguste ja 
soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ühisarutelu vastavalt kodukorra artiklile 51;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste õiguste ja 
soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit (A7-0000/2010);

1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha alljärgnevas sõnastuses;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 82 lõiget 2 ja 
artikli 83 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 79 lõiget 2, 
artikli 82 lõiget 2 ja artikli 83 lõiget 1,

Or. en

Selgitus

Täiendav viitamine artiklile 79 on põhjendatud vajadusega järjekindlalt arvestada 
aluslepinguid.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Käesolevas direktiivis võetakse vastu 
inimkaubandusvastast võitlust käsitlev 
ühtne ja terviklik lähenemisviis. 
Inimkaubanduse senisest jõulisem 
tõkestamine, süüdistuste esitamine ja 
ohvrite õiguste kaitse on käesoleva 
direktiivi peamised eesmärgid. Lapsed on 
sotsiaalselt kaitsetumad ja seepärast 
ähvardab neid suurem oht inimkaubanduse 
ohvriks langeda. Käesoleva direktiivi 
kohaldamisel tuleb esikohale seada lapse 
huvid, nagu see on sätestatud Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas ja ÜRO lapse 
õiguste konventsioonis.

(3) Käesolevas direktiivis võetakse vastu 
inimkaubandusvastast võitlust käsitlev 
ühtne ja terviklik lähenemisviis ning 
direktiivi tuleks rakendada seostatuna 
nõukogu 29. aprilli 2004. aasta 
direktiiviga 2004/81/EÜ (elamisloa 
väljaandmise kohta pädevate asutustega 
koostööd tegevatele kolmandate riikide 
kodanikele, kes on inimkaubanduse ohvrid 
või kelle ebaseaduslikule sisserändele on 
kaasa aidatud)1 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. 
aasta direktiiviga 2009/52/EÜ (millega 
sätestatakse ebaseaduslikult riigis 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
tööandjatele kohaldatavate karistuste ja 
meetmete miinimumnõuded)2. 
Inimkaubanduse senisest jõulisem 
tõkestamine, süüdistuste esitamine ja 
ohvrite õiguste kaitse on käesoleva 
direktiivi peamised eesmärgid. Lapsed on 
sotsiaalselt kaitsetumad ja seepärast 
ähvardab neid suurem oht inimkaubanduse 



PR\818485ET.doc 7/38 PE442.887v01-00

ET

ohvriks langeda. Käesoleva direktiivi 
kohaldamisel tuleb esikohale seada lapse 
huvid, nagu see on sätestatud Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas ja ÜRO lapse 
õiguste konventsioonis. Käesoleva 
direktiivi rakendamisel tuleks tähelepanu 
pöörata kooskõlale Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu … direktiiviga 2010/…/EL 
[milles käsitletakse laste seksuaalse 
kuritarvitamise ja ärakasutamise ning 
lapsporno vastast võitlust ja millega 
tunnistatakse kehtetuks raamotsus 
2004/68/JSK].
1 ELT L 261, 6.8.2004, lk 19.
2 ELT L 168, 30.6.2009, lk 24.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi puhul rakendatavast terviklikust lähenemisviisist peab tulenema ka 
kooskõla direktiiviga seotud teiste õigusaktidega.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Käesolev direktiiv on osa 
inimkaubanduse vastastest meetmetest, 
mille hulka kuuluvad kolmandaid riike 
hõlmavad meetmed, nagu on kindlaks 
määratud „Meetmedokumendis ELi 
välismõõtme tugevdamise kohta 
inimkaubanduse vastaste meetmete alal; 
ELi ülemaailmsete inimkaubanduse 
vastaste meetmete suunas”1. 
1 Nõukogu dokument 6865/10.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi puhul rakendatavast terviklikust lähenemisviisist peab tulenema ka 
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kolmandate riikide kaasamine. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Käesolev direktiiv ei piira 
mittetagasisaatmise põhimõtte 
kohaldamist kooskõlas 28. juulil 1951 
vastu võetud pagulasseisundi 
konventsiooniga (Genfi konventsioon).

Or. en

Selgitus

Käesolev direktiiv ei saa piirata varjupaigapoliitika reeglite kohaldamist.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et seista vastu inimkaubanduse 
praegustele arengusuundadele, 
määratletakse käesoleva direktiiviga 
inimkaubanduse mõiste laiemalt, kui seda 
on tehtud raamotsuses 2002/629/JSK, ja 
seega lisatakse uusi ärakasutamise vorme. 
Käesoleva direktiivi raames tuleks 
sunniviisilist kerjamist käsitada 
sunniviisilise töö või teenusena, nagu see 
on määratletud Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni 29. juuni 1930. aasta 
sunniviisilise või kohustusliku töö 
konventsioonis nr 29. Seega kuulub 
kerjamine ärakasutamise vormina 
inimkaubanduse määratluse alla ainult 
juhul, kui sellel on kõik sunniviisilise töö 
või teenuse tunnused. Asjaomast 
kohtupraktikat arvestades tuleks sellise 
teenuse osutamiseks antud nõusoleku 

(5) Selleks et seista vastu inimkaubanduse 
praegustele arengusuundadele, 
määratletakse käesoleva direktiiviga 
inimkaubanduse mõiste laiemalt, kui seda 
on tehtud raamotsuses 2002/629/JSK, ja 
seega lisatakse uusi ärakasutamise vorme. 
Käesoleva direktiivi raames tuleks 
sunniviisilist kerjamist käsitada 
sunniviisilise töö või teenusena, nagu see 
on määratletud Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni 29. juuni 1930. aasta 
sunniviisilise või kohustusliku töö 
konventsioonis nr 29. Seega kuulub 
kerjamine ärakasutamise vormina, 
sealhulgas sõltuva isiku ärakasutamine 
kerjamise otstarbel, inimkaubanduse 
määratluse alla ainult juhul, kui sellel on 
kõik sunniviisilise töö või teenuse 
tunnused. Asjaomast kohtupraktikat 
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kehtivust hinnata iga juhtumi puhul eraldi. 
Kui sellist teenust osutab laps, ei tohiks 
nõusolekut ühelgi juhul kehtivaks pidada. 
Mõiste „ärakasutamine kuritegelikuks 
tegevuseks” all tuleks mõista isiku 
ärakasutamist muu hulgas tasku- ja 
poevarguste ning muu samalaadse tegevuse 
toimepanemiseks, mis on karistatav ja 
millega on seotud rahalise kasu saamine. 
Määratlus hõlmab ka inimkaubandust 
elundite eemaldamise eesmärgil, mida 
saab siduda elunditega kauplemisega ja 
millega rikutakse rängalt inimväärikust ja 
füüsilist puutumatust.

arvestades tuleks sellise teenuse 
osutamiseks antud nõusoleku kehtivust 
hinnata iga juhtumi puhul eraldi. Kui sellist 
teenust osutab laps, ei tohiks nõusolekut 
ühelgi juhul kehtivaks pidada. Mõiste 
„ärakasutamine kuritegelikuks tegevuseks” 
all tuleks mõista isiku ärakasutamist muu 
hulgas tasku- ja poevarguste ning muu 
samalaadse tegevuse toimepanemiseks, mis 
on karistatav ja millega on seotud rahalise 
kasu saamine. Määratlus hõlmab ka 
inimkaubandust elundite eemaldamise 
eesmärgil, mis kujutab endast 
inimväärikuse ja füüsilise puutumatuse 
ränka rikkumist.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga täpsustatakse kerjamise määratlust.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesolevas direktiivis sätestatud 
karistusmäärad vastavad liikmesriikide 
kasvavale murele inimkaubanduse 
suurenemise pärast. Kuriteo raskusastet 
arvestades on käesoleva direktiivi eesmärk 
tagada ELis karistuste senisest suurem 
ühtsus ja senisest kõrgemad 
karistusmäärad. Kui süütegu pannakse 
toime teatavatel asjaoludel, näiteks eriti 
kaitsetu ohvri suhtes, tuleks määrata 
tavalisest karmim karistus. Käesoleva 
direktiivi raames tuleks eriti kaitsetute 
isikute hulka arvata vähemalt kõik lapsed 
ja sellised täiskasvanud, kes kuriteo 
toimepanemise ajal olid eriti kaitsetud 
raseduse, tervisliku seisundi või puude 
tõttu. Eriti raske süüteo korral, kui seati 
näiteks ohtu ohvri elu või kui kasutati 

(6) Käesolevas direktiivis sätestatud 
karistusmäärad vastavad liikmesriikide 
kasvavale murele inimkaubanduse 
suurenemise pärast. Kuriteo raskusastet 
arvestades on käesoleva direktiivi eesmärk 
tagada ELis karistuste senisest suurem 
ühtsus ja senisest kõrgemad 
karistusmäärad. Kui süütegu pannakse 
toime teatavatel asjaoludel, näiteks eriti 
kaitsetu ohvri suhtes, tuleks määrata 
tavalisest karmim karistus. Käesoleva 
direktiivi raames tuleks eriti kaitsetute 
isikute hulka arvata vähemalt kõik lapsed 
ja sellised täiskasvanud, kes kuriteo 
toimepanemise ajal olid eriti kaitsetud soo,
raseduse, tervisliku seisundi või puude 
tõttu või kui ohvrit on piinatud või 
vägistatud või tema suhtes on kasutatud 
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rasket vägivalda või põhjustati ohvrile eriti 
raske kahju, tuleks määrata eriti karm 
karistus. Kui käesolevas direktiivis 
viidatakse üleandmisele, tuleks sellist 
viidet tõlgendada vastavalt nõukogu 13. 
juuni 2002. aasta raamotsusele 
2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse 
ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 
kohta.

muid tõsiseid psüühilise, füüsilise või 
seksuaalse vägivalla vorme. Eriti raske 
süüteo korral, kui seati näiteks ohtu ohvri 
elu või kui kasutati rasket vägivalda või 
põhjustati ohvrile eriti raske kahju, tuleks 
määrata eriti karm karistus. Kui käesolevas 
direktiivis viidatakse üleandmisele, tuleks 
sellist viidet tõlgendada vastavalt nõukogu 
13. juuni 2002. aasta raamotsusele 
2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse 
ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 
kohta.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taotletakse kaitsetute isikute mõiste laiendamist.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et tagada inimkaubandusega 
seotud süütegude edukas uurimine ja nende 
eest süüdistuse esitamine, ei tohiks nende 
algatamine sõltuda ohvri poolsest süüteost 
teatamisest ega süüdistuse esitamisest.
Süüdistuse esitamine peaks olema lubatud 
piisava aja jooksul pärast ohvri 
täisealiseks saamist. Õiguskaitsetöötajad 
ja prokurörid peaksid olema asjakohaselt
koolitatud muu hulgas selleks, et 
tõhustada rahvusvahelist õiguskaitset ja 
õigusalast koostööd. Isikutele, kelle 
ülesandeks on uurida kõnealuseid
süütegusid ja esitada nende eest süüdistus, 
peaksid olema kättesaadavad ka 
organiseeritud kuritegevuse või muude 
raskete kuritegude puhul kasutatavad 
uurimisvahendid, nagu teabe 
pealtkuulamine või -vaatamine, varjatud 
jälgimine, sealhulgas elektrooniline 
jälgimine, ning pangakontode 

(8) Selleks et tagada inimkaubandusega 
seotud süütegude edukas uurimine ja 
nende eest süüdistuse esitamine, ei tohiks 
nende algatamine sõltuda ohvri poolsest 
süüteost teatamisest ega süüdistuse 
esitamisest. Uurimisel peaks asjakohaselt
arvesse võtma kuriteo toimepanemisel 
kasutatud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat ning vaja 
on välja töötada eraldi vahendid 
küberruumi kaudu toimuva 
inimkaubanduse ärahoidmiseks ja selle 
vastu võitlemiseks. Isikutele, kelle 
ülesandeks on uurida süütegusid ja esitada 
nende eest süüdistus, peaksid olema 
kättesaadavad ka organiseeritud 
kuritegevuse või muude raskete kuritegude 
puhul kasutatavad uurimisvahendid, nagu 
teabe pealtkuulamine või -vaatamine, 
varjatud jälgimine, sealhulgas 
elektrooniline jälgimine, ning 
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kontrollimine või muu finantsuurimine. pangakontode kontrollimine või muu 
finantsuurimine.

Or. en

Selgitus

Inimestega kaubitsejad kasutavad üha sagedamini internetti ning käesolevas direktiivis ei saa 
seda asjaolu eirata.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Inimkaubanduse ohvritel peab olema 
võimalus oma õigusi tõhusalt kasutada. 
Seepärast tuleks ohvritele pakkuda abi ja 
toetust enne kriminaalmenetlust, selle ajal
ning asjakohase aja jooksul pärast seda. 
Selleks et abi ja toetus oleksid tõhusad, on 
neid vaja pakkuda teadlikult ja konsensuse 
alusel, tagades, et ohver on nõus näiteks 
haiguste tuvastamise või muude oluliste 
tugimeetmetega. Pakutav abi ja toetus 
peaksid hõlmama vähemalt minimaalsel 
hulgal meetmeid, mis on vajalikud, et anda 
ohvrile võimalus taastuda ja inimkauplejate 
käest pääseda. Selliste meetmete praktilisel 
kohaldamisel tuleks lähtuvalt riiklike 
menetluste kohaselt korraldatud 
erihindamisest arvesse võtta asjaomase 
isiku olukorda ja vajadusi. Isikule tuleks 
abi ja toetust pakkuda kohe, kui on alust 
arvata, et ta võib olla inimkaubanduse 
ohver, ja hoolimata sellest, kas ta soovib 
esineda tunnistajana. Abi tuleks 
tingimusteta osutada vähemalt seni, kuni 
pädevad asutused on teinud lõpliku otsuse 
järelemõtlemisaja ja elamisloa kohta või 
muul viisil kinnitanud, et isik on 
inimkaubanduse ohver. Kui pärast 
tuvastamismenetluse lõpuleviimist või 
järelemõtlemisaja möödumist ei tunnistata 
isik elamisloa saamise tingimustele 

(11) Ohvritele tuleks pakkuda abi ja toetust 
enne kriminaalmenetlust, selle ajal ning 
asjakohase aja jooksul pärast seda. Selleks 
et abi ja toetus oleksid tõhusad, on neid 
vaja pakkuda teadlikult ja konsensuse 
alusel, tagades, et ohver on nõus näiteks 
haiguste tuvastamise või muude oluliste 
tugimeetmetega. Pakutav abi ja toetus 
peaksid hõlmama vähemalt minimaalsel 
hulgal meetmeid, mis on vajalikud, et anda 
ohvrile võimalus taastuda ja inimkauplejate 
käest pääseda. Selliste meetmete praktilisel 
kohaldamisel tuleks lähtuvalt riiklike 
menetluste kohaselt korraldatud 
erihindamisest arvesse võtta asjaomase 
isiku olukorda ja vajadusi. Isikule tuleks 
abi ja toetust pakkuda kohe, kui on alust 
arvata, et ta võib olla inimkaubanduse 
ohver, ja hoolimata sellest, kas ta soovib 
esineda tunnistajana. Abi tuleks 
tingimusteta osutada vähemalt seni, kuni 
pädevad asutused on teinud lõpliku otsuse 
järelemõtlemisaja ja elamisloa kohta või 
muul viisil kinnitanud, et isik on 
inimkaubanduse ohver. Kui pärast 
tuvastamismenetluse lõpuleviimist või 
järelemõtlemisaja möödumist ei tunnistata 
isik elamisloa saamise tingimustele 
vastavaks või tal ei ole muude tingimuste 
kohaselt riigis seaduslikku elukohta, ei ole 
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vastavaks või tal ei ole muude tingimuste 
kohaselt riigis seaduslikku elukohta, ei ole 
asjaomane liikmesriik kohustatud jätkama 
abi ja toetuse pakkumist sellele isikule 
käesoleva direktiivi alusel. Vajaduse korral 
tuleks abi ja toetuse pakkumist jätkata 
asjakohase aja jooksul pärast 
kriminaalmenetluse lõppu, näiteks juhul, 
kui kuriteo raskete füüsiliste või psüühiliste 
tagajärgede tõttu on käimas ravi või kui 
ohvri turvalisus on kriminaalmenetluse 
käigus antud ütluste tõttu ohus.

asjaomane liikmesriik kohustatud jätkama 
abi ja toetuse pakkumist sellele isikule 
käesoleva direktiivi alusel. Vajaduse korral 
tuleks abi ja toetuse pakkumist jätkata 
asjakohase aja jooksul pärast 
kriminaalmenetluse lõppu, näiteks juhul, 
kui kuriteo raskete füüsiliste või psüühiliste 
tagajärgede tõttu on käimas ravi või kui 
ohvri turvalisus on kriminaalmenetluse 
käigus antud ütluste tõttu ohus.

Or. en

Selgitus

Raportööride arvates sobib see osa tekstist paremini põhjendusse 12 kui põhjendusse 11.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Nõukogu 15. märtsi 2001. aasta 
raamotsusega 2001/220/JSK (ohvrite 
seisundi kohta kriminaalmenetluses) on 
sätestatud ohvrite õigused 
kriminaalmenetluses, sealhulgas õigus 
kaitsele ja hüvitisele. Lisaks tuleks 
inimkaubanduse ohvritele pakkuda 
õigusnõustamist ja esindamist, sealhulgas 
hüvitise taotlemise korral. 
Õigusnõustamise eesmärk on anda 
ohvritele võimalus saada teavet ja nõu 
nende käsutuses olevate erinevate 
võimaluste kohta. Õigusnõustamist ja 
esindamist tuleks pakkuda vastavalt 
liikmesriikide endi menetlustele tasuta 
vähemalt juhul, kui ohvril ei ole piisavalt 
rahalisi vahendeid. Kuna selliseid 
vahendeid ei ole tõenäoliselt eelkõige 
lapsohvritel, pakutaks neile 
õigusnõustamist ja esindamist tegelikkuses 
tasuta. Lisaks peaksid ohvrid lähtuvalt 

(12) Nõukogu 15. märtsi 2001. aasta 
raamotsusega 2001/220/JSK (ohvrite 
seisundi kohta kriminaalmenetluses) on 
sätestatud ohvrite õigused 
kriminaalmenetluses, sealhulgas õigus 
kaitsele ja hüvitisele. Inimkaubanduse 
ohvritel peab olema võimalus oma õigusi 
tõhusalt kasutada. Lisaks tuleks 
inimkaubanduse ohvritele pakkuda ka
õigusnõustamist ja esindamist, sealhulgas 
hüvitise taotlemise korral. 
Õigusnõustamise eesmärk on anda 
ohvritele võimalus saada teavet ja nõu 
nende käsutuses olevate erinevate 
võimaluste kohta. Õigusnõustamist ja 
esindamist tuleks pakkuda vastavalt 
liikmesriikide endi menetlustele tasuta 
vähemalt juhul, kui ohvril ei ole piisavalt 
rahalisi vahendeid. Kuna selliseid 
vahendeid ei ole tõenäoliselt eelkõige 
lapsohvritel, pakutaks neile 
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riiklike menetluste kohaselt korraldatud 
riskihindamisest olema kaitstud 
kättemaksu, hirmutamise ja uuesti 
inimkaubanduse ohvriks langemise eest.

õigusnõustamist ja esindamist tegelikkuses 
tasuta. Lisaks peaksid ohvrid lähtuvalt 
riiklike menetluste kohaselt korraldatud 
riskihindamisest olema kaitstud 
kättemaksu, hirmutamise ja uuesti 
inimkaubanduse ohvriks langemise eest.

Or. en

Selgitus

Raportööride arvates sobib see osa tekstist paremini põhjendusse 12 kui põhjendusse 11.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Lisaks kõikidele inimkaubanduse 
ohvrite käsutuses olevatele meetmetele 
peaksid liikmesriigid tagama, et 
lapsohvritele pakutakse erilisi abi-, toetus-
ja kaitsemeetmeid. Neid meetmeid tuleks
võtta lapse huvidest lähtudes ja kooskõlas 
ÜRO lapse õiguste konventsiooniga. Kui 
inimkaubanduse ohvriks langenud isiku 
vanus ei ole teada ja on põhjust arvata, et 
isik on alla 18 aasta vana, tuleks seda isikut 
käsitada lapsena ning ta peaks saama 
viivitamatult abi, toetust ja kaitset.
Lapsohvritele suunatud abi- ja 
toetusmeetmed peaksid keskenduma 
ohvrite füüsilisele ja psüühilisele 
taastumisele ja asjaomase isiku olukorra 
püsivale lahendamisele. Kuna lapsohver 
tuleks ühiskonda taas integreerida 
võimalikult kiiresti, peavad meetmed 
hõlmama õigust haridusele. Arvestades, et 
inimkaubanduse ohvriks langenud lapsed 
on eriti kaitsetud, tuleks tagada täiendavad 
kaitsemeetmed, et kaitsta neid 
kriminaaluurimise ja –menetluse osaks 
olevate vestluste ajal.

(14) Lisaks kõikidele inimkaubanduse 
ohvrite käsutuses olevatele meetmetele 
peaksid liikmesriigid tagama, et 
lapsohvritele pakutakse erilisi abi-, toetus-
ja kaitsemeetmeid. Neid meetmeid tuleb
võtta lapse huvidest lähtudes ja kooskõlas 
ÜRO lapse õiguste konventsiooniga. Kui 
inimkaubanduse ohvriks langenud isiku 
vanus ei ole teada ja on põhjust arvata, et 
isik on alla 18 aasta vana, tuleks seda isikut 
käsitada lapsena ning ta peaks saama 
viivitamatult abi, toetust ja kaitset.
Lapsohvritele suunatud abi- ja 
toetusmeetmed peaksid keskenduma 
ohvrite füüsilisele ja psüühilisele 
taastumisele ja asjaomase isiku olukorra 
püsivale lahendamisele. Kuna lapsohver 
tuleks ühiskonda taas integreerida 
võimalikult kiiresti, peavad meetmed 
hõlmama õigust haridusele. Arvestades, et 
inimkaubanduse ohvriks langenud lapsed 
on eriti kaitsetud, tuleks tagada täiendavad 
kaitsemeetmed, et kaitsta neid 
kriminaaluurimise ja –menetluse osaks 
olevate vestluste ajal.

Or. en
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Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taotletakse lapse seisundi parandamist.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tuleks nõuetekohaselt  arvesse võtta 
saatjata alaealisi käsitlevat komisjoni 
tegevuskava (2010–2014) 
(KOM(2010)0213).

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taotletakse laste kohta käivate meetmete osas ühtse poliitika 
rakendamist.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Laste seksuaalset ärakasutamist 
peaks määratlema vastavalt direktiivile 
2010/.../EL [milles käsitletakse laste 
seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamise ning lapsporno vastast 
võitlust ja millega tunnistatakse kehtetuks 
raamotsus 2004/68/JSK].

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taotletakse laste kohta käivate meetmete osas ühtse poliitika 
rakendamist.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liikmesriigid peaksid välja töötama 
inimkaubandusvastase poliitika, 
sealhulgas meetmed kõikide 
ärakasutamise vormide aluseks oleva 
nõudluse ja inimkaubanduse ohvriks 
langemise riski vähendamiseks, ja/või 
neid tugevdama, kasutades selleks 
teadustegevuse, teavitamise, teadlikkuse 
suurendamise ja hariduse pakutavaid 
vahendeid. Kõnealuste meetmete puhul 
peaksid liikmesriigid võtma arvesse soolisi 
aspekte ja lapse õigusi. Kõik ametnikud, 
kes puutuvad tõenäoliselt kokku 
inimkaubanduse ohvrite või võimalike 
ohvritega, peaksid olema asjakohaselt 
koolitatud, et nad oskaksid tuvastada 
sellised ohvrid ja nendega tegeleda. Selline 
koolituse kohustus kehtiks eelkõige 
politsei- ja piirivalveametnike, 
tööinspektorite, tervishoiutöötajate ja 
konsulaartöötajate suhtes, kuid kohalikest 
oludest lähtuvalt võiks see hõlmata ka 
muid avaliku võimu kandjate rühmi, kes 
oma töö raames puutuvad tõenäoliselt 
kokku inimkaubanduse ohvritega.

(15) Liikmesriigid peaksid välja töötama 
inimkaubandusvastase poliitika, sealhulgas 
meetmed kõikide ärakasutamise vormide 
aluseks oleva nõudluse ja inimkaubanduse 
ohvriks langemise riski vähendamiseks, 
ja/või neid tugevdama, kasutades selleks 
teadustegevuse, sealhulgas 
inimkaubanduse uusi vorme käsitlevate 
uurimistööde, teavitamise, ühtlustatud 
andmete kogumise, teadlikkuse 
suurendamise ja hariduse pakutavaid 
vahendeid. Kõnealuste meetmete puhul 
peaksid liikmesriigid võtma arvesse soolisi 
aspekte ja lapse õigusi. Kõik ametnikud, 
kes puutuvad tõenäoliselt kokku 
inimkaubanduse ohvrite või võimalike 
ohvritega, peaksid olema asjakohaselt 
koolitatud, et nad oskaksid tuvastada 
sellised ohvrid ja nendega tegeleda. Selline 
koolituse kohustus kehtiks eelkõige 
politsei- ja piirivalveametnike, 
tööinspektorite, tervishoiutöötajate ja 
konsulaartöötajate suhtes, kuid kohalikest 
oludest lähtuvalt võiks see hõlmata ka 
muid avaliku võimu kandjate rühmi, kes 
oma töö raames puutuvad tõenäoliselt 
kokku inimkaubanduse ohvritega.

Or. en

Selgitus

Inimkaubanduse kui nähtuse võimalikult laialdane teadvustamine on ülimalt tähtis ning 
sellega seoses on väga vajalik ühtlustatud andmete kogumine.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Kõik ametnikud, kes puutuvad 
tõenäoliselt kokku inimkaubanduse 
ohvrite või võimalike ohvritega, peaksid 
olema asjakohaselt koolitatud, et nad 
oskaksid tuvastada sellised ohvrid ja 
nendega tegeleda. Selline koolituse 
kohustus peaks kehtima eelkõige politsei-
ja piirivalveametnike, kohtunike ja 
kohtute töötajate, tööinspektorite, sotsiaal-
, lastekaitse- ja tervishoiutöötajate ning 
konsulaartöötajate suhtes, kuid kohalikest 
oludest lähtuvalt võiks see hõlmata ka 
muid avaliku võimu kandjate rühmi, kes 
oma töös puutuvad tõenäoliselt kokku 
inimkaubanduse ohvritega. 
Õiguskaitsetöötajad ja prokurörid peaksid 
olema asjakohaselt koolitatud muu hulgas 
selleks, et tõhustada rahvusvahelist 
õiguskaitset ja õigusalast koostööd.

Or. en

Selgitus

Koolitust tuleks parandada – eriti kui see puudutab  kaitsetute inimeste vajadusi.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) Kõikides liikmesriikides tuleks 
tugevdada tööõiguse järgimisega seotud 
kontrolli- ja täitemehhanisme. 
Liikmesriigid peaksid tagama vajaliku 
õigusraamistiku ning selle, et neil oleksid 
õigusjärgsete kohustuste täitmiseks 
olemas vajalikud mehhanismid, koolitus 
ja piisavad tehnilised vahendid, nii et 
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inspekteerimisasutuste ametnikud saaksid 
tihedas koostöös ametiühingutega 
vastutust kanda ning neile oleks tagatud 
teabe- ja teadlikkusekoolitus, et nad 
oskaksid ära tunda inimkaubanduse 
ohvreid, keda tööalaselt ekspluateeritakse.
Liikmesriigid peaksid tugevdama 
sellealast koostööd ja kooskõlastamist 
liidu tasandil, ka koostöös Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning 
Euroopa Ametiühingute 
Konföderatsiooniga; nõukogu peaks 
kaaluma ka riikide tööinspektsioonide 
võrgustike loomist

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga peetakse silmas inimkaubanduse suurenemist inimeste tööalase 
ärakasutamise eesmärgil.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 c) Liikmesriigid peaksid looma 
paremad süsteemid tööbüroode ja 
hooajaliste töötajate värbamise büroode 
tegevuse kontrollimiseks.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga peetakse silmas inimkaubanduse suurenemist inimeste tööalase 
ärakasutamise eesmärgil.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liikmesriigid peaksid oma 
riigisisesest korraldusest lähtudes 
asjakohasel viisil ning arvesse võttes 
vajadust minimaalse struktuuri ja 
kindlaksmääratud ülesannete järele looma 
riiklikud järelevalvesüsteemid, näiteks 
määrama riiklikud raportöörid, või 
samaväärsed mehhanismid, et hinnata 
inimkaubandusalaseid suundumusi, mõõta 
inimkaubandusvastaste meetmete 
tulemuslikkust ja anda korrapäraselt aru 
asjakohastele siseriiklikele asutustele.

(17) Liikmesriigid peaksid oma 
riigisisesest korraldusest lähtudes 
asjakohasel viisil ning arvesse võttes 
vajadust minimaalse struktuuri ja 
kindlaksmääratud ülesannete järele looma 
riiklikud järelevalvesüsteemid, näiteks 
määrama sõltumatud riiklikud raportöörid, 
või samaväärsed mehhanismid, et hinnata 
inimkaubandusalaseid suundumusi, mõõta 
inimkaubandusvastaste meetmete 
tulemuslikkust ja anda korrapäraselt aru 
asjakohastele siseriiklikele asutustele ja 
ELi inimkaubandusevastase võitluse 
koordinaatorile.

Or. en

Selgitus

Riiklik järelevalvesüsteem peaks olema sõltumatu ja olema muu hulgas seotud ka ELi 
inimkaubandusevastase võitluse koordinaatoriga.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Euroopa Liit loob siseasjade 
voliniku järelevalve all ELi 
inimkaubandusevastase võitluse 
koordinaatori ametikoha; koordinaator 
koordineerib selle valdkonna tegevust ja 
poliitikat, sealhulgas riiklike raportööride 
võrgustiku tegevust ning annab aru 
Euroopa Parlamendile ja riikide 
parlamentidele.

Or. en
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Selgitus

Tegevuse koordineerimine ELi tasandil on inimkaubandusevastases võitluses väga oluline.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ärakasutamine hõlmab vähemalt isiku 
kasutamist prostituudina või muid 
seksuaalse ärakasutamise vorme, 
sunniviisilist tööd või pealesunnitud 
teenuseid, sealhulgas kerjamine, orjust või 
muid samalaadseid tingimusi, sunnitööd, 
ärakasutamist kuritegelikuks tegevuseks 
või elundite eemaldamist.

3. Ärakasutamine hõlmab vähemalt isiku 
kasutamist prostituudina või muid 
seksuaalse ärakasutamise vorme, 
sunniviisilist tööd või pealesunnitud 
teenuseid, sealhulgas kerjamine ja sõltuva 
isiku ärakasutamine kerjamise eesmärgil, 
orjust või muid samalaadseid tingimusi, 
sunnitööd, ärakasutamist kuritegelikuks 
tegevuseks või elundite eemaldamist.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga täpsustatakse kerjamise määratlust.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 nimetatud 
süütegude eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt viieaastane
vangistus.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 nimetatud 
süütegude eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kuueaastane
vangistus.

Or. en

Selgitus

Raportööride arvates tuleks karistusi kuritegude raskust arvesse võttes suurendada.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 nimetatud 
süütegude eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt
kümneaastane vangistus, kui süütegu on 
pandud toime mõnel järgmistest 
asjaoludest:

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 nimetatud 
süütegude eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt
kaheteistaastane vangistus, kui süütegu on 
pandud toime mõnel järgmistest 
asjaoludest:

Or. en

Selgitus

Raportööride arvates tuleks karistusi kuritegude raskust arvesse võttes suurendada.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) süütegu pandi toime isiku vastu, kes on 
eriti kaitsetu, mis tähendab käesolevas 
direktiivis vähemalt lapsohvrit ja selliseid 
täiskasvanuid, kes on eriti kaitsetud 
raseduse, tervisliku seisundi või puude 
tõttu;

b) süütegu pandi toime isiku vastu, kes on 
eriti kaitsetu, mis tähendab käesolevas 
direktiivis vähemalt lapsohvrit ja selliseid 
täiskasvanuid, kes on eriti kaitsetud 
raseduse, tervisliku seisundi või puude 
tõttu; või kui ohvreid on piinatud või 
vägistatud või nende suhtes on kasutatud 
muid tõsiseid psüühilise, füüsilise või 
seksuaalse vägivalla vorme. 

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taotletakse kaitsetute isikute mõiste laiendamist.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid rakendavad vajalikke 
meetmeid tagamaks käesolevas direktiivis 
osutatud kuritegudest saadavate 
sissetulekute ja kasumi kinnipidamine ja 
konfiskeerimine.

Or. en

Selgitus

Inimestega kaubitsejaid paneb tegutsema hiigelsuur kasum, mida neil on võimalik 
inimkaubandusest saada. Seepärast tuleb sellised sissetulekud ja kasum kinni pidada ja 
konfiskeerida ning neid tuleb kasutada inimkaubanduse vastu võitlemiseks ning ohvrite 
abistamiseks ja kaitsmiseks.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid rakendavad vajalikke 
meetmeid tagamaks käesoleva direktiivi 
alusel kinni peetud ja konfiskeeritud 
sissetulekute ja kasumi kasutamine 
ohvrite abistamiseks ja kaitsmiseks, 
sealhulgas ka ohvritele  hüvitise 
maksmiseks.

Or. en

Selgitus

Inimestega kaubitsejaid paneb tegutsema hiigelsuur kasum, mida neil on võimalik 
inimkaubandusest saada. Seepärast tuleb sellised sissetulekud ja kasum kinni pidada ja 
konfiskeerida ning neid tuleb kasutada inimkaubanduse vastu võitlemiseks ning ohvrite 
abistamiseks ja kaitsmiseks.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid rakendavad vajalikke 
meetmeid tagamaks käesolevas direktiivis 
osutatud kuritegudest saadavate 
sissetulekute ja kasumi kinnipidamine ja 
konfiskeerimine.

Or. en

Selgitus

Inimestega kaubitsejaid paneb tegutsema hiigelsuur kasum, mida neil on võimalik 
inimkaubandusest saada. Seepärast tuleb sellised sissetulekud ja kasum kinni pidada ja 
konfiskeerida ning neid tuleb kasutada inimkaubanduse vastu võitlemiseks ning ohvrite 
abistamiseks ja kaitsmiseks.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid rakendavad vajalikke 
meetmeid tagamaks käesoleva direktiivi 
alusel kinni peetud ja konfiskeeritud 
sissetulekute ja kasumi kasutamine 
ohvrite abistamiseks ja kaitsmiseks, 
sealhulgas ka ohvritele  hüvitise 
maksmiseks.

Or. en

Selgitus

Inimestega kaubitsejaid paneb tegutsema hiigelsuur kasum, mida neil on võimalik 
inimkaubandusest saada. Seepärast tuleb sellised sissetulekud ja kasum kinni pidada ja 
konfiskeerida ning neid tuleb kasutada inimkaubanduse vastu võitlemiseks ning ohvrite 
abistamiseks ja kaitsmiseks.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid näevad vastavalt oma 
õigussüsteemi aluspõhimõtetele ette 
võimaluse jätta inimkaubanduse ohvrile 
süüdistus esitamata või karistus 
määramata kuritegelikus tegevuses 
sunnitud osalemise eest, kui see tulenes 
otseselt asjaolust, et tema suhtes oli toime 
pandud mõni artiklis 2 nimetatud tegu.

Liikmeriigid ei võta inimkaubanduse
ohvreid prostitutsiooni  või sisserännet 
käsitlevate riiklike õigusaktide alusel 
ja/või nende isikute sunnitud osalemise 
eest muus ebaseaduslikus tegevuses
vastutusele ega karista neid, kui nende 
tegevus tulenes otseselt asjaolust, et nende
suhtes oli toime pandud mõni artiklis 2 
nimetatud tegu. Kooskõlas riiklike 
õigusaktidega rakendavad liikmesriigid 
vajalikke meetmeid, et võimaldada 
vastutusele võtmist käesolevas direktiivis 
osutatud kuritegude eest pärast ohvri 
täisealiseks saamist.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taotletakse ohvri seisundi kindlustamist.https://webgate.cec.eu-
admin.net/questmetasearch/action.php?action=show&srcname=euramis&srcid=2&language
=ET&id=781561

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid rakendavad vajalikke 
meetmeid tagamaks tõendusmaterjali, 
näiteks ohvrite tunnistuste 
videosalvestiste, võimalikult kiiret 
kogumist ja turvamist.

Or. en
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Selgitus

Tõendusmaterjal põhineb sageli ohvrite tunnistustel. Inimestega kaubitsejate kohtu alla 
andmiseks tuleks tõendusmaterjalid turvata võimalikult kiiresti ning samal ajal tuleks kaitsta 
ohvreid.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik võib otsustada, et ta ei 
kohalda lõike 1 punktides c ja d sätestatud 
jurisdiktsiooni käsitlevaid norme või 
kohaldab neid ainult erijuhtudel või -
asjaoludel, kui süütegu on toime pandud 
väljaspool tema territooriumi. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse inimkaubanduse kui nähtuse globaalset suundumust, tuleks rõhku panna 
eksterritoriaalsusele. 

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriigid otsustavad kohaldada 
lõiget 2, teatavad nad sellest komisjonile 
ning viitavad vajaduse korral erijuhtudele 
või -asjaoludele, mille korral otsust 
kohaldatakse. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek tuleneb eelnevast muudatusettepanekust.
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et ohvrile pakutakse 
abi ja toetust enne kriminaalmenetlust, 
selle ajal ning asjakohase aja jooksul 
pärast seda, et tal oleks võimalik kasutada 
nõukogu 15. märtsi 2001. aasta 
raamotsuses 2001/220/JSK (ohvrite 
seisundi kohta kriminaalmenetluses) ja 
käesolevas direktiivis sätestatud õigusi.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et kõikidele 
inimkaubanduse ohvritele pakutakse abi ja 
toetust asjakohase aja jooksul, hoolimata 
nende rändestaatusest enne 
kriminaalmenetlust, selle ajal ja pärast 
seda, et neil oleks võimalik kasutada 
nõukogu 15. märtsi 2001. aasta 
raamotsuses 2001/220/JSK (ohvrite 
seisundi kohta kriminaalmenetluses) ja 
käesolevas direktiivis sätestatud õigusi.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taotletakse ohvrite võimalikult laialdast kaitset.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et ohvrile pakutav abi 
ja toetus ei sõltu sellest, kas ta soovib 
esineda tunnistajana.

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et ohvrile pakutav abi 
ja toetus ei sõltu sellest, kas ta soovib teha 
koostööd kriminaaluurimises, süüdistuse 
esitamisel ja kohtumenetluses.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taotletakse ohvrite kaitse laiendamist.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid rakendavad vajalikke 
meetmeid võimaldamaks rahvusvahelist 
kaitset vajavatele isikutele 
suunamismehhanismi vastavalt nõukogu 
29. aprilli 2004. aasta direktiivi 
2004/83/EÜ (miinimumnõuete kohta, 
mida kolmandate riikide kodanikud ja 
kodakondsuseta isikud peavad täitma, et 
saada pagulase või muul põhjusel 
rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus, 
ja antava kaitse sisu kohta)1 artiklitele 9 
ja 15 ning tagamaks õiguskaitseasutuste  
ja riikide varjupaigaasutuste koostööd.
______________
1 ELT L 304, 30.9.2004, lk 12.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taotletakse varjupaigapoliitika järjepidevat rakendamist.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Liikmesriigid rakendavad vajalikke 
meetmeid, et võimaldada artikli 4 lõike 2 
punktis b nimetatud eriti kaitsetutele 
isikutele kaitset, abi ja toetust nende 
erivajaduste rahuldamiseks.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taotletakse ohvrite kaitse ning nendele osutatava abi ja toetuse 
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laiendamist.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et 
inimkaubanduse ohvrile pakutakse 
viivitamata tasuta õigusnõustamist ja 
esindamist, sealhulgas hüvitise taotlemise 
korral. Kui ohvril ei ole piisavalt rahalisi 
vahendeid, pakutakse esindamist tasuta. 
Käesolev lõige ei piira artikli 14 lõike 2 
kohaldamist, kui ohver on laps.

2. Liikmesriigid tagavad, et 
inimkaubanduse ohvrile pakutakse 
viivitamata tasuta õigusnõustamist ja 
esindamist, sealhulgas hüvitise taotlemise 
korral, niipea kui isik on tunnistatud 
inimkaubanduse ohvriks. Kui ohvril ei ole 
piisavalt rahalisi vahendeid, pakutakse 
esindamist tasuta. Käesolev lõige ei piira 
artikli 14 lõike 2 kohaldamist, kui ohver on 
laps.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taotletakse ohvrite kaitse ning nendele osutatava abi ja toetuse 
laiendamist.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Piiramata kaitseõigust, võimaldavad 
kõik liikmesriigid vajaduse korral ja 
juhul, kui see on kooskõlas nende 
õigussüsteemi aluspõhimõtetega, jätta 
tunnistajana esineva inimkaubanduse
ohvri isiku avalikustamata.

3. Piiramata kaitseõigust, rakendavad
liikmesriigid kõiki võimalikke meetmeid, 
et tagada tunnistajatena esinevatele
inimkaubanduse ohvritele suurim võimalik 
kaitse, kasutades muu hulgas 
videokonverentsi võimalust.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taotletakse ohvrite kaitse tasakaalustamist  kahtlusaluste õiguste 
suhtes.
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Inimkaubanduse lapsohvrile pakutakse 
abi, toetust ja kaitset, võttes arvesse lapse 
huvisid.

1. Inimkaubanduse lapsohvrile pakutakse 
abi, toetust ja kaitset. Käesoleva direktiivi 
sätete rakendamisel on laste huvide kaitse 
esmatähtis.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga seatakse prioriteediks laste huvid.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Inimkaubanduse lapsohvri abistamine ja 
toetamine

Lapsohvri abistamine ja toetamine

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et erimeetmed 
inimkaubanduse lapsohvri lühi- ja 
pikaajaliseks abistamiseks ja toetamiseks 
tema füüsilise ja psühhosotsiaalse 
taastumise raames võetakse pärast iga 
lapsohvri konkreetse olukorra hindamist, 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et erimeetmed 
inimkaubanduse lapsohvri lühi- ja 
pikaajaliseks kaitsmiseks, abistamiseks ja 
toetamiseks tema füüsilise ja 
psühhosotsiaalse taastumise raames 
võetakse pärast iga lapsohvri konkreetse 
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milles võetakse nõuetekohaselt arvesse 
lapse seisukohti, vajadusi ja huve.

olukorra hindamist, milles võetakse 
nõuetekohaselt arvesse lapse seisukohti, 
vajadusi ja huve, et leida lapse jaoks püsiv 
lahendus. Liikmesriigid nimetavad 
inimkaubanduse lapsohvrile  hooldaja ja 
õigusesindaja alates lapse ohvriks 
tunnistamise hetkest. 

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taotletakse lapse seisundi parandamist.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui perekond ei asu liikmesriigi 
territooriumil, annab liikmesriik lapsele 
abi oma perekonna juurde naasmiseks ja 
sellega taasühinemiseks või oma 
perekonnaga ühinemiseks mõnes teises 
liikmesriigis või kolmandas riigis, kui see 
lapse huvidele paremini vastab; juhul kui 
ükski nendest lahendustest ei ole võimalik 
või ei vasta lapse huvidele, leiab 
liikmesriik lapse jaoks püsiva lahenduse 
kooskõlas lapse huvidega, pöördudes ka 
pädevate riiklike varjupaigaasutuste 
poole, kes tegelevad rahvusvahelist kaitset 
vajavate inimkaubanduse lapsohvrite 
probleemidega.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taotletakse lapse seisundi parandamist.
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et õigusasutused 
määravad inimkaubanduse lapsohvrile 
kriminaaluurimises ja -menetluses 
eriesindaja, kui riiklike õigusaktide 
kohaselt vanemliku vastutuse kandjad ei 
saa last esindada enda ja lapsohvri huvide 
konflikti tõttu või kui laps on saatjata või 
perekonnast lahutatud.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et õigusasutused 
määravad inimkaubanduse lapsohvrile 
kriminaaluurimises ja –menetluses 
hooldaja ja õigusesindaja.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taotletakse lapse seisundi parandamist.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad asjakohased 
meetmed, et vähendada kõikide 
inimkaubandusega seotud ärakasutamise 
vormide aluseks olevat nõudlust.

1. Liikmesriigid võtavad asjakohased 
meetmed, nagu näiteks haridus- ja 
koolitusmeetmed, eriti soolist aspekti 
arvestades, et vähendada kõikide 
inimkaubandusega seotud ärakasutamise 
vormide aluseks olevat nõudlust.

Or. en

Selgitus

Haridusel ja koolitusel võib olla tähtis osa selles, et kahandada nõudmist inimkaubanduse 
ohvrite „pakutavate” teenuste järele.
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad teadlikkuse 
suurendamise ja inimeste, eelkõige laste, 
inimkaubanduse ohvriks langemise ohu 
vähendamise eesmärgil asjakohaseid 
meetmeid, nagu näiteks teavitus- ja 
teadlikkuse suurendamise kampaaniad ning 
teadus- ja haridusprogrammid, mida 
vajaduse korral korraldatakse koostöös 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega.

2. Liikmesriigid võtavad teadlikkuse 
suurendamise ja inimeste, eelkõige laste, 
inimkaubanduse ohvriks langemise ohu 
vähendamise eesmärgil asjakohaseid 
meetmeid, muu hulgas interneti 
vahendusel, nagu näiteks teavitus- ja 
teadlikkuse suurendamise kampaaniad ning 
teadus- ja haridusprogrammid, mida 
vajaduse korral korraldatakse koostöös 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega, 
kusjuures nende meetmete puhul tuleb 
täiel määral arvesse võtta soolist aspekti.

Or. en

Selgitus

Inimestega kaubitsejad kasutavad üha sagedamini internetti ning käesolevas direktiivis ei saa 
seda asjaolu eirata.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid edendavad korrapäraste 
koolituste korraldamist ohvrite või 
võimalike ohvritega tõenäoliselt kokku 
puutuvatele ametnikele, sealhulgas 
politsei- ja piirivalveametnikele, 
tööinspektoritele, tervishoiutöötajatele ja 
konsulaartöötajatele, et nad oskaksid 
tuvastada inimkaubanduse ohvreid ja 
nendega tegeleda.

3. Liikmesriigid edendavad korrapäraste 
koolituste korraldamist, sealjuures eriti 
soolist aspekti arvesse võttes, ohvrite või 
võimalike ohvritega tõenäoliselt kokku 
puutuvatele ametnikele, sealhulgas 
politsei- ja piirivalveametnikele, 
tööinspektoritele, kohtunikele ja 
kohtutöötajatele, sotsiaal-, lastekaitse ja
tervishoiutöötajatele ja 
konsulaartöötajatele, et nad oskaksid 
tuvastada inimkaubanduse ohvreid ja 
nendega tegeleda ning selgitada ohvrite 
hulgast välja need isikud, kes vajavad 
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rahvusvahelist kaitset.

Or. en

Selgitus

Koolitust tuleks parandada – eriti kui see puudutab  kaitsetute inimeste vajadusi.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kaaluvad meetmete 
võtmist selleks, et kriminaliseerida artiklis 
2 nimetatud ärakasutamisega seotud 
teenuste kasutamine juhul, kui ollakse 
teadlik, et teenust pakkuv isik on mõne 
artiklis 2 nimetatud süüteo ohver.

4. Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 
kriminaliseerida artiklis 2 nimetatud 
ärakasutamisega seotud teenuste 
kasutamine juhul, kui ollakse teadlik, et 
teenust pakkuv isik on mõne artiklis 2 
nimetatud süüteo ohver, kui teenuse 
kasutamisel osutusid määravaks 
konkreetne oht selle kasutajate tervisele 
või humanitaarsed põhjused.

Or. en

Selgitus

Inimkaubanduse ohvrite poolt „pakutavate” teenuste kriminaliseerimisel võib olla tugev 
inimkaubandust ärahoidev mõju.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid loovad ühtse Euroopa 
numbriga mitmekeelse tasuta 
telefonitugiliini, mille eesmärgiks on 
pakkuda ohvritele esmast abi.

Or. en
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Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taotletakse ohvrite kaitse ning nendele osutatava abi ja toetuse 
tugevdamist.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et määrata riiklikud raportöörid või luua 
muud samaväärsed mehhanismid.
Kõnealuste mehhanismide ülesandeks on 
hinnata inimkaubandusalaseid suundumusi, 
mõõta inimkaubandusvastaste meetmete 
tulemuslikkust ja anda aru asjakohastele 
siseriiklikele asutustele.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et määrata sõltumatud riiklikud 
raportöörid või luua samaväärsed 
mehhanismid. Kõnealuste mehhanismide 
ülesandeks on koguda võrreldavaid 
statistilisi andmeid, hinnata 
inimkaubandusalaseid suundumusi ning 
kaitse- ja abimehhanisme, mõõta 
inimkaubandusvastaste meetmete 
tulemuslikkust ja anda vähemalt kord 
aastas aru asjakohastele siseriiklikele 
asutustele ning ELi 
inimkaubandusevastase võitluse 
koordinaatorile.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taotletakse kontrollimehhanismi parandamist ja selle 
koordineerimist ELi inimkaubandusevastase võitluse koordinaatori tegevusega.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Võrreldav statistika peaks hõlmama 
vähemalt andmeid inimkaubanduse 
ohvriks langenud inimeste arvu kohta, 
sealhulgas nende soo, vanuse ja rahvuse 
kohta, inimkaubanduse vormide kohta, 
ohvritelt nõutud teenuste kohta, 
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arreteeritud, vastutusele võetud ja süüdi 
mõistetud inimkaubitsejate arvu kohta 
ning riikide varjupaigaasutuste 
suunamismehhanismide kohta.

Or. en

Selgitus

Võrreldavate andmete olemasolu on ülimalt tähtis tõhusate inimkaubandusevastaste meetmete 
rakendamise seisukohalt.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kogutud teave tuleb edastada ELi 
inimkaubandusevastase võitluse 
koordinaatorile, Euroopa Õigusalase 
Koostöö Üksusele (Eurojust), Euroopa 
Politseiametile (Europol) ja Euroopa 
Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava 
operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 
agentuurile (Frontex). Selle põhjal ning 
muud saadavat teavet kasutades koostab
ELi inimkaubandusevastase võitluse 
koordinaator koostöös Eurojusti, 
Europoli ja Frontexiga iga-aastase 
aruande inimkaubanduse olukorra kohta. 
Aruanne esitatakse Euroopa 
Parlamendile, riikide parlamentidele, 
Euroopa Komisjonile ja nõukogule.

Or. en

Selgitus

Kontroll peab olema koordineeritud asjaomaste ELi institutsioonide vahel.
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Euroopa Parlamendil on õigus 
nimetada raportöör, kes on volitatud osa 
võtma riikide raportööride ühistegevusest.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament tuleks kaasata kontrollimehhanismi.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
ELi koordinaator

Euroopa Liidu inimkaubandusevastase 
võitluse koordinaatori õigusraamistik on 
siseasjade voliniku järelevalve all.  
Euroopa Liidu inimkaubandusevastase 
võitluse koordinaator on volitatud tagama 
ühtse lähenemisviisi 
inimkaubandusevastases võitluses nii 
liikmesriikide kui ka ELi tasandil, 
koordineerima riikide raportööride 
tegevust ning korraldama ühtlustatud 
järelevalvet ja aruandlust Euroopa 
institutsioonidele. 

Or. en

Selgitus

Inimkaubandusevastase võitluse koordinaator peaks tegutsema selges õigusraamistikus.
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Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
lõikes 1 osutatud aruande koostamiseks 
kogu vajaliku teabe. Teave sisaldab 
artiklite 8 ja 10–16 kohaselt kohaldatavate 
meetmete üksikasjalikku kirjeldust ja 
artikli 15 lõike 4 kohaste võimalike 
meetmetega seotud kaalutluste kirjeldust.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile ja 
ELi inimkaubandusevastase võitluse 
koordinaatorile lõikes 1 osutatud aruande 
koostamiseks kogu vajaliku teabe. Teave 
sisaldab artiklite 8 ja 10–16 kohaselt 
kohaldatavate meetmete üksikasjalikku 
kirjeldust ja artikli 15 lõike 4 kohaste 
võimalike meetmetega seotud kaalutluste 
kirjeldust.

Or. en

Selgitus

Inimkaubandusevastase võitluse koordinaatoril peaks oma koordineeriva rolli tõttu olema 
õigus saada võimalikult palju teavet.
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SELETUSKIRI

Inimkaubandus on orjuse tänapäevane vorm, tõsine kuritegu ja põhiliste inimõiguste raske 
rikkumine, see muudab inimesed sõltuvaks ähvarduste, vägivalla ja alandamise kasutamise 
abil.

Organiseeritud kuritegelike rühmituste jaoks on inimkaubandus ühtlasi väga tulus äri, sest 
tulu teenimise võimalus on suur ja risk väike, ning inimkaubandusel võib olla palju eri vorme, 
näiteks seksuaalne ärakasutamine, sunniviisiline töö, ebaseaduslik elunditega kauplemine, 
kerjamine, sealhulgas sõltuva isiku ärakasutamine kerjamiseks, ebaseaduslik adopteerimine ja 
majapidamistööd.

Selle nähtuse mõju on muljet avaldav, kuid selle täpset ulatust ei oska öelda keegi.

Lissaboni lepinguga on tugevdatud ELi meetmeid kriminaalasjades tehtava politseikoostöö ja 
õigusalase koostöö puhul, sh inimkaubanduse valdkonnas, ning kuna Euroopa Parlamendist 
on saanud kaasseadusandja, peab ta mängima olulist rolli. 

Lissaboni leping sisaldab mitmeid viiteid inimkaubanduse vastu võitlemisele: artiklites 82 ja 
83 sätestatakse õiguslik alus miinimumeeskirjade kehtestamisele kuriteokoosseisude ja 
karistuste määratlemiseks inimkaubanduse, naiste ja laste seksuaalse kuritarvitamise puhul. 
Arvesse võtta tuleb ka artiklit 79, kuna selles on sätestatud ühise sisserändepoliitika õiguslik 
alus ning see hõlmab ka inimkaubanduse probleemi.

Inimkaubandust käsitlev ELi õigusraamistik põhineb praegu peamiselt järgmisel:

– nõukogu 19. juuli 2002. aasta raamotsus 2002/629/JSK inimkaubanduse vastu 
võitlemise kohta, mille eesmärk on siseriiklike õigusnormide minimaalne 
ühtlustamine; 
– 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/81/EÜ elamisloa väljaandmise kohta pädevate 
asutustega koostööd tegevatele kolmandate riikide kodanikele, kes on inimkaubanduse 
ohvrid või kelle ebaseaduslikule sisserändele on kaasa aidatud.Kogemused on 

näidanud, et nimetatud õigusraamistik ei ole piisavalt tõhus ja et EL peab tegema enamat. 
Sellest seisukohast lähtuvalt esitas Euroopa Komisjon 2009. aastal ettepaneku võtta vastu uus 
raamotsus. Lissaboni lepingu jõustumise tõttu, mis katkestas kõik pooleliolevad 
seadusandlikud menetlused, ei jõutud nõukogus toimunud läbirääkimiste tulemusel 
raamotsuse ametliku vastuvõtmiseni ja Euroopa Komisjon esitas uue ettepaneku võtta vastu 
direktiiv, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja selle vastast võitlust ning ohvrite 
kaitset ja millega tunnistatakse kehtetuks raamotsus 2002/629/JSK (KOM(2010)95 lõplik). 

Euroopa Parlament kui kaasseadusandja teeb komisjoni ja nõukoguga tihedat koostööd, mille 
eesmärk on tõhustada inimkaubandusvastast ELi poliitikat.

Resolutsioonis, mis võeti vastu 10. veebruaril 2010 (P7_TA(2010)0018), on Euroopa 
Parlament muu hulgas seisukohal, et

a) välja tuleb töötada inimkaubandusvastased meetmed, kasutades selleks inimõigustel 
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põhinevat terviklikku lähenemisviisi, milles keskendutakse inimkaubandusvastasele 
võitlusele, inimkaubanduse vältimisele ja ohvrite kaitsele;

b) kasutusele tuleb võtta ohvripõhine lähenemisviis, mis tähendab, et tuleb tuvastada 
kõik võimalikud ohvrite rühmad, asuda nende heaks tegutsema ja neid kaitsta, 
pöörates erilist tähelepanu lastele ja muudele riskirühmadele;
c) tuleb luua ELi inimkaubandusvastase võitluse koordinaatori ametikoht, kes 
koordineeriks ELi tegevust ja poliitikat selles valdkonnas, sealhulgas riikide 
raportööride võrgustiku tegevust, ning annaks aru nii Euroopa Parlamendile kui ka 
sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alalisele komiteele (COSI);
d) inimkaubandusvastane poliitika peab hõlmama sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse 
kaasatusega seotud aspekte ning nõudma sellekohaseid programme ja tõhusaid 
meetodeid ohvrite sotsiaalseks rehabiliteerimiseks, muu hulgas meetmeid, mida 
rakendada tööturul ja sotsiaalkindlustussüsteemis;
e) vajalikku tähelepanu tuleb pöörata inimkaubanduse nendele mõõtmetele, mis 
puudutavad välissuhete valdkonda ning sisserände-, varjupaiga- ja taasintegreerimise 
poliitikat;

f) tuleb anda teavet ja korraldada teadlikkuse tõstmise kampaaniaid haridus- ja 
koolisüsteemi vahendusel nii inimkaubanduse päritolu- kui ka transiidi- ja sihtriikides.

Euroopa Parlament on seisukohal, et inimkaubitsejate suhtes kohaldatavaid karistusi tuleb 
karmistada, nii et need oleksid 2009. aasta ettepaneku tasemel, ning kohaldada tuleks ka 
varade konfiskeerimist.
Lisaks on Euroopa Parlament veendunud, et ohvritele, eriti lapsohvritele antavat abi tuleb veel 
parandada. Lapsohvri puhul peaksid esmatähtsad olema lapse enda huvid.
Peale selle peaksid EL ja selle liikmesriigid rohkem ära tegema selleks, et vähendada nõudlust 
inimkaubanduse teenuste järele, kasutades sel eesmärgil muu hulgas teadlikkuse 
suurendamise kampaaniad, haridust, koolitust ja muid mooduseid ning kõigi nende meetmete 
puhul tuleb täiel määral arvesse võtta soolist aspekti. Liikmesriigid peavad alustama aktiivset 
võitlust inimkaubanduse ohvrite teenuste teadliku kasutamise vastu. Niisugune 
kriminaliseerimine on kooskõlas ELi teiste poliitiliste meetmetega, kus õigusaktidega on juba 
kehtestatud sanktsioonid nende tööandjate suhtes, kes kasutavad inimkaubanduse ohvrite 
tööjõudu. Sellel on tugev preventiivne mõju.
Selleks et saada paremat ja täpsemat ülevaadet inimkaubandusest, on vaja koguda ühtlustatud 
andmeid, mis peaksid hõlmama vähemalt andmeid inimkaubanduse ohvriks langenud 
inimeste arvu kohta, sealhulgas nende soo, vanuse ja rahvuse kohta, inimkaubanduse vormide 
kohta, ohvritelt nõutud teenuste kohta, arreteeritud, vastutusele võetud ja süüdi mõistetud 
inimkaubitsejate arvu kohta ning riikide varjupaigaasutuste suunamismehhanismide kohta.

Lõpuks mainitagu inimkaubandusevastase võitluse koordinaatorit, kelle tegevusele tuleb 
seada selge õigusraamistik.


