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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmiskaupan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä uhrien suojelusta ja puitepäätöksen 2002/629/YOS 
kumoamisesta
(KOM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0095),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 
82 artiklan 1 kohdan ja 83 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 
ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0087/2010),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon kansallisten parlamenttien Euroopan parlamentin puhemiehelle 
toimittamat perustellut lausunnot siitä, onko säädösesitys toissijaisuusperiaatteen 
mukainen,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta 
oikeusperustasta,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

– ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 37 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan työjärjestyksen 51 artiklan mukaisesti 
järjestämät yhteiskokoukset,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon 
(A7-0000/2010),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 82 artiklan 2 kohdan ja 83 
artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 79 artiklan 2 kohdan, 82 
artiklan 2 kohdan ja 83 artiklan 1 kohdan,

Or. en

Perustelu

On perusteltua lisätä viittaus 79 artiklaan, koska on oltava johdonmukainen perussopimusten 
kanssa.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tässä direktiivissä ihmiskaupan 
torjuntaan sovelletaan yhtenäistä ja 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa. 
Direktiivin tärkeimpiä tavoitteita ovat 
ehkäisyn, syytteeseenpanon ja uhrin 
oikeuksien suojelun tehostaminen. Lapset 
ovat haavoittuvampia ja siksi suuremmassa 
vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi. 
Direktiivin säännöksiä sovellettaessa 
ensisijaisinta on turvata lapsen etu 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen 
oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti.

(3) Tässä direktiivissä ihmiskaupan 
torjuntaan sovelletaan yhtenäistä ja 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, ja se 
olisi pantava täytäntöön oleskeluluvasta, 
joka myönnetään yhteistyötä 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
tekeville kolmansien maiden kansalaisille, 
jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka 
ovat joutuneet laittomassa maahantulossa 
avustamisen kohteiksi 29 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetun neuvoston 
direktiivin 2004/81/EY1 ja maassa 
laittomasti oleskelevien kolmansien
maiden kansalaisten työnantajiin 
kohdistettavia seuraamuksia ja 
toimenpiteitä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista 18 päivänä 
kesäkuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/52/EY2 valossa. Direktiivin 
tärkeimpiä tavoitteita ovat ehkäisyn, 
syytteeseenpanon ja uhrin oikeuksien 
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suojelun tehostaminen. Lapset ovat 
haavoittuvampia ja siksi suuremmassa 
vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi. 
Direktiivin säännöksiä sovellettaessa 
ensisijaisinta on turvata lapsen etu 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen 
oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti. 
Tätä direktiiviä täytäntöönpantaessa olisi 
kiinnitettävä asianmukaista huomiota 
johdonmukaisuuteen lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä 
lapsipornografian torjumisesta ja 
puitepäätöksen 2004/68/YOS 
kumoamisesta] … annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2010/…/EU kanssa.
1 EUVL L 261, 6.8.2004, s. 19.
2 EUVL L 168, 30.6.2009, s. 24.

Or. en

Perustelu

Direktiivin kokonaisvaltaisen lähestymistavan on oltava myös johdonmukainen muihin 
aiheeseen liittyvien oikeudellisten välineiden kanssa.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tämä direktiivi on osa kattavaa, 
kolmannet maat mukaan ottavaa 
toimintaa ihmiskaupan torjumiseksi, 
kuten todetaan asiakirjassa "Toiminta-
asiakirja EU:n ulkoisen ulottuvuuden 
lujittamisesta ihmiskaupan vastaisen 
toiminnan alalla: Tavoitteena EU:n 
maailmanlaajuinen toiminta ihmiskaupan 
torjumiseksi"1.

¹Neuvosto 6865/10
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Or. en

Perustelu

Direktiivin kokonaisvaltaisen lähestymistavan on johdettava myös kolmannet maat mukaan 
ottavaan toimintaan.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Tällä direktiivillä ei rajoiteta 
palauttamiskiellon periaatteen 
soveltamista 28 päivänä heinäkuuta 1951 
tehdyn pakolaisten oikeusasemaa 
koskevan yleissopimuksen (Geneven 
yleissopimus) mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Tällä direktiivillä ei voida rajoittaa turvapaikkapolitiikkaa koskevia sääntöjä.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta direktiivillä voitaisiin puuttua 
ihmiskaupan viimeaikaiseen kehitykseen, 
siinä omaksuttu ihmiskaupan käsite on 
laajempi kuin puitepäätöksessä 
2002/629/YOS, mistä syystä direktiivi 
kattaa uusia hyväksikäytön muotoja. 
Direktiiviä sovellettaessa kerjäämiseen 
pakottaminen olisi katsottava pakollisen 
työn tai palveluksen muodoksi pakollista 
työtä koskevaan, 29 päivänä kesäkuuta 
1930 tehtyyn ILO:n sopimukseen n:o 29 
sisältyvän määritelmän mukaisesti. Tästä 
syystä kerjäämisen hyväksikäyttö kuuluu 

(5) Jotta direktiivillä voitaisiin puuttua 
ihmiskaupan viimeaikaiseen kehitykseen, 
siinä omaksuttu ihmiskaupan käsite on 
laajempi kuin puitepäätöksessä 
2002/629/YOS, mistä syystä direktiivi 
kattaa uusia hyväksikäytön muotoja. 
Direktiiviä sovellettaessa kerjäämiseen 
pakottaminen olisi katsottava pakollisen 
työn tai palveluksen muodoksi pakollista 
työtä koskevaan, 29 päivänä kesäkuuta 
1930 tehtyyn ILO:n sopimukseen n:o 29 
sisältyvän määritelmän mukaisesti. Tästä
syystä kerjäämisen hyväksikäyttö, mukaan 
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ihmiskaupan määritelmän soveltamisalaan 
vain siinä tapauksessa, että siinä toteutuvat 
kaikki pakollisen työn tai palveluksen 
osatekijät. Alan oikeuskäytännön 
perusteella olisi arvioitava 
tapauskohtaisesti, onko mahdollinen 
suostuminen tällaisen palveluksen 
suorittamiseen aito. Kun on kyse lapsesta, 
lähtökohtana olisi kuitenkin pidettävä aina 
sitä, ettei mahdollinen suostumus ole aito. 
Käsite ’rikollisen toiminnan hyväksikäyttö’ 
olisi ymmärrettävä toiminnaksi, jossa 
henkilöä käytetään hyväksi muun muassa 
taskuvarkauksiin, myymälävarkauksiin tai 
vastaavaan toimintaan, joka on 
rangaistuksenalaista ja johon sisältyy 
taloudellista hyötyä. Määritelmä kattaa 
myös ihmiskaupan 
elintenpoistamistarkoituksessa, joka voi 
olla yhteydessä elinkauppaan ja joka 
loukkaa vakavasti ihmisarvoa ja 
ruumiillista koskemattomuutta.

lukien riippuvuussuhteessa olevan 
henkilön käyttö kerjäämiseen, kuuluu 
ihmiskaupan määritelmän soveltamisalaan 
vain siinä tapauksessa, että siinä toteutuvat 
kaikki pakollisen työn tai palveluksen 
osatekijät. Alan oikeuskäytännön 
perusteella olisi arvioitava 
tapauskohtaisesti, onko mahdollinen 
suostuminen tällaisen palveluksen 
suorittamiseen aito. Kun on kyse lapsesta, 
lähtökohtana olisi kuitenkin pidettävä aina 
sitä, ettei mahdollinen suostumus ole aito.
Käsite ’rikollisen toiminnan hyväksikäyttö’ 
olisi ymmärrettävä toiminnaksi, jossa 
henkilöä käytetään hyväksi muun muassa 
taskuvarkauksiin, myymälävarkauksiin tai 
vastaavaan toimintaan, joka on 
rangaistuksenalaista ja johon sisältyy 
taloudellista hyötyä. Määritelmä kattaa 
myös ihmiskaupan 
elintenpoistamistarkoituksessa, joka 
loukkaa vakavasti ihmisarvoa ja 
ruumiillista koskemattomuutta.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella selkeytetään kerjäämisen määritelmää.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tässä direktiivissä säädettyjen 
rangaistusten taso heijastaa sitä kasvavaa 
huolta, joka jäsenvaltioilla on ihmiskaupan 
lisääntymisestä. Direktiivillä pyritään 
rikoksen vakavuus huomioon ottaen 
varmistamaan, että seuraamusten 
yhdenmukaistamista jatketaan ja että niitä 
tiukennetaan EU:ssa. Jos rikos tehdään 
tietyissä olosuhteissa, jos uhri on 
esimerkiksi erityisen haavoittuva, 

(6) Tässä direktiivissä säädettyjen 
rangaistusten taso heijastaa sitä kasvavaa 
huolta, joka jäsenvaltioilla on ihmiskaupan 
lisääntymisestä. Direktiivillä pyritään 
rikoksen vakavuus huomioon ottaen 
varmistamaan, että seuraamusten 
yhdenmukaistamista jatketaan ja että niitä 
tiukennetaan EU:ssa. Jos rikos tehdään
tietyissä olosuhteissa, jos uhri on 
esimerkiksi erityisen haavoittuva, 
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rangaistuksen pitäisi olla ankarampi. 
Direktiiviä sovellettaessa erityisen 
haavoittuviksi henkilöiksi olisi katsottava 
ainakin kaikki lapset sekä aikuiset, jotka 
ovat rikoksen tekohetkellä erityisen 
haavoittuvia raskauden, terveydentilansa 
tai vammaisuutensa takia. Jos rikos on 
erityisen vakava, jos esimerkiksi uhrin 
henki on vaarannettu, rikokseen liittyy 
vakavaa väkivaltaa tai uhrille on aiheutunut 
erityisen vakavaa haittaa, myös 
rangaistuksen pitäisi olla erityisen ankara. 
Kun tässä direktiivissä viitataan 
luovuttamiseen, se olisi tulkittava 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 
jäsenvaltioiden välisistä 
luovuttamismenettelyistä 13 päivänä 
kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS mukaisesti. 

rangaistuksen pitäisi olla ankarampi. 
Direktiiviä sovellettaessa erityisen 
haavoittuviksi henkilöiksi olisi katsottava 
ainakin kaikki lapset sekä aikuiset, jotka 
ovat erityisen haavoittuvia sukupuolensa,
raskauden, terveydentilansa tai 
vammaisuutensa takia, tai jos uhri on 
joutunut kidutuksen, raiskauksen tai 
muun vakavan psyykkisen, fyysisen tai 
seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Jos 
rikos on erityisen vakava, jos esimerkiksi 
uhrin henki on vaarannettu, rikokseen 
liittyy vakavaa väkivaltaa tai uhrille on 
aiheutunut erityisen vakavaa haittaa, myös 
rangaistuksen pitäisi olla erityisen ankara. 
Kun tässä direktiivissä viitataan 
luovuttamiseen, se olisi tulkittava 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 
jäsenvaltioiden välisistä 
luovuttamismenettelyistä 13 päivänä 
kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on laajentaa haavoittuvan henkilön käsitettä.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta voidaan varmistaa, että 
ihmiskauppaan liittyvässä tutkinnassa ja 
syytteeseenpanossa onnistutaan, niiden 
alullepanon ei pitäisi riippua uhrin 
ilmoituksesta tai syytöksestä. 
Syytteeseenpano pitäisi tehdä 
mahdolliseksi riittävän pitkään sen 
jälkeen, kun uhri on saavuttanut täysi-
ikäisyyden. Lainvalvontaviranomaisten ja 
syyttäjien pitäisi olla riittävän 
koulutettuja, myös kansainvälisen 

(8) Jotta voidaan varmistaa, että 
ihmiskauppaan liittyvässä tutkinnassa ja 
syytteeseenpanossa onnistutaan, niiden 
alullepanon ei pitäisi riippua uhrin 
ilmoituksesta tai syytöksestä. Tutkinnassa 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
rikoksen teossa käytetyt tieto- ja 
viestintätekniikat ja kehitettävä erityisiä 
välineitä tietoverkon kautta käytävän 
ihmiskaupan estämiseksi ja torjumiseksi. 
Lisäksi tutkinnasta ja syytetoimista 
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lainvalvonnan ja oikeudellisen yhteistyön 
tehostamista silmällä pitäen. Lisäksi 
tällaisten rikosten tutkinnasta ja 
syytetoimista vastaavilla pitäisi olla 
käytössään järjestäytyneen rikollisuuden ja 
muiden vakavien rikosten tutkinnassa 
käytettävät keinot, kuten kuuntelu, 
tarkkailu (myös etätarkkailu), pankkitilien 
seuranta ja muu rahoituksen tutkintaan 
liittyvät välineet. 

vastaavilla pitäisi olla käytössään 
järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden 
vakavien rikosten tutkinnassa käytettävät 
keinot, kuten kuuntelu, tarkkailu (myös 
etätarkkailu), pankkitilien seuranta ja muu 
rahoituksen tutkintaan liittyvät välineet.

Or. en

Perustelu

Ihmiskauppiaat käyttävät yhä enemmän internetiä, eikä tässä direktiivissä voida jättää sitä 
huomioimatta.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ihmiskaupan uhrien on voitava 
käyttää oikeuksiaan tehokkaasti. Tästä 
syystä uhreille olisi tarjottava apua ja tukea 
ennen rikosoikeudenkäyntiä, sen kuluessa 
ja riittävän pitkään sen jälkeen. Jotta apu ja 
tuki olisi tuloksellista, sen antamisen on 
perustuttava tietoon ja suostumukseen niin, 
että varmistetaan uhrin suostuminen 
esimerkiksi toimenpiteisiin tautien 
toteamiseksi tai muihin keskeisiin 
tukitoimiin. Annettavan avun ja tuen olisi 
katettava vähimmäistoimet, joiden avulla 
uhri voi toipua ja paeta ihmiskauppiaita.
Tällaisten toimien käytännön toteutuksessa 
olisi otettava huomioon asianomaisen 
henkilön tilanne ja tarpeet kansallisten 
menettelyjen mukaisesti laadittavan 
yksilöllisen arvioinnin pohjalta. Henkilölle 
on annettava apua ja tukea heti, kun on 
viitteitä siitä, että hän on saattanut joutua 
ihmiskaupan kohteeksi, riippumatta hänen 
valmiudestaan todistaa. Apua olisi 

(11) Uhreille olisi tarjottava apua ja tukea 
ennen rikosoikeudenkäyntiä, sen kuluessa 
ja riittävän pitkään sen jälkeen. Jotta apu ja 
tuki olisi tuloksellista, sen antamisen on 
perustuttava tietoon ja suostumukseen niin, 
että varmistetaan uhrin suostuminen 
esimerkiksi toimenpiteisiin tautien 
toteamiseksi tai muihin keskeisiin 
tukitoimiin. Annettavan avun ja tuen olisi 
katettava vähimmäistoimet, joiden avulla 
uhri voi toipua ja paeta ihmiskauppiaita. 
Tällaisten toimien käytännön toteutuksessa 
olisi otettava huomioon asianomaisen 
henkilön tilanne ja tarpeet kansallisten 
menettelyjen mukaisesti laadittavan 
yksilöllisen arvioinnin pohjalta. Henkilölle 
on annettava apua ja tukea heti, kun on 
viitteitä siitä, että hän on saattanut joutua 
ihmiskaupan kohteeksi, riippumatta hänen 
valmiudestaan todistaa. Apua olisi 
annettava ehdoitta ainakin siihen asti, 
kunnes toimivaltaiset viranomaiset ovat 



PE442.887v01-00 12/39 PR\818485FI.doc

FI

annettava ehdoitta ainakin siihen asti, 
kunnes toimivaltaiset viranomaiset ovat 
tehneet lopullisen päätöksen harkinta-ajasta 
ja oleskeluluvasta tai muutoin 
tunnustaneet, että henkilö on ihmiskaupan 
uhri. Jos tunnistamisprosessin päätteeksi tai 
harkinta-ajan päätyttyä katsotaan, ettei 
henkilölle voida myöntää oleskelulupaa tai 
ettei tällä muutoin ole laillista asuinpaikkaa 
maassa, direktiivin mukaisesti 
asianomainen jäsenvaltio ei ole velvollinen 
jatkamaan avun ja tuen myöntämistä 
kyseiselle henkilölle. Avun ja tuen 
antamista olisi tarvittaessa jatkettava 
riittävän pitkään rikosoikeudenkäynnin 
jälkeen, jos esimerkiksi rikoksen 
aiheuttamaan vakavaan fyysiseen tai 
psyykkiseen vammaan saatava hoito jatkuu 
tai jos uhrin turvallisuus on vaarassa hänen 
rikosoikeudenkäynnissä antamiensa 
lausuntojen takia.

tehneet lopullisen päätöksen harkinta-ajasta 
ja oleskeluluvasta tai muutoin 
tunnustaneet, että henkilö on ihmiskaupan 
uhri. Jos tunnistamisprosessin päätteeksi tai 
harkinta-ajan päätyttyä katsotaan, ettei 
henkilölle voida myöntää oleskelulupaa tai 
ettei tällä muutoin ole laillista asuinpaikkaa 
maassa, direktiivin mukaisesti 
asianomainen jäsenvaltio ei ole velvollinen 
jatkamaan avun ja tuen myöntämistä 
kyseiselle henkilölle. Avun ja tuen 
antamista olisi tarvittaessa jatkettava 
riittävän pitkään rikosoikeudenkäynnin 
jälkeen, jos esimerkiksi rikoksen 
aiheuttamaan vakavaan fyysiseen tai 
psyykkiseen vammaan saatava hoito jatkuu 
tai jos uhrin turvallisuus on vaarassa hänen 
rikosoikeudenkäynnissä antamiensa 
lausuntojen takia.

Or. en

Perustelu

Laatijoiden mukaan tämä lause sopii paremmin johdanto-osan 12 kappaleeseen kuin 
johdanto-osan 11 kappaleeseen.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Uhrin asemasta 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 15 
päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä 
neuvoston puitepäätöksessä 2001/220/YOS 
vahvistetaan tietyt uhrin oikeudet 
rikosoikeudenkäynnissä mukaan lukien 
oikeus suojeluun ja korvauksiin. Lisäksi 
ihmiskaupan uhreille olisi annettava 
mahdollisuus lainopilliseen neuvontaan ja 
oikeudelliseen edustukseen, myös 
korvausten vaatimista varten. Lainopillisen 

(12) Uhrin asemasta 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 15 
päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä 
neuvoston puitepäätöksessä 2001/220/YOS 
vahvistetaan tietyt uhrin oikeudet 
rikosoikeudenkäynnissä mukaan lukien 
oikeus suojeluun ja korvauksiin. 
Ihmiskaupan uhrien on voitava käyttää 
oikeuksiaan tehokkaasti. Lisäksi 
ihmiskaupan uhreille olisi annettava myös
mahdollisuus lainopilliseen neuvontaan ja 
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neuvonnan tarkoituksena on antaa uhreille 
tietoa ja neuvoja heille tarjolla olevista eri 
vaihtoehdoista. Lainopillisen neuvonnan ja 
oikeudellisen edustuksen pitäisi olla 
maksutonta ainakin siinä tapauksessa, ettei 
uhrilla ole niihin varaa, ja niiden osalta 
noudatetaan jäsenvaltioiden sisäisiä 
menettelyjä. Koska on todennäköistä, ettei 
varsinkaan lapsiuhreilla ole tällaisia varoja, 
lainopillinen neuvonta ja oikeudellinen 
edustus olisivat heille käytännössä 
maksuttomia. Lisäksi uhreja pitäisi suojella 
kostotoimilta, pelottelulta ja ihmiskaupan 
uhriksi uudelleen joutumisen riskiltä 
kansallisten menettelyjen mukaisesti 
laadittujen yksilöllisten riskinarviointien 
perusteella.

oikeudelliseen edustukseen, myös 
korvausten vaatimista varten. Lainopillisen 
neuvonnan tarkoituksena on antaa uhreille 
tietoa ja neuvoja heille tarjolla olevista eri 
vaihtoehdoista. Lainopillisen neuvonnan ja 
oikeudellisen edustuksen pitäisi olla 
maksutonta ainakin siinä tapauksessa, ettei 
uhrilla ole niihin varaa, ja niiden osalta 
noudatetaan jäsenvaltioiden sisäisiä 
menettelyjä. Koska on todennäköistä, ettei 
varsinkaan lapsiuhreilla ole tällaisia varoja, 
lainopillinen neuvonta ja oikeudellinen 
edustus olisivat heille käytännössä 
maksuttomia. Lisäksi uhreja pitäisi suojella 
kostotoimilta, pelottelulta ja ihmiskaupan 
uhriksi uudelleen joutumisen riskiltä 
kansallisten menettelyjen mukaisesti 
laadittujen yksilöllisten riskinarviointien 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Laatijoiden mukaan tämä lause sopii paremmin johdanto-osan 12 kappaleeseen kuin 
johdanto-osan 11 kappaleeseen.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Kaikille ihmiskaupan uhreille 
tarkoitettujen toimenpiteiden lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
lapsiuhrien auttamiseksi, tukemiseksi ja 
suojelemiseksi on tarjolla 
erityistoimenpiteitä. Näitä toimenpiteitä 
olisi toteutettava lapsen edun ja YK:n 
lapsen oikeuksien yleissopimuksen 
mukaisesti. Jos ihmiskaupan uhrin iästä on 
epävarmuutta ja on syytä uskoa, että hän 
on alle 18-vuotias, henkilöä olisi 
kohdeltava lapsena ja hänen olisi saatava 
välittömästi apua, tukea ja suojelua.

(14) Kaikille ihmiskaupan uhreille 
tarkoitettujen toimenpiteiden lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
lapsiuhrien auttamiseksi, tukemiseksi ja 
suojelemiseksi on tarjolla 
erityistoimenpiteitä. Näitä toimenpiteitä on 
toteutettava lapsen edun ja YK:n lapsen
oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti. 
Jos ihmiskaupan uhrin iästä on 
epävarmuutta ja on syytä uskoa, että hän 
on alle 18-vuotias, henkilöä olisi 
kohdeltava lapsena ja hänen olisi saatava 
välittömästi apua, tukea ja suojelua.
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Lapsiuhreille suunnatuissa apu- ja 
tukitoimissa olisi keskityttävä uhrien 
fyysiseen ja psykososiaaliseen toipumiseen 
ja kestävän ratkaisun löytämiseen henkilön 
tilanteeseen. Koska lapsiuhrit olisi 
sopeutettava yhteiskuntaan 
mahdollisimman nopeasti, 
sopeuttamistoimiin on kuuluttava oikeus 
koulutukseen. Koska ihmiskaupan 
lapsiuhrit ovat erityisen haavoittuvia, 
käytettävissä pitäisi olla lisätoimenpiteitä 
heidän suojelemisekseen osana 
rikostutkintaa ja -oikeudenkäyntiä 
järjestettävien kuulustelujen aikana. 

Lapsiuhreille suunnatuissa apu- ja 
tukitoimissa olisi keskityttävä uhrien 
fyysiseen ja psykososiaaliseen toipumiseen 
ja kestävän ratkaisun löytämiseen henkilön 
tilanteeseen. Koska lapsiuhrit olisi 
sopeutettava yhteiskuntaan 
mahdollisimman nopeasti, 
sopeuttamistoimiin on kuuluttava oikeus 
koulutukseen. Koska ihmiskaupan 
lapsiuhrit ovat erityisen haavoittuvia, 
käytettävissä pitäisi olla lisätoimenpiteitä 
heidän suojelemisekseen osana 
rikostutkintaa ja -oikeudenkäyntiä 
järjestettävien kuulustelujen aikana. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen asemaa.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Tämän direktiivin 
täytäntöönpanossa olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon komission 
esittämä "Ilman huoltajaa olevia 
alaikäisiä koskeva toimintasuunnitelma 
(2010–2014)" (KOM(2010)0213).

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään toteuttamaan EU:ssa johdonmukaista toimintalinjaa kyseen ollessa 
lapsia koskevista toimista. 
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Lasten seksuaalinen riisto olisi 
määriteltävä [lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä 
lapsipornografian torjumisesta ja 
puitepäätöksen 2004/68/YOS 
kumoamisesta] annetun direktiivin 
2010/…/EU mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään toteuttamaan EU:ssa johdonmukaista toimintalinjaa kyseen ollessa 
lapsia koskevista toimista. 

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jäsenvaltioiden olisi laadittava ja/tai 
tehostettava ihmiskaupan ehkäisemiseen 
tähtääviä politiikkoja, mukaan lukien 
toimenpiteet, joilla tutkimuksen, tiedon, 
valistuksen ja koulutuksen avulla hillitään 
kaikenlaista hyväksikäyttöä edistävää 
kysyntää ja vähennetään henkilöiden riskiä 
joutua ihmiskaupan uhreiksi. 
Tämäntyyppisissä aloitteissa 
jäsenvaltioiden olisi omaksuttava 
sukupuolierot ja lapsen oikeudet huomioon 
ottava lähestymistapa. Työssään 
ihmiskaupan uhrien tai potentiaalisten 
uhrien kanssa todennäköisesti 
kosketukseen tulevien henkilöiden olisi 
saatava riittävä koulutus uhrien 
tunnistamiseen ja siihen, miten menetellä 
heidän kanssaan. Tämä koulutusvelvoite 

(15) Jäsenvaltioiden olisi laadittava ja/tai 
tehostettava ihmiskaupan ehkäisemiseen 
tähtääviä politiikkoja, mukaan lukien 
toimenpiteet, joilla tutkimuksen, mukaan 
lukien ihmiskaupan uusia muotoja
koskevan tutkimuksen, tiedon, 
yhdenmukaistetun tiedonkeruun, 
valistuksen ja koulutuksen avulla hillitään 
kaikenlaista hyväksikäyttöä edistävää 
kysyntää ja vähennetään henkilöiden riskiä 
joutua ihmiskaupan uhreiksi. 
Tämäntyyppisissä aloitteissa 
jäsenvaltioiden olisi omaksuttava 
sukupuolierot ja lapsen oikeudet huomioon 
ottava lähestymistapa. Työssään 
ihmiskaupan uhrien tai potentiaalisten 
uhrien kanssa todennäköisesti 
kosketukseen tulevien henkilöiden olisi 
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koskisi erityisesti poliiseja, rajavartijoita, 
työsuojelutarkastajia sekä terveydenhoito-
ja konsulaattihenkilöstöä mutta 
paikallisolosuhteista riippuen myös muita 
viranomaisryhmiä, jotka työssään 
todennäköisesti kohtaavat ihmiskaupan 
uhreja. 

saatava riittävä koulutus uhrien 
tunnistamiseen ja siihen, miten menetellä 
heidän kanssaan. Tämä koulutusvelvoite 
koskisi erityisesti poliiseja, rajavartijoita, 
työsuojelutarkastajia sekä terveydenhoito-
ja konsulaattihenkilöstöä mutta 
paikallisolosuhteista riippuen myös muita 
viranomaisryhmiä, jotka työssään 
todennäköisesti kohtaavat ihmiskaupan 
uhreja. 

Or. en

Perustelu

Laajin mahdollinen tietämys ilmiöstä on ratkaisevan tärkeää, ja siinä mielessä 
yhdenmukaistettu tiedonkeruu on äärimmäisen olennaista.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Työssään ihmiskaupan uhrien tai 
potentiaalisten uhrien kanssa 
todennäköisesti kosketukseen tulevien 
henkilöiden olisi saatava riittävä koulutus 
uhrien tunnistamiseen ja siihen, miten 
menetellä heidän kanssaan. Tätä 
koulutusvelvoitetta olisi sovellettava 
erityisesti poliiseihin, rajavartijoihin, 
tuomareihin ja oikeusviranomaisiin, 
työsuojelutarkastajiin, 
sosiaalityöntekijöihin, lastenhoito- ja 
terveydenhoitohenkilökuntaan sekä 
konsulaattien henkilöstöön mutta 
paikallisolosuhteista riippuen myös 
muihin viranomaisryhmiin, jotka 
todennäköisesti kohtaavat työssään 
ihmiskaupan uhreja. 
Lainvalvontaviranomaisten ja syyttäjien 
pitäisi myös olla riittävän koulutettuja, 
myös kansainvälisen lainvalvonnan ja 
oikeudellisen yhteistyön tehostamista 
silmällä pitäen.
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Or. en

Perustelu

Koulutusta olisi tehostettava erityisesti, kun osallisina on näin haavoittuvia ihmisiä.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Kaikissa jäsenvaltioissa olisi 
vahvistettava työlainsäädäntöön liittyviä 
tarkastus- ja 
täytäntöönpanomekanismeja. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
niillä on tarvittava oikeuskehys ja että 
asiaa koskevat olennaiset mekanismit, 
koulutus ja riittävät tekniset resurssit ovat 
saatavilla, jotta jäsenvaltiot voivat täyttää 
oikeudelliset velvoitteensa antamalla 
tarkastuselinten virkamiehille vastuuta 
tiiviissä yhteistyössä ammattiliittojen 
kanssa sekä tietoja ja valistusta työnsä 
kautta hyväksikäytettyjen ihmiskaupan 
uhrien tunnistamiseksi. Jäsenvaltioiden 
olisi vahvistettava alan yhteistyötä ja 
koordinaatiota unionin tasolla, myös 
yhteistyössä Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean ja Euroopan 
ammatillisen yhteisjärjestön kanssa, ja 
neuvoston olisi myös tarkasteltava 
kansallisen työsuojelutarkastustoiminnan 
verkottamista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa viitataan ihmiskaupan lisääntymiseen työvoiman hyväksikäyttämistarkoitusta 
varten.
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 c) Jäsenvaltioiden olisi luotava 
paremmat järjestelmät, joilla valvotaan 
työnvälitystoimistojen ja 
kausityöntekijöiden työhönottoa hoitavien 
toimistojen toimintaa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa viitataan ihmiskaupan lisääntymiseen työvoiman hyväksikäyttämistarkoitusta 
varten.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
kansalliset seurantajärjestelmät –
esimerkiksi kansalliset raportoijat tai 
vastaavat mekanismit – sisäiseen 
organisaatioonsa soveltuvalla tavalla ja 
ottaen huomioon, että jonkinlaiselle 
vähimmäisrakenteelle ja sille määritellyille 
tehtäville on tarve. Järjestelmän 
tarkoituksena on laatia arvioita 
ihmiskaupan suuntauksista, punnita 
ihmiskaupan torjuntatoimien tuloksia ja 
raportoida säännöllisesti kansallisille 
viranomaisille. 

(17) Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
kansalliset seurantajärjestelmät –
esimerkiksi riippumattomat kansalliset 
raportoijat tai vastaavat mekanismit –
sisäiseen organisaatioonsa soveltuvalla 
tavalla ja ottaen huomioon, että 
jonkinlaiselle vähimmäisrakenteelle ja sille 
määritellyille tehtäville on tarve. 
Järjestelmän tarkoituksena on laatia 
arvioita ihmiskaupan suuntauksista, 
punnita ihmiskaupan torjuntatoimien 
tuloksia ja raportoida säännöllisesti 
kansallisille viranomaisille ja EU:n 
ihmiskaupan torjunnan koordinaattorille.

Or. en

Perustelu

Kansallisen valvontajärjestelmän olisi oltava riippumaton ja raportoitava muun muassa 
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EU:n ihmiskaupan torjunnan koordinaattorille.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Euroopan unioni perustaa EU:n 
ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin 
toimen, ja tämä koordinaattori toimii 
sisäasioista vastaavan komission jäsenen 
valvonnassa ja koordinoi unionin 
toimintaa ja toimintalinjoja tällä alalla, 
mukaan lukien kansallisten raportoijien 
verkoston toimintaa, ja raportoi Euroopan 
parlamentille ja kansallisille 
parlamenteille. 

Or. en

Perustelu

EU-tason koordinointi on olennaisen tärkeää ihmiskaupan torjunnassa.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hyväksikäytöksi katsotaan ainakin 
hyväksikäyttö prostituutiotarkoituksessa ja 
muut seksuaalisen riiston muodot, 
pakkotyö tai pakollinen palvelu, myös 
kerjääminen, orjuus ja muut orjuuden 
kaltaiset käytännöt, orjuuden kaltaiset olot, 
rikollisen toiminnan hyväksikäyttö ja 
elinten poistaminen. 

3. Hyväksikäytöksi katsotaan ainakin 
hyväksikäyttö prostituutiotarkoituksessa ja 
muut seksuaalisen riiston muodot, 
pakkotyö tai pakollinen palvelu, myös 
kerjääminen ja riippuvuussuhteessa 
olevan henkilön käyttö kerjäämiseen, 
orjuus ja muut orjuuden kaltaiset 
käytännöt, orjuuden kaltaiset olot, 
rikollisen toiminnan hyväksikäyttö ja 
elinten poistaminen.

Or. en
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Perustelu

Tällä tarkistuksella selkeytetään kerjäämisen määritelmää.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään viisi vuotta. 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kuusi vuotta. 

Or. en

Perustelu

Laatijoiden mielestä rangaistusta olisi nostettava rikosten vakavuuden vuoksi. 

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kymmenen vuotta, kun 
tekoon liittyy jokin seuraavista: 

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista voidaan määrätä 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksitoista vuotta, kun 
tekoon liittyy jokin seuraavista:

Or. en

Perustelu

Laatijoiden mielestä rangaistusta olisi nostettava rikosten vakavuuden vuoksi. 
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Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rikoksen uhri on ollut erityisen 
haavoittuvassa asemassa, mikä tätä 
direktiiviä sovellettaessa tarkoittaa ainakin 
lapsiuhreja sekä aikuisia, jotka ovat 
erityisen haavoittuvia raskauden, 
terveydentilansa tai vammaisuutensa takia;

b) rikoksen uhri on ollut erityisen 
haavoittuvassa asemassa, mikä tätä 
direktiiviä sovellettaessa tarkoittaa ainakin 
lapsiuhreja sekä aikuisia, jotka ovat 
erityisen haavoittuvia sukupuolensa,
raskauden, terveydentilansa tai 
vammaisuutensa takia, tai jos uhri on 
joutunut kidutuksen, raiskauksen tai 
muun vakavan psyykkisen, fyysisen tai 
seksuaalisen väkivallan kohteeksi;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella selkeytetään kerjäämisen määritelmää.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tässä direktiivissä 
tarkoitetuista rikoksista saatavat tuotot ja 
voitot takavarikoidaan ja julistetaan 
menetetyiksi valtiolle.

Or. en

Perustelu

Ihmiskauppiaat toimivat, koska he voivat saada valtavia voittoja ihmiskaupasta. Sen vuoksi 
tuotot ja voitot on takavarikoitava, julistettava menetetyiksi valtiolle ja käytettävä 
ihmiskaupan torjuntaan uhrien tukemiseen ja suojeluun.



PE442.887v01-00 22/39 PR\818485FI.doc

FI

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tämän direktiivin 
nojalla takavarikoidut ja valtiolle 
menetetyiksi julistetut tuotot ja voitot 
käytetään uhreille annettavan avun ja 
suojelun tukemiseen, mukaan lukien 
korvaukset uhreille.

Or. en

Perustelu

Ihmiskauppiaat toimivat, koska he voivat saada valtavia voittoja ihmiskaupasta. Sen vuoksi 
tuotot ja voitot on takavarikoitava, julistettava menetetyiksi valtiolle ja käytettävä uhrien 
tukemiseen ja suojeluun.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tässä direktiivissä 
tarkoitetuista rikoksista saatavat tuotot ja 
voitot takavarikoidaan ja julistetaan 
menetetyiksi valtiolle.

Or. en

Perustelu

Ihmiskauppiaat toimivat, koska he voivat saada valtavia voittoja ihmiskaupasta. Sen vuoksi 
tuotot ja voitot on takavarikoitava, julistettava menetetyiksi valtiolle ja käytettävä 
ihmiskaupan torjuntaan uhrien tukemiseen ja suojeluun.
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Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tämän direktiivin 
nojalla takavarikoidut ja valtiolle 
menetetyiksi julistetut tuotot ja voitot 
käytetään uhreille annettavan avun ja 
suojelun tukemiseen, mukaan lukien 
korvaukset uhreille.

Or. en

Perustelu

Ihmiskauppiaat toimivat, koska he voivat saada valtavia voittoja ihmiskaupasta. Sen vuoksi 
tuotot ja voitot on takavarikoitava, julistettava menetetyiksi valtiolle ja käytettävä uhrien 
tukemiseen ja suojeluun.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on oikeusjärjestelmiensä 
perusperiaatteita noudattaen 
huolehdittava siitä, että ihmiskaupan 
uhrit voidaan jättää syyttämättä tai 
seuraamuksetta osallistumisesta
rikolliseen toimintaan, johon heidät on 
pakotettu suorana seurauksena 2 artiklassa 
tarkoitettujen tekojen kohteeksi 
joutumisesta.

Jäsenvaltiot eivät saa panna syytteeseen 
tai asettaa seuraamuksia ihmiskaupan 
uhreille heidän osallistumisestaan 
prostituutiota tai maahanmuuttoa 
koskevan kansallisen lainsäädännön 
rikkomiseen ja/tai heidän 
osallistumisestaan muuhun laittomaan
toimintaan, johon heidät on pakotettu 
suorana seurauksena 2 artiklassa 
tarkoitettujen tekojen kohteeksi 
joutumisesta. Kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
syytteeseenpano tämän direktiivin 
mukaisista rikoksista on mahdollista sen 
jälkeen, kun uhri on tullut täysi-ikäiseksi. 
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on vahvistaa uhrin asemaa.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että todisteet kerätään ja 
varmistetaan mahdollisimman pian 
esimerkiksi videoimalla uhrien lausunnot.  

Or. en

Perustelu

Todisteet perustuvat usein uhrien lausuntoihin. Jotta ihmiskauppiaat saadaan oikeuteen, 
todisteet olisi varmistettava mahdollisimman pian samanaikaisesti kun uhria suojellaan.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi päättää, ettei se sovella 
1 kohdan c ja d alakohdassa esitettyjä 
lainkäyttövaltaa koskevia sääntöjä tai että 
se soveltaa niitä vain tietyissä tapauksissa 
tai tilanteissa, jos rikos on tehty sen 
alueen ulkopuolella.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska tämä ilmiö on globaali, olisi tehostettava ekstraterritoriaalisuutta.
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Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle päätöksestään soveltaa 2 
kohtaa sekä tarvittaessa ne 
erityistapaukset tai -tilanteet, joissa 
päätöstä sovelletaan. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta aikaisemmasta tarkistuksesta.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että uhrit saavat apua ja 
tukea ennen rikosoikeudenkäyntiä, sen 
aikana ja riittävän pitkään sen jälkeen, 
jotta he voivat käyttää uhrin asemasta 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 15 
päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä 
puitepäätöksessä 2001/220/YOS 
vahvistettuja oikeuksia.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kaikki ihmiskaupan
uhrit saavat apua ja tukea riittävän pitkään 
maahanmuuttaja-asemastaan riippumatta 
ennen rikosoikeudenkäyntiä, sen aikana 
ja sen jälkeen, jotta he voivat käyttää uhrin 
asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
15 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä 
puitepäätöksessä 2001/220/YOS 
vahvistettuja oikeuksia.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on suojella uhreja mahdollisimman laajasti.
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Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että uhrille annettavan 
avun ja tuen ehtona ei ole uhrin valmius 
olla todistajana. 

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että uhrille annettavan 
avun ja tuen ehtona ei ole uhrin valmius 
toimia yhteistyössä rikostutkinnassa, 
syytteeseenpanossa ja oikeudenkäynnissä. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on laajentaa uhrien suojelua.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tarjotakseen 
ohjausmekanismin henkilöille, jotka 
tarvitsevat kansainvälistä suojelua 
kolmansien maiden kansalaisten ja 
kansalaisuudettomien henkilöiden 
määrittelyä pakolaisiksi tai muuta 
kansainvälistä suojelua tarvitseviksi 
henkilöiksi koskevista 
vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn 
suojelun sisällöstä 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun neuvoston direktiivin 
2004/83/EY1 9 ja 15 artiklan mukaisesti, 
niiden on myös varmistettava yhteistyö 
lainvalvontaviranomaisten ja kansallisten 
turvapaikkaviranomaisten välillä.
______________
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan johdonmukaista lähestymistapaa turvapaikkapolitiikan kanssa.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 4 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetuille erityisen 
haavoittuvassa asemassa oleville 
henkilöille tarjotaan suojelua, apua ja 
tukea heidän erityistarpeidensa 
täyttämiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on laajentaa suojelua, apua ja tukea uhreille.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ihmiskaupan uhrit saavat maksutonta 
lainopillista neuvontaa ja oikeudellisen 
edustuksen, myös korvausten vaatimista 
varten. Oikeudellinen edustus on 
maksutonta, jos uhrilla ei ole siihen 
tarvittavia varoja. Tämä kohta ei rajoita 14 
artiklan 2 kohdan soveltamista, jos uhri on 
lapsi. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ihmiskaupan uhrit saavat maksutonta 
lainopillista neuvontaa ja oikeudellisen 
edustuksen, myös korvausten vaatimista 
varten, välittömästi kun henkilö on 
tunnistettu ihmiskaupan uhriksi. 
Oikeudellinen edustus on maksutonta, jos 
uhrilla ei ole siihen tarvittavia varoja. 
Tämä kohta ei rajoita 14 artiklan 2 kohdan 
soveltamista, jos uhri on lapsi. 
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on laajentaa uhrien suojelua, apua ja tukea.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on oikeusjärjestelmänsä 
perusperiaatteiden sallimissa rajoissa ja 
tarvittaessa sallittava todistajana toimivan 
ihmiskaupan uhrin henkilöllisyyden 
salassa pitäminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta oikeutta puolustukseen.

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki
toimenpiteet taatakseen todistajana 
toimivan ihmiskaupan uhrin laajin 
mahdollinen suojelu, mukaan lukien 
videokonferenssin käyttö, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta oikeutta 
puolustukseen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on tasapainottaa uhrin suojelua epäillyn oikeuksien suhteen.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ihmiskaupan lapsiuhreille on annettava 
apua, tukea ja suojelua lapsen etu 
huomioon ottaen.

1. Ihmiskaupan lapsiuhreille on annettava 
apua, tukea ja suojelua. Tämän direktiivin 
säännöksiä sovellettaessa lapsen etu 
asetetaan etusijalle.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on asettaa etusijalle lapsen etu.
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Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ihmiskaupan lapsiuhrien auttaminen ja 
tukeminen

Lapsiuhrien auttaminen ja tukeminen

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että ennen kuin 
ihmiskaupan lapsiuhrien auttamiseksi ja 
tukemiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 
toteutetaan heidän fyysiseen ja 
psykososiaaliseen toipumiseensa tähtääviä 
erityistoimia, kunkin lapsiuhrin tilanne 
arvioidaan yksilöllisesti lapsen omat 
näkemykset, tarpeet ja huolenaiheet 
huomioon ottaen.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ennen kuin 
ihmiskaupan lapsiuhrien suojelemiseksi,
auttamiseksi ja tukemiseksi lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä toteutetaan heidän 
fyysiseen ja psykososiaaliseen 
toipumiseensa tähtääviä erityistoimia, 
kunkin lapsiuhrin tilanne arvioidaan 
yksilöllisesti lapsen omat näkemykset, 
tarpeet ja huolenaiheet huomioon ottaen,
jotta lapselle löydetään pysyvä ratkaisu. 
Jäsenvaltioiden on nimitettävä 
ihmiskaupan lapsiuhrille holhooja ja 
oikeudenkäyntiavustaja siitä hetkestä 
lähtien, kun viranomaiset ovat 
tunnistaneet uhrin. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen asemaa.
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Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun perhe ei ole läsnä jäsenvaltion 
alueella, jäsenvaltion on tarjottava 
lapselle apua perheeseen paluuta ja siihen 
jälleen sopeuttamista varten tai 
perheeseen liittymistä varten toisessa 
jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa, 
kun se on lapsen edun mukaista; kun 
kumpikaan näistä vaihtoehdoista ei ole 
mahdollinen tai lapsen edun mukaista, 
jäsenvaltion on löydettävä lapselle pysyvä 
ratkaisu lapsen edun mukaisesti, mukaan 
lukien ohjaaminen toimivaltaisille 
kansallisille turvapaikkaviranomaisille, 
jotka vastaavat kansainvälistä suojelua 
tarvitsevista ihmiskaupan lapsiuhreista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen asemaa.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että oikeusviranomaiset 
nimittävät ihmiskaupan lapsiuhrille 
erityisedustajan rikostutkintaa ja -
oikeudenkäyntiä varten, jos 
vanhempainvastuunkantajat eivät 
kansallisen lain mukaan voi edustaa lasta 
heidän ja uhrin välisen eturistiriidan 
vuoksi tai jos lapsi on ilman huoltajaa 
taikka erossa perheestään.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että oikeusviranomaiset 
nimittävät ihmiskaupan lapsiuhrille 
holhoojan ja oikeudenkäyntiavustajan
rikostutkintaa ja -oikeudenkäyntiä varten.
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen asemaa.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarkoituksenmukaiset toimenpiteet 
hillitäkseen kysyntää, joka edistää 
kaikenlaista ihmiskauppaan liittyvää 
hyväksikäyttöä.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarkoituksenmukaiset toimenpiteet, kuten 
erityisesti sukupuolinäkökulmasta 
annettava opetus ja koulutus, hillitäkseen 
kysyntää, joka edistää kaikenlaista 
ihmiskauppaan liittyvää hyväksikäyttöä.

Or. en

Perustelu

Opetuksella ja koulutuksella voi olla tärkeä rooli ihmiskaupan uhrien "tarjoamien" palvelujen 
kysynnän hillitsemisessä.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittaessa yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen kanssa 
tarkoituksenmukaisia toimia, kuten 
tiedotus- ja valistuskampanjoita sekä 
tutkimus- ja opetusohjelmia, joilla pyritään 
lisäämään tietoisuutta ja vähentämään 
ihmiskaupan uhriksi joutumisen riskiä 
erityisesti lasten keskuudessa.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittaessa yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen kanssa 
tarkoituksenmukaisia toimia, myös 
internetin kautta, kuten tiedotus- ja 
valistuskampanjoita sekä tutkimus- ja 
opetusohjelmia, joilla pyritään lisäämään 
tietoisuutta ja vähentämään ihmiskaupan 
uhriksi joutumisen riskiä erityisesti lasten 
keskuudessa, samanaikaisesti kun näissä 
toimissa otetaan täysin huomioon 
sukupuolinäkökulma.
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Or. en

Perustelu

Ihmiskauppiaat käyttävät yhä enemmän internetiä, eikä tässä direktiivissä voida jättää sitä 
huomioimatta.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
säännöllisen koulutuksen järjestämistä 
henkilöille, jotka työnsä puolesta joutuvat 
todennäköisesti kosketukseen uhrien ja 
potentiaalisten uhrien kanssa, esimerkiksi 
kenttäpoliiseille, rajavartijoille, 
työsuojelutarkastajille sekä terveydenhoito-
ja konsulaattihenkilöstölle, jotta heillä olisi 
valmiudet tunnistaa ihmiskaupan uhrit ja 
potentiaaliset uhrit sekä tietää, miten 
menetellä heidän kanssaan. 

3. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
säännöllisen, erityisesti 
sukupuolinäkökulmasta annettavan,
koulutuksen järjestämistä henkilöille, jotka 
työnsä puolesta joutuvat todennäköisesti 
kosketukseen uhrien ja potentiaalisten 
uhrien kanssa, esimerkiksi kenttäpoliiseille, 
rajavartijoille, työsuojelutarkastajille, 
tuomareille ja oikeusviranomaisille,  
sosiaalityöntekijöille, 
lastenhoitohenkilökunnalle sekä 
terveydenhoito- ja konsulaattihenkilöstölle, 
jotta heillä olisi valmiudet tunnistaa 
ihmiskaupan uhrit ja potentiaaliset uhrit 
sekä tietää, miten menetellä heidän 
kanssaan, ja tunnistettava uhrien joukosta 
ne henkilöt, jotka tarvitsevat myös 
kansainvälistä suojelua.

Or. en

Perustelu

Koulutusta olisi tehostettava erityisesti, kun osallisina on näin haavoittuvia ihmisiä.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on harkittava 4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
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toimenpiteiden toteuttamista sellaisten 
palvelujen käytön kriminalisoimiseksi, 
joissa on kyse 2 artiklassa tarkoitetusta 
hyväksikäytöstä, kun tiedetään, että 
palvelun tarjoaja on 2 artiklassa tarkoitetun 
rikoksen uhri.

toimenpiteitä sellaisten palvelujen käytön 
kriminalisoimiseksi, joissa on kyse 2 
artiklassa tarkoitetusta hyväksikäytöstä, 
kun tiedetään, että palvelun tarjoaja on 2 
artiklassa tarkoitetun rikoksen uhri, ellei 
palvelun käyttö johtunut todellisesta 
uhasta käyttäjien elämälle tai tapahtunut 
humanitaarisista syistä.

Or. en

Perustelu

Ihmiskaupan uhrien "tarjoamien" palvelujen kriminalisoinnilla voi olla vahva 
ennaltaehkäisevä vaikutus ihmiskauppaan.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on perustettava 
maksuton monikielinen hätänumero / 
auttava puhelin, jonka numero on sama 
kaikkialla Euroopassa ja jonka 
tarkoituksena on antaa välitöntä apua 
uhreille.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on vahvistaa apua, tukea ja suojelua uhreille.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet nimetäkseen kansallisen 
raportoijan tai luodakseen vastaavan 
mekanismin. Tällaisten mekanismien 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet nimetäkseen 
riippumattoman kansallisen raportoijan tai 
luodakseen vastaavan järjestelmän. 
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tehtävänä on muun muassa arvioida 
ihmiskaupan suuntauksia, punnita 
ihmiskaupan torjuntatoimien tuloksia ja 
raportoida kansallisille viranomaisille. 

Tällaisten mekanismien tehtävänä on muun 
muassa kerätä vertailukelpoisia 
tilastotietoja, arvioida ihmiskaupan 
suuntauksia ja luoda suojelu- ja 
avustusmekanismeja, punnita ihmiskaupan 
torjuntatoimien tuloksia ja raportoida 
vähintään kerran vuodessa kansallisille 
viranomaisille ja EU:n ihmiskaupan 
torjunnan koordinaattorille. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään parantamaan valvontamekanismia ja koordinoimaan sitä EU:n 
ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin toimien avulla. 

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vertailukelpoisiin tilastotietoihin on 
sisällytettävä ainakin ihmiskaupan 
kohteeksi joutuneiden henkilöiden määrä, 
mukaan lukien tiedot sukupuolesta, iästä, 
kansallisuudesta sekä ihmiskaupan 
muodosta,  palvelut, joita uhrit joutuivat 
tarjoamaan, pidätettyjen, syytteeseen 
pantujen ja tuomittujen ihmiskauppiaiden 
määrä sekä ohjausmekanismit 
kansallisille turvapaikkaviranomaisille.

Or. en

Perustelu

Vertailukelpoiset tiedot ovat olennaisen tärkeitä tehokkaiden ihmiskaupan torjuntatoimien 
luomisessa.
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Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Kerätyt tiedot toimitetaan EU:n 
ihmiskaupan torjunnan koordinaattorille, 
Eurojustille, Europolille ja Frontexille. 
Niiden perusteella ja muuta saatavilla 
olevaa tietoa käyttämällä EU:n 
ihmiskaupan torjunnan koordinaattori 
laatii yhteistyössä Eurojustin, Europolin 
ja Frontexin kanssa vuosikertomuksen 
ihmiskaupan tilasta. Kertomus esitetään 
Euroopan parlamentille, kansallisille 
parlamenteille, komissiolle ja neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Valvontaa olisi koordinoitava kaikkien asiaan liittyvien EU:n elinten kesken.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Euroopan parlamentilla on oikeus 
nimittää raportoija, jolla on oikeus 
osallistua kansallisten raportoijien 
yhteistoimintaan.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin pitäisi osallistua valvontamekanismiin.
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Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
EU:n koordinaattori

Euroopan unionin ihmiskaupan 
torjunnan koordinaattorin toimii 
sisäasioista vastaavan komission jäsenen 
valvonnassa. Euroopan unionin 
ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin 
tehtävänä on varmistaa johdonmukainen 
lähestymismenettely ihmiskaupan 
torjuntaan jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla, 
koordinoida kansallisten raportoijien 
toimintaa sekä huolehtia 
yhdenmukaisesta valvonnasta ja 
raportoinnista EU:n toimielimille.

Or. en

Perustelu

Ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin olisi toimittava selkeän oikeuskehyksen nojalla.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki 1 kohdassa tarkoitetun 
kertomuksen laatimiseen tarvittavat tiedot. 
Tällaisia tietoja ovat yksityiskohtainen 
kuvaus 8 ja 10–16 artiklan mukaisesti 
sovelletuista toimenpiteistä sekä kuvaus 
niiden harkitsemista, 15 artiklan 4 kohdan 
nojalla mahdollisesti toteutettavista 
toimenpiteistä. 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle ja EU:n ihmiskaupan 
torjunnan koordinaattorille kaikki 1 
kohdassa tarkoitetun kertomuksen 
laatimiseen tarvittavat tiedot. Tällaisia 
tietoja ovat yksityiskohtainen kuvaus 8 ja 
10–16 artiklan mukaisesti sovelletuista 
toimenpiteistä sekä kuvaus niiden 
harkitsemista, 15 artiklan 4 kohdan nojalla 
mahdollisesti toteutettavista toimenpiteistä.
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Or. en

Perustelu

Koordinointiasemansa vuoksi ihmiskaupan torjunnan koordinaattorilla pitäisi olla oikeus 
saada mahdollisimman paljon tietoa.
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PERUSTELUT

Ihmiskauppa on orjakaupan nykyaikainen muoto ja vakava rikos, jolla loukataan vakavasti 
perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia ja jossa ihminen alistetaan uhkailulla, väkivallalla ja 
nöyryytyksillä.

Ihmiskauppa on myös erittäin kannattavaa järjestäytyneen rikollisuuden liiketoimintaa, jossa 
tuottomahdollisuudet ovat suuret ja riskit vähäisiä ja jolla on monia eri muotoja, jotka liittyvät 
esimerkiksi seksuaaliseen hyväksikäyttöön, pakkotyöhön, laittomaan elinkauppaan, 
kerjäämiseen, mukaan lukien riippuvuussuhteessa olevan henkilön käyttö kerjäämiseen, 
laittomiin adoptioihin ja kotitaloustyöhön.

Ilmiön merkitys on suuri, mutta siitä ei ole tarkkoja tietoja.

Lissabonin sopimuksen ansiosta EU on tehostanut oikeudellista ja poliisiyhteistyötä 
rikosasioissa, muun muassa toimia ihmiskaupan torjumiseksi, ja kun Euroopan parlamentista 
on tullut tasaveroinen lainsäätäjä, se pystyy toimimaan asiassa täysipainoisesti. 

Lissabonin sopimus sisältää useita viittauksia ihmiskaupan torjuntaan. Sopimuksen 82 ja 83 
artikla on oikeusperusta, jonka pohjalta laaditaan vähimmäissäännöt ihmiskauppaan ja naisten 
ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelylle. 
Sopimuksen 79 artikla on kuitenkin otettava myös huomioon, koska siinä asetetaan 
oikeusperusta yhteisen maahanmuuttopolitiikan perusteella, mukaan lukien ihmiskauppaa 
koskeva ongelma.

Ihmiskauppaa koskeva EU:n oikeuskehys perustuu tällä hetkellä pääasiassa seuraaviin
säädöksiin:

– Ihmiskaupan torjunnasta 19. heinäkuuta 2002 tehty neuvoston puitepäätös 
2002/629/YOS, jonka tavoitteena on varmistaa kansallisen lainsäädännön 
yhdenmukaistamisen vähimmäistaso; 
– Oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat 
joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi, 29. huhtikuuta 2004 
annettu direktiivi 2004/81/EY.

Käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että tämä oikeuskehys ei ole riittävän tehokas ja että 
EU:n on ryhdyttävä lisätoimiin. Tätä tarkoitusta varten Euroopan komissio antoi vuonna 2009 
ehdotuksen uudeksi puitepäätökseksi. Lissabonin sopimuksen voimaantulon takia, joka johti 
kaikkien käynnissä olleiden lainsäädäntömenettelyjen keskeytymiseen, puitepäätöstä ei voitu 
hyväksyä muodollisesti neuvoston käymissä neuvotteluissa, ja Euroopan komissio on antanut 
uuden ehdotuksen direktiiviksi ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta, uhrien 
suojelemisesta ja puitepäätöksen 2002/629/YOS (KOM(2010)0095 lopullinen) kumoamisesta. 

Euroopan parlamentti on yhteislainsäätäjänä täysin sitoutunut tekemään yhteistyötä komission 
ja neuvoston kanssa tehostaakseen EU:n ihmiskaupan vastaista toimintaa.

Euroopan parlamentti esitti 10. helmikuuta 2010 hyväksymässään päätöslauselmassa 
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(P7_TA(2010)0018) muun muassa seuraavat näkemykset:

a) ihmiskaupan vastaista toimintaa on kehitettävä kokonaisvaltaisesti siten, että 
keskitytään ihmisoikeuksiin ja kohdistetaan huomio ihmiskaupan torjuntaan, 
ehkäisemiseen ja uhrien suojeluun;
b) on keskityttävä uhreihin eli siihen, että kaikki mahdolliset uhrien ryhmät 
tunnistetaan, heihin kohdennetaan toimia ja heitä suojellaan kiinnittäen erityistä 
huomiota lapsiin ja muihin riskiryhmiin;

c) on perustettava EU:n ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin toimi; kyseinen 
henkilö koordinoi asiaa koskevia EU:n toimia ja strategioita, muun muassa 
kansallisten raportoijien verkoston toimintaa, ja raportoi sekä Euroopan parlamentille 
että sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvälle komitealle (COSI);

d) on varmistettava, että ihmiskauppaa koskevat strategiat kattavat sosiaalinäkökohdat 
ja sosiaalisen osallisuuden, mukaan lukien asianmukaiset ohjelmat ja tehokkaat keinot, 
joilla varmistetaan uhrien sosiaalinen kuntoutus, esimerkiksi työmarkkinoihin ja 
sosiaaliturvajärjestelmiin liittyviä toimenpiteitä;

e) ihmiskauppaa käsiteltäessä on kiinnitettävä asianmukaisesti huomiota myös 
ulkosuhteisiin sekä maahanmuutto-, turvapaikka- ja uudelleenkotouttamispolitiikkaan;

f) ihmiskaupan lähtö-, kauttakulku- ja määrämaiden oppilaitoksissa on järjestettävä 
tiedotus- ja valistuskampanjoita.

Euroopan parlamentti katsoo, että ihmiskauppiaiden rangaistuksia on nostettava vuoden 2009 
ehdotuksen tasolle ja myös varojen takavarikointia olisi sovellettava.

Euroopan parlamentti on lisäksi vakuuttunut, että uhreille, etenkin lapsiuhreille, annettavaa 
apua olisi kehitettävä edelleen. Lapsiuhrien tapauksessa lapsen etu olisi asetettava etusijalle.

Lisäksi EU:n ja jäsenvaltioiden olisi tehtävä enemmän kysynnän rajoittamiseksi muun muassa 
valistuskampanjoilla, opetuksella, koulutuksella jne. siten, että sukupuolinäkökulma otetaan 
täysin mukaan. Jäsenvaltioiden on myös vahvistettava rikokseksi se, että ihmiskaupan uhrien 
palveluja käytetään tietoisesti.  Tämä rangaistavaksi tekeminen on johdonmukainen EU:n 
muiden niiden toimintalinjojen kanssa, joissa lainsäädännössä jo rangaistaan työnantajia, jotka 
käyttävä ihmiskaupan uhreja työvoimana, ja sillä on merkittävä ennaltaehkäisevä vaikutus.

Jotta ilmiöstä saadaan parempi ja tarkempi kuva, on kerättävä yhdenmukaistettua tietoa, jonka 
olisi sisällettävä ainakin ihmiskaupan kohteeksi joutuneiden henkilöiden määrä, mukaan 
lukien tiedot sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta sekä ihmiskaupan muodosta, palveluista, 
joita uhrit joutuivat tarjoamaan, pidätettyjen, syytteeseen pantujen ja tuomittujen 
ihmiskauppiaiden määrä ja ohjausmekanismit kansallisille turvapaikkaviranomaisille.

Ihmiskaupan torjunnan koordinaattorilla olisi oltava selkeä oikeuskehys.


