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PR_COD_1am

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az emberkereskedelem megelőzéséről, továbbá az ellene folyó küzdelemről és az 
áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB kerethatározat hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0095),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
82. cikkének (2) bekezdésére és 83. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0087/2010),

– tekintettel az EU működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a jogszabálytervezetnek a szubszidiaritás elvének való megfelelőségéről szóló, 
az elnöknek a nemzeti parlamentek által küldött, indokolással ellátott véleményekre,

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapról szóló véleményére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

– tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 55. és 37. cikkére,

– tekintettel az eljárási szabályzat 51. cikke alapján az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság közös 
tanácskozásaira,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság és a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére (A7-0000/2010),

1. első olvasatban elfogadja az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti 
parlamenteknek.
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 82. 
cikke (2) bekezdésére és 83. cikke (1) 
bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 79. 
cikke (2) bekezdésére, 82. cikke (2) 
bekezdésére és 83. cikke (1) bekezdésére,

Or. en

Indokolás

A 79. cikkre történő hivatkozás beillesztésére a Szerződésekkel való összhang miatt van 
szükség.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez az irányelv az emberkereskedelem 
elleni küzdelemre vonatkozóan egységes és 
integrált megközelítést alkalmaz. Az 
irányelv fő célja a következetesebb 
megelőzés és büntetőeljárás, valamint a 
sértettek jogainak védelme. A gyermekek 
kiszolgáltatottabbak, és ezért nagyobb a 
veszélye annak, hogy az 
emberkereskedelem áldozataivá válnak. Az 
irányelv rendelkezéseinek alkalmazása 
során a gyermek mindenek felett álló 
érdekét kell elsősorban figyelembe venni, 
az Európai Unió Alapjogi Chartájával és az 
Egyesült Nemzetek gyermekek jogairól 
szóló egyezményével összhangban.

(3) Ez az irányelv az emberkereskedelem 
elleni küzdelemre vonatkozóan egységes és 
integrált megközelítést alkalmaz és a 
harmadik országok emberkereskedelem 
áldozatává vált vagy az illegális 
bevándorlás megkönnyítésére irányuló 
cselekményekkel érintett, a hatáskörrel 
rendelkező hatóságokkal együttműködő 
állampolgárai részére kiállított 
tartózkodási engedélyről szóló 2004. 
április 29-i 2004/81/EK tanácsi 
irányelvvel1 és az illegálisan tartózkodó 
harmadik országbeli állampolgárokat 
foglalkoztató munkáltatókkal szembeni 
szankciókra és intézkedésekre vonatkozó 
minimumszabályokról szóló 2009. június 
18-i 2009/52/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel2 összhangban kell 
végrehajtani. Az irányelv fő célja a 
következetesebb megelőzés és 
büntetőeljárás, valamint a sértettek
jogainak védelme. A gyermekek 
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kiszolgáltatottabbak, és ezért nagyobb a 
veszélye annak, hogy az 
emberkereskedelem áldozataivá válnak. Az 
irányelv rendelkezéseinek alkalmazása 
során a gyermek mindenek felett álló 
érdekét kell elsősorban figyelembe venni, 
az Európai Unió Alapjogi Chartájával és az 
Egyesült Nemzetek gyermekek jogairól 
szóló egyezményével összhangban. Ezen 
irányelv végrehajtása során kellő 
figyelmet kell fordítani a [gyermekek 
szexuális zaklatásáról, szexuális 
kizsákmányolásáról és a 
gyermekpornográfiáról, valamint a 
2004/68/IB kerethatározat hatályon kívül 
helyezéséről szóló] ...-i 2010/.../EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 
való összhangra.
1 HL L 261., 2004.8.6., 19. o.
2 HL L 168., 2009.6.30., 24. o.

Or. en

Indokolás

Az irányelv holisztikus megközelítése miatt a többi kapcsolódó jogi eszközzel is összhangban 
kell lennie.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ez az irányelv az emberkereskedelem 
elleni globális fellépés részét képezi, 
melyben harmadik országokban történő 
fellépések is szerepet kapnak, amint azt az 
„Intézkedésorientált dokumentum az 
emberkereskedelem elleni fellépés uniós 
külső dimenziójának megerősítéséről; Az 
emberkereskedelem elleni globális uniós 
fellépés felé”¹ című dokumentum 
kimondja. 
¹ Tanács 6865/10
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Or. en

Indokolás

Az irányelv holisztikus megközelítése miatt harmadik országokat érintő fellépésekre is szükség 
van.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az irányelv nem sérti a menekültek 
jogállásáról szóló 1951. július 28-i 
egyezményben (Genfi Egyezmény) 
szereplő visszaküldés tilalmának elvét.

Or. en

Indokolás

Az irányelv nem tartalmazhat a menedékjoggal kapcsolatos szabályokat sértő 
rendelkezéseket.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az emberkereskedelem terén tapasztalt 
legújabb fejlemények kezelése céljából ez 
az irányelv tágabban értelmezi az 
emberkereskedelem fogalmát, mint a 
2002/629/IB tanácsi kerethatározat, így a 
kizsákmányolás egyéb formáit is magában 
foglalja. Ebben az irányelvben a kényszer 
hatására folytatott koldulást egyfajta 
kényszermunkának vagy 
kényszerszolgáltatásnak kell tekinteni, a 
kényszer- vagy kötelező munkáról szóló, 
1930. június 29-i 29. sz. ILO-
egyezményben meghatározottaknak 
megfelelően. Ezért a kolduláshoz 

(5) Az emberkereskedelem terén tapasztalt 
legújabb fejlemények kezelése céljából ez 
az irányelv tágabban értelmezi az 
emberkereskedelem fogalmát, mint a 
2002/629/IB tanácsi kerethatározat, így a 
kizsákmányolás egyéb formáit is magában 
foglalja. Ebben az irányelvben a kényszer 
hatására folytatott koldulást egyfajta 
kényszermunkának vagy 
kényszerszolgáltatásnak kell tekinteni, a 
kényszer- vagy kötelező munkáról szóló, 
1930. június 29-i 29. sz. ILO-
egyezményben meghatározottaknak 
megfelelően. Ezért a kolduláshoz 
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kapcsolódó kizsákmányolás csak akkor 
tartozik bele az emberkereskedelem 
fogalommeghatározásába, ha a 
kényszermunka vagy -szolgáltatás 
valamennyi feltétele fennáll. A vonatkozó 
ítélkezési gyakorlat alapján eseti alapon 
kell felmérni, hogy az érintett érvényes 
beleegyezését adta-e az efféle szolgáltató 
tevékenység végzésébe. Mindazonáltal ha 
kiskorúról van szó, az esetleges 
beleegyezést sohasem lehet érvényesnek 
tekinteni. A „bűncselekményhez 
kapcsolódó kizsákmányolás” kifejezés azt 
jelenti, hogy egy adott személyt úgy 
zsákmányolnak ki, hogy az illető – többek 
közt – zsebtolvajlást, áruházi tolvajlást és 
más hasonló, büntetendő és anyagi 
haszonnal járó tevékenységet követ el. A 
fogalommeghatározás kiterjed a szervek 
kivételének céljából történő 
emberkereskedelemre is, amely a 
szervkereskedelemhez kapcsolódik, és az 
emberi méltóság és a testi épség súlyos 
megsértését jelenti.

kapcsolódó kizsákmányolás – beleértve 
függő személyek koldulásra való 
felhasználását – csak akkor tartozik bele 
az emberkereskedelem 
fogalommeghatározásába, ha a 
kényszermunka vagy -szolgáltatás 
valamennyi feltétele fennáll. A vonatkozó 
ítélkezési gyakorlat alapján eseti alapon 
kell felmérni, hogy az érintett érvényes 
beleegyezését adta-e az efféle szolgáltató 
tevékenység végzésébe. Mindazonáltal ha 
kiskorúról van szó, az esetleges 
beleegyezést sohasem lehet érvényesnek 
tekinteni. A „bűncselekményhez 
kapcsolódó kizsákmányolás” kifejezés azt 
jelenti, hogy egy adott személyt úgy 
zsákmányolnak ki, hogy az illető – többek 
közt – zsebtolvajlást, áruházi tolvajlást és 
más hasonló, büntetendő és anyagi 
haszonnal járó tevékenységet követ el. A 
fogalommeghatározás kiterjed a szervek 
kivételének céljából történő 
emberkereskedelemre is, amely az emberi 
méltóság és a testi épség súlyos 
megsértését jelenti.

Or. en

Indokolás

A módosítás pontosítja a koldulás fogalmának meghatározását.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ebben az irányelvben foglalt 
szankciók mértéke tükrözi a tagállamoknak 
az emberkereskedelem fokozódása 
következtében növekvő aggodalmait. 
Tekintettel a szóban forgó bűncselekmény 
súlyosságára, ezen irányelv célja a 
szankciók további harmonizálása, valamint 
súlyosabb szankciók biztosítása az 

(6) Az ebben az irányelvben foglalt 
szankciók mértéke tükrözi a tagállamoknak 
az emberkereskedelem fokozódása 
következtében növekvő aggodalmait. 
Tekintettel a szóban forgó bűncselekmény 
súlyosságára, ezen irányelv célja a 
szankciók további harmonizálása, valamint 
súlyosabb szankciók biztosítása az 
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Unióban. Meghatározott körülmények 
között – például különösen kiszolgáltatott 
helyzetben lévő sértett sérelmére – történő 
elkövetés esetén szigorúbb szankciókat kell 
kiszabni. Ezen irányelv alkalmazásában 
különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő 
személynek tekintendők legalább a 
gyermekek, valamint azok a felnőttek, akik 
terhesség, egészségi állapot vagy 
fogyatékosság miatt a bűncselekmény 
elkövetésekor különösen kiszolgáltatott 
helyzetben voltak. Különösen súlyos 
bűncselekmények esetén – például ha a
sértett életét veszély fenyegette, vagy ha a 
bűncselekmény elkövetésekor súlyos 
erőszakot alkalmaztak, vagy ha a 
bűncselekmény a sértettnek különösen 
súlyos sérelmet okozott – a súlyosságot 
különösen szigorú szankció kiszabásával 
kell tükrözni. Ebben az irányelvben az 
átadásra történő hivatkozás esetén azt az 
európai elfogatóparancsról és a tagállamok 
közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. 
június 13-i 2002/584/IB tanácsi 
határozatnak megfelelően kell értelmezni. 

Unióban. Meghatározott körülmények 
között – például különösen kiszolgáltatott 
helyzetben lévő sértett sérelmére – történő 
elkövetés esetén szigorúbb szankciókat kell 
kiszabni. Ezen irányelv alkalmazásában 
különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő 
személynek tekintendők legalább a 
gyermekek, valamint azok a felnőttek, akik
nemi okokból, terhesség, egészségi állapot 
vagy fogyatékosság miatt különösen 
kiszolgáltatott helyzetben voltak, vagy 
amennyiben az áldozatot megkínozták, 
megerőszakolták vagy más súlyos 
pszichés, fizikai vagy szexuális erőszakot 
követtek el vele szemben. Különösen 
súlyos bűncselekmények esetén – például 
ha a sértett életét veszély fenyegette, vagy 
ha a bűncselekmény elkövetésekor súlyos 
erőszakot alkalmaztak, vagy ha a 
bűncselekmény a sértettnek különösen 
súlyos sérelmet okozott – a súlyosságot 
különösen szigorú szankció kiszabásával 
kell tükrözni. Ebben az irányelvben az 
átadásra történő hivatkozás esetén azt az 
európai elfogatóparancsról és a tagállamok 
közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. 
június 13-i 2002/584/IB tanácsi 
határozatnak megfelelően kell értelmezni. 

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a kiszolgáltatott helyzetű személyek meghatározásának kibővítése.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az emberkereskedelem 
bűncselekményének ügyében folytatott 
nyomozás és büntetőeljárás 
eredményességének biztosítása érdekében 
ezek megindítására a sértett bejelentésétől 

(8) Az emberkereskedelem 
bűncselekményének ügyében folytatott 
nyomozás és büntetőeljárás 
eredményességének biztosítása érdekében 
ezek megindítására a sértett bejelentésétől 
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vagy keresetétől függetlenül kell, hogy sor 
kerüljön. A büntetőeljárás lefolytatását az 
áldozat nagykorúvá válását követően még 
kellő ideig lehetővé kell tenni. Biztosítani 
kell, hogy a bűnüldözési szervek 
tisztviselői és az ügyészek megfelelő 
képzésben részesüljenek, a nemzetközi 
bűnüldözési és igazságügyi 
együttműködés javítása érdekében is. Az 
ilyen bűncselekmények kinyomozásáért és 
büntetőeljárás alá vonásáért felelős 
személyek számára lehetővé kell tenni a 
szervezett bűnözés vagy más súlyos 
bűncselekmények esetében alkalmazott 
nyomozati eszközök használatát, például 
beszélgetések lehallgatását, a leplezett 
megfigyelést – az elektronikus 
megfigyelést is ideértve –, a bankszámlák
megfigyelését vagy más pénzügyi 
nyomozásokat. 

vagy keresetétől függetlenül kell, hogy sor 
kerüljön. A nyomozásnak kellőképpen 
figyelembe kell vennie a bűncselekmény 
elkövetéséhez használt információs és 
kommunikációs technológiákat és 
megfelelő eszközöket kell kidolgozni a 
kíbertérben zajló kereskedelem 
megelőzésére és felderítésére. A
nyomozásáért és a büntetőeljárás alá
vonásért felelős személyek számára 
lehetővé kell tenni a szervezett bűnözés 
vagy más súlyos bűncselekmények 
esetében alkalmazott nyomozati eszközök 
használatát, például beszélgetések 
lehallgatását, a leplezett megfigyelést – az 
elektronikus megfigyelést is ideértve –, a 
bankszámlák megfigyelését vagy más 
pénzügyi nyomozásokat. 

Or. en

Indokolás

Az emberkereskedők egyre inkább az internetet használják, ami felett az irányelv nem hunyhat 
szemet.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az emberkereskedelem áldozatai 
számára lehetővé kell tenni, hogy 
eredményesen érvényesítsék jogaikat. 
Ezért segítséget és támogatást kell nyújtani 
a sértetteknek a büntetőeljárást 
megelőzően, annak folyamán és azt 
követően megfelelő ideig. A segítség és a 
támogatás eredményessége érdekében 
szükséges, hogy azt megfelelő tájékoztatás 
után és a sértett beleegyezésével nyújtsák, 
ezzel biztosítva például, hogy a sértett 
hozzájáruljon a betegségek azonosítására 

(11) Segítséget és támogatást kell nyújtani 
a sértetteknek a büntetőeljárást
megelőzően, annak folyamán és azt 
követően megfelelő ideig. A segítség és a 
támogatás eredményessége érdekében 
szükséges, hogy azt megfelelő tájékoztatás 
után és a sértett beleegyezésével nyújtsák, 
ezzel biztosítva például, hogy a sértett 
hozzájáruljon a betegségek azonosítására 
irányuló intézkedésekhez vagy más 
lényeges támogatási intézkedésekhez. A 
segítségnyújtásnak és támogatásnak ki kell 
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irányuló intézkedésekhez vagy más 
lényeges támogatási intézkedésekhez. A 
segítségnyújtásnak és támogatásnak ki kell 
terjednie legalább a sértettek felépüléséhez 
és az emberkereskedők fogságából való 
kiszabadulásukhoz minimálisan szükséges 
intézkedésekre. Az ilyen intézkedések 
gyakorlati végrehajtásakor – a nemzeti 
eljárásoknak megfelelően elvégzett egyedi 
értékelések alapján – figyelembe kell venni 
az érintett személyek állapotát és 
szükségleteit. Az érintett személy számára 
segítséget és támogatást kell nyújtani, 
amint feltételezhető, hogy 
emberkereskedelem áldozata, tekintet 
nélkül arra, hogy hajlandó-e tanúként 
fellépni. Feltételek nélkül segítséget kell 
nyújtani legalább addig, amíg az illetékes 
hatóság meghozza végleges döntését a 
gondolkodási idő és a tartózkodási 
engedély tekintetében, vagy más módon 
elismeri, hogy az érintett 
emberkereskedelem áldozata. Ha az 
azonosítási eljárás lezárultát vagy a 
gondolkodási idő leteltét követően azt 
állapítják meg, hogy az érintett nem 
jogosult tartózkodási engedélyre, vagy nem 
rendelkezik egyéb módon jogszerű 
tartózkodási hellyel az adott országban, az 
érintett tagállam nem köteles számára 
további segítséget és támogatást nyújtani 
ezen irányelv alapján. Szükség esetén a 
büntetőeljárásokat követően meghatározott 
ideig továbbra is segítséget és támogatást 
kell nyújtani, például ha a bűncselekmény 
súlyos fizikai vagy pszichológiai 
következményei miatt a sértett még 
egészségügyi ellátásban részesül, vagy ha a 
sértett biztonsága a büntetőeljárás során tett 
tanúvallomásai miatt veszélyben van.

terjednie legalább a sértettek felépüléséhez 
és az emberkereskedők fogságából való 
kiszabadulásukhoz minimálisan szükséges 
intézkedésekre. Az ilyen intézkedések 
gyakorlati végrehajtásakor – a nemzeti 
eljárásoknak megfelelően elvégzett egyedi 
értékelések alapján – figyelembe kell venni 
az érintett személyek állapotát és 
szükségleteit. Az érintett személy számára 
segítséget és támogatást kell nyújtani, 
amint feltételezhető, hogy 
emberkereskedelem áldozata, tekintet 
nélkül arra, hogy hajlandó-e tanúként 
fellépni. Feltételek nélkül segítséget kell 
nyújtani legalább addig, amíg az illetékes 
hatóság meghozza végleges döntését a 
gondolkodási idő és a tartózkodási 
engedély tekintetében, vagy más módon 
elismeri, hogy az érintett 
emberkereskedelem áldozata. Ha az 
azonosítási eljárás lezárultát vagy a 
gondolkodási idő leteltét követően azt 
állapítják meg, hogy az érintett nem 
jogosult tartózkodási engedélyre, vagy nem 
rendelkezik egyéb módon jogszerű 
tartózkodási hellyel az adott országban, az 
érintett tagállam nem köteles számára 
további segítséget és támogatást nyújtani 
ezen irányelv alapján. Szükség esetén a 
büntetőeljárásokat követően meghatározott 
ideig továbbra is segítséget és támogatást 
kell nyújtani, például ha a bűncselekmény 
súlyos fizikai vagy pszichológiai 
következményei miatt a sértett még 
egészségügyi ellátásban részesül, vagy ha a 
sértett biztonsága a büntetőeljárás során tett 
tanúvallomásai miatt veszélyben van.

Or. en

Indokolás

Az előadók szerint e szövegrész jobban illik a 12., mint a 11. preambulumbekezdésbe.
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A büntetőeljárásban a sértett 
jogállásáról szóló, 2001. március 15-i 
2001/220/IB tanácsi kerethatározat számos 
jogot biztosít a sértettek számára a 
büntetőeljárások folyamán, beleértve a 
védelemhez és kártérítéshez való jogot is. 
Ezenkívül az emberkereskedelem áldozatai 
számára biztosítani kell a hozzáférést a jogi 
tanácsadáshoz és jogi képviselethez, 
többek között kártérítés igénylése céljából 
is. A jogi tanácsadás célja annak lehetővé 
tétele, hogy a sértettek információkhoz 
jussanak, és tanácsot kapjanak az előttük 
nyitva álló különféle lehetőségekkel 
kapcsolatban. A jogi tanácsadásnak és 
képviseletnek – a tagállamok belső 
eljárásainak megfelelő módon –
ingyenesnek kell lennie legalább azon 
esetekben, amikor a sértett nem 
rendelkezik elegendő anyagi fedezettel. 
Mivel a kiskorú sértettek esetében 
különösen valószínű, hogy nem 
rendelkeznek ilyen fedezettel, a részükre 
biztosított jogi tanácsadásnak és 
képviseletnek a gyakorlatban díjmentesnek 
kell lennie. Ezenkívül a nemzeti 
eljárásoknak megfelelően elvégzett egyedi 
kockázatértékelés alapján védeni kell a 
sértetteket a megtorlástól, a 
megfélemlítéstől és annak kockázatától, 
hogy ismét az emberkereskedelem 
áldozataivá váljanak.

(12) A büntetőeljárásban a sértett 
jogállásáról szóló, 2001. március 15-i 
2001/220/IB tanácsi kerethatározat számos 
jogot biztosít a sértettek számára a 
büntetőeljárások folyamán, beleértve a 
védelemhez és kártérítéshez való jogot is. 
Az emberkereskedelem áldozatai számára 
lehetővé kell tenni, hogy eredményesen 
érvényesítsék jogaikat. Ezenkívül az 
emberkereskedelem áldozatai számára is 
biztosítani kell a hozzáférést a jogi 
tanácsadáshoz és jogi képviselethez, 
többek között kártérítés igénylése céljából 
is. A jogi tanácsadás célja annak lehetővé 
tétele, hogy a sértettek információkhoz 
jussanak, és tanácsot kapjanak az előttük 
nyitva álló különféle lehetőségekkel 
kapcsolatban. A jogi tanácsadásnak és 
képviseletnek – a tagállamok belső 
eljárásainak megfelelő módon –
ingyenesnek kell lennie legalább azon 
esetekben, amikor a sértett nem 
rendelkezik elegendő anyagi fedezettel. 
Mivel a kiskorú sértettek esetében 
különösen valószínű, hogy nem 
rendelkeznek ilyen fedezettel, a részükre 
biztosított jogi tanácsadásnak és 
képviseletnek a gyakorlatban díjmentesnek 
kell lennie. Ezenkívül a nemzeti 
eljárásoknak megfelelően elvégzett egyedi 
kockázatértékelés alapján védeni kell a 
sértetteket a megtorlástól, a 
megfélemlítéstől és annak kockázatától, 
hogy ismét az emberkereskedelem 
áldozataivá váljanak.

Or. en

Indokolás

Az előadók szerint e szövegrész jobban illik a 12., mint a 11. preambulumbekezdésbe.
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az emberkereskedelem valamennyi 
sértettjére vonatkozó intézkedések mellett 
a tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, 
hogy a kiskorú sértettek tekintetében 
különleges segítségnyújtási, támogatási és 
védelmi intézkedések álljanak 
rendelkezésre. Ezeket az intézkedéseket a 
gyermekek érdekében és a gyermek 
jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel 
összhangban kell biztosítani. Amennyiben 
az emberkereskedelem áldozatának az 
életkora bizonytalan, és okkal 
feltételezhető, hogy az említett személy 
még nem töltötte be 18. életévét, akkor az 
érintettet kiskorúnak kell vélelmezni annak 
érdekében, hogy haladéktalanul 
segítségben, támogatásban és védelemben 
részesülhessen. A kiskorú áldozatok 
részére biztosított segítségnyújtási és 
támogatási intézkedések keretében a 
hangsúlyt az áldozatok fizikai és pszicho-
szociális felépülésre kell helyezni, valamint 
arra, hogy tartós megoldást találjanak a 
szóban forgó személy számára. Mivel 
biztosítani kell, hogy a kiskorú áldozatok a 
lehető leghamarabb visszailleszkedjenek a 
társadalomba, ez szükségképpen magában 
foglalja az oktatáshoz való hozzáféréshez 
való jogot. Tekintettel arra, hogy az 
emberkereskedelem kiskorú áldozatai 
különösen kiszolgáltatottak, további 
védelmi intézkedéseket kell biztosítani a 
bűnügyi nyomozások és a büntetőeljárások 
részét képező kihallgatások során történő 
védelmük érdekében. 

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. en
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Indokolás

A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A kísérő nélküli kiskorúakról szóló 
bizottsági cselekvési tervet (2010 – 2014) 
(COM(2010)0213) kellőképpen 
figyelembe kell venni az irányelv 
végrehajtása során.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy uniós szinten konzisztens politikákat fogadjanak el a gyerekeket 
érintő kérdésekkel kapcsolatosan.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) A gyermekek szexuális 
kizsákmányolását a [gyermekek szexuális 
zaklatásáról, szexuális 
kizsákmányolásáról és a 
gyermekpornográfiáról, valamint a 
2004/68/IB kerethatározat hatályon kívül 
helyezéséről] 2010/.../EU irányelvvel 
összhangban kell meghatározni.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy uniós szinten konzisztens politikákat fogadjanak el a gyerekeket 
érintő kérdésekkel kapcsolatosan.
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Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A tagállamoknak ki kell alakítaniuk 
és/vagy meg kell erősíteniük az 
emberkereskedelem megakadályozására 
irányuló szakpolitikáikat, beleértve olyan 
intézkedéseket is, amelyek a kutatás, a 
tájékoztatás, a felvilágosítás és az oktatás 
révén a kizsákmányolás bármely formája 
iránti kereslet visszaszorítására és az 
emberkereskedelem áldozatává válás 
kockázatának csökkentésére irányulnak. 
Az ilyen kezdeményezésekben a 
tagállamoknak érvényre kell juttatniuk a 
nemi dimenziót, és a gyermekek jogainak 
tiszteletben tartásán alapuló megközelítést 
kell alkalmazniuk. Az áldozatokkal és a 
lehetséges áldozatokkal várhatóan 
kapcsolatba kerülő hivatalos személyeket 
megfelelő képzésben kell részesíteni annak 
érdekében, hogy képesek legyenek 
felismerni és megfelelő bánásmódban 
részesíteni az ilyen áldozatokat. A képzésre 
vonatkozó ezen kötelezettség elsősorban a 
rendőrtisztekre, határőrökre, munkaügyi 
felügyelőkre, egészségügyi dolgozókra és 
konzulátusi személyzetre terjed ki, azonban 
helyi körülmények figyelembevételével 
kiterjeszthető hivatalos személyek egyéb 
csoportjaira is, akik munkájuk során 
várhatóan kapcsolatba kerülnek az 
emberkereskedelem áldozataival. 

(15) A tagállamoknak ki kell alakítaniuk 
és/vagy meg kell erősíteniük az 
emberkereskedelem megakadályozására 
irányuló szakpolitikáikat, beleértve olyan 
intézkedéseket is, amelyek a kutatás –
beleértve az emberkereskedelem új 
formáira irányuló kutatást is –, a 
tájékoztatás, a harmonizált adatgyűjtés, a 
felvilágosítás és az oktatás révén a 
kizsákmányolás bármely formája iránti 
kereslet visszaszorítására és az 
emberkereskedelem áldozatává válás 
kockázatának csökkentésére irányulnak. 
Az ilyen kezdeményezésekben a 
tagállamoknak érvényre kell juttatniuk a 
nemi dimenziót, és a gyermekek jogainak 
tiszteletben tartásán alapuló megközelítést 
kell alkalmazniuk. Az áldozatokkal és a 
lehetséges áldozatokkal várhatóan 
kapcsolatba kerülő hivatalos személyeket 
megfelelő képzésben kell részesíteni annak 
érdekében, hogy képesek legyenek 
felismerni és megfelelő bánásmódban 
részesíteni az ilyen áldozatokat. A képzésre 
vonatkozó ezen kötelezettség elsősorban a 
rendőrtisztekre, határőrökre, munkaügyi 
felügyelőkre, egészségügyi dolgozókra és 
konzulátusi személyzetre terjed ki, azonban 
helyi körülmények figyelembevételével 
kiterjeszthető hivatalos személyek egyéb 
csoportjaira is, akik munkájuk során 
várhatóan kapcsolatba kerülnek az 
emberkereskedelem áldozataival. 

Or. en

Indokolás

A jelenség legszélesebb körű tudatosítására van szükség, emiatt a harmonizált adatgyűjtés 
rendkívül fontos.
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Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az emberkereskedelem áldozataival 
és lehetséges áldozataival várhatóan 
kapcsolatba kerülő hivatalos személyeket 
megfelelő képzésben kell részesíteni 
annak érdekében, hogy képesek legyenek 
felismerni és megfelelő bánásmódban 
részesíteni az ilyen áldozatokat. A 
képzésre vonatkozó ilyen kötelezettség 
elsősorban a rendőrtisztekre, határőrökre, 
bírákra és igazságügyi alkalmazottakra, 
munkaügyi felügyelőkre, szociális, 
gyermekjóléti és egészségügyi dolgozókra 
és konzulátusi személyzetre terjed ki, 
azonban helyi körülmények 
figyelembevételével kiterjeszthető 
hivatalos személyek egyéb csoportjaira is, 
akik munkájuk során várhatóan 
kapcsolatba kerülnek az 
emberkereskedelem áldozataival. 
Biztosítani kell, hogy a bűnüldöző szervek 
tisztviselői és az ügyészek megfelelő 
képzésben részesüljenek a nemzetközi 
bűnüldözési és igazságügyi 
együttműködés javítása érdekében is.

Or. en

Indokolás

A képzést erősíteni kell, különösen a kiszolgáltatott helyzetben levő személyek 
vonatkozásában.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) A munkajoghoz kapcsolódó 
felügyeleti és végrehajtási 



PE442.887v01-00 18/41 PR\818485HU.doc

HU

mechanizmusokat minden tagállamban 
erősíteni kell. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy 
rendelkezzenek a megfelelő jogi kerettel, 
és hogy a szükséges mechanizmusok, 
képzések és a megfelelő technikai 
erőforrások is hozzáférhetők legyenek 
ahhoz, hogy a tagállamok teljesíthessék 
jogszabályi kötelezettségeiket, 
felelősséggel felruházva a felügyeleti 
szervek hivatalnokait, szorosan 
együttműködve a szakszervezetekkel, 
továbbá ellátva őket információval és 
tudatosságnövelő képzésekkel annak 
érdekében, hogy felismerjék az 
emberkereskedelem kizsákmányolt 
áldozatait. A tagállamoknak fokozniuk 
kell az uniós szintű együttműködést és 
koordinációt ezen a területen, beleértve az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsággal, az Európai Szakszervezeti 
Szövetséggel folytatott együttműködést is. 
A Tanácsnak fontolóra kell vennie a 
nemzeti munkaügyi felügyeletek 
hálózatba tömörítését is.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a kizsákmányolás céljával történő emberkereskedelem egyre terjedő 
jelenségére hivatkozik.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
15 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15c) A tagállamoknak jobb 
ellenőrzőrendszereket kell kialakítaniuk a 
munkaerő-közvetítő ügynökségek és az 
idénymunkára toborzó ügynökségek 
tevékenységének ellenőrzésére;

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás a kizsákmányolás céljával történő emberkereskedelem egyre terjedő 
jelenségére hivatkozik.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tagállamoknak – az általuk belső 
szervezetük alapján megfelelőnek tartott 
módon – alapstruktúrával és meghatározott 
feladatokkal rendelkező nemzeti nyomon 
követési rendszereket – nemzeti előadókat 
vagy ezzel egyenértékű mechanizmusokat 
– kell létrehozniuk az emberkereskedelem 
tendenciáival kapcsolatos információk 
értékelésére, az emberkereskedelem elleni 
intézkedések eredményeinek mérésére, 
valamint az érintett nemzeti hatóságok 
számára történő rendszeres jelentéstétel 
céljából. 

(17) A tagállamoknak – az általuk belső 
szervezetük alapján megfelelőnek tartott 
módon – alapstruktúrával és meghatározott 
feladatokkal rendelkező független nemzeti 
nyomon követési rendszereket – nemzeti 
előadókat vagy ezzel egyenértékű 
mechanizmusokat – kell létrehozniuk az 
emberkereskedelem tendenciáival 
kapcsolatos információk értékelésére, az 
emberkereskedelem elleni intézkedések 
eredményeinek mérésére, valamint az 
érintett nemzeti hatóságok és az 
emberkereskedelem elleni lépések uniós 
koordinátora számára történő rendszeres 
jelentéstétel céljából.

Or. en

Indokolás

A nemzeti nyomon követési rendszereknek függetleneknek kell lenniük és többek között 
jelentést kell készítsenek az emberkereskedelem elleni lépések uniós koordinátora számára is.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az Európai Uniónak a belügyekért 
felelős biztos felügyelete alatt ki kell 
neveznie az emberkereskedelem elleni 
lépések uniós koordinátorát, aki 
összehangolja az e területen tett uniós 
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lépéseket és politikákat, beleértve a 
nemzeti előadók hálózatát is, és jelentést 
készít az Európai Parlamentnek és a 
nemzeti parlamenteknek.

Or. en

Indokolás

Az emberkereskedelem elleni harcban uniós szintű koordinálásra van szükség.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kizsákmányolás magában foglalja 
legalább a prostitúció révén történő 
kizsákmányolást vagy a szexuális 
kizsákmányolás más formáit, a 
kényszermunkát vagy -szolgáltatásokat – a 
koldulást is ideértve – , a rabszolgatartást 
vagy a rabszolgatartáshoz hasonló 
gyakorlatot, a szolgaságot, a 
bűncselekmény révén történő 
kizsákmányolást és a szervek kivételét. 

(3) A kizsákmányolás magában foglalja 
legalább a prostitúció révén történő 
kizsákmányolást vagy a szexuális 
kizsákmányolás más formáit, a 
kényszermunkát vagy -szolgáltatásokat – a 
koldulást, és függő személy koldulásra 
történő felhasználását is ideértve –, a 
rabszolgatartást vagy a rabszolgatartáshoz 
hasonló gyakorlatot, a szolgaságot, a 
bűncselekmény révén történő 
kizsákmányolást és a szervek kivételét.

Or. en

Indokolás

A módosítás pontosítja a koldulás fogalmának meghatározását.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2. 
cikkben említett bűncselekmények 
maximális büntetési tétele legalább öt év 

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
2. cikkben említett bűncselekmények 
maximális büntetési tétele legalább hat év 
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szabadságvesztés legyen. szabadságvesztés legyen. 

Or. en

Indokolás

Az előadók véleménye szerint a bűncselekmények büntetési tételét növelni kell az ügy súlyához 
mérten.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2. 
cikkben említett bűncselekmények 
maximális büntetési tétele legalább tíz év 
szabadságvesztés legyen, ha az alábbi 
körülmények legalább egyike teljesül: 

2. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
2. cikkben említett bűncselekmények 
maximális büntetési tétele legalább 
tizenkét év szabadságvesztés legyen, ha az 
alábbi körülmények legalább egyike 
teljesül: 

Or. en

Indokolás

Az előadók véleménye szerint a bűncselekmények büntetési tételét növelni kell az ügy súlyához 
mérten.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a bűncselekményt különösen 
kiszolgáltatott helyzetben levő áldozat 
ellen követték el, ami ezen irányelv 
összefüggésében magában foglalja 
legalább az összes kiskorú áldozatot, 
valamint a terhesség, az egészségi állapot, 
vagy fogyatékosság miatt különösen 
kiszolgáltatott helyzetben levő felnőtteket; 

b) a bűncselekményt különösen 
kiszolgáltatott helyzetben levő áldozat 
ellen követték el, ami ezen irányelv 
összefüggésében magában foglalja 
legalább az összes kiskorú áldozatot, 
valamint a nemük, a terhesség, az 
egészségi állapot, vagy fogyatékosság 
miatt különösen kiszolgáltatott helyzetben 
levő felnőtteket, vagy amennyiben az 
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áldozatot megkínozták, megerőszakolták 
vagy más súlyos pszichés, fizikai vagy 
szexuális erőszakot követtek el vele 
szemben. 

Or. en

Indokolás

A módosítás pontosítja a kiszolgáltatott helyzetben levő személy fogalmának meghatározását.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok megteszik a szükséges 
lépéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy az ezen irányelv szerint 
bűncselekményekből származó 
jövedelmeket és hasznot lefoglalják és 
elkobozzák.

Or. en

Indokolás

Az emberkereskedőket az emberkereskedelem révén elérhető hatalmas profit hajtja. Ezért le 
kell foglalni és el kell kobozni a jövedelmet és a hasznot, és azt az emberkereskedelem elleni 
harcra és az áldozatok támogatására és védelmére kell fordítani.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok megteszik a szükséges 
lépéseket annak biztosítására, hogy az 
ezen irányelv alapján lefoglalt és elkobzott 
jövedelmeket és hasznot az áldozatok 
támogatására és védelmére fordítsák, 
beleértve az áldozatok kárpótlását is.
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Or. en

Indokolás

Az emberkereskedőket az emberkereskedelem révén elérhető hatalmas profit hajtja. Ezért le 
kell foglalni és el kell kobozni a jövedelmet és a hasznot, és azt az áldozatok támogatására és 
védelmére kell fordítani.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok megteszik a szükséges 
lépéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy az ezen irányelv szerinti 
bűncselekményekből származó 
jövedelmeket és hasznot lefoglalják és 
elkobozzák.

Or. en

Indokolás

Az emberkereskedőket az emberkereskedelem révén elérhető hatalmas profit hajtja. Ezért le 
kell foglalni és el kell kobozni a jövedelmet és a hasznot, és azt az emberkereskedelem elleni 
harcra és az áldozatok támogatására és védelmére kell fordítani.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok megteszik a szükséges 
lépéseket annak biztosítására, hogy az 
ezen irányelv alapján lefoglalt és elkobzott 
jövedelmeket és hasznot az áldozatok 
támogatására és védelmére fordítsák, 
beleértve az áldozatok kárpótlását is.

Or. en
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Indokolás

Az emberkereskedőket az emberkereskedelem révén elérhető hatalmas profit hajtja. Ezért le 
kell foglalni és el kell kobozni a jövedelmet és a hasznot, és azt az áldozatok támogatására és 
védelmére kell fordítani.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – saját jogrendszerük 
alapelveivel összhangban – lehetővé 
teszik, hogy az emberkereskedelem
áldozatai mentesüljenek a büntetőeljárás, 
illetve a szankciók kiszabása alól olyan 
bűncselekményekben való részvételük 
miatt, amelyre annak közvetlen 
következményeként kényszerültek, hogy a 
2. cikkben felsorolt bármely cselekményt 
elkövették velük szemben.

A tagállamok mentesítik az 
emberkereskedelem áldozatait a 
büntetőeljárás, illetve a szankciók 
kiszabása alól a nemzeti jogszabályok 
szerinti, prostitúcióra vagy bevándorlásra 
vonatkozó és/vagy egyéb olyan 
bűncselekményekben való részvételük 
miatt, amelyre annak közvetlen 
következményeként kényszerültek, hogy a 
2. cikkben felsorolt bármely cselekményt 
elkövették velük szemben. A nemzeti 
jogszabályokkal összhangban a 
tagállamok megteszik a szükséges 
lépéseket annak érdekében, hogy az 
áldozat nagykorúvá válását követően 
lefolytathassák az ebben az irányelvben 
meghatározott bűncselekményhez 
kapcsolódó büntetőeljárást.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az áldozat helyzetének megerősítése.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
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érdekében, hogy a bizonyítékokat a lehető 
leghamarabb összegyűjtsék és rögzítsék –
például az áldozatok tanúvallomásait 
rögzítő videofelvételek formájában.

Or. en

Indokolás

A bizonyítékok gyakran az áldozatok tanúvallomásain alapulnak. Az emberkereskedők 
bíróság elé állítása érdekében a bizonyítékokat a lehető leghamarabb rögzíteni kell, és 
eközben biztosítani kell az áldozat védelmét.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Valamely tagállam határozhat úgy, 
hogy egyáltalán nem, vagy csak bizonyos 
esetekben vagy körülmények között 
alkalmazza a joghatóságra vonatkozóan 
az (1) bekezdés c) és d) pontjában 
meghatározott szabályokat, amennyiben a 
bűncselekményt a tagállam területén kívül 
követték el. 

törölve

Or. en

Indokolás

Tekintettel a jelenség globális jellegére, hangsúlyozni kell a területen kívüli hatályt.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a tagállamok a (2) 
bekezdés alkalmazása mellett döntenek, 
úgy megfelelően tájékoztatják a 
Bizottságot, illetve adott esetben közlik, 
hogy a határozat mely egyedi esetekben 

törölve
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vagy körülmények között alkalmazandó. 

Or. en

Indokolás

E módosítás az előző módosításból következik.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy az
áldozatoknak segítséget és támogatást 
nyújtsanak a büntetőeljárást megelőzően, 
annak folyamán és azt követően megfelelő 
ideig annak érdekében, hogy lehetővé 
tegyék számukra a büntetőeljárásban a 
sértettek jogállásáról szóló, 2001. március 
15-i 2001/220/IB kerethatározatban, 
továbbá ebben az irányelvben 
meghatározott jogaik gyakorlását.

(1) A tagállamok megteszik az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy az
emberkereskedelem minden áldozatának –
azok migrációs státuszától függetlenül –
segítséget és támogatást nyújtsanak a 
büntetőeljárást megelőzően, annak 
folyamán és azt követően annak érdekében, 
hogy lehetővé tegyék számukra a 
büntetőeljárásban a sértettek jogállásáról 
szóló, 2001. március 15-i 2001/220/IB 
kerethatározatban, továbbá ebben az 
irányelvben meghatározott jogaik 
gyakorlását.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az áldozatok legmesszebbmenőkig való védelme.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok megteszik az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy az áldozatoknak nyújtott segítség és 
támogatás ne legyen ahhoz a feltételhez 

(3) A tagállamok meghozzák szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
sértetteknek nyújtott segítség és támogatás 
ne legyen ahhoz a feltételhez kötve, hogy a 
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kötve, hogy az áldozat kész-e tanúként 
fellépni.

sértett kész-e együttműködni a nyomozás, 
a büntetőeljárás és a tárgyalás során.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az áldozatok védelmének kibővítése.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok megteszik a szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
áldozatvédelmi mechanizmust 
biztosítsanak azon személyek számára, 
akiknek nemzetközi védelemre van 
szüksége a harmadik országok 
állampolgárainak, illetve a hontalan 
személyeknek menekültként vagy a más 
okból nemzetközi védelemre jogosultként 
való elismerésének feltételeiről és az e 
státuszok tartalmára vonatkozó 
minimumszabályokról szóló 2004. április 
29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv1 9. 
cikkével és 15. cikkével összhangban; 
valamint biztosítják a bűnüldöző 
hatóságok és a nemzeti menekültügyi 
hatóságok közötti együttműködést.
______________
1 HL L 304., 2004.9.30., 12. o.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a menekültügyi politikák következetes megközelítését hangsúlyozza.
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Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy védelmet, segítséget 
és támogatást biztosítsanak a 4. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjában említett 
kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek 
sajátos szükségleteinek kezelése 
érdekében. 

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az áldozatok védelmének, segítésének és támogatásának kibővítése.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
emberkereskedelem áldozatai ingyenes jogi 
tanácsadást és jogi képviseletet vehessenek 
igénybe, többek között kártérítés igénylése 
céljából is. A jogi képviselet ingyenes 
azokban az esetekben, amikor a sértett nem 
rendelkezik elegendő anyagi fedezettel. E 
bekezdés nem érinti a 14. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazását abban az 
esetben, ha a sértett kiskorú.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
emberkereskedelem áldozatai ingyenes jogi 
tanácsadást és jogi képviseletet vehessenek 
igénybe, többek között kártérítés igénylése 
céljából is, amint az adott személyt 
emberkereskedelem áldozataként 
azonosították. A jogi képviselet ingyenes 
azokban az esetekben, amikor a sértett nem 
rendelkezik elegendő anyagi fedezettel. E 
bekezdés nem érinti a 14. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazását abban az 
esetben, ha a sértett kiskorú.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az áldozatok védelmének, segítésének és támogatásának kibővítése.
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Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A védekezés jogának sérelme nélkül a 
tagállamok – adott esetben, és amennyiben 
jogrendszerének alapelveivel összhangban 
van – lehetővé teszik, hogy az 
emberkereskedelem tanúként fellépő
sértettjének személyazonosságát ne 
közöljék.

(3) A védekezés jogának sérelme nélkül a 
tagállamok megtesznek minden 
intézkedést az emberkereskedelem
áldozatául esett, tanúként fellépő személy 
legmagasabb fokú védelmének biztosítása 
érdekében, beleértve videokonferencia 
alkalmazását is.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az áldozatok védelme és a gyanúsítottak jogai közötti egyensúly biztosítása.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az emberkereskedelem kiskorú 
áldozatai segítségben és támogatásban 
részesülnek, valamint védelmi 
intézkedéseket hoznak érdekükben, a 
gyermek mindenek felett álló érdekeinek 
figyelembevételével.

(1) Az emberkereskedelem kiskorú 
áldozatai segítségben és támogatásban 
részesülnek, valamint védelmi 
intézkedéseket hoznak érdekükben. Ezen 
irányelv rendelkezéseinek alkalmazása 
során a gyermekek mindenek felett álló
érdekeit kell figyelembe venni.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy elsőbbséget biztosítson a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek.
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Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az emberkereskedelem kiskorú
áldozatainak nyújtott segítség és 

támogatás

A kiskorú áldozatoknak nyújtott segítség 
és támogatás

Or. en

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
emberkereskedelem kiskorú áldozatainak 
védelmére és támogatására, fizikai és 
pszicho-szociális gyógyulásuk érdekében
hozott konkrét rövid és hosszú távú 
intézkedéseket minden egyes kiskorú 
áldozat sajátos körülményeinek egyedi 
értékelését követően, a gyermek 
véleményének, szükségleteinek és 
aggodalmainak kellő figyelembevételével 
hajtsák végre.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
emberkereskedelem kiskorú áldozatainak 
védelmére, segítésére és támogatására, 
fizikai és pszicho-szociális gyógyulásuk 
érdekében hozott konkrét rövid és hosszú 
távú intézkedéseket minden egyes kiskorú 
áldozat sajátos körülményeinek egyedi 
értékelését követően, a gyermek 
véleményének, szükségleteinek és 
aggodalmainak kellő figyelembevételével 
hajtsák végre annak érdekében, hogy a 
kiskorúak számára hosszú távú megoldást 
találjanak. A tagállamok gyámot és jogi 
képviselőt jelölnek ki az 
emberkereskedelem kiskorú áldozata 
számára, attól a pillanattól kezdve, amint 
sor került a hatóságok általi 
azonosítására.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a kiskorú helyzetének megerősítése.
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Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha a család nem tartózkodik a 
tagállam területén, a tagállam segítséget 
biztosít a kiskorúnak a visszatéréshez és a 
családjához való visszajutáshoz, vagy a 
családjával egy másik tagállamban vagy 
egy harmadik országban való 
egyesítéséhez, amennyiben ez szolgálja a 
kiskorú mindenek felett álló érdekét; ha e 
lehetőségek egyike sem áll fenn, vagy nem 
felel meg a kiskorú mindenek felett álló 
érdekének, a tagállam tartós megoldást 
talál a kiskorú számára a kiskorú 
mindenek felett álló érdekének 
megfelelően, beleértve az ügynek az 
illetékes nemzeti menekültügyi 
hatóságokhoz való utalását az 
emberkereskedelem nemzetközi védelemre 
szoruló kiskorú áldozatai esetében.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a kiskorú helyzetének megerősítése.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy a 
nyomozások és büntetőeljárások során az 
igazságszolgáltatási hatóságok különleges
képviselőt jelöljenek ki az 
emberkereskedelem kiskorú sértettje 
számára, amennyiben a nemzeti 
jogszabályok szerint a szülői felügyeletet 
gyakorlók a közöttük és a kiskorú sértett 

(1) A tagállamok megteszik az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy a 
nyomozások és büntetőeljárások során az 
igazságszolgáltatási hatóságok gyámot és 
jogi képviselőt jelöljenek ki az 
emberkereskedelem kiskorú sértettje 
számára.
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között fennálló érdekellentét miatt nem 
képviselhetik a kiskorút, vagy amennyiben 
a kiskorúnak nincs kísérője vagy 
családjától elszakadt.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a kiskorú helyzetének megerősítése.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket az emberkereskedelemhez 
kapcsolódó kizsákmányolás bármely 
formáját ösztönző kereslet visszaszorítása 
érdekében.

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket az emberkereskedelemhez 
kapcsolódó kizsákmányolás bármely 
formáját ösztönző kereslet visszaszorítása 
érdekében – például oktatás és képzés 
révén, különösen a nemi dimenzió 
vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Az oktatásnak és a képzésnek fontos szerepe lehet az emberkereskedelem áldozatává vált 
személyek által „kínált” szolgáltatások iránti igények visszaszorításában.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket – mint például tájékoztató 
és felvilágosító kampányok, kutatási és 
oktatási programok, adott esetben a civil 
társadalmi szervezetekkel együttműködve 
–, amelyek célja a felvilágosítás, és azon 
kockázat csökkentése, hogy az emberek, 

(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket – mint például tájékoztató 
és felvilágosító kampányok, kutatási és 
oktatási programok, adott esetben a civil 
társadalmi szervezetekkel együttműködve, 
és többek között az interneten keresztül is
–, amelyek célja a felvilágosítás, és azon 
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különösen a kiskorúak, az 
emberkereskedelem áldozatává váljanak.

kockázat csökkentése, hogy az emberek, 
különösen a kiskorúak, az 
emberkereskedelem áldozatául essenek, 
miközben e fellépések teljes mértékben 
magukban foglalják a nemi dimenziót is.

Or. en

Indokolás

A kereskedők egyre inkább az internetet használják, ami felett az irányelv nem hunyhat 
szemet.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok előmozdítják az 
áldozatokkal és a lehetséges áldozatokkal 
várhatóan kapcsolatba kerülő hivatalos 
személyek – többek között a helyszíni 
szolgálatban lévő rendőrtisztek, határőrök, 
munkaügyi felügyelők, egészségügyi 
dolgozók és konzulátusi személyzet –
rendszeres képzését annak érdekében, hogy 
képesek legyenek felismerni és megfelelő 
bánásmódban részesíteni az 
emberkereskedelem áldozatait és 
lehetséges áldozatait.

(3) A tagállamok előmozdítják az 
áldozatokkal és a lehetséges áldozatokkal 
várhatóan kapcsolatba kerülő hivatalos 
személyek – többek között a helyszíni 
szolgálatban lévő rendőrtisztek, határőrök, 
munkaügyi felügyelők, bírák, igazságügyi 
alkalmazottak, szociális- és 
gyermekgondozási, valamint egészségügyi 
dolgozók és konzulátusi személyzet –
rendszeres képzését, különösen a nemi 
dimenzió tekintetében, annak érdekében, 
hogy képesek legyenek felismerni és 
megfelelő bánásmódban részesíteni az 
emberkereskedelem áldozatait és 
lehetséges áldozatait; és azonosítják az 
áldozatok között azokat a személyeket, 
akik szintén nemzetközi védelemre 
szorulnak. 

Or. en

Indokolás

A képzést erősíteni kell, különösen a kiszolgáltatott helyzetben levő személyek 
vonatkozásában.
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Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok mérlegelik intézkedések 
meghozatalát annak érdekében, hogy 
bűncselekménnyé nyilvánítsák a 2. cikkben 
említett, kizsákmányolás tárgyát képező 
szolgáltatások igénybevételét, amennyiben 
a szolgáltatást igénybe vevőnek tudomása 
van arról, hogy az illető a 2. cikkben 
említett valamely bűncselekmény áldozata.

(4) A tagállamok intézkedéseket hoznak
annak érdekében, hogy bűncselekménnyé 
nyilvánítsák a 2. cikkben említett, 
kizsákmányolás tárgyát képező 
szolgáltatások igénybevételét, amennyiben 
a szolgáltatást igénybe vevőnek tudomása
van arról, hogy az illető a 2. cikkben 
említett valamely bűncselekmény áldozata, 
kivéve, ha a szolgáltatás igénybevétele a 
felhasználók közvetlen életveszélye vagy 
humanitárius okok miatt történt.

Or. en

Indokolás

Az emberkereskedelem áldozatává vált személyek által „kínált” szolgáltatások 
igénybevételének bűncselekménnyé nyilvánítása komoly megelőző hatással lehet az 
emberkereskedelemre.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) a tagállamok ingyenes, egységes 
európai számon hívható többnyelvű 
forródrótot hoznak létre azzal a céllal, 
hogy az áldozatok számára nyújtandó 
segítség első lépéseként szolgáljon.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az áldozatok védelmének, segítésének és támogatásának kibővítése.
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Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket a nemzeti előadók 
kijelölése vagy ezzel egyenértékű 
mechanizmusok kialakítása érdekében. E 
mechanizmusok feladatai közé tartozik az 
emberkereskedelem tendenciáinak 
vizsgálata, az ellene hozott intézkedések 
eredményeinek értékelése és a megfelelő 
nemzeti hatóságok felé történő 
jelentéstétel.

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket a független nemzeti 
előadók kijelölése vagy ezzel egyenértékű 
mechanizmusok kialakítása érdekében. E 
mechanizmusok feladatai közé tartozik az
összehasonlítható statisztikák gyűjtése, az
emberkereskedelem tendenciáinak és a 
védelmi és segítségnyújtási 
mechanizmusok vizsgálata, az ellene 
hozott intézkedések eredményeinek 
értékelése és a megfelelő nemzeti 
hatóságok és az az emberkereskedelem 
elleni lépések uniós koordinátora felé
legalább évente egyszer történő 
jelentéstétel.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a nyomon követési mechanizmusok javítása és az EU emberkereskedelem 
elleni koordinátorának tevékenységével való jobb együttműködés.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az összehasonlítható statisztikáknak 
tartalmazniuk kell legalább az 
emberkereskedelem áldozatául esett 
személyek számát, beleértve az áldozatok 
nemre, korra, nemzetiségre vonatkozó 
adatait, valamint az emberkereskedelem 
formáját; az áldozatoktól kért 
szolgáltatásokat, a letartóztatott, eljárás 
alá vont és elítélt emberkereskedők 
számát, valamint a nemzeti menekültügyi 
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hatóságokhoz való utalás 
mechanizmusait.

Or. en

Indokolás

Az összehasonlítható adatok rendelkezésre állása alapvető fontosságú az emberkereskedelem 
elleni hatékony politikák kialakításához.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az összegyűjtött információkat 
továbbítják az emberkereskedelem elleni 
lépések uniós koordinátorának, az 
Eurojustnak, az Europolnak és a 
Frontexnek. Ennek alapján és bármely 
egyéb rendelkezésre álló információ 
felhasználásával az emberkereskedelem 
elleni lépések uniós koordinátora az 
Eurojusttal, az Europollal és a Frontex-
szel együttműködésben éves jelentést 
készít az emberkereskedelem helyzetéről. 
A jelentést benyújtja az Európai 
Parlamentnek, a nemzeti parlamenteknek, 
az Európai Bizottságnak és a Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

A nyomon követést össze kell hangolni az EU valamennyi érintett szerve között.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Az Európai Parlamentnek jogában 
áll előadót kinevezni, aki jogosult a 
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nemzeti előadók közös munkájában való 
részvételre.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlamentet be kell vonni a nyomon követési mechanizmusokba.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
Európai uniós koordinátor

Az emberkereskedelem elleni lépések
uniós koordinátorára vonatkozó jogi 
keretet az uniós belügyekért felelős biztos 
felügyelete mellett kell meghatározni. Az 
emberkereskedelem elleni lépések uniós 
koordinátorára jogosult annak 
biztosítására, hogy az egyes 
tagállamokban és uniós szinten egységes 
megközelítést alkalmazzanak az 
emberkereskedelem elleni lépések 
tekintetében, valamint a nemzeti előadók 
intézkedéseinek összehangolására, 
ezenkívül harmonizált nyomon követést és 
az európai intézmények felé történő 
jelentéstételt kell kialakítani.

Or. en

Indokolás

Az emberkereskedelem elleni lépések uniós koordinátorának egyértelmű jogi keret szerint kell 
tevékenykednie.
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Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megküldik a 
Bizottságnak az (1) bekezdésben említett 
jelentések elkészítéséhez szükséges 
valamennyi információt. Ezek az 
információk magukban foglalják a 8. cikk, 
valamint a 10–16. cikk értelmében 
alkalmazott intézkedések részletes leírását, 
valamint a 15. cikk (4) bekezdése 
értelmében lehetséges intézkedésekre 
vonatkozó megfontolások leírását.

(2) A tagállamok megküldik a 
Bizottságnak és az emberkereskedelem 
elleni lépések uniós koordinátorának az 
(1) bekezdésben említett jelentések 
elkészítéséhez szükséges valamennyi 
információt. Ezek az információk 
magukban foglalják a 8. cikk, valamint a 
10–16. cikk értelmében alkalmazott 
intézkedések részletes leírását, valamint a 
15. cikk (4) bekezdése értelmében 
lehetséges intézkedésekre vonatkozó 
megfontolások leírását.

Or. en

Indokolás

Koordinációs szerepének figyelembevételével az emberkereskedelem elleni lépések uniós 
koordinátorát fel kell jogosítani a legszélesebb körű információkhoz való hozzájutásra.
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INDOKOLÁS

Az emberkereskedelem a rabszolgaság modern formája, súlyos bűncselekmény és az alapvető 
emberi jogok súlyos megsértése, továbbá az embereket fenyegetésekkel, erőszakkal és 
megszégyenítéssel függőségi viszonyban tartja.

Az emberkereskedelem rendkívül jól jövedelmező üzlet is a szervezett bűnözés számára, nagy 
profitkilátásokkal és korlátozott kockázatvállalással, és számos formája lehetséges, többek 
között szexuális kizsákmányolás, kényszermunka, emberi szervek illegális kereskedelme, 
koldulás, beleértve a függő személyek koldulásra való felhasználását, illegális örökbe fogadás 
és házimunkák. 

A jelenség súlyos, de bizonyára nem pontosan ismert.

A Lisszaboni Szerződés a büntetőügyekben – beleértve az emberkereskedelmet is –
megvalósuló igazságügyi és rendőrségi együttműködés terén megerősítette az Európai Unió 
fellépéseit, és a Parlament, társjogalkotóként, e téren teljes szerephez jut. 

A Lisszaboni Szerződés számos hivatkozást tartalmaz az emberkereskedelem elleni 
küzdelemre: A 82. és 83. cikk megteremti a jogalapot a bűncselekmények és szankciók 
minimumumszabályainak meghatározásához az emberkereskedelem és a nők és gyermekek 
szexuális kizsákmányolása terén. Azonban a 79. cikket is figyelembe kell venni, hiszen az 
teremti meg a jogalapot a közös bevándorlási politikával és az emberkereskedelemmel 
kapcsolatos kérdésekben.

Az emberkereskedelemre vonatkozó uniós jogi keret jelenleg főleg az alábbiakon alapul:
– az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló, 2002. július 19-i 2002/629/IB 
tanácsi kerethatározat, mely a nemzeti törvények közti harmonizáció minimális 
szintjét célozza; 

– a 2004/81/EK irányelv (2004. április 29.) a harmadik országok emberkereskedelem 
áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló 
cselekményektől érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő 
állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a jogi keret nem hatékony és hogy az EU-nak többet kell 
tennie. Ezért 2009-ben az Európai Bizottság javaslatot tett egy új kerethatározatra. A 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépése miatt, ami minden folyamatban levő jogalkotási eljárást 
megszakított, a tanácsi tárgyalások nem vezettek a kerethatározat hivatalos elfogadásához, és 
az Európai Bizottság új javaslatot nyújtott be az emberkereskedelem megelőzéséről, továbbá 
az ellene folyó küzdelemről és az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB 
kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló irányelvre. 

Az Európai Parlament mint társjogalkotó mélyen elkötelezett a Bizottsággal és a Tanáccsal 
való együttműködés mellett az emberkereskedelem elleni uniós politikák hatékonyságának 
fokozása érdekében.

A 2010. február 10-én elfogadott állásfoglalásban (P7_TA(2010)0018) az Európai Parlament 
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többek között kifejezte a következő álláspontját:

a) az emberkereskedelem elleni fellépést egy olyan holisztikus megközelítés alapján 
kell kialakítani, amely az emberi jogokat helyezi a középpontba és az 
emberkereskedelem elleni küzdelemre, a megelőzésre és az áldozatok védelmére 
összpontosít;

b) áldozatközpontú megközelítést kell elfogadni, ami azt jelenti, hogy azonosítani kell, 
meg kell célozni és védeni a potenciális áldozatok összes kategóriáját, különös 
figyelemmel a gyermekekre és más kockázati csoportokra;
c) ki kell nevezni az emberkereskedelem elleni lépések uniós koordinátorát, akinek 
feladata, hogy összehangolja az e területen tett uniós lépéseket és politikákat –
beleértve a nemzeti előadók hálózatát is –, és jelentést készítsen az Európai 
Parlamentnek és a belső biztonságra vonatkozó operatív együttműködéssel foglalkozó 
állandó bizottságnak (COSI);

d) az emberkereskedelemmel kapcsolatos politikáknak le kell fedniük a szociális 
ügyekhez és a társadalmi befogadáshoz kapcsolódó szempontokat és többek között a 
megfelelő programokat és az áldozatok társadalmi rehabilitációját biztosító hatékony 
módszereket, beleértve a munkaerőpiachoz és a társadalombiztosítási rendszerhez 
kapcsolódó intézkedéseket is;
e) megfelelő figyelmet kell szentelni az emberkereskedelem külkapcsolati 
dimenziójának, valamint a bevándorlási, a menekültügyi és az újrabeilleszkedési 
politika dimenziójának;

f) tájékoztató és figyelemfelkeltő kampányokat kell lefolytatni a származási, tranzit- és 
célországok oktatási és iskolarendszerén keresztül;

Az Európai Parlament úgy véli, hogy az emberkereskedők büntetését a 2009-es javaslatnak 
megfelelő szintre kell növelni, és a vagyonelkobzást is alkalmazni kell.

Ezenkívül az Európai Parlament meggyőződése, hogy fejleszteni kell az áldozatoknak –
különösen a kiskorú áldozatoknak – való segítségnyújtást. A kiskorú áldozatok esetében 
elsősorban a gyermek mindenek felett álló érdekeit kell szem előtt tartani.
Mind az EU-nak, mind pedig a tagállamoknak többet kell tenniük a kereslet visszaszorítása 
érdekében, beleértve a tudatosító kampányokat, az oktatást, a képzést stb., és mindezeknek 
teljes mértékben magukban kell foglalniuk a nemi perspektívát. A tagállamoknak 
bűncselekménnyé kell nyilvánítaniuk a szolgáltatások tudatos igénybevételét az 
emberkereskedelem áldozataitól. Ez a bűncselekménnyé nyilvánítás összhangban van az 
olyan egyéb uniós politikákkal, amelyek vonatkozásában a jogszabályok már szankcionálják 
azokat a munkáltatókat, akik az embercsempészet áldozatainak munkaerejét használják, és ez 
jelentős megelőző hatást fog gyakorolni.
Ahhoz, hogy a jelenségről jobb és pontosabb képpel rendelkezzünk, olyan összehasonlítható 
statisztikákat kell gyűjteni, amelyeknek tartalmazniuk kell legalább az emberkereskedelem 
áldozatául esett személyek számát, beleértve az áldozatok nemre, korra, nemzetiségre 
vonatkozó adatait, valamint az emberkereskedelem formáját; az áldozatoktól kért 
szolgáltatásokat, a letartóztatott, eljárás alá vont és elítélt emberkereskedők számát, valamint 
a nemzeti menekültügyi hatóságokhoz való utalás mechanizmusait.
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Végezetül az emberkereskedelem elleni lépések uniós koordinátorát egyértelmű jogi keretnek 
megfelelően kell kinevezni.


