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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu  zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, 
uchylającej decyzję ramową 2002/629/WSiSW
(COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2010)0095),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 82 ust. 2 i art. 83 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-
0087/2010),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając uzasadnione opinie przesłane przewodniczącemu przez parlamenty 
narodowe dotyczące zgodności projektu aktu z zasadą pomocniczości,

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów, 

– uwzględniając art. 55 i 37 Regulaminu,

– uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 
Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia zgodnie z art. 51 
Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7-0000/2010),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy w przypadku uznania za 
stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku lub zastąpienia tegoż innym 
tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania jego stanowiska Radzie, Komisji 
i parlamentom krajowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 82 ust. 2 i art. 83 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 79 ust. 2, art. 82 ust. 2 i art. 83 ust. 1,

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie odniesienia do art. 79 jest uzasadnione koniecznością zachowania spójności z 
traktatami.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W niniejszej dyrektywie przyjęto 
zintegrowane i kompleksowe podejście do 
kwestii walki z handlem ludźmi. Główne 
cele niniejszej dyrektywy to bardziej 
rygorystyczne zapobieganie i ściganie oraz 
ochrona praw pokrzywdzonych. Dzieci są 
bardziej bezbronne i dlatego istnieje 
większe ryzyko, iż padną ofiarą handlu 
ludźmi. Stosując przepisy niniejszej 
dyrektywy, należy w pierwszym rzędzie 
dążyć do najlepszego zabezpieczenia 
interesów dziecka, zgodnie z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej i 
Konwencją o prawach dziecka Organizacji 
Narodów Zjednoczonych.

(3) W niniejszej dyrektywie przyjęto 
zintegrowane i kompleksowe podejście do 
kwestii walki z handlem ludźmi;powinna 
ona być wdrażana w świetle dyrektywy 
Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego 
wydawanego obywatelom państw trzecich, 
którzy są ofiarami handlu ludźmi lub 
wcześniej byli przedmiotem działań 
ułatwiających nielegalną imigrację, którzy 
współpracują z właściwymi organami1

oraz dyrektywy 2009/52/WE z dnia 18 
czerwca 2009 r. przewidującej minimalne 
normy w odniesieniu do kar i środków 
stosowanych wobec pracodawców 
zatrudniających nielegalnie 
przebywających obywateli krajów 
trzecich2. Główne cele niniejszej 
dyrektywy to bardziej rygorystyczne 
zapobieganie i ściganie oraz ochrona praw 
pokrzywdzonych. Dzieci są bardziej 
bezbronne i dlatego istnieje większe 
ryzyko, iż padną ofiarą handlu ludźmi. 
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Stosując przepisy niniejszej dyrektywy, 
należy w pierwszym rzędzie dążyć do 
najlepszego zabezpieczenia interesów 
dziecka, zgodnie z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej i 
Konwencją o prawach dziecka Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. Przy wdrażaniu 
niniejszej dyrektywy powinno się zwrócić 
należytą uwagę na spójność z dyrektywą 
2010/…/UE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia… dotyczącą zwalczania 
seksualnego wykorzystywania dzieci i 
pornografii dziecięcej, uchylającą decyzję 
ramową 2004/68/WSiSW].
1 Dz.U. L 261 z 6.8.2004, s. 19.

2 Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 24.

Or. en

Uzasadnienie

Kompleksowe podejście w ramach dyrektywy musi wyrażać się również w spójności z innymi 
powiązanymi instrumentami prawnymi.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Niniejsza dyrektywa jest częścią 
globalnego działania wymierzonego w 
handel ludźmi, które obejmuje działania 
angażujące kraje trzecie, zgodnie z 
„Dokumentem dotyczącym działań na 
temat wzmacniania zewnętrznego 
wymiaru UE w zakresie działań przeciwko 
handlowi ludźmi: „Ku światowym 
działaniom UE przeciwko handlowi 
ludźmi”1. 

1Rada 6865/10

Or. en
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Uzasadnienie

Kompleksowe podejście w ramach dyrektywy musi wyrażać się również w angażowaniu w 
działania krajów trzecich.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Niniejsza dyrektywa nie narusza 
zasady non-refoulement zgodnie z 
Konwencją dotyczącą statusu uchodźców 
z dnia 28 lipca 1951 r. (konwencja 
genewska).

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa nie może naruszać ogólnych zasad dotyczących polityki azylowej.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W odpowiedzi na niedawne zmiany w 
obrębie zjawiska handlu ludźmi, w 
niniejszej dyrektywie przyjęto szerszą 
koncepcję tego procederu w stosunku do 
decyzji ramowej 2002/629/WSiSW, 
dlatego też obejmuje ona dodatkowe formy 
wyzysku. W kontekście niniejszej 
dyrektywy zmuszanie do żebrania należy 
rozumieć jako formę przymusowej pracy 
lub usług, zdefiniowanych w konwencji 
MOP nr 29 dotyczącej pracy przymusowej 
lub obowiązkowej z dnia 29 czerwca 1930 
r. Wyzyskiwanie żebractwa wchodzi zatem 
w zakres definicji handlu ludźmi wyłącznie 
w tych przypadkach, w których występują 
wszystkie elementy zjawiska przymusowej 

(5) W odpowiedzi na niedawne zmiany w 
obrębie zjawiska handlu ludźmi, w 
niniejszej dyrektywie przyjęto szerszą 
koncepcję tego procederu w stosunku do 
decyzji ramowej 2002/629/WSiSW, 
dlatego też obejmuje ona dodatkowe formy 
wyzysku. W kontekście niniejszej 
dyrektywy zmuszanie do żebrania należy 
rozumieć jako formę przymusowej pracy 
lub usług, zdefiniowanych w konwencji 
MOP nr 29 dotyczącej pracy przymusowej 
lub obowiązkowej z dnia 29 czerwca 1930 
r. Wyzyskiwanie żebractwa, w tym 
wykorzystywanie osób niesamodzielnych 
do żebractwa, wchodzi zatem w zakres 
definicji handlu ludźmi wyłącznie w tych 
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pracy lub usług. W świetle właściwego 
orzecznictwa, należy każdorazowo 
indywidualnie rozpatrzyć, czy ewentualna 
zgoda na świadczenie danej usługi jest 
ważna/obowiązująca. Natomiast w 
przypadku dziecka, taka zgoda nie 
powinna być nigdy uznawana za ważną. 
Termin „wyzyskiwanie działalności 
przestępczej” należy rozumieć jako 
wykorzystywanie osoby do popełnienia, 
między innymi, kradzieży kieszonkowej, 
kradzieży sklepowej oraz innych 
podobnych działań, podlegających karom i 
przynoszących zyski finansowe. Definicja 
obejmuje także handel ludźmi w celu 
pobrania organów, który może być 
powiązany z handlem organami i stanowi 
poważne naruszenie godności ludzkiej i 
integralności fizycznej.

przypadkach, w których występują 
wszystkie elementy zjawiska przymusowej 
pracy lub usług. W świetle właściwego 
orzecznictwa, należy każdorazowo 
indywidualnie rozpatrzyć, czy ewentualna 
zgoda na świadczenie danej usługi jest 
ważna/obowiązująca. Natomiast w 
przypadku dziecka, taka zgoda nie 
powinna być nigdy uznawana za ważną.
Termin „wyzyskiwanie działalności 
przestępczej” należy rozumieć jako 
wykorzystywanie osoby do popełnienia, 
między innymi, kradzieży kieszonkowej, 
kradzieży sklepowej oraz innych 
podobnych działań, podlegających karom i 
przynoszących zyski finansowe. Definicja 
obejmuje także handel ludźmi w celu 
pozyskania organów, który stanowi 
poważne naruszenie godności ludzkiej i 
integralności cielesnej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta precyzuje definicję żebractwa.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wysokość kar w niniejszej dyrektywie 
odzwierciedla rosnące zaniepokojenie 
państw członkowskich nasileniem handlu 
ludźmi. Uwzględniając wagę tego 
przestępstwa, niniejsza dyrektywa służy 
zapewnieniu dalszej harmonizacji oraz 
zwiększenia wysokości kar w UE. Jeżeli 
przestępstwo zostało popełnione w 
określonych okolicznościach, na przykład 
wobec szczególnie bezbronnej ofiary, kara 
powinna być surowsza. W kontekście 
niniejszej dyrektywy, kategoria osób 
szczególnie bezbronnych powinna 

(6) Wysokość kar w niniejszej dyrektywie 
odzwierciedla rosnące zaniepokojenie 
państw członkowskich nasileniem handlu 
ludźmi. Uwzględniając wagę tego 
przestępstwa, niniejsza dyrektywa służy 
zapewnieniu dalszej harmonizacji oraz 
zwiększenia wysokości kar w UE. Jeżeli 
przestępstwo zostało popełnione w 
określonych okolicznościach, na przykład 
wobec szczególnie bezbronnej ofiary, kara 
powinna być surowsza. W kontekście 
niniejszej dyrektywy, kategoria osób 
szczególnie bezbronnych powinna 
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obejmować co najmniej wszystkie dzieci, a 
także dorosłych szczególnie bezbronnych 
ze względu na ciążę, warunki zdrowotne 
lub niepełnosprawność w momencie 
popełnienia przestępstwa. Jeżeli 
przestępstwo jest szczególnie naganne, np. 
gdy prowadziło do zagrożenia życia ofiary 
lub wiązało się z użyciem poważnej 
przemocy albo wyrządziło szczególnie 
poważne szkody ofierze, powinno to 
znaleźć odzwierciedlenie w szczególnie 
surowej karze. W przypadkach, w których, 
na mocy niniejszej dyrektywy następuje 
odniesienie do wydania osoby, należy je 
rozumieć zgodnie z decyzją ramową Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi. 

obejmować co najmniej wszystkie dzieci, a 
także dorosłych szczególnie bezbronnych 
ze względu na płeć, ciążę, warunki 
zdrowotne, niepełnosprawność lub jeżeli 
osoba pokrzywdzona była ofiarą tortur, 
gwałtu lub innych poważnych form 
przemocy psychologicznej, fizycznej lub 
seksualnej. Jeżeli przestępstwo jest 
szczególnie naganne, np. gdy prowadziło 
do zagrożenia życia ofiary lub wiązało się 
z użyciem poważnej przemocy albo 
wyrządziło szczególnie poważne szkody 
ofierze, powinno to znaleźć 
odzwierciedlenie w szczególnie surowej 
karze. W przypadkach, w których, na mocy 
niniejszej dyrektywy następuje odniesienie 
do wydania osoby, należy je rozumieć 
zgodnie z decyzją ramową Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu rozszerzenie pojęcia osoby bezbronnej.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby zagwarantować skuteczne 
dochodzenie i ściganie przestępstw 
związanych z handlem ludźmi, wszczęcie 
postępowania nie powinno zależeć od 
złożenia zawiadomienia lub oskarżenia 
przez pokrzywdzonego. Ściganie powinno 
być możliwe także przez wystarczający 
okres po dniu, w którym pokrzywdzony 
osiągnął pełnoletniość. Funkcjonariusze 
organów ścigania i oskarżyciele powinni 
być odpowiednio przeszkoleni, także w 

(8) Aby zagwarantować skuteczne 
dochodzenie i ściganie przestępstw 
związanych z handlem ludźmi, wszczęcie 
postępowania nie powinno zależeć od 
złożenia zawiadomienia lub oskarżenia 
przez pokrzywdzonego. Dochodzenia 
powinny w należyty sposób uwzględniać 
technologie informacyjne i 
komunikacyjne wykorzystywane do 
popełnienia przestępstwa, a na ich użytek 
należy opracować narzędzia służące 
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celu poprawy międzynarodowej 
współpracy sądowej i w zakresie ścigania.
Osoby odpowiedzialne za dochodzenie i 
ściganie takich przestępstw powinny także 
mieć dostęp do narzędzi dochodzeniowych 
używanych w przypadku przestępczości 
zorganizowanej oraz innych poważnych 
przestępstw, takich jak podsłuch, niejawna 
inwigilacja, w tym inwigilacja 
elektroniczna, monitorowanie rachunków 
bankowych oraz inne dochodzenia 
finansowe. 

zapobieganiu i zwalczaniu handlu w 
cyberprzestrzeni. Osoby odpowiedzialne 
za dochodzenie i ściganie powinny także 
mieć dostęp do narzędzi dochodzeniowych 
używanych w przypadku przestępczości 
zorganizowanej oraz innych poważnych 
przestępstw, takich jak podsłuch, niejawna 
inwigilacja, w tym inwigilacja 
elektroniczna, monitorowanie rachunków 
bankowych oraz inne dochodzenia 
finansowe.

Or. en

Uzasadnienie

Handlarze coraz częściej korzystają z Internetu i niniejsza dyrektywa nie może tego nie 
uwzględnić.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Ofiary handlu ludźmi powinny móc 
skutecznie wykonywać przysługujące im 
prawa. W związku z tym należy zapewnić 
im wsparcie i pomoc przed rozpoczęciem 
postępowania karnego, w trakcie tego 
postępowania i przez odpowiedni czas po 
jego zakończeniu. Aby wsparcie i pomoc 
były skuteczne, należy zadbać o to, by 
osoba pokrzywdzona w sposób świadomy i 
dobrowolny akceptowała je, np. zgodziła 
się na czynności służące wykryciu chorób 
lub inne zasadnicze środki wsparcia.
Udzielone wsparcie i pomoc powinny 
obejmować co najmniej minimalny zestaw 
środków niezbędnych do tego, by osoba 
pokrzywdzona odzyskała siły i uciekła 
swoim prześladowcom. Praktyczna 
realizacja takich środków powinna, w 
oparciu o indywidualną ocenę 
przeprowadzoną zgodnie z procedurami 

(11) Należy zapewnić im pomoc i wsparcie 
przed rozpoczęciem postępowania 
karnego, w jego trakcie i przez odpowiedni 
czas po jego zakończeniu. Aby wsparcie i 
pomoc były skuteczne, należy zadbać o to, 
by osoba pokrzywdzona w sposób 
świadomy i dobrowolny akceptowała je, 
np. zgodziła się na czynności służące 
wykryciu chorób lub inne zasadnicze 
środki wsparcia. Udzielone wsparcie i 
pomoc powinny obejmować co najmniej 
minimalny zestaw środków niezbędnych 
do tego, by osoba pokrzywdzona odzyskała 
siły i uciekła swoim prześladowcom. 
Praktyczna realizacja takich środków 
powinna, w oparciu o indywidualną ocenę 
przeprowadzoną zgodnie z procedurami 
krajowymi, uwzględniać warunki i 
potrzeby danej osoby. Osobie takiej trzeba 
zapewnić wsparcie i pomoc, jak tylko 
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krajowymi, uwzględniać warunki i 
potrzeby danej osoby. Osobie takiej trzeba 
zapewnić wsparcie i pomoc, jak tylko 
pojawią się oznaki, że mogła ona paść 
ofiarą handlu ludźmi, niezależnie od tego, 
czy godzi się ona występować w roli 
świadka. Pomoc powinna być udzielana 
bezwarunkowo, przynajmniej do czasu, 
gdy właściwe organy podejmą ostateczną 
decyzję w odniesieniu do okresu do 
namysłu i dokumentu pobytowego, lub w 
inny sposób uznają daną osobą za ofiarę 
handlu ludźmi. Jeżeli po zakończeniu 
procesu identyfikacji lub upływie okresu 
do namysłu zostanie przyjęte, że dana 
osoba nie kwalifikuje się do uzyskania 
dokumentu pobytowego ani nie ma innej 
podstawy do legalnego pobytu w danym 
państwie członkowskim, państwo to nie 
jest zobowiązanego do dalszego 
pomagania tej osobie i wspierania jej na 
podstawie niniejszej dyrektywy. W razie 
potrzeby należy w dalszym ciągu udzielać 
wsparcia i pomocy przez odpowiedni okres 
po zakończeniu postępowania karnego, np. 
gdy trwa leczenie poważnych fizycznych 
lub psychologicznych skutków 
przestępstwa, lub też jeżeli ofierze grozi 
niebezpieczeństwo z powodu zeznań 
złożonych w postępowaniu karnym.

pojawią się oznaki, że mogła ona paść 
ofiarą handlu ludźmi, niezależnie od tego, 
czy godzi się ona występować w roli 
świadka. Pomoc powinna być udzielana 
bezwarunkowo, przynajmniej do czasu, 
gdy właściwe organy podejmą ostateczną 
decyzję w odniesieniu do okresu do 
namysłu i dokumentu pobytowego, lub w 
inny sposób uznają daną osobą za ofiarę 
handlu ludźmi. Jeżeli po zakończeniu 
procesu identyfikacji lub upływie okresu 
do namysłu zostanie przyjęte, że dana 
osoba nie kwalifikuje się do uzyskania 
dokumentu pobytowego ani nie ma innej 
podstawy do legalnego pobytu w danym 
państwie członkowskim, państwo to nie 
jest zobowiązanego do dalszego 
pomagania tej osobie i wspierania jej na 
podstawie niniejszej dyrektywy. W razie 
potrzeby należy w dalszym ciągu udzielać 
wsparcia i pomocy przez odpowiedni okres 
po zakończeniu postępowania karnego, np. 
gdy trwa leczenie poważnych fizycznych 
lub psychologicznych skutków 
przestępstwa, lub też jeżeli ofierze grozi 
niebezpieczeństwo z powodu zeznań 
złożonych w postępowaniu karnym.

Or. en

Uzasadnienie

Według sprawozdawców komisji opiniodawczej to sformułowanie powinno znaleźć się raczej 
w 12 niż w 11 punkcie preambuły.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Decyzja ramowa Rady 
2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r. 

(12) Decyzja ramowa Rady 
2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r. 
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w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu 
karnym ustanawia pakiet praw 
pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, 
w tym prawo do ochrony i kompensaty. 
Ofiary handlu ludźmi powinny dodatkowo 
otrzymać dostęp do doradztwa i zastępstwa 
prawnego, w tym w celu dochodzenia 
odszkodowania. Doradztwo prawne ma 
umożliwić ofiarom uzyskanie rozeznania w 
ich sytuacji oraz informacji o różnych 
dostępnych możliwościach. Doradztwo i 
zastępstwo prawne powinno być 
zapewniane bezpłatnie, przynajmniej 
wtedy, gdy ofiara nie posiada 
wystarczających zasobów finansowych, w 
trybie zgodnym z procedurami 
wewnętrznymi państwa członkowskiego. 
Trudno zakładać w szczególności, że 
dzieci będące ofiarami handlu ludźmi będą 
posiadać takie zasoby, dlatego doradztwo i 
zastępstwo prawne byłyby dla nich w 
praktyce bezpłatne. W dodatku, na 
podstawie indywidualnej oceny ryzyka 
przeprowadzonej zgodnie z procedurami 
krajowymi, ofiary należy chronić przed 
zemstą, zastraszaniem oraz ryzykiem 
ponownego włączenia w obieg handlu.

w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu 
karnym ustanawia pakiet praw 
pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, 
w tym prawo do ochrony i kompensaty. 
Ofiary handlu ludźmi powinny móc 
skutecznie wykonywać przysługujące im 
prawa. Ponadto ofiary handlu ludźmi 
powinny dodatkowo otrzymać dostęp do 
doradztwa i zastępstwa prawnego, w tym w 
celu dochodzenia odszkodowania. 
Doradztwo prawne ma umożliwić ofiarom 
uzyskanie rozeznania w ich sytuacji oraz 
informacji o różnych dostępnych 
możliwościach. Doradztwo i zastępstwo 
prawne powinno być zapewniane 
bezpłatnie, przynajmniej wtedy, gdy ofiara 
nie posiada wystarczających zasobów 
finansowych, w trybie zgodnym z 
procedurami wewnętrznymi państwa 
członkowskiego. Trudno zakładać w 
szczególności, że dzieci będące ofiarami 
handlu ludźmi będą posiadać takie zasoby, 
dlatego doradztwo i zastępstwo prawne 
byłyby dla nich w praktyce bezpłatne. W 
dodatku, na podstawie indywidualnej 
oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z 
procedurami krajowymi, ofiary należy 
chronić przed zemstą, zastraszaniem oraz 
ryzykiem ponownego włączenia w obieg 
handlu.

Or. en

Uzasadnienie

Według sprawozdawców komisji opiniodawczej to sformułowanie powinno znaleźć się raczej 
w 12 niż w 11 punkcie preambuły.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Państwa członkowskie powinny 
dodatkowo zagwarantować dzieciom 

(14) Państwa członkowskie powinny 
dodatkowo zagwarantować dzieciom 
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będącym ofiarami handlu ludźmi, obok 
środków dostępnych wszystkim ofiarom 
tego procederu, szczególną pomoc, 
wsparcie i środki ochronne. Środki te 
powinny być zapewnione w sposób 
najlepiej zabezpieczający interesy dziecka i 
zgodnie z Konwencją o prawach dziecka 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
Jeżeli nie ma pewności co do wieku osoby 
będącej ofiarą handlu, a istnieją powody by 
sądzić, że ma ona mniej niż 18 lat, należy 
założyć, że jest ona dzieckiem i udzielić jej 
niezwłocznie pomocy, wsparcia i ochrony.
Środki wspierania i pomocy udzielane 
dzieciom będącym ofiarom handlu ludźmi 
powinny koncentrować się na ich fizycznej 
i psychospołecznej rehabilitacji oraz 
znalezieniu dla nich trwałego rozwiązania. 
Dzieci te należy jak najszybciej przywrócić 
społeczeństwu, dlatego środki te muszą 
obejmować prawo dostępu do kształcenia. 
Biorąc pod uwagę szczególną wrażliwość 
dzieci będących ofiarami handlu, należy 
zapewnić dodatkowe środki ochronne 
podczas przesłuchań stanowiących element 
dochodzenia i postępowania karnego. 

będącym ofiarami handlu ludźmi, obok 
środków dostępnych wszystkim ofiarom 
tego procederu, szczególną pomoc, 
wsparcie i środki ochronne. Środki te 
muszą być zapewnione w sposób najlepiej 
zabezpieczający interesy dziecka i zgodnie 
z Konwencją o prawach dziecka 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
Jeżeli nie ma pewności co do wieku osoby 
będącej ofiarą handlu, a istnieją powody by 
sądzić, że ma ona mniej niż 18 lat, należy 
założyć, że jest ona dzieckiem i udzielić jej 
niezwłocznie pomocy, wsparcia i ochrony.
Środki wspierania i pomocy udzielane 
dzieciom będącym ofiarom handlu ludźmi 
powinny koncentrować się na ich fizycznej 
i psychospołecznej rehabilitacji oraz 
znalezieniu dla nich trwałego rozwiązania. 
Dzieci te należy jak najszybciej przywrócić 
społeczeństwu, dlatego środki te muszą 
obejmować prawo dostępu do kształcenia. 
Biorąc pod uwagę szczególną wrażliwość 
dzieci będących ofiarami handlu, należy 
zapewnić dodatkowe środki ochronne 
podczas przesłuchań stanowiących element 
dochodzenia i postępowania karnego. 

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu umocnienie pozycji dziecka.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy 
powinno się należycie uwzględnić plan 
działania Komisji w zakresie małoletnich 
bez opieki (2010-2014)(COM(2010)0213).

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu przyjęcie na szczeblu UE spójnych strategii politycznych w zakresie 
polityki dotyczącej dzieci.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) Seksualne wykorzystywanie dzieci 
powinno być zdefiniowane zgodnie z 
dyrektywą 2010/…/UE [dotyczącą 
zwalczania seksualnego wykorzystywania 
dzieci i pornografii dziecięcej, uchylającą 
decyzję ramową 2004/68/WSiSW].

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu przyjęcie na szczeblu UE spójnych strategii politycznych w zakresie 
polityki dotyczącej dzieci.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić lub udoskonalić strategie na 
rzecz zapobiegania handlowi ludźmi, w 
tym środki mające na celu osłabienie 
popytu prowadzącego do jakichkolwiek 
form wykorzystywania oraz prowadzić 
badania, rozpowszechniać informacje, 
podnosić świadomość i kształcić, 
zmniejszając tym samym ryzyko, że ludzie 
będą stawać się ofiarami handlu.. 
Realizując takie inicjatywy, państwa 
członkowskie powinny przyjąć podejście 
uwzględniające kwestie związane z płcią i 
prawa dziecka. Każdy urzędnik, który 

(15) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić lub udoskonalić strategie na 
rzecz zapobiegania handlowi ludźmi, w 
tym środki mające na celu osłabienie 
popytu prowadzącego do jakichkolwiek 
form wykorzystywania oraz prowadzić 
badania, w tym badania nad nowymi 
formami handlu ludźmi, rozpowszechniać 
informacje, harmonizować zbieranie 
danych, podnosić świadomość i kształcić, 
zmniejszając tym samym ryzyko, że ludzie 
będą stawać się ofiarami handlu. 
Realizując takie inicjatywy, państwa 
członkowskie powinny przyjąć podejście 
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przypuszczalnie będzie miał kontakt z 
ofiarami lub potencjalnymi ofiarami 
handlu ludźmi powinien zostać 
odpowiednio wyszkolony, by umiał 
identyfikować takie ofiary i postępować z 
nimi. Ten obowiązek szkolenia dotyczyłby 
w szczególności funkcjonariuszy policji i 
straży granicznej, inspektorów pracy, 
personelu służby zdrowia oraz 
pracowników konsularnych; może jednak, 
w zależności od lokalnych uwarunkowań, 
dotyczyć również innych grup urzędników 
publicznych, którzy przypuszczalnie 
zetkną się z ofiarami handlu w swojej 
pracy. 

uwzględniające kwestie związane z płcią i 
prawa dziecka. Każdy urzędnik, który 
przypuszczalnie będzie miał kontakt z 
ofiarami lub potencjalnymi ofiarami 
handlu ludźmi powinien zostać 
odpowiednio wyszkolony, by umiał
identyfikować takie ofiary i postępować z 
nimi. Ten obowiązek szkolenia dotyczyłby 
w szczególności funkcjonariuszy policji i 
straży granicznej, inspektorów pracy, 
personelu służby zdrowia oraz 
pracowników konsularnych; może jednak, 
w zależności od lokalnych uwarunkowań, 
dotyczyć również innych grup urzędników 
publicznych, którzy przypuszczalnie 
zetkną się z ofiarami handlu w swojej 
pracy. 

Or. en

Uzasadnienie

Kluczowe znaczenie ma jak największa świadomość o danym zjawisku, w związku z czym 
niezwykle ważne jest zharmonizowane zbieranie danych.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Urzędnicy, który przypuszczalnie 
będą mieli kontakt z ofiarami lub 
potencjalnymi ofiarami handlu ludźmi 
powinni zostać odpowiednio wyszkoleni w 
celu identyfikowania takich ofiar i 
postępowania z nimi. Ten obowiązek 
szkolenia powinien w szczególności 
dotyczyć funkcjonariuszy policji i straży 
granicznej, sędziów i pracowników 
wymiaru sprawiedliwości, inspektorów 
pracy, pracowników socjalnych, osób 
zajmujących się opieką nad dziećmi i 
personelu służby zdrowia oraz 
pracowników konsularnych; może jednak, 
w zależności od uwarunkowań lokalnych, 
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dotyczyć również innych grup urzędników 
publicznych, którzy przypuszczalnie 
zetkną się z ofiarami handlu ludźmi w 
swojej pracy. Funkcjonariusze organów 
ścigania i oskarżyciele również powinni 
przejść odpowiednie szkolenie w celu 
zacieśnienia międzynarodowej współpracy 
organów ścigania i organów wymiaru 
sprawiedliwości.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zintensyfikować szkolenie, zwłaszcza gdy w grę wchodzą tak pokrzywdzone osoby.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Mechanizmy inspekcji i 
egzekwowania odnoszące się do prawa 
pracy powinny zostać wzmocnione we 
wszystkich państwach członkowskich. 
Państwa członkowskie powinny upewnić 
się, że posiadają konieczne ramy prawne i 
że dysponują stosownymi mechanizmami, 
możliwościami szkolenia i odpowiednimi 
zasobami technicznymi, które pomogą im 
w wypełnianiu zobowiązań prawnych 
przez przekazanie urzędnikom z organów 
kontrolnych odpowiedzialności, w bliskiej 
współpracy ze związkami zawodowymi, a 
także informacji oraz zapewnienie im 
szkoleń uświadamiających w celu 
umożliwienia im rozpoznawania ofiar 
handlu ludźmi wykorzystywanych do 
pracy. Państwa członkowskie powinny 
nasilić współpracę i koordynację na 
szczeblu UE w tej dziedzinie, w tym 
współpracę z Europejskim Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym i Europejską 
Konfederacją Związków Zawodowych; 
Rada powinna również rozważyć 
połączenie w sieć krajowych organów 
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inspekcji pracy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta odnosi się do rosnącego zjawiska handlu do celów wyzysku w pracy.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15c) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić lepsze systemy monitorowania 
działalności biur pośrednictwa pracy i 
agencji rekrutujących pracowników 
sezonowych;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta odnosi się do rosnącego zjawiska handlu do celów wyzysku w pracy.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić krajowe systemy 
monitorowania, takie jak sprawozdawcy 
krajowi lub równoważne mechanizmy, w 
sposób jaki uznają za właściwy, zgodnie z 
ich wewnętrzną organizacją i 
uwzględniając potrzebę posiadania 
minimalnej struktury o określonych 
zadaniach, które obejmują: ocenę tendencji 
w zakresie handlu ludźmi, rezultatów 
działań podjętych w celu zwalczania tego 
procederu oraz składanie regularnych 
sprawozdań właściwym organom 

(17) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić krajowe systemy 
monitorowania, takie jak niezależni 
sprawozdawcy krajowi lub równoważne 
mechanizmy, w sposób jaki uznają za 
właściwy, zgodnie z ich wewnętrzną 
organizacją i uwzględniając potrzebę 
posiadania minimalnej struktury o 
określonych zadaniach, które obejmują: 
ocenę tendencji w zakresie handlu ludźmi, 
rezultatów działań podjętych w celu 
zwalczania tego procederu oraz składanie 
regularnych sprawozdań właściwym 
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krajowym. organom krajowym i koordynatorowi UE 
ds. zwalczania handlu ludźmi.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowy system monitorowania powinien być niezależny i przekazywać informacje między 
innymi koordynatorowi UE ds. zwalczania handlu ludźmi.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Unia Europejska ustanawia, pod 
nadzorem komisarza ds. wewnętrznych, 
koordynatora UE ds. zwalczania handlu 
ludźmi w celu koordynowania działań i 
polityki Unii w tej dziediznie, w tym 
działalności sieci sprawozdawców 
krajowych, który będzie składał 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i parlamentom państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Koordynacja na szczeblu UE ma kluczowe znaczenie dla zwalczania handlu ludźmi.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wyzysk obejmuje, co najmniej, 
wyzyskiwanie prostytucji innych osób lub 
inne formy wykorzystywania seksualnego, 
przymusową pracę lub służbę, 
niewolnictwo lub praktyki podobne do 
niewolnictwa, zniewolenie, wyzyskiwanie 

3. Wykorzystanie obejmuje, co najmniej, 
wykorzystywanie prostytucji innych osób, 
lub inne formy wykorzystywania 
seksualnego, przymusową pracę lub 
przymusowe usługi, w tym żebractwo oraz 
wykorzystywanie osoby zaleznej do 
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działalności przestępczej lub pobranie 
organów. 

żebrania, niewolnictwo lub praktyki 
podobne niewolnictwu, zniewolenie, 
czerpanie korzyści z niezgodnych z 
prawem działań albo usunięcie organów.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta precyzuje definicję żebractwa.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwo, o którym mowa w art. 2, 
podlegało karze, której górna granica 
wynosi co najmniej pięć lat pozbawienia 
wolności. 

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwo, o którym mowa w art. 2, 
podlegało karze, której górna granica 
wynosi co najmniej sześć lat pozbawienia 
wolności. 

Or. en

Uzasadnienie

Zdaniem sprawozdawcy w obliczu powagi przestępstwa kary powinny być zaostrzone.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwo, o którym mowa w art. 2, 
podlegało karze, której górna granica 
wynosi co najmniej dziesięć lat 
pozbawienia wolności, jeżeli przestępstwo 
popełniono w dowolnej z następujących 
okoliczności: 

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do dopilnowania, by 
przestępstwo, o którym mowa w art. 2, 
zagrożone było sankcją, której górna 
granica wynosi co najmniej dwanaście lat 
pozbawienia wolności, jeżeli przestępstwo 
popełniono w którejkolwiek z 
następujących okoliczności: 
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Or. en

Uzasadnienie

Zdaniem sprawozdawcy w obliczu powagi przestępstwa kary powinny być zaostrzone.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przestępstwo zostało popełnione 
przeciwko ofierze uznawanej za 
szczególnie bezbronną, co, w kontekście 
niniejszej dyrektywy, obejmuje co 
najmniej dzieci oraz dorosłych, których 
szczególna bezbronność wynika z ciąży, 
warunków zdrowotnych lub
niepełnosprawności;

b) przestępstwo zostało popełnione 
przeciwko ofierze uznawanej za 
szczególnie bezbronną, co, w kontekście 
niniejszej dyrektywy, obejmuje co 
najmniej dzieci oraz dorosłych, których 
szczególna bezbronność wynika z płci, 
ciąży, warunków zdrowotnych,
niepełnosprawności lub jeżeli osoba 
pokrzywdzona była ofiarą tortur, gwałtu 
lub innych poważnych form przemocy 
psychologicznej, fizycznej lub seksualnej. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta uścisla pojęcie osoby bezbronnej.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. państwa członkowskie podejmują 
konieczne środki w celu 
zagwarantowania, że dochody i zyski z 
przestępstw, o których mowa w niniejszej 
dyrektywie, są przejmowane i 
konfiskowane.

Or. en
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Uzasadnienie

Handlarze działają z powodu ogromnych zysków, jakie mogą osiągnąć z handlu. W związku z 
tym dochody i zyski muszą być przejmowane i konfiskowane, a potem wykorzystywane do 
zwalczania handlu ludźmi oraz wspierania i ochrony ofiar.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. państwa członkowskie podejmują 
konieczne środki w celu 
zagwarantowania, że dochody i zyski 
przejęte i skonfiskowane na mocy 
niniejszej dyrektywy są wykorzystywane
do wspierania pomocy ofiarom i ich 
ochrony, w tym rekompensaty dla ofiar.

Or. en

Uzasadnienie

Handlarze działają z powodu ogromnych zysków, jakie mogą osiągnąć z handlu ludźmi. W 
związku z tym dochody i zyski muszą być przejmowane i konfiskowane, a potem 
wykorzystywane do wspierania i ochrony ofiar.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. państwa członkowskie podejmują 
konieczne środki w celu 
zagwarantowania, że dochody i zyski z 
przestępstw, o których mowa w niniejszej 
dyrektywie, są przejmowane i 
konfiskowane.

Or. en
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Uzasadnienie

Handlarze działają z powodu ogromnych zysków, jakie mogą osiągnąć z handlu ludźmi. W 
związku z tym dochody i zyski muszą być przejmowane i konfiskowane, a potem 
wykorzystywane do zwalczania handlu ludźmi oraz wspierania i ochrony ofiar.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. państwa członkowskie podejmują 
konieczne środki w celu 
zagwarantowania, że dochody i zyski 
przejęte i skonfiskowane na mocy 
niniejszej dyrektywy są wykorzystywane 
do wspierania pomocy ofiarom i ich 
ochrony, w tym rekompensaty dla ofiar.

Or. en

Uzasadnienie

Handlarze działają z powodu ogromnych zysków, jakie mogą osiągnąć z handlu ludźmi. W 
związku z tym dochody i zyski muszą być przejmowane i konfiskowane, a potem 
wykorzystywane do wspierania i ochrony ofiar.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, zgodnie z 
podstawowymi zasadami swoich systemów 
prawnych, przewidują możliwość 
nieścigania lub nienakładania kar na ofiar
handlu ludźmi za ich udział w działalności 
przestępczej, do której zostali zmuszeni w 
bezpośredniej konsekwencji stania się 
ofiarą czynów, o których mowa w art. 2.

Państwa członkowskie nie ścigają ani nie 
nakładają kar na ofiary handlu ludźmi za 
ich udział w przestępstwach podlegających 
krajowym przepisom dotyczącym 
prostytucji lub imigracji i/lub ich udział w 
innej niezgodnej z prawem działalności, 
do której zostali zmuszeni w bezpośredniej 
konsekwencji stania się ofiarą czynów, o 
których mowa w art. 2. Zgodnie z prawem 
krajowym państwa członkowskie 
podejmują konieczne środki 
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umożliwiające ściganie przestępstw 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie po 
osiągnięciu przez ofiarę pełnoletności.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu umocnienie pozycji ofiary.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. państwa członkowskie podejmują 
konieczne środki w celu 
zagwarantowania, że jak najwcześniej są 
zebrane i zabezpieczone dowody w postaci 
np. zapisów wideo zeznań ofiar;

Or. en

Uzasadnienie

Dowód często jest oparty na zeznaniach ofiary. Celem postafienia handlarzy przed sądem 
dowody powinny byc jak najwcześniej zabezpieczone, a jednocześnie powinno się chronić 
ofiarę.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie może 
zdecydować, że nie będzie stosowało norm 
jurysdykcyjnych określonych w ust. 1 lit. 
c) i d) lub będzie je stosowało tylko w 
szczególnych przypadkach lub 
okolicznościach, jeżeli przestępstwo 
zostało popełnione poza jego terytorium. 

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę globalizację tego zjawiska, powinno się zwiększyć eksterytorialność.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie informują 
odpowiednio Komisję w przypadku, gdy 
podejmą decyzję o stosowaniu ust. 2, 
wskazując w stosownych przypadkach 
szczególne przypadki lub okoliczności, do 
których decyzja ta ma zastosowanie. 

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z poprzedniej poprawki.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
pokrzywdzonym udzielono wsparcia i 
pomocy przed rozpoczęciem postępowania 
karnego, w trakcie tego postępowania i po 
jego zakończeniu, aby umożliwić im 
skorzystanie z praw określonych w decyzji 
ramowej 2001/220/WSiSW z dnia 15 
marca 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w 
postępowaniu karnym oraz w niniejszej 
dyrektywie. 

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
wszystkim ofiarom handlu udzielono,
przez stosowny czas i niezależnie od ich 
statusu migracyjnego, wsparcia i pomocy 
przed rozpoczęciem postępowania 
karnego, w trakcie tego postępowania i po 
jego zakończeniu, aby umożliwić im 
skorzystanie z praw określonych w decyzji 
ramowej 2001/220/WSiSW z dnia 15 
marca 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w 
postępowaniu karnym oraz w niniejszej 
dyrektywie. 
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Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka ma na celu jak największą ochronę ofiar.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
udzielenie wsparcia i pomocy 
pokrzywdzonemu nie było zależne od jego 
gotowości do występowania w roli 
świadka. 

3. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
udzielenie wsparcia i pomocy 
pokrzywdzonemu nie było zależne od jego 
gotowości do współpracy podczas 
śledztwa, postępowania karnego i procesu. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu rozszerzenie ochrony ofiar.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. państwa członkowskie podejmują 
konieczne środki w celu stworzenia 
mechanizmu ukierunkowanej pomocy dla 
osób potrzebujących ochrony 
międzynarodowej zgodnie z art. 9 oraz art. 
15 dyrektywy Rady 2004/83/WE z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych 
norm dla kwalifikacji i statusu obywateli 
państw trzecich lub bezpaństwowców jako 
uchodźców lub jako osoby, które z innych 
względów potrzebują międzynarodowej 
ochrony oraz zawartości przyznawanej 
ochrony1; państwa członkowskie 
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zapewniają także współpracę między 
organami ścigania i krajowymi organami 
ds. azylu.
______________
1 Dz.U. L 304 z 30.9.2004, s. 12.

Or. en

Uzasadnienie

Ta porawka zwiększa spójność z polityką azylową.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. państwa członkowskie podejmują 
konieczne środki w celu zapewnienia 
ochrony, pomocy i wsparcia, żeby 
zaspokoić specyficzne potrzeby osób 
szczególnie pokrzywdzonych, o których 
mowa w art. 4 ust. 2 lit. b);

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu rozszerzenie ochrony, pomocy i wsparcia dla ofiar.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom handlu ludźmi dostęp do 
bezpłatnego doradztwa i zastępstwa 
prawnego, w tym w celu dochodzenia 
odszkodowania. Zastępstwo prawne jest 
bezpłatne, jeżeli ofiara nie posiada 
wystarczających zasobów finansowych. 

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom handlu ludźmi dostęp do 
bezpłatnego doradztwa i zastępstwa 
prawnego, w tym w celu dochodzenia 
odszkodowania, natychmiast po uznaniu 
danej osoby za ofiarę handlu ludźmi. 
Zastępstwo prawne jest bezpłatne, jeżeli 
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Niniejszy ustęp pozostaje bez uszczerbku 
dla stosowania art. 14 ust. 2, jeśli 
pokrzywdzonym jest dziecko. 

ofiara nie posiada wystarczających 
zasobów finansowych. Niniejszy ustęp 
pozostaje bez uszczerbku dla stosowania 
art. 14 ust. 2, jeśli pokrzywdzonym jest 
dziecko. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu rozszerzenie ochrony, pomocy i wsparcia dla ofiar.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla prawa do obrony, 
państwa członkowskie dopuszczają by, w 
odpowiednich przypadkach i jeżeli jest to 
zgodne z podstawowymi zasadami ich 
sytemu prawnego, tożsamość ofiary handlu 
ludźmi występującej w roli świadka nie 
była ujawniania.

3. Bez uszczerbku dla prawa do obrony, 
państwa członkowskie podejmują wszelkie 
środki w celu zapewnienia jak największej 
ochrony ofiary handlu ludźmi 
występującej w roli świadka, łącznie z 
wykorzystaniem wideokonferencji.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zrównoważenie ochrony ofiar z prawami podejrzanych.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dzieciom będącym ofiarami handlu 
ludźmi udziela się pomocy, wsparcia i 
ochrony, mając na względzie najlepsze 
zabezpieczenie ich interesów.

1. Dzieciom będącym ofiarami handlu 
ludźmi udziela się pomocy, wsparcia i 
ochrony. Przy stosowaniu niniejszej 
dyrektywy naczelnym celem jest 
zabezpieczenie najlepszych interesów 
dziecka.
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Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest nadanie priorytetu najlepszym interesom dziecka.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomoc i wsparcie dla dzieci będących 
ofiarami handlu ludźmi

Pomoc i wsparcie dla pokrzywdzonych
dzieci

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
konkretne działania podjęte w celu 
udzielenia pomocy i wsparcia dzieciom 
będącym ofiarami handlu ludźmi, w 
perspektywie krótko- i długoterminowej, w 
celu ich fizycznej i psychospołecznej 
rehabilitacji, podejmowane były po 
przeprowadzeniu indywidualnej oceny 
szczególnych okoliczności każdego 
pokrzywdzonego dziecka, przy należytym 
uwzględnieniu jego opinii, potrzeb i trosk.

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
konkretne działania podjęte w celu 
udzielenia ochrony, pomocy i wsparcia 
dzieciom będącym ofiarami handlu ludźmi, 
w perspektywie krótko- i długoterminowej, 
w celu ich fizycznej i psychospołecznej 
rehabilitacji, podejmowane były po 
przeprowadzeniu indywidualnej oceny 
szczególnych okoliczności każdego 
pokrzywdzonego dziecka, przy należytym 
uwzględnieniu jego opinii, potrzeb i trosk
w celu znalezienia trwałego rozwiązania z 
myślą o dziecku. Państwa członkowskie 
wyznaczają obrońcę i prawnego 
przedstawiciela dziecka, które padło ofiarą 
handlu ludźmi, w momencie uznania go 
za ofiarę takiego handlu przez władze.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest umocnienie pozycji dziecka.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku nieobecności rodziny na 
terytorium państwa członkowskiego to 
ostatnie zapewnia dziecku pomoc w 
powrocie i połączeniu z rodziną lub w 
dołączeniu do jego rodziny w innym 
państwie członkowskim lub państwie 
trzecim, jeżeli taki jest najlepszy interes 
dziecka; jeżeli żaden z tych wariantów nie 
jest możliwy albo też w najlepszym 
interesie dziecka państwo członkowskie 
znajduje trwałe rozwiązanie z myślą o 
najlepszym interesie dziecka, łącznie z 
odesłaniem do właściwych krajowych 
organów ds. azylu dla dzieci będących 
ofiarami handlu ludźmi, które potrzebują 
międzynarodowej ochrony.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest umocnienie pozycji dziecka.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
podczas dochodzenia i postępowania 
karnego organy sądowe wyznaczyły 
specjalnego przedstawiciela dla dziecka 
będącego ofiarą handlu ludźmi, jeżeli, z 

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
podczas dochodzenia i postępowania 
karnego organy sądowe wyznaczyły 
obrońcę i prawnego przedstawiciela dla 
dziecka będącego ofiarą handlu ludźmi.
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mocy prawa krajowego, osoby, którym 
przysługuje odpowiedzialność 
rodzicielska, nie mogą reprezentować 
dziecka ze względu na konflikt interesów 
między nimi a danym dzieckiem, lub jeżeli 
dziecko nie ma opieki albo jest odłączone 
od rodziny.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest umocnienie pozycji dziecka.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do ograniczenia popytu 
sprzyjającego wszelkim formom wyzysku 
związanym z handlem ludźmi. 

1. Państwa członkowskie podejmują 
środki, takie jak edukacja i szkolenie, 
zwłaszcza z perspektywy płci, niezbędne do 
ograniczenia popytu sprzyjającego 
wszelkim formom wyzysku związanym z 
handlem ludźmi. 

Or. en

Uzasadnienie

Edukacja i szkolenie mogą odegrac stosowną rolę w zniechęcaniu do popytu na 
usługi„oferowane” przez ludzi będących ofiarami handlu ludźmi.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują, w 
odpowiednich przypadkach we współpracy 
z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, odpowiednie działania, 
takie jak kampanie informacyjne i 

2. Państwa członkowskie podejmują, w 
odpowiednich przypadkach we współpracy 
z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, odpowiednie działania, w 
tym przez Internet,, takie jak kampanie 
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uświadamiające, programy badawcze i 
edukacyjne służące podniesieniu 
świadomości i ograniczeniu ryzyka, że 
ludzie – a w szczególności dzieci – będą 
padać ofiarą handlu ludźmi.. 

informacyjne i uświadamiające, programy 
badawcze i edukacyjne służące 
podniesieniu świadomości i ograniczeniu 
ryzyka, że ludzie – a w szczególności 
dzieci – będą padać ofiarą handlu ludźmi, 
przy czym działania w pełni uwzględniają 
perspektywę płci. 

Or. en

Uzasadnienie

Handlarze coraz częściej korzystają z Internetu i niniejsza dyrektywa nie może tego nie 
uwzględnić.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wspierają 
regularne szkolenia dla urzędników, którzy 
przypuszczalnie będą mieć kontakt z 
ofiarami i potencjalnymi ofiarami, w tym 
funkcjonariuszy policji działających na 
pierwszej linii, strażników granicznych, 
inspektorów pracy, personelu opieki 
zdrowotnej i personelu konsularnego; 
szolenia te mają umożliwić im 
identyfikację ofiar i potencjalnych ofiar 
handlu ludźmi oraz właściwe postępowanie 
z nimi. 

3. Państwa członkowskie wspierają 
regularne szkolenia, zwłaszcza z 
perspektywy płci, dla urzędników, którzy 
przypuszczalnie będą mieć kontakt z 
ofiarami i potencjalnymi ofiarami, w tym 
funkcjonariuszy policji działających na 
pierwszej linii, strażników granicznych, 
inspektorów pracy, sędziów i pracowników 
wymiaru sprawiedliwości, personelu 
opieki społecznej, nad dzieckiem i 
zdrowotnej i personelu konsularnego; 
szolenia te mają umożliwić im 
identyfikację ofiar i potencjalnych ofiar 
handlu ludźmi oraz właściwe postępowanie 
z nimi, a także identyfikację wśród ofiar 
tych ludzi, którzy potrzebują 
międzynarodowej ochrony. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy zintensyfikować szkolenie, zwłaszcza gdy w grę wchodzą tak pokrzywdzone osoby.
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Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie analizują 
podjęcie środków podjęcie środków 
zmierzających do uznania za przestępstwo 
czynów polegających na korzystaniu z 
usług stanowiących formę wyzysku, o 
których mowa w art. 2, w świadomości, że 
dana osoba jest ofiarą przestępstwa, o 
którym mowa w art. 2. 

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
zmierzające do uznania za przestępstwo 
czynów polegających na korzystaniu z 
usług stanowiących formę wyzysku, o 
których mowa w art. 2, w świadomości, że 
dana osoba jest ofiarą przestępstwa, o 
którym mowa w art. 2, chyba że 
korzystanie z usług było spowodowane 
konkretnym zagrożeniem dla życia 
użytkowników lub względami 
humanitarnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Uznanie za przestępstwo korzystania z usług „oferowanych” przez ludzi będących ofiarami 
handlu ludźmi może zdecydowanie zapobiec handlowi ludźmi.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie uruchamiają 
nieodpłatną wielojęzyczną 
infolinię/telefon zaufania ze wspólnym 
europejskim numerem, aby zapewnić 
ofiarom pierwszą pomoc.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu rozszerzenie pomocy, wsparcia i ochrony dla ofiar.
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu ustanowienia 
sprawozdawców krajowych lub 
równoważnych mechanizmów. Zadania 
takich mechanizmów obejmują ocenę 
tendencji w obszarze handlu ludźmi, ocenę 
rezultatów działań służących zwalczaniu 
tego procederu oraz składanie sprawozdań 
właściwym organom krajowym. 

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu ustanowienia 
niezależnych sprawozdawców krajowych 
lub równoważnych mechanizmów. Zadania 
takich mechanizmów obejmują zbieranie 
porównywalnych danych statystycznych,
ocenę tendencji w obszarze handlu ludźmi
oraz ocenę mechanizmów ochrony i 
wsparcia, ocenę rezultatów działań 
służących zwalczaniu tego procederu oraz 
składanie sprawozdań przynajmniej raz do 
roku  właściwym organom krajowym, a 
także koordynatorowi UE ds. zwalczania 
handlu ludźmi.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest ulepszenie mechanizmu monitorująego i jego koordynacja z 
działaniami koordynatora UE ds. zwalczania handlu ludźmi.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Porównywalne dane statystyczne 
powinny zawierać przynajmniej dane 
dotyczące liczby osób będących ofiarami 
handlu ludźmi, ich płci, wieku, 
narodowości, a także rodzaju handlu, 
rodzaju usług, do jakich ofiary były 
wykorzystywane, liczby handlarzy 
zatrzymanych, ściganych i skazanych, a 
także mechanizmów przekazywania do 
krajowych organów ds. azylu.
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Or. en

Uzasadnienie

Posiadanie porównywalnych danych ma podstawowe znaczenie w opracowywaniu 
skutecznych strategii przeciwdziałania handlowi ludźmi.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Zebrane informacje są przekazywane 
koordynatorowi UE ds. zwalczania handlu 
ludźmi, Eurojustowi, Europolowi oraz 
Frontexowi. W oparciu o nie, a także o 
wszelkie inne dostępne informacje 
koordynator UE ds. zwalczania handlu 
ludźmi, we współpracy z Eurojustem, 
Europolem oraz Frontexem, sporządza 
roczne sprawozdanie w sprawie sytuacji w 
kwestii handlu ludźmi. Sprawozdanie jest 
przedstawiane Parlamentowi 
Europejskiemu, parlamentom państw 
członkowskich, Komisji Europejskiej oraz 
Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Monitorowanie powinno być skoordynowane między wszystkimi zaangażowanymi organami 
UE.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Parlament Europejski ma prawo 
wyznaczenia sprawozdawcy 
uprawnionego do brania udziału we 
wspólnych pracach sprawozdawców 
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krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski powinien być zaangażowany w mechanizm monitorujący.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16 a
Koordynator UE

Ramy prawne działalności koordynatora 
UE ds. zwalczania handlu ludźmi 
powinny zostać opracowane pod 
nadzorem komisarza do spraw 
wewnętrznych. Koordynator UE ds. 
zwalczania handlu ludźmi jest 
uprawniony do zapewnienia spójnego 
podejścia do problemu handlu ludźmi w 
państwach członkowskich oraz na 
szczeblu UE, koordynowania działań 
sprawozdawców krajowych, prowadzenia 
zharmonizowanego nadzoru; ustanawia 
się także obowiązek przedstawiania 
sprawozdań instytucjom europejskim.

Or. en

Uzasadnienie

Koordynator UE ds. zwalczania handlu ludźmi powinien działać na mocy jasnych ram 
prawnych.
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przesyłają 
Komisji wszystkie informacje odpowiednie 
do sporządzenia sprawozdania, o którym 
mowa w ust. 1. Informacje te obejmują 
szczegółowy opis środków zastosowanych 
na mocy art. 8 oraz art. 10 do 16, jak 
również opis przeprowadzonej analizy 
dotyczącej ewentualnych środków na mocy 
art. 15 ust. 4. 

2. Państwa członkowskie przesyłają 
Komisji oraz koordynatorowi UE ds. 
zwalczania handlu ludźmi wszystkie 
informacje potrzebne do sporządzenia 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1. 
Informacje te obejmują szczegółowy opis 
środków zastosowanych na mocy art. 8 
oraz art. 10 do 16, jak również opis 
przeprowadzonej analizy dotyczącej 
ewentualnych środków na mocy art. 15 ust. 
4.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z jego koordynującą rolą koordynator UE ds. zwalczania handlu ludźmi powinien 
być upoważniony do otrzymywania jak największej ilości informacji.
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UZASADNIENIE

Handel ludźmi stanowi współczesną formę niewolnictwa, poważne przestępstwo i rażące 
naruszenie podstawowych praw człowieka oraz sprowadza ludzi do stanu podległości za 
pomocą gróźb, przemocy i poniżania.

Handel ludźmi to również niezwykle dochodowy interes dla przestępczości zorganizowanej, z 
możliwościami dużego zysku i ograniczonym ryzykiem, i który może przybierać różne formy, 
wiążąc się np. z wykorzystywaniem seksualnym, pracą przymusową, nielegalnym handlem 
ludzkimi organami, żebractwem, w tym wykorzystywaniem osób niesamodzielnych do 
żebractwa, nielegalnymi adopcjami i wykorzystywaniem do prac domowych.

Zakres tego zjawiska jest imponujący, ale z pewnością niedokładnie znany.

Traktat lizboński wzmocnił działania UE w obszarze współpracy sądowej i policyjnej w 
sprawach karnych, w tym w zwalczaniu handlu ludźmi, a Parlament Europejski jako 
współprawodawca ma do odegrania istotną rolę. 

Traktat lizboński zawiera liczne odniesienia do walki z handlem ludźmi: art. 82 i 83 
wyznaczają podstawę prawną do ustanowienia minimalnych zasad dotyczących określania 
przestępstw i kar w przypadku procederu handlu ludźmi i seksualnego wykorzystywania 
kobiet i dzieci. Jednak należy również wziąć pod uwagę art. 79, który ustanawia podstawę 
prawną na mocy wspólnej polityki imigracyjnej, obejmując kwestię handlu ludźmi.

Ramy prawne UE dotyczące handlu ludźmi opierają się obecnie w głównej mierze na:

- decyzji ramowej Rady 2002/629/WSiSW z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie 
zwalczania handlu ludźmi, która ma na celu zapewnienie minimalnego stopnia 
harmonizacji ustawodawstw krajowych; 
- dyrektywie 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu 
pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu 
ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną imigrację, 
którzy współpracują z właściwymi organami.

Doświadczenie pokazało, że te ramy prawne nie są wystarczająco skuteczne i że UE musi 
zrobić więcej. W tym właśnie kontekście Komisja Europejska przedstawiła w 2009 r. wniosek 
w sprawie nowej decyzji ramowej. Z powodu wejścia w życie traktatu lizbońskiego, co 
zaskutkowało przerwaniem wszystkich toczących się procedur legislacyjnych, negocjacje w 
Radzie nie mogły doprowadzić do formalnego przyjęcia decyzji ramowej i Komisja 
Europejskazłożyła nowy wniosek w spraiwe dyrektywy dotyczącej apobiegania handlowi 
ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, uchylającej decyzję ramową 
2002/629/WSiSW (COM(2010)95 final). 

Parlament Europejski, jako organ współtworzący prawo, jest głęboko zaangażowany we 
współpracę z Komisją i Radą dotyczącą zaostrzania skutecznej polityki UE wymierzonej 
przeciw handlowi ludźmi.

W rezolucji przyjętej w dniu 10 lutego 2010 r. (P7_TA(2010)0018) Parlament Europejski 
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wyraził, między innymi, stanowisko, zgodnie z którym:

a) należy opracować działania na rzecz zwalczania handlu ludźmi w oparciu o 
holistyczne podejście skoncentrowane na prawach człowieka, które skupią się na 
zwalczaniu handlu ludźmi, zapobieganiu temu zjawisku i ochronie ofiar;
b) należy przyjąć podejście skoncentrowane na ofiarach, umożliwiające identyfikację 
wszelkich potencjalnych kategorii ofiar, skierowanie do nich pomocy oraz ich 
ochronę, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci i inne grupy ryzyka;

c) należy ustanowić urząd koordynatora UE ds. zwalczania handlu ludźmi w celu 
koordynowania działań i polityki Unii w tej dziediznie, w tym działalności sieci 
sprawozdawców krajowych, który będzie składał sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Stałemu Komitetowi Współpracy Operacyjnej w zakresie 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI);
d) należy zawrzeć w strategiach politycznych dotyczących zwalczania handlu ludźmi 
aspekty związane z kwestiami społecznymi i integracją społeczną, łącznie ze 
stosownymi programami i skutecznymi metodami rehabilitacji społecznej ofiar, w tym 
środki związane z rynkiem pracy i systemem ubezpieczeń społecznych;
e) należy przywiązywać należytą wagę do wymiaru stosunków zewnętrznych w 
odniesieniu do handlu ludźmi, a także do wymiaru polityki imigracyjnej, azylowej i 
reintegracyjnej;

f) należy prowadzić kampanie informacyjne i uświadamiające przez edukację i system 
szkolny w krajach pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia ludzi będących ofiarami 
handlu ludźmi.

Parlament Europejski jest zdania, że należy zaostrzyć kary nakładane na handlarzy w oparciu 
o wniosek z 2009 r., a także, że należy stosować konfiskatę aktywów.
Ponadto Parlament Europejski jest przekonay, że należy nadal rozwijać pomoc dla ofiar, 
zwłaszcza dzieci. W przypadku ofiar-dzieci naczelnym celem jest najlepszy interes dziecka.
Ponadto UE i państwa członowskie powinny robić więcej, żeby przeciwdziałać popytowi, 
prowadząc kampanie podnoszące świadomość, kształcenie, szkolenie itp., przy czym 
wszystkie te działania mają w pełni uwzględniać perspektywę płci. Państwa członkowskie 
uznają także świadome korzystanie z usług ofiar handlu ludźmi za przestępstwo. Ta 
penalizacja jest spójna z innymi strategiami UE, gdzie prawodawstwo już sankcjonuje 
pracodawców zatrudniających siłę roboczą pochodzącą z handlu ludźmi, i przyniesie 
zdecydowane slutki zapobiegawcze.

Aby uzyskać lepszy i precyzyjniejszy obraz tego zjawiska, konieczne jest zbieranie 
zharmonizowanych danych statystycznyc, które powinny zawierać przynajmniej dane 
dotyczące liczby osób będących ofiarami handlu ludźmi, ich płci, wieku, narodowości, a 
także rodzaju handlu, rodzaju usług, do jakich ofiary były wykorzystywane, liczby handlarzy 
zatrzymanych, ściganych i skazanych, a także mechanizmów odwoływania się do krajowych 
organów ds. azylu.

Urząd koordynatora UE ds. zwalczania handlu ludźmi powinien być ustanowiony w jasnych 
ramach prawnych.
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