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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pelo 
projecto de acto)

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à prevenção e luta 
contra o tráfico de seres humanos e à protecção das vítimas e que revoga a 
Decisão-Quadro 2002/629/JAI
(COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2010)0095),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º, o n.º 2 do artigo 82.º e o n.º 1 do artigo 83.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão 
apresentou a proposta ao Parlamento (C7-0087/2010),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia;

– Tendo em conta os pareceres fundamentados enviados ao seu Presidente por parlamentos 
nacionais sobre a observância, pelo projecto de acto, do princípio da subsidiariedade,

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos sobre a base jurídica 
proposta,

-    Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões,

– Tendo em conta os artigos 55.º e 37.º do seu Regimento,

– Tendo em conta as deliberações conjuntas da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça 
e dos Assuntos Internos e a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros, 
nos termos do artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A7-
0000/2010),

1. Aprova em primeira leitura a posição a seguir indicada;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos Parlamentos nacionais.
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Alteração 1

Proposta de directiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 82.º, n.º 2, e o 
artigo 83.º, n.º 1,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 79.º, nº 2, o artigo 
82.º, n.º 2, e o artigo 83.º, n.º 1,

Or. en

Justificação

O aditamento da referência ao artigo 79º é justificado pela necessidade de coerência com os 
Tratados.

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A presente directiva adopta uma 
abordagem integrada e global da luta 
contra o tráfico de seres humanos. Entre os 
principais objectivos da presente directiva, 
contam-se uma prevenção e repressão mais 
rigorosas e a protecção dos direitos das 
vítimas. As crianças são mais vulneráveis 
e, por esta razão, existe um maior risco de 
se tornarem vítimas do tráfico de seres 
humanos. Na aplicação das disposições da 
presente directiva, o interesse superior da 
criança deve constituir a principal 
consideração, em conformidade com a 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e com a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança.

(3) A presente directiva adopta uma 
abordagem integrada e global da luta 
contra o tráfico de seres humanos  e deve 
ser aplicada à luz da Directiva 
2004/81/CE do Conselho, de 29 de Abril 
de 2004, relativa ao título de residência 
concedido aos nacionais de países 
terceiros que sejam vítimas do tráfico de 
seres humanos ou objecto de uma acção 
de auxílio à imigração ilegal, e que 
cooperem com as autoridades 
competentes1 e da Directiva 2009/52/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de  
18 de Junho de 2009, que estabelece 
normas mínimas sobre sanções e medidas 
contra os empregadores de nacionais de 
países terceiros em situação irregular2.
Entre os principais objectivos da presente 
directiva, contam-se uma prevenção e 
repressão mais rigorosas e a protecção dos 
direitos das vítimas. As crianças são mais 
vulneráveis e, por esta razão, existe um 
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maior risco de se tornarem vítimas 
dotráfico de seres humanos. Na aplicação 
das disposições da presente directiva, o 
interesse superior da criança deve 
constituir a principal consideração, em 
conformidade com a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e com a 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança. Na aplicação da 
presente directiva há que prestar atenção 
à coerência com a Directiva 2010/.../UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
de... relativa à luta contra os abusos 
sexuais, a exploração sexual de crianças e 
a pornografia infantil, e que revoga a 
Decisão-Quadro 2004/68/JAI.
------------------------

1 JO L 261 de 6.8.2004, p. 19.
2 JO L 168, 30.6.2009, p. 24

Or. en

Justificação

A abordagem global da directiva deve resultar também na coerência com outros 
instrumentos jurídicos com ela relacionados.

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A presente directiva contitui parte 
de uma acção global contra o tráfico de 
seres humanos, o que inclui medidas que 
implicam países terceiros, conforme se 
declara no "Documento orientado para a 
acção com vista a reforçar a dimensão 
externa da UE em matéria de luta contra 
o tráfico de seres humanos; para uma 
acção da UE à escala mundial contra o 
tráfico de seres humanos"1.
¹ Conselho 6865/10

Or. en
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Justificação

A abordagem global da directiva deve também resultar em acções que impliquem países 
terceiros.

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A presente directiva não prejudica o 
princípio da não repulsão de acordo com 
a Convenção relativa ao estatuto dos 
refugiados de 28 de Julho de 1951 
(Convenção de Genebra).

Or. en

Justificação

A presente directiva não pode prejudicar as regras sobre política de asilo.

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de responder à evolução recente 
do fenómeno do tráfico de seres humanos, 
a presente directiva adopta um conceito 
mais amplo de tráfico de seres humanos do 
que a Decisão-Quadro 2002/629/JAI, 
passando a incluir novas formas de 
exploração. No contexto da presente 
directiva, a mendicidade forçada deve ser 
entendida como uma forma trabalho ou 
serviços forçados, tal como definidos na 
Convenção n.º 29 da OIT sobre o Trabalho 
Forçado ou Obrigatório, de 29 de Junho de 
1930. Por conseguinte, a exploração da 
mendicidade só é abrangida pelo âmbito da 
definição do tráfico de seres humanos 
quando estejam reunidos todos os 

(5) A fim de responder à evolução recente 
do fenómeno do tráfico de seres humanos, 
a presente directiva adopta um conceito 
mais amplo de tráfico de seres humanos do 
que a Decisão-Quadro 2002/629/JAI, 
passando a incluir novas formas de 
exploração. No contexto da presente 
directiva, a mendicidade forçada deve ser 
entendida como uma forma trabalho ou 
serviços forçados, tal como definidos na 
Convenção n.º 29 da OIT sobre o Trabalho 
Forçado ou Obrigatório, de 29 de Junho de 
1930. Por conseguinte, a exploração da 
mendicidade, incluindo a utilização de 
uma pessoa dependente para mendigar, só 
é abrangida pelo âmbito da definição do 
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elementos do trabalho ou serviços 
forçados. À luz da jurisprudência relevante, 
a validade do eventual consentimento dado 
à prestação desse serviço deve ser avaliada 
caso a caso. Contudo, quando está em 
causa uma criança, o eventual 
consentimento nunca deve ser considerado 
válido. A expressão «exploração das 
actividades criminosas» deve ser entendida 
como a exploração de uma pessoa com 
vista, nomeadamente, ao cometimento de 
pequenos furtos ou roubos e outras 
actividades semelhantes que sejam 
puníveis e lucrativas. A definição também 
abrange o tráfico de seres humanos para 
efeitos de remoção de órgãos, que pode 
estar ligado ao tráfico de órgãos e
constitui uma grave violação da dignidade 
humana e da integridade física.

tráfico de seres humanos quando estejam 
reunidos todos os elementos do trabalho ou 
serviços forçados. À luz da jurisprudência 
relevante, a validade do eventual 
consentimento dado à prestação desse 
serviço deve ser avaliada caso a caso.
Contudo, quando está em causa uma 
criança, o eventual consentimento nunca 
deve ser considerado válido. A expressão 
«exploração das actividades criminosas» 
deve ser entendida como a exploração de 
uma pessoa com vista, nomeadamente, ao 
cometimento de pequenos furtos ou roubos 
e outras actividades semelhantes que sejam 
puníveis e lucrativas. A definição também 
abrange o tráfico de seres humanos para 
efeitos de remoção de órgãos, que constitui 
uma grave violação da dignidade humana e 
da integridade física.

Or. en

Justificação

Esta alteração clarifica a definição de mendicidade.

Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O nível das sanções previstas na 
presente directiva reflecte a preocupação 
crescente que existe entre os 
Estados-Membros relativamente ao 
aumento do tráfico de seres humanos.
Tendo em conta a gravidade deste crime, a 
presente directiva tem como objectivo 
assegurar uma maior harmonização e um 
nível de sanções mais elevado na UE.
Quando o crime é cometido em certas 
circunstâncias, por exemplo, contra uma 
vítima particularmente vulnerável, a sanção 
deve ser agravada. No contexto da presente 
directiva, entre as pessoas particularmente 

(6) O nível das sanções previstas na 
presente directiva reflecte a preocupação 
crescente que existe entre os 
Estados-Membros relativamente ao 
aumento do tráfico de seres humanos.
Tendo em conta a gravidade deste crime, a 
presente directiva tem como objectivo 
assegurar uma maior harmonização e um 
nível de sanções mais elevado na UE.
Quando o crime é cometido em certas 
circunstâncias, por exemplo, contra uma 
vítima particularmente vulnerável, a sanção 
deve ser agravada. No contexto da presente 
directiva, entre as pessoas particularmente 
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vulneráveis devem incluir-se, pelo menos, 
todas as crianças e os adultos 
particularmente vulneráveis em razão de 
gravidez, condições de saúde ou
incapacidade no momento em que o crime 
foi cometido. Quando o crime for 
especialmente grave, por exemplo, quando 
puser em perigo a vida da vítima, envolver 
especial violência ou tiver causado à vítima 
danos particularmente graves, tal facto 
deve ser reflectido numa sanção 
especialmente severa. Quando no âmbito 
da presente directiva for feita referência à 
entrega, esta deve ser interpretada em 
conformidade com a Decisão-Quadro 
2002/584/JAI do Conselho, de 13 de Junho 
de 2002, relativa ao mandado de detenção 
europeu e aos processos de entrega entre os 
Estados-Membros.

vulneráveis devem incluir-se, pelo menos, 
todas as crianças e os adultos 
particularmente vulneráveis em razão do 
género, de gravidez, condições de saúde,
incapacidade ou se a vítima tiver sido 
sujeita a tortura, violação ou outras 
formas graves de violência psicológica, 
física ou sexual. Quando o crime for 
especialmente grave, por exemplo, quando 
puser em perigo a vida da vítima, envolver 
especial violência ou tiver causado à vítima 
danos particularmente graves, tal facto 
deve ser reflectido numa sanção 
especialmente severa. Quando no âmbito 
da presente directiva for feita referência à 
entrega, esta deve ser interpretada em 
conformidade com a Decisão-Quadro 
2002/584/JAI do Conselho, de 13 de Junho 
de 2002, relativa ao mandado de detenção 
europeu e aos processos de entrega entre os 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa alargar a noção de pessoa vulnerável.

Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para assegurar o sucesso da 
investigação e da acusação nos crimes de 
tráfico de seres humanos, a instauração dos 
processos não deve depender de queixa ou 
de acusação por parte da vítima. Deve ser 
possível instaurar os processos durante 
um período de tempo suficiente após a 
vítima ter atingido a maioridade. Os 
agentes das forças da ordem e os 
magistrados do Ministério Público devem 
beneficiar de formação adequada, 
nomeadamente com vista a aumentar a 

(8) Para assegurar o sucesso da 
investigação e da acusação nos crimes de 
tráfico de seres humanos, a instauração dos 
processos não deve depender de queixa ou 
de acusação por parte da vítima. A 
investigação deve ter devidamente em 
conta as tecnologias da informação e 
comunicação utilizadas para cometer a 
infracção e desenvolver instrumentos 
específicos para prevenir e combater o 
tráfico através do espaço cibernético. Os 
responsáveis pela investigação e punição 
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aplicação do direito internacional e a 
cooperação judiciária. Os responsáveis 
pela investigação e punição destes crimes
devem igualmente poder recorrer aos 
instrumentos de investigação utilizados nos 
casos de criminalidade organizada ou de 
crimes graves, tais como a intercepção das 
comunicações, a vigilância discreta, 
incluindo a vigilância electrónica, o acesso 
às contas bancárias e outras formas de 
investigação financeira.

devem igualmente poder recorrer aos 
instrumentos de investigação utilizados nos 
casos de criminalidade organizada ou de 
crimes graves, tais como a intercepção das 
comunicações, a vigilância discreta, 
incluindo a vigilância electrónica, o acesso 
às contas bancárias e outras formas de 
investigação financeira.

Or. en

Justificação

A Internet está a ser cada vez mais utilizada pelos traficantes e a presente directiva não pode 
ignorar esse facto.

Alteração 8

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) É necessário que as vítimas de tráfico 
de seres humanos possam exercer 
efectivamente os seus direitos. Por 
conseguinte, devem dispor de assistência e 
apoio antes, durante e, por um período 
adequado, após o processo penal. Para que 
a assistência e o apoio sejam eficazes, é 
necessário que sejam prestados numa base 
informada e consensual, garantindo o 
acordo da vítima, por exemplo, 
relativamente ao rastreio de doenças ou a 
outras medidas de apoio essenciais. A 
prestação de assistência e apoio deve 
incluir, pelo menos, um conjunto mínimo 
de medidas necessárias para que a vítima 
possa recuperar e escapar aos traficantes. A 
aplicação prática destas medidas, com base 
numa avaliação individual efectuada 
segundo os procedimentos nacionais, deve 
ter em conta as condições e necessidades 
da pessoa em causa. Deve ser prestada 

(11) Por conseguinte, devem dispor de 
assistência e apoio antes, durante e, por um 
período adequado, após o processo penal.
Para que a assistência e o apoio sejam 
eficazes, é necessário que sejam prestados 
numa base informada e consensual, 
garantindo o acordo da vítima, por 
exemplo, relativamente ao rastreio de 
doenças ou a outras medidas de apoio 
essenciais. A prestação de assistência e 
apoio deve incluir, pelo menos, um 
conjunto mínimo de medidas necessárias 
para que a vítima possa recuperar e escapar 
aos traficantes. A aplicação prática destas 
medidas, com base numa avaliação 
individual efectuada segundo os 
procedimentos nacionais, deve ter em 
conta as condições e necessidades da 
pessoa em causa. Deve ser prestada 
assistência e apoio às pessoas logo que haja 
indicação de que podem ter sido vítimas de 
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assistência e apoio às pessoas logo que haja 
indicação de que podem ter sido vítimas de 
tráfico, e independentemente da sua 
vontade de depor como testemunhas. A 
assistência deverá ser prestada 
incondicionalmente, pelo menos enquanto 
as autoridades competentes não tomarem 
uma decisão definitiva sobre o prazo de 
reflexão e a autorização de residência, ou 
reconhecerem de outro modo que a pessoa 
é vítima de tráfico de seres humanos.
Concluído o processo de identificação ou 
decorrido o prazo de reflexão, caso se 
considere que a pessoa não tem direito a 
autorização de residência ou a estabelecer 
legalmente residência no país, o Estado-
Membro em causa não é obrigado a 
continuar a prestar-lhe assistência e apoio 
por força da presente directiva. Quando 
necessário, deve continuar a ser prestada 
assistência e apoio por um período 
adequado após o processo penal, por 
exemplo, se estiverem em curso 
tratamentos médicos motivados pelas 
consequências físicas ou psicológicas 
graves do crime ou se houver um risco para 
a segurança da vítima por esta ter 
testemunhado no processo penal.

tráfico, e independentemente da sua 
vontade de depor como testemunhas. A 
assistência deverá ser prestada 
incondicionalmente, pelo menos enquanto 
as autoridades competentes não tomarem 
uma decisão definitiva sobre o prazo de 
reflexão e a autorização de residência, ou 
reconhecerem de outro modo que a pessoa 
é vítima de tráfico de seres humanos.
Concluído o processo de identificação ou 
decorrido o prazo de reflexão, caso se 
considere que a pessoa não tem direito a 
autorização de residência ou a estabelecer 
legalmente residência no país, o Estado-
Membro em causa não é obrigado a 
continuar a prestar-lhe assistência e apoio 
por força da presente directiva. Quando 
necessário, deve continuar a ser prestada 
assistência e apoio por um período 
adequado após o processo penal, por 
exemplo, se estiverem em curso 
tratamentos médicos motivados pelas 
consequências físicas ou psicológicas 
graves do crime ou se houver um risco para 
a segurança da vítima por esta ter 
testemunhado no processo penal.

Or. en

Justificação

Segundo as relatoras, esta formulação fica mais bem situada no considerando 12 que no 11.

Alteração 9

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A Decisão-Quadro 2001/220/JAI do 
Conselho, de 15 de Março de 2001, relativa 
ao estatuto da vítima em processo penal, 
estabelece um conjunto de direitos das 
vítimas em processo penal, incluindo o 

(12) A Decisão-Quadro 2001/220/JAI do 
Conselho, de 15 de Março de 2001, relativa 
ao estatuto da vítima em processo penal, 
estabelece um conjunto de direitos das 
vítimas em processo penal, incluindo o 
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direito a protecção e a indemnização. Além 
disso, as vítimas de tráfico de seres 
humanos devem ter acesso a 
aconselhamento jurídico e patrocínio 
judiciário, incluindo para efeitos de pedir 
indemnizações. O objectivo do 
aconselhamento jurídico é permitir que as 
vítimas sejam informadas e aconselhadas 
acerca das várias possibilidades que lhes 
são proporcionadas. O aconselhamento 
jurídico e o patrocínio judiciário devem ser 
gratuitos, pelo menos no caso de a vítima 
não dispor de recursos financeiros 
suficientes, em moldes compatíveis com os 
procedimentos nacionais. Dada a especial 
improbabilidade de as crianças vítimas de 
tráfico possuírem esses recursos, na prática 
o aconselhamento jurídico e o patrocínio 
judiciário ser-lhes-ão prestados a título 
gratuito. Além disso, com base numa 
avaliação individual dos riscos a efectuar 
segundo os procedimentos nacionais, as 
vítimas devem ser protegidas dos actos de 
retaliação ou intimidação e do risco de 
voltarem a ser objecto de tráfico.

direito a protecção e a indemnização. É 
necessário que as vítimas de tráfico de 
seres humanos possam exercer 
efectivamente os seus direitos. Além disso, 
as vítimas de tráfico de seres humanos 
devem também ter acesso a 
aconselhamento jurídico e patrocínio 
judiciário, inclusive para efeitos de pedido 
de indemnização. O objectivo do 
aconselhamento jurídico é permitir que as 
vítimas sejam informadas e aconselhadas 
acerca das várias possibilidades que lhes 
são proporcionadas. O aconselhamento 
jurídico e o patrocínio judiciário devem ser 
gratuitos, pelo menos no caso de a vítima 
não dispor de recursos financeiros 
suficientes, em moldes compatíveis com os 
procedimentos nacionais. Dada a especial 
improbabilidade de as crianças vítimas de 
tráfico possuírem esses recursos, na prática 
o aconselhamento jurídico e o patrocínio 
judiciário ser-lhes-ão prestados a título 
gratuito. Além disso, com base numa 
avaliação individual dos riscos a efectuar 
segundo os procedimentos nacionais, as 
vítimas devem ser protegidas dos actos de 
retaliação ou intimidação e do risco de 
voltarem a ser objecto de tráfico.

Or. en

Justificação

Segundo as relatoras, esta formulação fica mais bem situada no considerando 12 que no 11.

Alteração 10

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Além das medidas aplicáveis a todas 
as vítimas de tráfico de seres humanos, os 
Estados-Membros devem assegurar a 
existência de medidas específicas de 
assistência, apoio e protecção para as 

(14) Além das medidas aplicáveis a todas 
as vítimas de tráfico de seres humanos, os 
Estados-Membros devem assegurar a 
existência de medidas específicas de 
assistência, apoio e protecção para as 
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vítimas infantis. Essas medidas devem ser 
tomadas no superior interesse da criança, 
em conformidade com a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança. Se a idade da vítima de tráfico for 
incerta e se houver motivos para crer que 
tem menos de 18 anos, deve presumir-se 
que se trata de uma criança e facultar-lhe 
de imediato assistência, apoio e protecção.
As medidas de assistência e apoio a vítimas 
infantis devem visar a sua recuperação 
física e psicossocial, bem como uma 
solução duradoura para essas pessoas. A 
vítima infantil deve ser reintegrada na 
sociedade o mais rapidamente possível, o 
que implicará necessariamente o direito de 
acesso à educação. Dado que as crianças 
vítimas de tráfico são particularmente 
vulneráveis, devem prever-se medidas de 
protecção adicionais para as proteger 
durante as audições realizadas no âmbito 
da investigação e do processo penal.

vítimas infantis. Essas medidas têm que ser 
tomadas no superior interesse da criança, 
em conformidade com a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança. Se a idade da vítima de tráfico for 
incerta e se houver motivos para crer que 
tem menos de 18 anos, deve presumir-se 
que se trata de uma criança e facultar-lhe 
de imediato assistência, apoio e protecção.
As medidas de assistência e apoio a vítimas 
infantis devem visar a sua recuperação 
física e psicossocial, bem como uma 
solução duradoura para essas pessoas. A 
vítima infantil deve ser reintegrada na 
sociedade o mais rapidamente possível, o 
que implicará necessariamente o direito de 
acesso à educação. Dado que as crianças 
vítimas de tráfico são particularmente 
vulneráveis, devem prever-se medidas de 
protecção adicionais para as proteger 
durante as audições realizadas no âmbito 
da investigação e do processo penal.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa reforçar a posição da criança.

Alteração 11

Proposta de directiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) O Plano de Acção da Comissão 
relativo a menores não acompanhados 
(2010-2014)(COM(2010)0213)deve ser 
tido na devida conta na aplicação da 
presente directiva.

Or. en

Justificação

Esta alteração tem por objectivo adoptar políticas coerentes a nível da UE relativamente a 
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políticas que envolvam crianças.

Alteração 12

Proposta de directiva
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) A exploração sexual que envolva 
crianças deve ser definida de acordo com 
a Directiva 2010/.../UE [relativa à luta 
contra os abusos sexuais, a exploração 
sexuaol de crianças e a pornografia 
infantil, e que revoga a Decisão- Quadro  
2004/68/JAI].

Or. en

Justificação

Esta alteração tem por objectivo adoptar políticas coerentes a nível da UE relativamente a 
políticas que envolvam crianças.

Alteração 13

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os Estados-Membros devem 
estabelecer e/ou reforçar as políticas de 
prevenção do tráfico de seres humanos, 
incluindo através de medidas de dissuasão 
da procura que favorece todas as formas de 
exploração, e de medidas para reduzir o 
risco de queda das vítimas nas garras do 
tráfico, através da investigação, 
informação, sensibilização e educação. No 
âmbito dessas iniciativas, os 
Estados-Membros devem adoptar uma 
perspectiva que tenha em conta as questões 
de género e os direitos da criança. Os 
funcionários susceptíveis de entrar em 
contacto com vítimas, efectivas ou 
potenciais, do tráfico de seres humanos, 

(15) Os Estados-Membros devem 
estabelecer e/ou reforçar as políticas de 
prevenção do tráfico de seres humanos, 
incluindo através de medidas de dissuasão 
da procura que favorece todas as formas de 
exploração, e de medidas para reduzir o 
risco de queda das vítimas nas garras do 
tráfico, através da investigação, incluindo 
a investigação sobre novas formas de 
tráfico de seres humanos, informação, 
recolha harmonizada de dados,
sensibilização e educação. No âmbito 
dessas iniciativas, os Estados-Membros
devem adoptar uma perspectiva que tenha 
em conta as questões de género e os 
direitos da criança. Os funcionários 
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devem receber formação adequada para 
identificar e lidar com tais vítimas. Esta 
obrigação de formação abrange, em 
especial, os agentes da polícia, guardas de 
fronteira, inspectores do trabalho, pessoal 
dos serviços de saúde e pessoal consular, 
mas pode, em função das circunstâncias 
locais, envolver igualmente outros grupos 
de funcionários públicos que sejam 
susceptíveis de entrar em contacto com 
vítimas de tráfico no exercício das suas 
funções.

susceptíveis de entrar em contacto com 
vítimas, efectivas ou potenciais, do tráfico 
de seres humanos, devem receber formação 
adequada para identificar e lidar com tais 
vítimas. Esta obrigação de formação 
abrange, em especial, os agentes da polícia, 
guardas de fronteira, inspectores do 
trabalho, pessoal dos serviços de saúde e 
pessoal consular, mas pode, em função das 
circunstâncias locais, envolver igualmente 
outros grupos de funcionários públicos que 
sejam susceptíveis de entrar em contacto 
com vítimas de tráfico no exercício das 
suas funções.

Or. en

Justificação

A mais ampla consciencialização relativamente a este fenomeno é crucial, sendo a recolha 
harmonizada de dados extrememente relevante deste ponto de vista.

Alteração 14

Proposta de directiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os funcionários susceptíveis de 
entrar em contacto com vítimas, efectivas 
ou potenciais, do tráfico de seres 
humanos, devem receber formação 
adequada para identificar e lidar com tais 
vítimas. Esta obrigação de formação deve 
aplicar-se, em especial, aos agentes da 
polícia, guardas de fronteira, juízes e 
funcionários judiciais, inspectores do 
trabalho, pessoal dos serviços sociais, dos 
serviços de acolhimento de crianças e dos 
serviços de saúde e pessoal consular, mas 
pode, em função das circunstâncias 
locais, envolver igualmente outros grupos 
de funcionários públicos que sejam 
susceptíveis de entrar em contacto com 
vítimas de tráfico no exercício das suas 
funções. Os agentes das forças da ordem e 
os magistrados do Ministério Público 
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devem beneficiar de formação adequada, 
nomeadamente com vista a aumentar a 
aplicação do direito internacional e a 
cooperação judiciária.

Or. en

Justificação

É necessário reforçar a formação, em particular quando estão implicadas pessoas 
vulneráveis, como no caso presente.

Alteração 15

Proposta de directiva
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) Os mecanismos de inspecção e de 
execução da legislação laboral devem ser 
reforçados em todos os Estados-Membros.
Os Estados-Membros devem garantir que 
possuem o quadro jurídico necessário e 
que dispõem dos mecanismos, da 
formação e de meios técnicos adequados 
para cumprir as suas obrigações legais, 
sendo conferida aos funcionários dos 
órgãos de fiscalização a responsabilidade 
de identificar, em estreita colaboração 
com os sindicatos, as vítimas de tráfico 
para fins de exploração laboral, bem 
como acções de informação e 
sensibilização que lhes permitam 
desempenhar esta tarefa. Os 
Estados-Membros devem reforçar, à 
escala da União, a cooperação e a 
coordenação nesta matéria, 
nomeadamente em colaboração com o 
Comité Económico e Social Europeu e a 
Confederação Europeia de Sindicatos 
(CES). O Conselho deve igualmente 
prever a ligação em rede dos serviços 
nacionais de inspecção do trabalho.

Or. en
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Justificação

Esta alteração reporta-se ao fenómeno crescente do tráfico de seres humanos para fins de 
exploração laboral.

Alteração 16

Proposta de directiva
Considerando 15-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-C) Os Estados-Membros devem criar 
sistemas mais eficazes de controlo das 
actividades das agências de emprego e das 
agências de recrutamento de 
trabalhadores sazonais.

Or. en

Justificação

Esta alteração reporta-se ao fenómeno crescente do tráfico de seres humanos para fins de 
exploração laboral.

Alteração 17

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os Estados-Membros devem criar 
sistemas nacionais de acompanhamento, 
tais como relatores nacionais ou 
mecanismos equivalentes, nas modalidades 
que considerem adequadas de acordo com 
a sua organização interna, e atendendo à 
necessidade de uma estrutura mínima com 
tarefas identificadas, a fim de avaliar as 
tendências do tráfico de seres humanos, 
medir os resultados das medidas de luta 
contra esse tráfico e apresentar às 
autoridades nacionais competentes 
relatórios periódicos sobre esta matéria.

(17) Os Estados-Membros devem criar 
sistemas nacionais de acompanhamento, 
tais como relatores nacionais 
independentes ou mecanismos 
equivalentes, nas modalidades que 
considerem adequadas de acordo com a sua 
organização interna, e atendendo à 
necessidade de uma estrutura mínima com 
tarefas identificadas, a fim de avaliar as 
tendências do tráfico de seres humanos, 
medir os resultados das medidas de luta 
contra esse tráfico e apresentar às 
autoridades nacionais competentes, bem 
como ao coordenador europeu da luta 
contra o tráfico de seres humanos,
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relatórios periódicos sobre esta matéria.

Or. en

Justificação

Os sistemas nacionais de acompanhamento devem ser independentes e incluir o coordenador 
europeu da luta contra o tráfico de seres humanos entre os destinatários dos seus relatórios.

Alteração 18

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A União Europeia cria, sob a 
supervisão do Comissário responsável 
pelos assuntos internos, o cargo de 
coordenador europeu da luta contra o 
tráfico de seres humanos para coordenar 
a acção e as políticas da União neste 
domínio, incluindo as actividades da rede 
de relatores nacionais, o qual deve 
apresentar relatórios ao Parlamento 
Europeu e aos parlamentos nacionais.

Or. en

Justificação

A coordenação a nível da UE é essencial para combater o tráfico de seres humanos.

Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A exploração inclui, no mínimo, a 
exploração da prostituição de outrem ou 
outras formas de exploração sexual, o 
trabalho ou serviços forçados, incluindo a 
mendicidade, a escravatura ou práticas 
equiparáveis, a servidão, a exploração de 
actividades criminosas, bem como a 

3. A exploração inclui, no mínimo, a 
exploração da prostituição de outrem ou 
outras formas de exploração sexual, o 
trabalho ou serviços forçados, incluindo a 
mendicidade e a utilização de uma pessoa 
dependente para mendigar, a escravatura 
ou práticas equiparáveis, a servidão, a 
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remoção de órgãos. exploração de actividades criminosas, bem 
como a remoção de órgãos.

Or. en

Justificação

Esta alteração clarifica a definição de mendicidade.

Alteração 20

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que os 
crimes referidos no artigo 2.º sejam 
puníveis com penas máximas de, pelo 
menos, cinco anos de prisão.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que os 
crimes referidos no artigo 2.º sejam 
puníveis com penas máximas de, pelo 
menos, seis anos de prisão.

Or. en

Justificação

Na opinião das relatoras as penas deveriam ser mais pesadas, atendendo à gravidade dos
crimes.

Alteração 21

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que os 
crimes referidos no artigo 2.° sejam 
puníveis com penas máximas de, pelo 
menos, dez anos de prisão, sempre que 
tenham sido cometidos em qualquer das 
seguintes circunstâncias:

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que os 
crimes referidos no artigo 2.° sejam 
puníveis com penas máximas de, pelo 
menos, doze anos de prisão, sempre que 
tenham sido cometidos em qualquer das 
seguintes circunstâncias:

Or. en
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Justificação

Na opinião das relatoras as penas deveriam ser mais pesadas, atendendo à gravidade dos 
crimes.

Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O crime tiver sido cometido contra uma 
vítima particularmente vulnerável, o que, 
no contexto da presente directiva, inclui no 
mínimo as vítimas infantis e os adultos 
particularmente vulneráveis em razão de 
gravidez, estado de saúde ou incapacidade;

b) O crime tiver sido cometido contra uma 
vítima particularmente vulnerável, o que, 
no contexto da presente directiva, inclui no 
mínimo as vítimas infantis e os adultos 
particularmente vulneráveis em razão de 
género, gravidez, estado de saúde ou 
incapacidade ou se a vítima tiver sido 
submetida a tortura, violação ou outras 
formas graves de violência psicológica, 
física ou sexual;

Or. en

Justificação

Esta alteração clarifica a noção de “pessoa vulnerável”

Alteração 23

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para garantir que 
as receitas e os lucros dos crimes referidos 
na presente directiva sejam apreendidos e 
confiscados.

Or. en

Justificação

Os elevados lucros obtidos com o tráfico de seres humanos constituem uma motivação 
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importante para os traficantes. Por esta razão, as receitas e os lucros devem ser apreendidos, 
confiscados e reutilizados para combater o tráfico e apoiar e proteger as vítimas.

Alteração 24

Proposta de directiva
Artigo 4 - n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para garantir que 
as receitas e os lucros apreendidos e 
confiscados em conformidade com a 
presente directiva sejam utilizados para 
financiar a protecção e assistência 
prestadas às vítimas, incluindo a
indemnização das vítimas.

Or. en

Justificação

Os elevados lucros obtidos com o tráfico de seres humanos constituem uma motivação 
importante para os traficantes. Por esta razão, as receitas e os lucros devem ser apreendidos, 
confiscados e reutilizados para combater o tráfico e apoiar e proteger as vítimas.

Alteração 25

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para garantir que 
as receitas e os lucros dos crimes referidos 
na presente directiva sejam apreendidos e 
confiscados.

Or. en

Justificação

Os elevados lucros obtidos com o tráfico de seres humanos constituem uma motivação 
importante para os traficantes. Por esta razão, as receitas e os lucros devem ser apreendidos, 
confiscados e reutilizados para combater o tráfico e apoiar e proteger as vítimas.
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Alteração 26

Proposta de directiva
Artigo 6 - n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para garantir que 
as receitas e os lucros apreendidos e 
confiscados em conformidade com a 
presente directiva sejam utilizados para 
financiar a protecção e assistência 
prestadas às vítimas, incluindo a
indemnização das vítimas.

Or. en

Justificação

Os elevados lucros obtidos com o tráfico de seres humanos constituem uma motivação 
importante para os traficantes. Por esta razão, as receitas e os lucros devem ser apreendidos, 
confiscados e reutilizados para combater o tráfico e apoiar e proteger as vítimas.

Alteração 27

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem, de acordo 
com os princípios de base do seu sistema 
jurídico, prever a possibilidade de não
instaurar processos penais nem aplicar 
sanções às vítimas de tráfico de seres 
humanos pela sua participação em
actividades criminosas que tenham sido 
forçadas a cometer como consequência 
directa de estarem submetidas a qualquer 
dos actos referidos no artigo 2.º.

Os Estados-Membros não devem instaurar 
processos penais nem aplicar sanções às 
vítimas de tráfico de seres humanos pela 
sua participação em infracções à 
legislação nacional em matéria de 
prostituição ou imigração e/ou pela sua 
participação noutras actividades ilegais
que tenham sido forçadas a cometer como 
consequência directa de estarem 
submetidas a qualquer dos actos referidos 
no artigo 2.º. Nos termos da legislação 
nacional, os Estados-Membros devem 
tomar as medidas necessárias para 
garantir a instauração de processos 
penais contra os crimes referidos na 
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presente directiva, depois de as vítimas 
terem atingido a maioridade.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa reforçar a posição da vítima.

Alteração 28

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para garantir que 
as provas sejam recolhidas e protegidas 
sem demora, nomeadamente através da 
gravação em vídeo do depoimento das 
vítimas.

Or. en

Justificação

As provas baseiam-se com frequência no depoimento das vítimas. A fim de que os traficantes 
sejam julgados, as provas devem ser protegidas sem demora, devendo igualmente ser 
assegurada a protecção das vítimas.

Alteração 29

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer Estado-Membro pode decidir 
que não aplicará ou que só aplicará em 
casos ou condições específicos, as regras 
de competência estabelecidas no n.º 1, 
alíneas c) e d), desde que a infracção seja 
cometida fora do seu território.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Tendo em conta o carácter mundial deste fenómeno, é necessário reforçar a 
extraterritorialidade.

Alteração 30

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso decidam aplicar o disposto no n.º 
2, os Estados-Membros devem informar a 
Comissão indicando, se necessário, os 
casos ou circunstâncias específicos em 
que a decisão se aplica.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração decorre da alteração anterior.

Alteração 31

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que seja 
prestada assistência e apoio às vítimas 
antes, durante e, por um período 
adequado, após o processo penal, a fim de 
lhes permitir exercer os direitos 
estabelecidos na Decisão-Quadro 
2001/220/JAI, de 15 de Março de 2001, 
relativa ao estatuto da vítima em processo 
penal, bem como na presente directiva.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que seja 
prestada assistência e apoio a todas as 
vítimas do tráfico de seres humanos por 
um período adequado, qualquer que seja o
seu estatuto de imigrante, antes, durante e
após o processo penal, a fim de lhes 
permitir exercer os direitos estabelecidos 
na Decisão-Quadro 2001/220/JAI, de 15 de 
Março de 2001, relativa ao estatuto da 
vítima em processo penal, bem como na 
presente directiva.

Or. en
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Justificação

Esta alteração visa garantir a protecção mais ampla possível das vítimas.

Alteração 32

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que a 
prestação de assistência e apoio a uma 
vítima não depende da sua vontade de 
depor como testemunha.

3. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que a 
prestação de assistência e apoio a uma 
vítima não depende da sua vontade de 
cooperar na investigação, na acção penal 
e no julgamento.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa reforçar a protecção das vítimas.

Alteração 33

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para estabelecer 
um mecanismo de orientação para as 
pessoas que necessitam de protecção 
internacional nos termos dos artigos 9.° e 
15.° da Directiva 2004/83/CE do Conselho 
de 29 de Abril de 2004 que estabelece 
normas mínimas relativas às condições a 
preencher por nacionais de países 
terceiros ou apátridas para poderem 
beneficiar do estatuto de refugiado ou de 
pessoa que, por outros motivos, necessite 
de protecção internacional, bem como 
relativas ao respectivo estatuto, e relativas 
ao conteúdo da protecção concedida1, e 
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garantir a cooperação entre as 
autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei e as autoridades nacionais no 
domínio do asilo.
______________

JO L 304 de 30.9.2004, p. 12.

Or. en

Justificação

Esta alteração reforça a coerência com as políticas no domínio do asilo.

Alteração 34

Proposta de directiva
Artigo 10 - n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas de protecção, assistência e 
apoio necessárias para responder às 
necessidades específicas das pessoas 
particularmente vulneráveis referidas na 
alínea b) do n.° 2 do artigo 4.°.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa reforçar a protecção, a assistência e o apoio às vítimas.

Alteração 35

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que as 
vítimas do tráfico de seres humanos têm 
acesso ao aconselhamento jurídico e 
patrocínio judiciário, incluindo para efeitos 
de pedir indemnizações. A representação 
judiciária será gratuita quando a vítima não 

2. Os Estados-Membros garantem que as 
vítimas do tráfico de seres humanos têm 
acesso ao aconselhamento jurídico e 
patrocínio judiciário, incluindo para efeitos 
de pedir indemnizações, logo que a pessoa 
for identificada como vítima do tráfico de 
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dispuser de recursos financeiros 
suficientes. O disposto neste número não 
prejudica a aplicação do artigo 14.°, n.° 2, 
quando a vítima for uma criança.

seres humanos. A representação judiciária 
será gratuita quando a vítima não dispuser 
de recursos financeiros suficientes. O 
disposto neste número não prejudica a 
aplicação do artigo 14.°, n.° 2, quando a 
vítima for uma criança.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa reforçar a protecção, a assistência e o apoio às vítimas.

Alteração 36

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo dos direitos da defesa, os 
Estados-Membros devem permitir, se tal 
for necessário e conforme aos princípios 
de base do seu sistema jurídico, que a 
identidade das vítimas particularmente 
vulneráveis que deponham como 
testemunhas não seja divulgada.

3. Sem prejuízo dos direitos da defesa, os 
Estados-Membros devem os 
Estados-Membros devem tomar todas as 
medidas que visem garantir o mais alto 
nível de protecção das vítimas do tráfico 
de seres humanos que deponham como 
testemunhas, nomeadamente a utilização 
da videoconferência.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa estabelecer um equilíbrio entre a protecção das vítimas e os direitos dos 
arguidos.

Alteração 37

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As crianças que sejam vítimas de tráfico
de seres humanos devem receber 
assistência, apoio e protecção, tendo-se em 

1. As crianças que sejam vítimas de tráfico 
de seres humanos devem receber 
assistência, apoio e protecção. Na 
aplicação das disposições da presente 
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conta o superior interesse da criança. directiva, o interesse superior da criança 
deve constituir a principal consideração.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa dar primazia ao interesse superior da criança.

Alteração 38

Proposta de directiva
Artigo 13 – Título

Texto da Comissão Alteração

Assistência e apoio às crianças vítimas de 
tráfico de seres humanos

Assistência e apoio às crianças vítimas de 
tráfico 

Or. en

Alteração 39

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
medidas específicas de assistência e apoio 
às crianças vítimas de tráfico de seres 
humanos, a curto e a longo prazo, para a 
sua recuperação física e psicossocial, sejam 
tomadas após uma avaliação individual das 
circunstâncias específicas de cada uma 
dessas crianças, atendendo às suas 
opiniões, necessidades e preocupações.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
medidas específicas de protecção, 
assistência e apoio às crianças vítimas de 
tráfico de seres humanos, a curto e a longo 
prazo, para a sua recuperação física e 
psicossocial, sejam tomadas após uma 
avaliação individual das circunstâncias 
específicas de cada uma dessas crianças, 
atendendo às suas opiniões, necessidades e 
preocupações, a fim de encontrar uma 
solução duradoura para essas crianças.
Os Estados-Membros devem nomear um 
tutor e um representante legal das 
crianças vítimas de tráfico de seres 
humanos logo que sejam identificadas 
como tal pelas autoridades.
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Or. en

Justificação

Esta alteração visa reforçar a posição da criança.

Alteração 40

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Quando a família não se encontrar 
no território do Estado-Membro, o 
Estado-Membro deve prestar assistência à 
criança a fim de que esta possa regressar 
e reintegrar a família ou juntar-se à 
família noutro Estado-Membro ou num 
Estado terceiro, quando essa medida for 
do interesse superior da criança. Quando 
nenhuma destas opções for possível ou no 
interesse superior da criança, o Estado-Membro 
deve encontrar uma solução duradoura para a criança em conformidade com 

o interesse superior da criança, 
nomeadamente remetendo o caso para as 
autoridades nacionais competentes no 
domínio do asilo no caso das crianças 
vítimas do tráfico de seres humanos que 
necessitam de protecção internacional.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa reforçar a posição da criança.

Alteração 41

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que, nas 
investigações e processos penais, as 

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que, nas 
investigações e processos penais, as 
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autoridades judiciais nomeiam um 
representante especial para as crianças 
vítimas de tráfico de seres humanos
quando, por força do direito nacional, os 
titulares da responsabilidade parental 
estejam impedidos de representar a 
criança devido a um conflito de interesses 
entre eles e a criança, ou nos casos em 
que esta não esteja acompanhada ou 
esteja separada da família.

autoridades judiciais nomeiam um tutor e 
um representante legal para as crianças 
vítimas de tráfico de seres humanos.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa reforçar a posição da criança.

Alteração 42

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas adequadas para desencorajar a 
procura que incentiva todas as formas de 
exploração ligada ao tráfico de seres 
humanos.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas adequadas, como a educação e a 
formação, especialmente numa 
perspectiva de género, para desencorajar a 
procura que incentiva todas as formas de 
exploração ligada ao tráfico de seres 
humanos.

Or. en

Justificação

A educação e a formação podem ter um papel relevante no desincentivo da procura de 
serviços "oferecidos" por vítimas do tráfico de seres humanos.

Alteração 43

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar 2. Os Estados-Membros devem tomar 
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medidas adequadas, designadamente 
campanhas de informação e sensibilização, 
programas de investigação e educação, se 
necessário em cooperação com 
organizações da sociedade civil, a fim de 
aumentar a consciencialização em relação a 
este problema e de reduzir o risco de 
alguém, sobretudo as crianças, vir a ser 
vítima de tráfico de seres humanos.

medidas adequadas, incluindo por via da 
Internet, designadamente campanhas de 
informação e sensibilização, programas de 
investigação e educação, se necessário em 
cooperação com organizações da sociedade 
civil, a fim de aumentar a 
consciencialização em relação a este 
problema e de reduzir o risco de alguém, 
sobretudo as crianças, vir a ser vítima de 
tráfico de seres humanos, devendo estas 
acções integrar plenamente a perspectiva 
de género.

Or. en

Justificação

A Internet está a ser cada vez mais utilizada por traficantes e a presente directiva não pode 
ignorar esse facto.

Alteração 44

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem promover 
uma formação regular dos funcionários que 
possam vir a estar em contacto com vítimas 
e potenciais vítimas, incluindo os agentes 
da polícia no terreno, guardas de fronteira, 
inspectores do trabalho, pessoal dos 
serviços de saúde e pessoal consular, a fim 
de que estes possam identificar e lidar com 
as vítimas e potenciais vítimas de tráfico de 
seres humanos.

3. Os Estados-Membros devem promover 
uma formação regular, particularmente 
numa perspectiva de género, dos 
funcionários que possam vir a estar em 
contacto com vítimas e potenciais vítimas, 
incluindo os agentes da polícia no terreno, 
guardas de fronteira, inspectores do 
trabalho, juízes e oficiais de justiça, 
assistentes sociais, profissionais da 
infância, pessoal dos serviços de saúde e 
pessoal consular, a fim de que estes 
possam identificar e lidar com as vítimas e 
potenciais vítimas de tráfico de seres 
humanos e identificar quais as vítimas que 
necessitam igualmente de protecção 
internacional.

Or. en
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Justificação

Convém prever uma formação especializada, em especial quando estão envolvidas pessoas 
tão vulneráveis.

Alteração 45

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem considerar 
a possibilidade de tomar medidas para 
criminalizar a utilização dos serviços das 
pessoas objecto de exploração, tal como 
referida no artigo 2.º, quando o utilizador 
tenha conhecimento de que a pessoa é 
vítima de um crime referido no artigo 2.º.

4. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para criminalizar a utilização dos 
serviços das pessoas objecto de exploração, 
tal como referida no artigo 2.º, quando o 
utilizador tenha conhecimento de que a 
pessoa é vítima de um crime referido no 
artigo 2.º, a menos que a utilização do 
serviço tenha sido determinada por um 
risco concreto para a vida dos utilizadores 
ou por razões humanitárias.

Or. en

Justificação

Criminalizar a utilização de serviços "oferecidos" por pessoas traficadas pode ter um enorme 
efeito preventivo sobre o tráfico.

Alteração 46

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem criar 
uma linha directa/linha aberta 
multilingue gratuita com um único 
número europeu, a fim de prestar a 
primeira assistência às vítimas.

Or. en
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Justificação

Esta alteração visa o reforço da protecção, da assistência e do apoio às vítimas.

Alteração 47

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para estabelecer 
relatores nacionais ou mecanismos 
equivalentes. A estes mecanismos caberá, 
nomeadamente, avaliar as tendências do 
tráfico de seres humanos, medir os 
resultados das medidas de luta contra esse 
tráfico e apresentar às autoridades 
nacionais competentes relatórios sobre esta 
matéria.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para estabelecer 
relatores nacionais independentes ou 
mecanismos equivalentes. A estes 
mecanismos caberá, nomeadamente, a 
recolha de dados estatísticos comparáveis,
avaliar as tendências do tráfico de seres 
humanos e dos mecanismos de protecção e 
assistência, medir os resultados das 
medidas de luta contra esse tráfico e 
apresentar às autoridades nacionais 
competentes e ao coordenador da luta 
contra o tráfico da UE, pelo menos uma 
vez por ano, relatórios sobre esta matéria.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa melhorar o mecanismo de controlo e coordená-lo com as actividades do 
coordenador da luta contra o tráfico da UE.

Alteração 48

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As estatísticas comparáveis deveriam, 
pelo menos, incluir dados sobre o número 
de pessoas traficadas, o sexo, a idade e a 
nacionalidade das vítimas, sobre a forma 
do tráfico, sobre o tipo de serviços para 
onde foram encaminhadas as vítimas, 
sobre o número de traficantes detidos, 
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processados e condenados, bem como 
sobre os mecanismos nacionais de 
encaminhamento para as autoridades 
nacionais competentes em matéria de 
asilo.

Or. en

Justificação

É fundamental dispor de dados comparáveis aquando da definição e estabelecimento de 
políticas de combate ao tráfico.

Alteração 49

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. As informações recolhidas devem ser 
transmitidas ao coordenador da luta 
contra o tráfico da UE, à Eurojust, à 
Europol e à Frontex. Com base nestes 
dados e em outras eventuais informações 
disponíveis, o coordenador da luta contra 
o tráfico da UE deve, em colaboração com 
a Eurojust, a Europol e a Frontex, 
elaborar um relatório anual sobre a 
situação do tráfico de seres humanos. O 
relatório será apresentado ao Parlamento 
Europeu, aos parlamentos nacionais, à 
Comissão e ao Conselho.

Or. en

Justificação

O controlo deveria ser coordenado entre todos os organismos da UE envolvidos.
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Alteração 50

Proposta de directiva
Artigo 16, n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. O Parlamento Europeu tem o direito 
de designar um relator que será 
autorizado a participar nas actividades 
conjuntas dos relatores nacionais.

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu deve participar no mecanismo de acompanhamento.

Alteração 51

Proposta de directiva
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.°-A
Coordenador da UE

O quadro jurídico do coordenador da luta 
contra o tráfico da UE é estabelecido sob 
a supervisão do Comissário para os 
Assuntos Internos. Cabe ao coordenador 
da luta contra o tráfico da UE assegurar 
uma abordagem coerente de combate ao 
tráfico de seres humanos no interior de 
cada Estado-Membro e a nível da UE, 
coordenar a acção dos relatores nacionais 
e assegurar o acompanhamento e a 
transmissão de informações às 
instituições europeias.

Or. en

Justificação

O coordenador da luta contra o tráfico da UE deveria agir num enquadramento jurídico 
claro.
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Alteração 52

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão todas as informações adequadas 
à preparação do relatório referido no n.º 1.
Estas informações incluem uma descrição 
pormenorizada das medidas aplicadas nos 
termos do artigo 8.°, bem como dos artigos 
10.º a 16.º, e ainda a descrição da posição 
assumida relativamente às eventuais 
medidas a adoptar ao abrigo do artigo 15.º, 
n.º 4.

2. Os Estados-Membros e o coordenador 
da luta contra o tráfico da UE transmitem 
à Comissão todas as informações
adequadas à preparação do relatório
referido no n.º 1. Estas informações 
incluem uma descrição pormenorizada das 
medidas aplicadas nos termos do artigo 8.°, 
bem como dos artigos 10.º a 16.º, e ainda a 
descrição da posição assumida 
relativamente às eventuais medidas a 
adoptar ao abrigo do artigo 15.º, n.º 4.

Or. en

Justificação

Tendo em conta as suas funções de coordenação, o coordenador da luta contra o tráfico da 
UE deveria poder receber a mais ampla quantidade de informação possível.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O tráfico de seres humanos é uma forma moderna de escravatura, um crime e uma violação 
graves dos direitos humanos, que reduz as pessoas a uma situação de dependência através de 
ameaças, violência e humilhações.

O tráfico de seres humanos é também um negócio extremamente lucrativo para o crime 
organizado, com possibilidades de elevados lucros e risco limitado, revestindo muitas formas, 
como, por exemplo, a exploração sexual, o trabalho forçado, o comércio ilegal de órgãos 
humanos, a mendicidade, inclusive através do recurso a pessoas dependentes, as adopções 
ilegais e o trabalho doméstico.

A importância deste fenómeno é impressionante, não sendo, porém, conhecida qual a sua 
verdadeira extensão.

O Tratado de Lisboa reforçou a acção da União Europeia no domínio da cooperação judiciária 
e policial em matéria penal, incluindo a luta contra o tráfico de seres humanos. Ao tornar-se 
co-legislador nesta matéria, o Parlamento Europeu terá aqui um importante papel a 
desempenhar.

O Tratado de Lisboa contém múltiplas referências à luta contra o tráfico de seres humanos: os 
artigos 82.º e 83.º definem a base jurídica que estabelece regras mínimas relativas à definição 
das ofensas e sanções penais no âmbito do tráfico de seres humanos e da exploração sexual de 
mulheres e crianças. Contudo, o artigo 79.º deve igualmente ser tido em conta já que 
estabelece uma base jurídica ao abrigo da política comum da imigração, que inclui a questão 
do tráfico de seres humanos.

Actualmente, o quadro jurídico da UE no domínio do tráfico de seres humanos baseia-se 
sobretudo nos seguintes instrumentos:

- Decisão-Quadro 2002/629/JAI do Conselho, de 19 de Julho de 2002, relativa à luta 
contra o tráfico de seres humanos, que visa assegurar uma harmonização mínima da 
legislação nacional;

- Directiva 2004/81/CE, de 29 de Abril de 2004, relativa ao título de residência concedido 
aos nacionais de países terceiros que sejam vítimas do tráfico de seres humanos ou 
objecto de uma acção de auxílio à imigração ilegal e que cooperem com as autoridades 
competentes;

A experiência demonstrou que este quadro jurídico não é suficientemente eficaz e que a UE
tem de empenhar-se mais. Nesta perspectiva, a Comissão Europeia apresentou, em 2009, uma 
proposta de uma nova decisão-quadro. Devido à entrada em vigor do Tratado de Lisboa, que 
interrompeu todos os processos legislativos em curso, as negociações no Conselho não 
conduziram à adopção formal da decisão-quadro, tendo a Comissão Europeia apresentado 
uma nova proposta de directiva sobre a prevenção e o combate ao tráfico de seres humanos, 
bem como a protecção das vítimas, que revoga a Decisão-Quadro 2002/629/JAI 
(COM(2010)95 final).
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Pelo seu lado, enquanto co-legislador, o Parlamento Europeu está profundamente empenhado 
em colaborar com a Comissão e o Conselho com vista a promover uma política eficaz da 
União Europeia no combate ao tráfico de seres humanos.

Na sua resolução aprovada em 10 de Fevereiro de 2010 (P7_TA(2010)0018), o Parlamento 
Europeu expressou, inter alia, a seguinte posição:

a) Devem ser tomadas medidas contra o tráfico de seres humanos com base numa 
abordagem holística, centrada nos direitos humanos e vocacionada para o combate ao 
tráfico, a prevenção e a protecção das vítimas;

b) Deve ser adoptada uma abordagem centrada na vítima, o que significa que têm de ser 
identificadas, visadas e protegidas todas as potenciais categorias de vítimas, prestando 
especial atenção às crianças e a outros grupos de risco;

c) Deve ser criado o cargo de coordenador da luta contra o tráfico da UE para coordenar a 
acção e as políticas da UE neste âmbito, incluindo as actividades da rede de relatores 
nacionais, devendo o coordenador manter informado o Parlamento Europeu e o Comité 
Permanente para a cooperação operacional em matéria de segurança interna (COSI);

d) As políticas no domínio do tráfico de seres humanos devem abranger aspectos 
relacionados com os assuntos sociais e a inclusão social, programas adequados e métodos 
eficazes para a reabilitação social das vítimas, incluindo medidas relacionadas com o 
mercado laboral e o sistema de segurança social;

e) Deve ser prestada a devida atenção à dimensão do tráfico de seres humanos que tem a 
ver com as relações externas e os aspectos relacionados com as políticas de imigração, 
asilo e reintegração;

f) Devem ser organizadas campanhas de informação e sensibilização através do sistema 
educativo e escolar nos países de origem, trânsito e destino do tráfico;

O Parlamento Europeu considera que as sanções aplicadas aos traficantes devem ser 
agravadas para os níveis da proposta de 2009 e que deve igualmente ser aplicado o confisco 
de bens.

Além disso, o Parlamento Europeu está convicto da necessidade de uma maior assistência às 
vítimas, em especial às crianças. Sempre que as vítimas sejam crianças, a primazia deverá ser 
sempre dada ao interesse superior da criança.
Além disso, tanto a UE como os Estados-Membros deveriam envidar mais esforços no sentido 
de desincentivar a procura, inclusive através de campanhas de sensibilização, educação e 
formação, entre outras, sempre totalmente integradas numa perspectiva de género. Os 
Estados-Membros deveriam igualmente criminalizar o recurso consciente a serviços prestados 
por vítimas do tráfico. Esta criminalização seria coerente com outras políticas da UE, cuja 
regulamentação sanciona já os empregadores que recorrem ao trabalho de vítimas do tráfico 
de seres humanos e que cujo efeito preventivo tem sido considerável.
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Para se ter uma imagem melhor e mais precisa do fenómeno, é necessário recolher dados 
harmonizados que devem, pelo menos, incluir dados sobre número de pessoas traficadas, 
sobre o sexo, a idade e a nacionalidade das vítimas, bem como sobre a forma como o tráfico 
se processa, o tipo de serviços para onde foram encaminhadas as vítimas, sobre o número de 
traficantes detidos, processados e condenados, bem como sobre os mecanismos nacionais de 
encaminhamento para as autoridades nacionais competentes em matéria de asilo.

Finalmente, o coordenador da luta contra o tráfico da UE deveria agir dentro de um quadro 
legislativo claro.


