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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju trgovine z ljudmi 
in boju proti njej ter zaščiti žrtev, ki razveljavlja Okvirni sklep 2002/629/PNZ
(KOM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2010)0095),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 82(2) in 83(1) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7–0087/2010),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj, ki so jih na predsednika Parlamenta naslovili 
nacionalni parlamenti glede usklajenosti osnutka akta z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko–socialnega odbora,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij, 

– ob upoštevanju členov 55 in 37 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju skupne razprave Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve in Odbora za pravice žensk in enakost spolov v skladu s členom 51 
poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve in Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2010),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti člena 82(2) in 
člena 83(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti člena 79(2), člena 
82(2) in člena 83(1) Pogodbe,

Or. en

Obrazložitev

Dodatno sklicevanje na člen 79 je potrebno zaradi usklajenosti s Pogodbama.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) S to direktivo je sprejet integriran in 
celosten pristop k boju proti trgovini z 
ljudmi. Glavni cilji te direktive so 
odločnejše preprečevanje in pregon 
kaznivih dejanj ter varstvo pravic žrtev. 
Otroci so bolj ranljivi, zato so v večji 
nevarnosti, da postanejo žrtve trgovine z 
ljudmi. Pri izvajanju določb te direktive je 
treba v skladu z Listino Evropske unije o 
temeljnih pravicah in Konvencijo 
Združenih narodov o otrokovih pravicah 
upoštevati zlasti koristi otroka.

(3) S to direktivo je sprejet integriran in 
celosten pristop k boju proti trgovini z 
ljudmi. Direktivo bi bilo treba izvajati ob 
upoštevanju Direktive Sveta 2004/81/ES z 
dne 29. aprila 2004 o dovoljenju za 
prebivanje, izdanem prebivalcem tretjih 
držav, ki so žrtve nedovoljene trgovine z 
ljudmi ali so bili predmet dejanj 
omogočanja nezakonitega priseljevanja, 
ki sodelujejo s pristojnimi organi1 in 
Direktive 2009/52/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 
o minimalnih standardih glede sankcij in 
ukrepov zoper delodajalce nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav2.
Glavni cilji te direktive so odločnejše 
preprečevanje in pregon kaznivih dejanj ter 
varstvo pravic žrtev. Otroci so bolj ranljivi, 
zato so v večji nevarnosti, da postanejo 
žrtve trgovine z ljudmi. Pri izvajanju 
določb te direktive je treba v skladu z 
Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah in Konvencijo Združenih narodov 
o otrokovih pravicah upoštevati zlasti 
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koristi otroka. Pri njenem izvajanju bi bilo 
treba ustrezno pozornost namenjati 
usklajenosti z Direktivo 2010/.../EU 
Evropskega parlamenta in Svet z dne ... o 
boju proti spolni zlorabi in spolnemu 
izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji, 
ki razveljavlja Okvirni sklep 
2004/68/PNZ.
1 UL L 261, 6.8.2004, str. 19.
2 UL L 168, 30.6.2009, str. 24

Or. en

Obrazložitev

Celostni pristop iz direktive se mora kazati tudi v usklajenosti z drugimi povezanimi pravnimi 
instrumenti.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Direktiva je del celostnega ukrepanja 
proti trgovini z ljudmi, ki obsega tudi 
ukrepanje skupaj s tretjimi državami, kot 
je to navedeno v „Dokumentu o ukrepih 
za krepitev zunanje razsežnosti EU pri 
preprečevanju trgovine z ljudmi: v smeri 
globalnega ukrepanja EU proti trgovini z 
ljudmi“1. 
1Svet 6865/10

Or. en

Obrazložitev

Celostni pristop iz direktive se mora kazati tudi v medsebojnem delovanju s tretjimi državami.
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Direktiva ne posega v načelo 
nevračanja v skladu s Konvencijo o 
statusu beguncev z dne 28. julija 1951 
(Ženevska konvencija).

Or. en

Obrazložitev

Direktiva ne more kar splošno poseči v pravila o azilni politiki.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Zaradi upoštevanja nedavnega razvoja 
dogodkov na področju trgovine z ljudmi se 
v tej direktivi v primerjavi z Okvirnim 
sklepom 2002/629/PNZ trgovina z ljudmi 
pojmuje širše in so zato v njej vključene 
dodatne oblike izkoriščanja. V okviru te 
direktive bi bilo treba prisilno prosjačenje 
razumeti kot obliko prisilnega dela ali 
storitve, kakor je opredeljena v Konvenciji 
MOD št. 29 o prisilnem ali obveznem delu 
z dne 29. junija 1930. Izkoriščanje 
prosjačenja zato spada v področje uporabe 
opredelitve trgovine z ljudmi le v primeru, 
ko so prisotni vsi elementi prisilnega dela 
ali storitev. Glede na ustrezno sodno 
prakso bi bilo treba veljavnost morebitne 
privolitve v opravljanje takšne storitve 
oceniti za vsak primer posebej. V primeru 
otroka pa se morebitna privolitev nikoli ne 
bi smela šteti za veljavno. Izraz 
„izkoriščanje kriminalnih dejavnosti“ bi 
bilo treba razumeti kot izkoriščanje osebe, 
da stori dejanja, med drugim žeparstvo, 

(5) Zaradi upoštevanja nedavnega razvoja 
dogodkov na področju trgovine z ljudmi se 
v tej direktivi v primerjavi z Okvirnim 
sklepom 2002/629/PNZ trgovina z ljudmi 
pojmuje širše in so zato v njej vključene 
dodatne oblike izkoriščanja. V okviru te 
direktive bi bilo treba prisilno prosjačenje 
razumeti kot obliko prisilnega dela ali 
storitve, kakor je opredeljena v Konvenciji 
MOD št. 29 o prisilnem ali obveznem delu 
z dne 29. junija 1930. Izkoriščanje 
prosjačenja, tudi takega, kjer se za 
prosjačenje izrabljajo odvisne osebe, zato 
sodi v področje uporabe opredelitve 
trgovine z ljudmi le v primeru, ko so 
prisotni vsi elementi prisilnega dela ali 
storitev. Glede na ustrezno sodno prakso bi 
bilo treba veljavnost morebitne privolitve v 
opravljanje takšne storitve oceniti za vsak 
primer posebej. V primeru otroka pa se 
morebitna privolitev nikoli ne bi smela 
šteti za veljavno. Izraz „izkoriščanje 
kriminalnih dejavnosti“ bi bilo treba 
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kraje v trgovinah in druge podobne 
dejavnosti, ki so kaznive in predstavljajo 
finančni dobiček. Opredelitev zajema tudi 
trgovino z ljudmi za namene odstranitve 
organov, ki jo je mogoče povezati s 
trgovino z organi ter pomeni hudo kršitev 
človekovega dostojanstva in telesne 
integritete.

razumeti kot izkoriščanje osebe, da stori 
dejanja, med drugim žeparstvo, kraje v 
trgovinah in druge podobne dejavnosti, ki 
so kaznive in predstavljajo finančni 
dobiček. Opredelitev zajema tudi trgovino 
z ljudmi za namene odstranitve organov, ki 
pomeni hudo kršitev človekovega 
dostojanstva in telesne integritete.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo podati natančnejšo definicijo prosjačenja.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ravni kazni v tej direktivi odražajo vse 
večjo zaskrbljenost držav članic v zvezi z 
razmahom pojava trgovine z ljudmi. Glede 
na težo kaznivega dejanja je namen te 
direktive zagotoviti nadaljnje usklajevanje 
in višjo raven kazni v EU. Kadar je 
kaznivo dejanje storjeno v posebnih 
okoliščinah, na primer nad posebej ranljivo 
žrtvijo, bi kazen morala biti strožja. V tej 
direktivi je treba med posebej ranljive 
osebe vključevati najmanj vse otroke in 
odrasle, ki so v trenutku storitve kaznivega 
dejanja posebej ranljivi zaradi nosečnosti, 
zdravstvenega stanja ali invalidnosti. 
Kadar je kaznivo dejanje še posebej hudo, 
na primer ko je bilo ogroženo življenje 
žrtve, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno z 
uporabo hudega nasilja ali je žrtvi 
povzročilo posebej veliko škodo, bi se to 
moralo odražati v še posebej strogih 
kaznih. Ko se v okviru te direktive navaja 
predaja, bi bilo treba tako navajanje 
razumeti v skladu z Okvirnim sklepom 
Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 
o evropskem nalogu za prijetje in 

(6) Ravni kazni v tej direktivi odražajo vse 
večjo zaskrbljenost držav članic v zvezi z 
razmahom pojava trgovine z ljudmi. Glede 
na težo kaznivega dejanja je namen te 
direktive zagotoviti nadaljnje usklajevanje 
in višjo raven kazni v EU. Kadar je 
kaznivo dejanje storjeno v posebnih 
okoliščinah, na primer nad posebej ranljivo 
žrtvijo, bi kazen morala biti strožja. V tej 
direktivi je treba med posebej ranljive 
osebe vključevati najmanj vse otroke in 
odrasle, ki so posebej ranljivi zaradi spola, 
nosečnosti, zdravstvenega stanja,
invalidnosti, ali so bili žrtve mučenja, 
posilstva ali drugih resnih oblik 
psihološkega, fizičnega ali spolnega 
nasilja. Kadar je kaznivo dejanje še 
posebej hudo, na primer ko je bilo 
ogroženo življenje žrtve, ko je bilo kaznivo 
dejanje storjeno z uporabo hudega nasilja 
ali je žrtvi povzročilo posebej veliko 
škodo, bi se to moralo odražati v še posebej 
strogih kaznih. Ko se v okviru te direktive 
navaja predaja, bi bilo treba tako navajanje 
razumeti v skladu z Okvirnim sklepom 
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postopkih predaje med državami članicami. Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 
o evropskem nalogu za prijetje in 
postopkih predaje med državami članicami. 

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo razširiti pojem ranljive osebe.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Da bi zagotovili uspešno preiskovanje 
in pregon kaznivih dejanj trgovine z 
ljudmi, njuna uvedba ne bi smela biti 
odvisna od prijave ali obtožbe s strani 
žrtve. Pregon bi bilo treba dovoliti v 
ustreznem obdobju po polnoletnosti žrtve.
Uradnikom organov kazenskega pregona 
in tožilcem bi bilo treba zagotoviti 
ustrezno usposabljanje, tudi z namenom 
krepitve mednarodnega kazenskega 
pregona in pravosodnega sodelovanja.
Osebam, pristojnim za preiskovanje in 
pregon takih kaznivih dejanj, bi morala 
biti prav tako na voljo preiskovalna orodja, 
ki se uporabljajo pri organiziranem 
kriminalu ali drugih resnih primerih 
kaznivih dejanj, kot so prestrezanje 
komunikacij, tajno opazovanje vključno z 
elektronskim nadzorom, nadzor nad 
bančnimi računi in druge finančne 
preiskave. 

(8) Da bi zagotovili uspešno preiskovanje 
in pregon kaznivih dejanj trgovine z 
ljudmi, njuna uvedba ne bi smela biti 
odvisna od prijave ali obtožbe s strani 
žrtve. Pri preiskovanju bi bilo treba 
ustrezno upoštevati informacijske in 
komunikacijske tehnologije, ki se 
uporabljajo za naročilo kaznivega 
dejanja, in razviti posebna orodja za 
preprečevanje in odpravo trgovine z 
ljudmi prek kibernetskega prostora. 
Osebam, pristojnim za preiskovanje in 
pregon, bi morala biti prav tako na voljo 
preiskovalna orodja, ki se uporabljajo pri 
organiziranem kriminalu ali drugih resnih 
primerih kaznivih dejanj, kot so 
prestrezanje komunikacij, tajno opazovanje 
vključno z elektronskim nadzorom, nadzor 
nad bančnimi računi in druge finančne 
preiskave. 

Or. en

Obrazložitev

Trgovci z ljudmi vse bolj uporabljajo internet, česar ta direktiva ne more prezreti.
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Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Žrtvam trgovine z ljudmi je treba 
omogočiti učinkovito uveljavljanje
njihovih pravic. Zato bi bilo treba žrtvam 
zagotoviti pomoč in podporo pred in med 
kazenskim postopkom ter ustrezno obdobje 
po njem. Da bi bili pomoč in podpora 
učinkoviti, morata biti zagotovljeni na 
podlagi soglasja in seznanjenosti, pri čemer 
je treba zagotoviti, da se žrtev strinja na 
primer z ukrepi za odkrivanje bolezni ali 
drugimi bistvenimi podpornimi ukrepi. 
Pomoč in podpora bi morali vključevati 
najmanj minimalen niz ukrepov, ki so 
potrebni, da se žrtvi omogoči, da si 
opomore in ubeži pred trgovci z ljudmi. Pri 
izvajanju takih ukrepov v praksi bi bilo 
treba na podlagi posameznih ocen, 
izvedenih v skladu z nacionalnimi 
postopki, upoštevati okoliščine in potrebe 
zadevnih oseb. Osebi bi bilo treba nuditi 
pomoč in podporo takoj, ko obstaja 
utemeljeni sum, da je žrtev trgovine z 
ljudmi, in ne glede na to, ali želi pričati ali 
ne. Pomoč bi bilo treba nuditi brezpogojno, 
vsaj dokler pristojni organi dokončno ne 
odločijo v zvezi z obdobjem za razmislek 
in dovoljenjem za prebivanje oziroma kako 
drugače potrdijo, da je oseba žrtev trgovine 
z ljudmi. Če ta oseba po zaključku 
postopka identifikacije ali poteku obdobja 
za razmislek ni spoznana za upravičeno do 
dovoljenja za prebivanje ali sicer nima 
pravice do zakonitega prebivanja v državi, 
ji zadevna država članica ni dolžna še 
naprej zagotavljati pomoči in podpore na 
podlagi te direktive. Kjer je potrebno, bi 
bilo treba na primer, če je žrtev še vedno v 
zdravniški oskrbi zaradi hudih telesnih ali 
psiholoških posledic kaznivega dejanja, ali 
če je v nevarnosti, ker je pričala v 
kazenskem postopku, še naprej zagotavljati 

(11) Žrtvam bi bilo treba zagotoviti pomoč 
in podporo pred in med kazenskim 
postopkom ter ustrezno obdobje po njem. 
Da bi bili pomoč in podpora učinkoviti, 
morata biti zagotovljeni na podlagi soglasja 
in seznanjenosti, pri čemer je treba 
zagotoviti, da se žrtev strinja na primer z 
ukrepi za odkrivanje bolezni ali drugimi 
bistvenimi podpornimi ukrepi. Pomoč in 
podpora bi morali vključevati najmanj 
minimalen niz ukrepov, ki so potrebni, da 
se žrtvi omogoči, da si opomore in ubeži 
pred trgovci z ljudmi. Pri izvajanju takih 
ukrepov v praksi bi bilo treba na podlagi 
posameznih ocen, izvedenih v skladu z 
nacionalnimi postopki, upoštevati 
okoliščine in potrebe zadevnih oseb. Osebi 
bi bilo treba nuditi pomoč in podporo 
takoj, ko obstaja utemeljeni sum, da je 
žrtev trgovine z ljudmi, in ne glede na to, 
ali želi pričati ali ne. Pomoč bi bilo treba 
nuditi brezpogojno, vsaj dokler pristojni 
organi dokončno ne odločijo v zvezi z 
obdobjem za razmislek in dovoljenjem za 
prebivanje oziroma kako drugače potrdijo, 
da je oseba žrtev trgovine z ljudmi. Če ta 
oseba po zaključku postopka identifikacije 
ali poteku obdobja za razmislek ni 
spoznana za upravičeno do dovoljenja za 
prebivanje ali sicer nima pravice do 
zakonitega prebivanja v državi, ji zadevna 
država članica ni dolžna še naprej 
zagotavljati pomoči in podpore na podlagi 
te direktive. Kjer je potrebno, bi bilo treba 
na primer, če je žrtev še vedno v zdravniški 
oskrbi zaradi hudih telesnih ali psiholoških 
posledic kaznivega dejanja, ali če je v 
nevarnosti, ker je pričala v kazenskem 
postopku, še naprej zagotavljati pomoč in 
podporo, in sicer v ustreznem obdobju po 
kazenskem postopku.
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pomoč in podporo, in sicer v ustreznem 
obdobju po kazenskem postopku.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalki menita, da besedilo sodi prej v uvodno izjavo 12 kot 11.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Okvirni sklep Sveta 2001/220/PNZ z 
dne 15. marca 2001 o položaju žrtev v 
kazenskem postopku določa sveženj pravic 
žrtev v kazenskem postopku, vključno s 
pravico do varstva in odškodnine. Poleg 
tega bi morale imeti žrtve trgovine z ljudmi 
dostop do pravnega svetovanja in 
zastopanja, vključno za namen 
uveljavljanja odškodnine. Namen pravnega 
svetovanja je žrtvam omogočiti dostop do 
informacij in jim svetovati o različnih 
možnostih, ki jih imajo. Pravno svetovanje 
in zastopanje bi moralo biti brezplačno vsaj 
v primeru, ko žrtev nima zadostnih 
finančnih sredstev, in to v skladu z 
notranjimi postopki držav članic. Ker je 
zlasti verjetno, da otroci, žrtve trgovine z 
ljudmi, takih sredstev nimajo, bi bilo 
pravno svetovanje in pravno zastopanje 
zanje v praksi brezplačno. Poleg tega bi 
morale biti žrtve na podlagi ocene tveganja 
posameznega primera, izvedene v skladu z 
nacionalnimi postopki, zavarovane pred 
povračilnimi ukrepi, ustrahovanjem in 
nevarnostjo, da bodo ponovno žrtve 
trgovine z ljudmi.

(12) Okvirni sklep Sveta 2001/220/PNZ z 
dne 15. marca 2001 o položaju žrtev v 
kazenskem postopku določa sveženj pravic 
žrtev v kazenskem postopku, vključno s 
pravico do varstva in odškodnine. Žrtvam 
trgovine z ljudmi je treba omogočiti 
učinkovito uveljavljanje njihovih pravic. 
Poleg tega bi morale imeti žrtve trgovine z 
ljudmi tudi dostop do pravnega svetovanja 
in zastopanja, vključno za namen 
uveljavljanja odškodnine. Namen pravnega 
svetovanja je žrtvam omogočiti dostop do 
informacij in jim svetovati o različnih 
možnostih, ki jih imajo. Pravno svetovanje 
in zastopanje bi moralo biti brezplačno vsaj 
v primeru, ko žrtev nima zadostnih 
finančnih sredstev, in to v skladu z 
notranjimi postopki držav članic. Ker je 
zlasti verjetno, da otroci, žrtve trgovine z 
ljudmi, takih sredstev nimajo, bi bilo 
pravno svetovanje in pravno zastopanje 
zanje v praksi brezplačno. Poleg tega bi 
morale biti žrtve na podlagi ocene tveganja 
posameznega primera, izvedene v skladu z 
nacionalnimi postopki, zavarovane pred 
povračilnimi ukrepi, ustrahovanjem in 
nevarnostjo, da bodo ponovno žrtve 
trgovine z ljudmi.

Or. en
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Obrazložitev

Poročevalki menita, da besedilo sodi prej v uvodno izjavo 12 kot 11.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Poleg ukrepov, namenjenih vsem 
žrtvam trgovine z ljudmi, bi morale države 
članice zagotoviti, da so posebna pomoč, 
podpora in ukrepi za zaščito na voljo tudi 
otrokom, ki so žrtve trgovine z ljudmi. Te 
ukrepe bi bilo treba zagotavljati ob 
upoštevanju koristi otroka in v skladu s 
Konvencijo ZN o otrokovih pravicah. 
Kadar starost osebe, ki je žrtev trgovine z 
ljudmi, ni gotova, in se zanjo domneva, da 
je mlajša od 18 let, se navedena oseba šteje 
za otroka in ima takojšen dostop do 
pomoči, podpore in zaščite. Namen 
ukrepov pomoči in podpore otrokom, 
žrtvam trgovine z ljudmi, bi moralo biti 
njihovo telesno in psihosocialno okrevanje 
ter trajna rešitev za zadevno osebo. Ker bi 
bilo treba otroka, ki je žrtev trgovine z 
ljudmi, čim prej ponovno vključiti v 
družbo, bo to nujno vključevalo pravico do 
dostopa do izobraževanja. Ker so otroci, 
žrtve trgovine z ljudmi, še posebej ranljivi, 
bi morali biti na voljo dodatni ukrepi za 
njihovo zaščito med zaslišanji, povezanimi 
s kazenskimi preiskavami in postopki. 

(14) Poleg ukrepov, namenjenih vsem 
žrtvam trgovine z ljudmi, bi morale države 
članice zagotoviti, da so posebna pomoč, 
podpora in ukrepi za zaščito na voljo tudi 
otrokom, ki so žrtve trgovine z ljudmi. Te 
ukrepe je treba zagotavljati ob upoštevanju 
koristi otroka in v skladu s Konvencijo ZN 
o otrokovih pravicah. Kadar starost osebe, 
ki je žrtev trgovine z ljudmi, ni gotova, in 
se zanjo domneva, da je mlajša od 18 let, 
se navedena oseba šteje za otroka in ima 
takojšen dostop do pomoči, podpore in 
zaščite. Namen ukrepov pomoči in podpore 
otrokom, žrtvam trgovine z ljudmi, bi 
moralo biti njihovo telesno in 
psihosocialno okrevanje ter trajna rešitev 
za zadevno osebo. Ker bi bilo treba otroka, 
ki je žrtev trgovine z ljudmi, čim prej 
ponovno vključiti v družbo, bo to nujno 
vključevalo pravico do dostopa do 
izobraževanja. Ker so otroci, žrtve trgovine 
z ljudmi, še posebej ranljivi, bi morali biti 
na voljo dodatni ukrepi za njihovo zaščito 
med zaslišanji, povezanimi s kazenskimi 
preiskavami in postopki. 

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo okrepiti položaj otrok.
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Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Pri izvajanju direktive bi bilo treba 
ustrezno upoštevati Akcijski načrt 
Komisije za mladoletnike brez spremstva 
(2010–2014) (KOM(2010)0213).

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo doseči, da bi se na ravni Unije sprejela skladna politika v 
zvezi z otroki.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) Spolno izkoriščanje otrok bi bilo 
treba opredeliti v skladu z Direktivo 
2010/.../EU [o boju proti spolni zlorabi in 
spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški 
pornografiji, ki razveljavlja Okvirni sklep 
2004/68/PNZ].

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo doseči, da bi se na ravni Unije sprejela skladna politika v 
zvezi z otroki.
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Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Države članice bi morale oblikovati 
in/ali okrepiti politike za preprečevanje 
trgovine z ljudmi, vključno z ukrepi za 
zmanjšanje povpraševanja, ki spodbuja vse 
oblike izkoriščanja, in ukrepi za 
zmanjšanje nevarnosti oseb, da postanejo 
žrtve trgovine z ljudmi, in sicer na podlagi 
raziskav, obveščanja, osveščanja in 
izobraževanja. V okviru takih pobud bi 
morale države članice upoštevati vidik 
spolov in pravice otrok. Vsem uradnikom, 
ki bi se pri svojem delu lahko srečali z 
žrtvami ali potencialnimi žrtvami trgovine 
z ljudmi, bi bilo treba zagotoviti ustrezno 
usposabljanje, ki bi jim omogočilo odkriti 
take žrtve in z njimi ravnati. Usposabljanje 
bi bilo obvezno zlasti za policiste, enote 
mejne policije, inšpektorje za delo, 
zdravstveno osebje in konzularno osebje, 
lahko bi pa bilo odvisno od lokalnih 
okoliščin in vključevalo tudi druge skupine 
javnih uslužbencev, ki bi se pri svojem 
delu lahko srečali z žrtvami trgovine z 
ljudmi. 

(15) Države članice bi morale oblikovati 
in/ali okrepiti politike za preprečevanje 
trgovine z ljudmi, vključno z ukrepi za 
zmanjšanje povpraševanja, ki spodbuja vse 
oblike izkoriščanja, in ukrepi za 
zmanjšanje nevarnosti oseb, da postanejo 
žrtve trgovine z ljudmi, in sicer na podlagi 
raziskav, tudi o novih oblikah trgovine z 
ljudmi, obveščanja, usklajenega zbiranja 
podatkov, osveščanja in izobraževanja. V 
okviru takih pobud bi morale države 
članice upoštevati vidik spolov in pravice 
otrok. Vsem uradnikom, ki bi se pri svojem 
delu lahko srečali z žrtvami ali 
potencialnimi žrtvami trgovine z ljudmi, bi 
bilo treba zagotoviti ustrezno 
usposabljanje, ki bi jim omogočilo odkriti 
take žrtve in z njimi ravnati. Usposabljanje 
bi bilo obvezno zlasti za policiste, enote 
mejne policije, inšpektorje za delo, 
zdravstveno osebje in konzularno osebje, 
lahko bi pa bilo odvisno od lokalnih 
okoliščin in vključevalo tudi druge skupine 
javnih uslužbencev, ki bi se pri svojem 
delu lahko srečali z žrtvami trgovine z 
ljudmi. 

Or. en

Obrazložitev

Kar najširše poznavanje pojava je izredno pomembno. Zelo koristno pri tem pa je usklajeno 
zbiranje podatkov.
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Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Uradnikom, ki bi se pri svojem delu 
lahko srečali z žrtvami ali potencialnimi 
žrtvami trgovine z ljudmi, bi bilo treba 
zagotoviti ustrezno usposabljanje, ki bi 
jim omogočilo odkriti take žrtve in z njimi 
ravnati. Usposabljanje bi moralo biti 
obvezno zlasti za policiste, enote mejne 
policije, sodnike in zaposlene na sodiščih, 
inšpektorje za delo, zaposlene v 
socialnem, zdravstvenem in otroškem 
varstvu in za konzularno osebje, lahko pa 
bi, odvisno od lokalnih okoliščin, 
vključevalo tudi druge skupine javnih 
uslužbencev, ki bi se pri svojem delu 
lahko srečali z žrtvami trgovine z ljudmi. 
Ustrezno usposabljanje bi bilo treba 
zagotoviti tudi za uradnike organov 
kazenskega pregona in tožilce, da bi se 
okrepila mednarodni kazenski pregon in 
pravosodno sodelovanje.

Or. en

Obrazložitev

Okrepiti je treba usposabljanje, še zlasti, ko gre za tako zelo ranljive osebe.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15b) V vseh državah članicah bi bilo 
treba okrepiti inšpekcijo in mehanizme 
izvrševanja zakonov. Države članice bi 
morale izdelati potreben pravni okvir in 
zagotoviti ustrezne mehanizme, 
usposabljanje in ustrezna tehnična 
sredstva, ki jih potrebujejo za 



PR\818485SL.doc 17/37 PE442.887v01-00

SL

izpolnjevanje pravnih obveznosti, ter v 
tem okviru in v tesnem sodelovanju s 
sindikati naložiti odgovornost uradnikom 
inšpekcijskih organov ter jim zagotoviti 
informacije in programe za izboljšanje 
osveščenosti, kar bi jim omogočilo 
prepoznavanje žrtev trgovine z ljudmi, 
katerih delo je predmet izkoriščanja;
države članice bi morale na tem področju 
okrepiti sodelovanje in usklajevanje na 
ravni Unije ter sodelovali z Evropskim 
ekonomsko-socialnim odborom in 
konfederacijo evropskih sindikatov, Svet 
pa bi moral tudi razmisliti o mreženju 
nacionalnih delovnih inšpekcij.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo opozoriti na vse večji pojav trgovine z ljudmi zaradi 
izkoriščanja delovne sile.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15c) Države članice bi morale bolj 
nadzorovati dejavnosti agencij za 
posredovanje dela in agencij za 
zaposlovanje sezonskih delavcev.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo opozoriti na vse večji pojav trgovine z ljudmi zaradi 
izkoriščanja delovne sile.
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Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Države članice bi morale vzpostaviti 
nacionalne sisteme spremljanja, kot so 
nacionalni poročevalci ali enakovredni 
mehanizmi, na način, ki se jim zdi ustrezen 
glede na njihovo notranjo organizacijo, in 
ob upoštevanju dejstva, da je treba 
vzpostaviti minimalno strukturo z 
določenimi nalogami, da bi se opravile 
ocene trendov trgovine z ljudmi, proučili 
rezultati ukrepov za boj proti trgovini z 
ljudmi in redno pošiljala poročila zadevnim 
nacionalnim organom. 

(17) Države članice bi morale vzpostaviti 
nacionalne sisteme spremljanja, kot so 
neodvisni nacionalni poročevalci ali 
enakovredni mehanizmi, na način, ki se jim 
zdi ustrezen glede na njihovo notranjo 
organizacijo, in ob upoštevanju dejstva, da 
je treba vzpostaviti minimalno strukturo z 
določenimi nalogami, da bi se opravile 
ocene trendov trgovine z ljudmi, proučili 
rezultati ukrepov za boj proti trgovini z 
ljudmi in redno pošiljala poročila zadevnim 
nacionalnim organom in koordinatorju EU 
za boj proti trgovini z ljudmi.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni sistemi spremljanja bi morali biti neodvisni in med drugim sodelovati s 
koordinatorjem EU za boj proti trgovini z ljudmi.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Evropska unija pod nadzorom 
komisarja za notranje zadeve vzpostavi 
funkcijo koordinatorja EU za boj proti 
trgovini z ljudmi, ki bo usklajeval ukrepe 
in politike Unije na tem področju, 
vključno z dejavnostmi mreže nacionalnih 
poročevalcev, in poročal Evropskemu in 
nacionalnim parlamentom.

Or. en
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Obrazložitev

Pri preprečevanju trgovine z ljudmi je izredno pomembno usklajevanje na ravni Unije.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Izkoriščanje vključuje najmanj 
izkoriščanje prostitucije ali drugih oblik 
spolne zlorabe oseb, njihovo prisilno delo 
ali storitve, vključno s prosjačenjem, 
suženjstvo ali podobne prakse, 
služabništvo, izkoriščanje kriminalnih 
dejavnosti ali odstranitev organov. 

3. Izkoriščanje vključuje najmanj 
izkoriščanje prostitucije ali drugih oblik 
spolne zlorabe oseb, njihovo prisilno delo 
ali storitve, vključno s prosjačenjem in 
izrabljanjem odvisnih oseb za prosjačenje, 
suženjstvo ali podobne prakse, 
služabništvo, izkoriščanje kriminalnih 
dejavnosti ali odstranitev organov.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo podati natančnejšo definicijo prosjačenja.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da se kaznivo dejanje iz člena 2 
kaznuje z najvišjo zaporno kaznijo najmanj 
petih let. 

1. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da se kaznivo dejanje iz člena 2 
kaznuje z najvišjo zaporno kaznijo najmanj 
šestih let. 

Or. en

Obrazložitev

Po mnenju poročevalk bi bilo treba kazni povečati, saj gre za zelo huda kazniva dejanja.
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Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da se kaznivo dejanje iz člena 2 
kaznuje z najvišjo zaporno kaznijo najmanj 
desetih let, kadar je bilo storjeno v 
naslednjih okoliščinah: 

2. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da se kaznivo dejanje iz člena 2 
kaznuje z najvišjo zaporno kaznijo najmanj 
dvanajstih let, kadar je bilo storjeno v 
naslednjih okoliščinah: 

Or. en

Obrazložitev

Po mnenju poročevalk bi bilo treba kazni povečati, saj gre za zelo huda kazniva dejanja.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kaznivo dejanje je bilo storjeno zoper 
posebej ranljivo žrtev, ki v tej direktivi 
pomeni najmanj otroke žrtve in odrasle, ki 
so posebej ranljivi zaradi nosečnosti, 
zdravstvenega stanja ali invalidnosti; 

(b) kaznivo dejanje je bilo storjeno zoper 
posebej ranljivo žrtev, ki v tej direktivi 
pomeni najmanj otroke žrtve in odrasle, ki 
so posebej ranljivi zaradi spola, nosečnosti, 
zdravstvenega stanja, invalidnosti, ali če so 
bili žrtev mučenja, posilstva ali drugih 
resnih oblik psihološkega, fizičnega ali 
spolnega nasilja; 

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo pojasniti pojem ranljive osebe.
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Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da se iztržek in dobiček iz 
kaznivih dejanj v skladu s to direktivo 
zaseže in odvzame.

Or. en

Obrazložitev

Trgovce z ljudmi pri delu žene volja po velikanskih dobičkih, ki jih lahko zaslužijo s to 
trgovino. Zato je treba iztržke in dobičke zaseči, odvzeti in uporabiti za boj proti tej trgovini, 
za pomoč žrtvam in njihovo zaščito.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da se iztržek in dobiček, 
zasežen in odvzet v skladu s to direktivo, 
uporabi za pomoč žrtvam in njihovo 
zaščito, vključno z odškodnino.

Or. en

Obrazložitev

Trgovce z ljudmi pri delu žene volja po velikanskih dobičkih, ki jih lahko zaslužijo s to 
trgovino. Zato je treba iztržke in dobičke zaseči, odvzeti in uporabiti za pomoč žrtvam in 
njihovo zaščito.
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Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da se iztržek in dobiček iz 
kaznivih dejanj v skladu s to direktivo 
zaseže in odvzame.

Or. en

Obrazložitev

Trgovce z ljudmi pri delu žene volja po velikanskih dobičkih, ki jih lahko zaslužijo s to 
trgovino. Zato je treba iztržke in dobičke zaseči, odvzeti in uporabiti za boj proti tej trgovini, 
za pomoč žrtvam in njihovo zaščito.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da se iztržek in dobiček, 
zasežen in odvzet v skladu s to direktivo, 
uporabi za pomoč žrtvam in njihovo 
zaščito, vključno z odškodnino.

Or. en

Obrazložitev

Trgovce z ljudmi pri delu žene volja po velikanskih dobičkih, ki jih lahko zaslužijo s to 
trgovino. Zato je treba iztržke in dobičke zaseči, odvzeti in uporabiti za pomoč žrtvam in 
njihovo zaščito.
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Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v skladu s temeljnimi 
načeli svojih pravnih sistemov predvidijo 
možnost, da se žrtve trgovine z ljudmi ne 
preganjajo ali ne kaznujejo zaradi njihove 
vpletenosti v kriminalne dejavnosti, ki so 
jih bile prisiljene izvesti kot neposredno
posledico zaradi dejstva, da so bile žrtve 
katerega koli od dejanj iz člena 2.

Države članice ne preganjajo ali kaznujejo
žrtev trgovine z ljudmi zaradi njihove 
vpletenosti v kazniva dejanja v skladu z 
njihovo nacionalno zakonodajo o 
prostituciji ali priseljevanju oziroma 
zaradi njihove vpletenosti v druge 
nezakonite dejavnosti, ki so jih bile 
prisiljene izvesti kot neposredno posledico 
zaradi dejstva, da so bile žrtve katerega 
koli od dejanj iz člena 2. V skladu z 
nacionalnim pravom države članice 
sprejmejo potrebne ukrepe za pregon 
kaznivih dejanj po tej direktivi, ko žrtev 
postane polnoletna.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo izboljšati položaj žrtev.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da se dokazi zberejo in 
zavarujejo v najkrajšem možnem času z 
naprimer video posnetki izjav žrtev.

Or. en

Obrazložitev

Dokazi pogosto temeljijo na izjavah žrtev. Da se trgovcem z ljudmi čimprej sodi, bi bilo treba 
dokaze zavarovati v najkrajšem možnem času, sočasno pa zaščititi žrtev.
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Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je kaznivo dejanje storjeno zunaj 
ozemlja države članice, se ta lahko odloči, 
da ne bo uporabljala pravil o sodni 
pristojnosti iz odstavkov 1(c) in 1(d) 
oziroma da bo ta pravila uporabljala samo 
v posebnih primerih ali okoliščinah. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da je pojav vse bolj globalen, bi bilo treba okrepiti ekstrateritorialnost.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če se države članice odločijo uporabiti 
odstavek 2, o tem obvestijo Komisijo in, 
kjer je to primerno, navedejo tudi posebne 
primere ali okoliščine, na katere se 
njihova odločitev nanaša. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica prejšnjega.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice z ustreznimi ukrepi 1. Države članice z ustreznimi ukrepi 
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poskrbijo, da sta žrtvam zagotovljena 
pomoč in podpora pred in med kazenskim 
postopkom ter ustrezno obdobje po njem, 
da se jim omogoči uveljavljanje pravic iz 
Okvirnega sklepa 2001/220/PNZ z dne 
15. marca 2001 o položaju žrtev v 
kazenskem postopku ter iz te direktive. 

poskrbijo, da sta vsem žrtvam trgovine z 
ljudmi ustrezen čas zagotovljena pomoč in 
podpora, ne glede na njihov migrantski 
status pred in med kazenskim postopkom 
ter po njem, da se jim omogoči 
uveljavljanje pravic iz Okvirnega sklepa 
2001/220/PNZ z dne 15. marca 2001 o 
položaju žrtev v kazenskem postopku ter iz 
te direktive. 

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo žrtve zaščititi kar najširše.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da pomoč in podpora žrtvi nista 
pogojeni s pripravljenostjo žrtve, da priča. 

3. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da pomoč in podpora žrtvi nista 
pogojeni s pripravljenostjo žrtve, da 
sodeluje v kazenski preiskavi, pri pregonu 
in sojenju. 

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo razširiti zaščito žrtev.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo mehanizem za napotitev za 
osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito 
v skladu s členom 9 in členom 15
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Direktive Sveta 2004/83/ES z dne 29. 
aprila 2009 o minimalnih standardih 
glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati 
državljani tretjih držav ali osebe brez 
državljanstva, da se jim prizna status 
begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov 
potrebuje mednarodno zaščito, in o 
vsebini te zaščite1 in zagotovijo 
sodelovanje med organi kazenskega 
pregona in nacionalnimi azilnimi organi.
______________
1 UL L 304, 30.9.2004, str. 2.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo spodbuditi usklajenost z azilno politiko.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo zaščito, pomoč in podporo ob 
posebnih potrebah posebej ranljivih oseb 
iz člena 4, odstavek 2(b).

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo razširiti zaščito žrtev ter pomoč in podporo zanje.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da imajo 
žrtve trgovine z ljudmi dostop do 

2. Države članice zagotovijo, da imajo 
žrtve trgovine z ljudmi dostop do 
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brezplačnega pravnega svetovanja in 
pravnega zastopanja, vključno za namen 
uveljavljanja odškodnine. Pravno 
zastopanje je brezplačno, ko žrtev nima 
zadostnih finančnih sredstev. Ta odstavek 
ne posega v uporabo člena 14(2), kadar je 
žrtev otrok. 

brezplačnega pravnega svetovanja in 
pravnega zastopanja, vključno za namen 
uveljavljanja odškodnine, kakor hitro je 
oseba opredeljena kot žrtev trgovine z 
ljudmi. Pravno zastopanje je brezplačno, 
ko žrtev nima zadostnih finančnih sredstev. 
Ta odstavek ne posega v uporabo člena 
14(2), kadar je žrtev otrok. 

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo razširiti zaščito žrtev ter pomoč in podporo zanje.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Na glede na pravico do obrambe države 
članice v skladu s temeljnimi načeli svojih 
pravnih sistemov in po potrebi preprečijo 
razkritje istovetnosti žrtve trgovine z 
ljudmi, ki nastopa kot priča.

3. Na glede na pravico do obrambe države 
članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo 
največjo zaščito žrtve trgovine z ljudmi, ki 
nastopa kot priča, vključno z uporabo 
videokonference.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo zaščito žrtev uskladiti s pravicami osumljencev.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Otrokom, ki so žrtve trgovine z ljudmi, 
se zagotovijo pomoč, podpora in zaščita,
pri čemer se upoštevajo koristi otroka.

1. Otrokom, ki so žrtve trgovine z ljudmi, 
se zagotovijo pomoč, podpora in zaščita. 
Pri uporabi določb te direktive se 
upoštevajo zlasti koristi otroka.
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Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo na prvo mesto postaviti koristi otroka.

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pomoč in podpora otrokom, ki so žrtve 
trgovine z ljudmi

Pomoč in podpora otrokom žrtvam

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da se posebni kratkoročni in 
dolgoročni ukrepi za pomoč in podporo 
otrokom, ki so žrtve trgovine z ljudmi, pri 
njihovem fizičnem in psihosocialnem 
okrevanju sprejmejo na podlagi ocene 
posebnih okoliščin vsakega posameznega 
otroka, ki je žrtev, ob upoštevanju 
otrokovih pogledov, potreb in skrbi.

1. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da se posebni kratkoročni in 
dolgoročni ukrepi za zaščito, pomoč in 
podporo otrokom, ki so žrtve trgovine z 
ljudmi, pri njihovem fizičnem in 
psihosocialnem okrevanju sprejmejo na 
podlagi ocene posebnih okoliščin vsakega 
posameznega otroka, ki je žrtev, ob 
upoštevanju otrokovih pogledov, potreb in 
skrbi, da bi se za otroka našla trajna 
rešitev. Države članice otroku, ki je žrtev 
trgovine z ljudmi, od trenutka, ko organi 
določijo njegovo istovetnost, dodelijo 
skrbnika in zakonitega zastopnika. 

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo okrepiti položaj otrok.
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Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če družine ni na ozemlju države 
članice, ta otroku zagotovi pomoč pri 
vrnitvi in ponovni vključitvi v družino ali 
zato, da se družini pridruži v drugi državi 
članici ali v tretji državi, če je to v korist 
otroka; če nobene od teh možnosti ni 
oziroma niso v korist otroka, država 
članica zanj poišče trajno rešitev v skladu 
s koristmi za otroka, vključno z napotitvijo 
otrok, ki so žrtve trgovine z ljudmi in 
potrebujejo mednarodno zaščito, 
pristojnim nacionalnim azilnim organom.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo okrepiti položaj otrok.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da pravosodni organi v 
kazenskih preiskavah in postopkih otroku, 
ki je žrtev trgovine z ljudmi, dodelijo 
posebnega zastopnika, če je po 
nacionalnem pravu nosilcem starševske 
odgovornosti onemogočeno zastopanje 
otroka zaradi navzkrižja interesov med 
njimi in otrokom žrtvijo ali če otrok nima 
spremstva ali je ločen od svoje družine.

1. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da pravosodni organi v 
kazenskih preiskavah in postopkih otroku, 
ki je žrtev trgovine z ljudmi, dodelijo 
skrbnika in zakonitega zastopnika.

Or. en
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Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo okrepiti položaj otrok.

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za zmanjšanje povpraševanja, ki 
spodbuja vse oblike izkoriščanja, povezane 
s trgovino z ljudmi. 

1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, kot je izobraževanje in 
usposabljanje, zlasti z vidika spolov, za 
zmanjšanje povpraševanja, ki spodbuja vse 
oblike izkoriščanja, povezane s trgovino z 
ljudmi. 

Or. en

Obrazložitev

Izobraževanje in usposabljanje lahko igrata pomembno vlogo pri odvračanju od 
povpraševanja po storitvah, ki jih „ponujajo“ žrtve trgovine z ljudmi.

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, kot so informacijske kampanje in 
kampanje za izboljšanje osveščenosti, 
raziskovalni in izobraževalni programi, po 
potrebi v sodelovanju z organizacijami 
civilne družbe, namenjene boljši 
osveščenosti in zmanjšanju nevarnosti 
oseb, zlasti otrok, da postanejo žrtve 
trgovine z ljudmi. 

2. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, vključno prek interneta, kot so 
informacijske kampanje in kampanje za 
izboljšanje osveščenosti, raziskovalni in 
izobraževalni programi, po potrebi v 
sodelovanju z organizacijami civilne 
družbe, namenjene boljši osveščenosti in 
zmanjšanju nevarnosti oseb, zlasti otrok, da 
postanejo žrtve trgovine z ljudmi. Ti 
ukrepi celostno vključujejo vidik spolov.

Or. en
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Obrazložitev

Trgovci z ljudmi vse bolj uporabljajo internet, česar ta direktiva ne more prezreti.

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice spodbujajo redno 
usposabljanje uradnikov, ki bi se pri 
svojem delu lahko srečali z žrtvami in 
potencialnimi žrtvami, vključno s policisti 
na terenu, enotami mejne policije, 
inšpektorji za delo, zdravstvenim osebjem 
in konzularnim osebjem, pri čemer jim bo 
tako usposabljanje omogočilo odkriti žrtve 
in potencialne žrtve trgovine z ljudmi ter z 
njimi ravnati. 

3. Države članice spodbujajo redno 
usposabljanje, zlasti z vidika spola,
uradnikov, ki bi se pri svojem delu lahko 
srečali z žrtvami in potencialnimi žrtvami, 
vključno s policisti na terenu, enotami 
mejne policije, inšpektorji za delo, sodniki 
in zaposlenimi na sodiščih, zaposlenimi v 
socialnem, zdravstvenem in otroškem 
varstvu in konzularnim osebjem, pri čemer 
jim bo tako usposabljanje omogočilo 
odkriti žrtve in potencialne žrtve trgovine z 
ljudmi ter z njimi ravnati; in med žrtvami 
prepoznati osebe, ki potrebujejo tudi 
mednarodno pomoč.

Or. en

Obrazložitev

Okrepiti je treba usposabljanje, še zlasti, ko gre za tako zelo ranljive osebe.

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice proučijo možnost 
sprejetja ukrepov, da se kot kaznivo 
dejanje obravnava uporaba storitev, ki so 
predmet izkoriščanja iz člena 2, če je 
znano, da je oseba žrtev kaznivega dejanja 
iz člena 2. 

4. Države članice sprejmejo ukrepe, da se 
kot kaznivo dejanje obravnava uporaba 
storitev, ki so predmet izkoriščanja iz člena 
2, če je znano, da je oseba žrtev kaznivega 
dejanja iz člena 2, razen če je uporabo 
storitve narekovala konkretna življenjska 
ogroženost uporabnikov ali humanitarni 
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razlogi.

Or. en

Obrazložitev

To, da se uporaba storitev, ki jih „ponujajo“ žrtve trgovine z ljudmi, obravnava kot kaznivo 
dejanje, lahko v veliki meri prispeva k preprečevanju te trgovine.

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice vzpostavijo brezplačno 
večjezično telefonsko linijo pomoči z 
enotno evropsko številko, da se žrtvam 
nudi prva pomoč.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo povečati zaščito žrtev ter pomoč in podporo zanje.

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe 
za vzpostavitev sistema nacionalnih 
poročevalcev ali enakovrednih 
mehanizmov. Naloge takih mehanizmov so 
izvajanje ocen o trendih trgovine z ljudmi, 
proučevanje rezultatov ukrepov za boj proti 
trgovini z ljudmi in poročanje zadevnim 
nacionalnim organom. 

1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za vzpostavitev sistema neodvisnih 
nacionalnih poročevalcev ali enakovrednih 
mehanizmov. Naloge takih mehanizmov so 
zbiranje primerljivih statistik, izvajanje 
ocen o trendih trgovine z ljudmi in o 
mehanizmih zaščite in pomoči, 
proučevanje rezultatov ukrepov za boj proti 
trgovini z ljudmi in vsaj enkrat letno 
poročanje zadevnim nacionalnim organom 
in koordinatorju EU za boj proti trgovini z 
ljudmi. 
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Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo izboljšati mehanizem za spremljanje in ga uskladiti z delom 
koordinatorja za boj proti trgovini z ljudmi.

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Primerljive statistike bi morale 
vključevati najmanj podatke o številu 
ljudi, ki so žrtev te trgovine, spol, starost, 
državljanstvo žrtev in obliko trgovine, 
vrsto storitev, ki so jo opravljale žrtve, 
število aretiranih, kazenskopravno 
preganjanih in obsojenih trgovcev z 
ljudmi in mehanizme za napotitev 
nacionalnim azilnim organom.

Or. en

Obrazložitev

Razpolagati s primerljivimi podatki je izredno pomembno za določitev učinkovitih politik za 
preprečevanje trgovine z ljudmi.

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Zbrani podatki se pošljejo 
koordinatorju EU za boj proti trgovini z 
ljudmi, Eurojustu, Europolu in Frontexu. 
Na tej podlagi in z uporabo vseh drugih 
razpoložljivih podatkov koordinator EU za 
boj proti trgovini z ljudmi, v sodelovanju z 
Eurojustom, Europolom in Frontexom, 
pripravi letno poročilo o najnovejšem 
stanju na področju trgovine z ljudmi. 
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Poročilo prejmejo Evropski parlament, 
nacionalni parlament, Evropska komisija
in Svet.

Or. en

Obrazložitev

Spremljanje bi moralo biti usklajeno med vsemi pristojnimi organi EU.

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. Evropski parlament ima pravico do 
tega, da imenuje poročevalca, ki bo lahko 
sodeloval v skupnih dejavnostih 
nacionalnih poročevalcev.

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament bi moral sodelovati v mehanizmu spremljanja.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16 a
Koordinator EU

Pravni okvir za koordinatorja Evropske 
unije za boj proti trgovini z ljudmi se 
določi pod nadzorom komisarja za 
notranje zadeve. Koordinator Evropske 
unije za boj proti trgovini z ljudmi 
zagotavlja skladen pristop proti trgovini z 
ljudmi v državah članicah in na ravni 
Unije, koordinira delo nacionalnih 
poročevalcev, omogoča usklajeno 
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spremljanje in vzpostavi poročanje 
evropskim institucijam.

Or. en

Obrazložitev

Koordinator za boj proti trgovini z ljudmi za svoje delo potrebuje jasen pravni okvir.

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice Komisiji pošljejo vse 
podatke, potrebne za pripravo poročila iz 
odstavka 1. Podatki vključujejo natančen 
opis ukrepov, ki se sprejmejo v skladu s 
členom 8 in členi 10 do 16, pa tudi opis 
proučitve možnih ukrepov iz člena 15(4). 

2. Države članice Komisiji in 
koordinatorju EU za boj proti trgovini z 
ljudmi pošljejo vse podatke, potrebne za 
pripravo poročila iz odstavka 1. Podatki 
vključujejo natančen opis ukrepov, ki se 
sprejmejo v skladu s členom 8 in členi 10 
do 16, pa tudi opis proučitve možnih 
ukrepov iz člena 15(4).

Or. en

Obrazložitev

Glede na usklajevalno vlogo, ki jo bo imel koordinator za boj proti trgovini z ljudmi, je prav, 
da je upravičen do tega, da prejme kar največje število podatkov.
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OBRAZLOŽITEV

Trgovina z ljudmi je sodobna oblika suženjstva, resen zločin in huda kršitev temeljnih 
človekovih pravic, saj ljudi spravlja v podrejen položaj z grožnjami, nasiljem in 
poniževanjem.

Tovrstna trgovina je tudi zelo dobičkonosen posel za organizirani kriminal, ki omogoča velik 
zaslužek ob zmernem tveganju. Pojavlja se v številnih oblikah, kot so na primer spolno 
izkoriščanje, prisilno delo, nezakonita trgovina s človeškimi organi, prosjačenje, tudi tako, 
kjer se za prosjačenje izrabljajo odvisne osebe, nezakonite posvojitve in delo na domu.

Pojav je izjemno razvejan, zagotovo pa ne tudi natančno poznan.

Lizbonska pogodba daje večji poudarek dejavnostim EU na področju sodnega in policijskega 
sodelovanja v kazenskih zadevah, vključno z bojem proti trgovini z ljudmi, Parlament pa ima 
kot sozakonodajalec pri tem polno vlogo. 

Pogodba se na več mestih sklicuje na boj proti trgovini z ljudmi: v členu 82 navaja pravno 
podlago za določitev minimalnih pravil glede opredelitve kaznivih dejanj in sankcij na 
področju trgovine z ljudmi ter spolnega izkoriščanja žensk in otrok. Vseeno je treba 
upoštevati tudi člen 79, ker določa pravno podlago za skupno politiko priseljevanja, vključno 
z vprašanjem trgovine z ljudmi.

Obstoječi pravni okvir EU o trgovini z ljudmi temelji zlasti na:
– Okvirnem sklepu Sveta 2002/629/PNZ z dne 19. julija 2002 o boju proti trgovanju z 
ljudmi, katerega namen je doseči minimalno stopnjo uskladitve nacionalnih 
zakonodaj; 

– Direktivi Sveta 2004/81/ES z dne 29. aprila 2004 o dovoljenju za prebivanje za 
državljane tretjih držav, ki so žrtve trgovine z ljudmi ali so jim pomagali pri nezakoniti 
preselitvi in ki sodelujejo s pristojnimi organi.

Izkušnje so pokazale, da ta pravni okvir ni dovolj učinkovit in da mora EU na tem področju 
narediti več. Ob upoštevanju navedenega je Evropska komisija leta 2009 predstavila predlog 
za nov okvirni sklep. Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe, s katerim so bili 
prekinjeni vsi zakonodajni postopki, ki so bili takrat v teku, pogajanja v Svetu niso privedla 
do uradnega sprejetja okvirnega sklepa, zato je Evropska komisija pripravila nov predlog 
direktive o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti žrtev, ki razveljavlja 
Okvirni sklep 2002/629/PNZ (KOM(2010) 95 konč.). 

Evropski parlament si kot sozakonodajalec zelo prizadeva, da bi v sodelovanju s Komisijo in 
Svetom spodbudil učinkovitost politike EU na področju boja proti trgovini z ljudmi.

V resoluciji, sprejeti 10. februarja 2010 (P7_TA(2010)0018), je med drugim izrazil naslednje 
stališče:

a) razviti je treba ukrepe proti trgovini z ljudmi, ki bodo temeljili na celovitem 
pristopu, v središču katerega bodo človekove pravice in ki bo osredotočen na boj proti
trgovini, njeno preprečevanje in zaščito žrtev;
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b) zavzeti se je treba za pristop, osredotočen na žrtve, kar pomeni, da je treba 
opredeliti, zajeti in zaščititi vse potencialne kategorije žrtev ter posvetiti posebno 
pozornost otrokom in drugim rizičnim skupinam;
c) uvesti je treba koordinatorja EU za boj proti trgovini z ljudmi, ki bo usklajeval 
ukrepe in politike EU na tem področju, vključno z dejavnostmi mreže nacionalnih 
poročevalcev, ter poročal EP in Stalnemu odboru za operativno sodelovanje na 
področju notranje varnosti (COSI);
d) v politiko boja proti trgovini z ljudmi je treba vključiti tudi vidike, povezane s 
socialnimi zadevami in socialno vključenostjo, ter vztrajati pri ustreznih programih in 
učinkovitih načinih socialne rehabilitacije žrtev, vključno z ukrepi na trgu dela in v 
sistemu socialne varnosti;
e) ustrezno pozornost je treba posvetiti zunanjepolitični razsežnosti trgovine z ljudmi 
in tudi njenemu vplivu na politiko priseljevanja, azila in reintegracije;
f) sprožiti je treba kampanje za obveščanje in večjo ozaveščenost v izobraževalnih in 
šolskih sistemih izvornih, tranzitnih in namembnih držav trgovine z ljudmi.

Evropski parlament meni, da je treba kazni za trgovce z ljudmi dvigniti na raven, ki je bila 
predlagana leta 2009, veljati pa bi moralo tudi, da se jim odvzame dobiček.
Prepričan je tudi, da je treba povečati pomoč za žrtve, zlasti otroke. Če so žrtve otroci, potem 
je treba prvenstveno skrb nameniti koristi otroka.
Unija in države članice bi morale storiti še več za manjše povpraševanje, vključno s 
kampanjami za večjo osveščenost, izobraževanjem, usposabljanjem in podobnim, pri vseh 
dejavnostih pa je treba celostno vključiti tudi vidik spolov. Države članice morajo tudi kot 
kaznivo dejanje obravnavati namerno uporabo storitev žrtev trgovine z ljudmi. Inkriminacija 
je v skladu z drugimi politikami EU, kjer zakonodaja že kaznuje delodajalce, ki zaposlujejo 
žrtve trgovine z ljudmi, in bo v veliki meri prispevala k preprečevanju te trgovine. 
Za boljšo in jasnejšo sliko pojava je treba zbirati primerljive statistike, ki naj bi vključevale 
najmanj podatke o številu ljudi, žrtev te trgovine, spol, starost, državljanstvo žrtev in obliko 
trgovine, vrsto storitev, ki so jo opravljale žrtve, število aretiranih, kazenskopravno 
preganjanih in obsojenih trgovcev z ljudmi, in mehanizme za napotitev nacionalnim azilnim 
organom.

Jasen pravni okvir pa za svoje delo potrebuje tudi koordinator za boj proti trgovini z ljudmi.


