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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].



PR\818485SV.doc 3/39 PE442.887v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION .....Error! 
Bookmark not defined.

MOTIVERING ......................................................................Error! Bookmark not defined.



PE442.887v01-00 4/39 PR\818485SV.doc

SV



PR\818485SV.doc 5/39 PE442.887v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om förebyggande och 
bekämpande av människohandel samt skydd av offer och om upphävande av 
rambeslut 2002/629/RIF
(KOM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0095),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 82.2 och 83.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0087/2010),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av de motiverade yttrandena från nationella parlament till talmannen om 
huruvida förslaget till akt är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga 
grunden,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén,

– med beaktande av artiklarna 55 och 37 i arbetsordningen,

– med beaktande av de gemensamma överläggningar som utskottet för medborgerliga fri-
och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män hållit i enlighet med artikel 51 i arbetsordningen.

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan 
kvinnor och män (A7-.../2010).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 82.2 och 83.1,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 79.2, 82.2 och 83.1,

Or. en

Motivering

Artikel 79 bör läggas till för att uppnå överensstämmelse med fördragen.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I detta direktiv antas ett integrerat och 
holistiskt synsätt när det gäller kampen mot 
människohandel. Skärpt förebyggande och 
lagföring och bättre skydd av offrens 
rättigheter är de viktigaste målen för detta 
direktiv. Barn är mer utsatta och löper 
därför större risk att bli offer för 
människohandel. Vid tillämpningen av 
detta direktiv måste barnets bästa komma i 
främsta rummet i enlighet med Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och FN:s konvention om 
barnets rättigheter.

(3) I detta direktiv antas ett integrerat och 
holistiskt synsätt när det gäller kampen mot 
människohandel och direktivet bör 
genomföras mot bakgrund av rådets 
direktiv 2004/81/EG av den 29 april 2004 
om uppehållstillstånd till 
tredjelandsmedborgare som har fallit 
offer för människohandel eller som har 
fått hjälp till olaglig invandring och vilka 
samarbetar med de behöriga 
myndigheterna1 och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/52/EG av den 
18 juni 2009 om minimistandarder för 
sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare 
för tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt2. Skärpt förebyggande och 
lagföring och bättre skydd av offrens 
rättigheter är de viktigaste målen för detta 
direktiv. Barn är mer utsatta och löper 
därför större risk att bli offer för 
människohandel. Vid tillämpningen av 
detta direktiv måste barnets bästa komma i 
främsta rummet i enlighet med Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
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rättigheterna och FN:s konvention om 
barnets rättigheter. I samband med 
genomförandet av detta direktiv bör man 
vederbörligen se till att uppnå 
överensstämmelse med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/…/EU av den ... [om 
bekämpning av sexuella övergrepp mot 
barn, sexuellt utnyttjande av barn och 
barnpornografi samt om upphävande av 
rambeslut 2004/68/RIF].
__________
1 EUT L 261, 6.8.2004, s. 19.
2 EUT L 168, 30.6.2009, s. 24

Or. en

Motivering

Det holistiska synsättet i direktivet måste också resultera i överensstämmelse med andra 
rättsakter med koppling till direktivet.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Detta direktiv utgör en del av en 
övergripande strategi mot 
människohandel som omfattar åtgärder 
som inbegriper tredjeländer i enlighet 
med dokumentet ”Åtgärdsinriktat 
dokument om förstärkning av EU:s yttre 
dimension när det gäller åtgärder mot 
människohandel: Övergripande 
EU-åtgärder mot människohandel”1. 
___________
1 Rådet 6865/10.

Or. en
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Motivering

Det holistiska synsättet i direktivet måste också resultera i åtgärder som inbegriper 
tredjeländer.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Detta direktiv påverkar inte 
tillämpningen av principen om ”non-
refoulement” i enlighet med konventionen 
av den 28 juli 1951 om flyktingars 
rättsliga ställning (Genèvekonventionen).

Or. en

Motivering

Detta direktiv får inte inverka på tillämpningen av asylpolitiska regler.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I syfte att angripa den senaste 
utvecklingen inom människohandel införs i 
detta direktiv ett vidare begrepp för vad 
som bör anses utgöra människohandel än 
det som används i rambeslut 2002/629/RIF 
och omfattar därför ytterligare former av 
utnyttjande. Vid tillämpningen av detta 
direktiv bör påtvingat tiggeri betraktas som 
en form av tvångsarbete eller tvångstjänst 
enligt definitionen i ILO:s konvention 
nr 29 angående tvångs- eller obligatoriskt 
arbete av den 29 juni 1930. Utnyttjande av 
tiggeri faller därför inom 
tillämpningsområdet för definitionen av 
människohandel endast om alla inslag i 
tvångsarbete eller tvångstjänster föreligger.

(5) I syfte att angripa den senaste 
utvecklingen inom människohandel införs i 
detta direktiv ett vidare begrepp för vad 
som bör anses utgöra människohandel än
det som används i rambeslut 2002/629/RIF 
och omfattar därför ytterligare former av 
utnyttjande. Vid tillämpningen av detta 
direktiv bör påtvingat tiggeri betraktas som 
en form av tvångsarbete eller tvångstjänst 
enligt definitionen i ILO:s konvention 
nr 29 angående tvångs- eller obligatoriskt 
arbete av den 29 juni 1930. Utnyttjande av 
tiggeri, inbegripet utnyttjande av en 
person i beroendeställning för tiggeri,
faller därför inom tillämpningsområdet för 
definitionen av människohandel endast om 
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Med beaktande av tillämplig rättspraxis bör 
giltigheten av ett eventuellt samtycke till 
att utföra en sådan tjänst bedömas i varje 
enskilt fall. När det gäller barn bör dock ett 
eventuellt samtycke aldrig betraktas som 
giltigt. Termen ”utnyttjande av brottslig 
verksamhet” bör förstås som utnyttjande av 
en person för att begå brott, bland annat 
fickstölder, snatterier och annan liknande 
verksamhet som är föremål för påföljder 
och som medför ekonomisk vinning.
Definitionen omfattar också 
människohandel i syfte att avlägsna organ, 
vilket kan kopplas samman med 
organhandel och utgör en allvarlig 
kränkning av den mänskliga värdigheten 
och den fysiska integriteten.

alla inslag i tvångsarbete eller 
tvångstjänster föreligger. Med beaktande 
av tillämplig rättspraxis bör giltigheten av 
ett eventuellt samtycke till att utföra en 
sådan tjänst bedömas i varje enskilt fall.
När det gäller barn bör dock ett eventuellt 
samtycke aldrig betraktas som giltigt.
Termen ”utnyttjande av brottslig 
verksamhet” bör förstås som utnyttjande av 
en person för att begå brott, bland annat 
fickstölder, snatterier och annan liknande 
verksamhet som är föremål för påföljder 
och som medför ekonomisk vinning.
Definitionen omfattar också 
människohandel i syfte att avlägsna organ, 
vilket utgör en allvarlig kränkning av den 
mänskliga värdigheten och den fysiska 
integriteten.

Or. en

Motivering

Ändringen klargör definitionen av tiggeri.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Straffnivåerna i detta direktiv 
återspeglar den växande oron bland 
medlemsstaterna över den ökade 
människohandeln. Med hänsyn till brottets 
svårhetsgrad syftar direktivet till att
ytterligare harmonisering och en högre 
straffnivå i EU. Om brottet begås under 
vissa omständigheter, t.ex. mot ett särskilt 
utsatt offer, bör straffet vara strängare.
Inom ramen för detta direktiv bör särskilt 
utsatta personer omfatta åtminstone alla 
barn, och vuxna som är särskilt utsatta på 
grund av graviditet, hälsotillstånd eller
funktionsnedsättning vid tidpunkten för 
brottet. Om brottet är särskilt allvarligt, till 

(6) Straffnivåerna i detta direktiv 
återspeglar den växande oron bland 
medlemsstaterna över den ökade 
människohandeln. Med hänsyn till brottets 
svårhetsgrad syftar direktivet till en
ytterligare harmonisering och en högre 
straffnivå i EU. Om brottet begås under 
vissa omständigheter, t.ex. mot ett särskilt 
utsatt offer, bör straffet vara strängare.
Inom ramen för detta direktiv bör särskilt 
utsatta personer omfatta åtminstone alla 
barn, och vuxna som är särskilt utsatta på 
grund av kön, graviditet, hälsotillstånd,
funktionsnedsättning eller om offret har 
utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra 
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exempel om det har inneburit fara för 
offrets liv, har begåtts med användande av 
grovt våld eller har vållat offret särskilt 
allvarlig skada, bör detta återspeglas i 
särskilt stränga påföljder. När det enligt 
detta direktiv hänvisas till överlämnande 
bör denna hänvisning tolkas i 
överensstämmelse med rådets rambeslut 
2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en 
europeisk arresteringsorder och 
överlämnande mellan medlemsstaterna.

allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller 
sexuellt våld. Om brottet är särskilt 
allvarligt, till exempel om det har inneburit 
fara för offrets liv, har begåtts med 
användande av grovt våld eller har vållat 
offret särskilt allvarlig skada, bör detta 
återspeglas i särskilt stränga påföljder. När 
det enligt detta direktiv hänvisas till 
överlämnande bör denna hänvisning tolkas 
i överensstämmelse med rådets rambeslut 
2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en 
europeisk arresteringsorder och 
överlämnande mellan medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Denna ändring syftar till att utöka begreppet utsatt person.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att utredning och lagföring av brott 
som rör människohandel ska leda till 
resultat bör de inte vara beroende av en 
anmälan eller angivelse av ett offer för att 
kunna inledas. Lagföring bör vara möjlig 
under en tillräckligt lång tidsperiod efter 
det att brottsoffret har uppnått 
myndighetsålder. Personal inom 
brottsbekämpande myndigheter och 
åklagare bör ha lämplig utbildning, även 
med sikte på att förbättra internationell 
brottsbekämpning och ökat internationellt 
rättsligt samarbete. De som har ansvaret 
för att utreda och lagföra sådana brott bör 
också ha tillgång till de utredningsverktyg 
som används vid organiserad brottslighet 
eller andra allvarliga brott, t.ex. avlyssning 
av kommunikation, dold övervakning 
inklusive elektronisk övervakning, 
övervakning av bankkonton och andra 

(8) För att utredning och lagföring av brott 
som rör människohandel ska leda till 
resultat bör de inte vara beroende av en 
anmälan eller angivelse av ett offer för att 
kunna inledas. I samband med 
utredningarna bör vederbörlig hänsyn tas 
till den informations- och 
kommunikationsteknik som användes då 
brottet begicks och särskilda verktyg bör 
utvecklas för att förhindra och bekämpa 
människohandel med hjälp av Internet. 
De som har ansvaret för att utreda och 
lagföra bör också ha tillgång till de 
utredningsverktyg som används vid 
organiserad brottslighet eller andra 
allvarliga brott, t.ex. avlyssning av 
kommunikation, dold övervakning 
inklusive elektronisk övervakning, 
övervakning av bankkonton och andra 
ekonomiska utredningar. 
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ekonomiska utredningar.

Or. en

Motivering

Internet används alltmer av människohandlarna och det måste beaktas i detta direktiv.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Offer för människohandel måste ha 
möjlighet att utöva sina rättigheter 
effektivt. Därför bör hjälp och stöd finnas 
tillgängligt för offer före, under och en 
lämplig tid efter straffrättsliga förfaranden.
För att hjälpen och stödet ska vara effektivt 
måste offret informeras och ge sitt 
samtycke till att exempelvis åtgärder för att 
upptäcka sjukdomar eller andra väsentliga 
stödåtgärder vidtas. Den hjälp och det stöd 
som ges bör åtminstone omfatta ett minsta 
antal åtgärder som är nödvändiga för att 
offret ska kunna återhämta sig och 
undkomma människohandlarna. När dessa 
åtgärder genomförs i praktiken bör en
individuell bedömning i enlighet med 
nationella förfaranden genomföras för att 
beakta den berörda personens 
omständigheter och behov. En person bör 
erhålla hjälp och stöd så snart det finns en 
indikation om att han eller hon kan ha 
blivit utsatt för människohandel och 
oberoende av om personen är villig att 
träda fram som vittne. Hjälp bör ges 
förbehållslöst åtminstone till dess att de 
behöriga myndigheterna har fattat ett 
slutgiltigt beslut om betänketid och 
uppehållstillstånd, eller på annat sätt 
erkänner att personen är ett offer för 
människohandel. Om 
identifieringsprocessen avslutats eller 
betänketiden löpt ut och det visar sig att 

(11) Hjälp och stöd bör finnas tillgängligt 
för offer före, under och en lämplig tid 
efter straffrättsliga förfaranden. För att 
hjälpen och stödet ska vara effektivt måste 
offret informeras och ge sitt samtycke till 
att exempelvis åtgärder för att upptäcka 
sjukdomar eller andra väsentliga 
stödåtgärder vidtas. Den hjälp och det stöd 
som ges bör åtminstone omfatta ett minsta 
antal åtgärder som är nödvändiga för att 
offret ska kunna återhämta sig och 
undkomma människohandlarna. När dessa 
åtgärder genomförs i praktiken bör en 
individuell bedömning i enlighet med 
nationella förfaranden genomföras för att 
beakta den berörda personens 
omständigheter och behov. En person bör 
erhålla hjälp och stöd så snart det finns en 
indikation om att han eller hon kan ha 
blivit utsatt för människohandel och 
oberoende av om personen är villig att 
träda fram som vittne. Hjälp bör ges 
förbehållslöst åtminstone till dess att de 
behöriga myndigheterna har fattat ett 
slutgiltigt beslut om betänketid och 
uppehållstillstånd, eller på annat sätt 
erkänner att personen är ett offer för 
människohandel. Om 
identifieringsprocessen avslutats eller 
betänketiden löpt ut och det visar sig att 
personen i fråga inte kan betraktas som 
berättigad till uppehållstillstånd eller i 
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personen i fråga inte kan betraktas som 
berättigad till uppehållstillstånd eller i 
övrigt inte har laglig rätt att vistas i landet 
är den berörda medlemsstaten inte skyldig 
att fortsätta med sina hjälp- och 
stödåtgärder till den personen på grundval 
av detta direktiv. Om så är nödvändigt bör 
hjälpen och stödet fortsätta under en 
lämplig tid efter de straffrättsliga 
förfarandena, t.ex. om medicinsk 
behandling pågår på grund av allvarliga 
fysiska eller psykiska konsekvenser av 
brottet eller om offrets säkerhet äventyras 
på grund av vittnesmålet under de 
straffrättsliga förfarandena

övrigt inte har laglig rätt att vistas i landet 
är den berörda medlemsstaten inte skyldig 
att fortsätta med sina hjälp- och 
stödåtgärder till den personen på grundval 
av detta direktiv. Om så är nödvändigt bör 
hjälpen och stödet fortsätta under en 
lämplig tid efter de straffrättsliga 
förfarandena, t.ex. om medicinsk 
behandling pågår på grund av allvarliga 
fysiska eller psykiska konsekvenser av 
brottet eller om offrets säkerhet äventyras 
på grund av vittnesmålet under de 
straffrättsliga förfarandena

Or. en

Motivering

Föredraganden anser att denna formulering hellre ska finnas i skäl 12 än i skäl 11.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I rådets rambeslut av 2001/220/RIF av 
den 15 mars 2001 om brottsoffrets 
ställning i straffrättsliga förfaranden 
fastställs en rad rättigheter för brottsoffer i 
samband med straffrättsliga förfaranden, 
bland annat rätten till skydd och ersättning.
Offer för människohandel bör dessutom få 
tillgång till juridisk rådgivning samt till 
juridiskt ombud, även när det gäller att 
söka ersättning för skada. Syftet med 
juridisk rådgivning är att offren ska kunna 
få information och rådgivning om de olika 
möjligheter som finns tillgängliga.
Tillgången till juridisk rådgivning och 
juridiskt ombud bör vara kostnadsfri 
åtminstone när offret inte har tillräckliga 
ekonomiska resurser, på ett sätt som är 
förenligt med medlemsstaternas interna 

(12) I rådets rambeslut av 2001/220/RIF av 
den 15 mars 2001 om brottsoffrets 
ställning i straffrättsliga förfaranden 
fastställs en rad rättigheter för brottsoffer i 
samband med straffrättsliga förfaranden, 
bland annat rätten till skydd och ersättning.
Offer för människohandel måste ha 
möjlighet att utöva sina rättigheter 
effektivt. Offer för människohandel bör 
dessutom få tillgång till juridisk rådgivning 
samt till juridiskt ombud, även när det 
gäller att söka ersättning för skada. Syftet 
med juridisk rådgivning är att offren ska 
kunna få information och rådgivning om de 
olika möjligheter som finns tillgängliga.
Tillgången till juridisk rådgivning och 
juridiskt ombud bör vara kostnadsfri 
åtminstone när offret inte har tillräckliga 
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förfaranden. Eftersom det i synnerhet är 
osannolikt att barn som är offer för 
människohandel har sådana resurser, 
kommer tillgången till juridisk rådgivning 
och juridiskt ombud i praktiken att vara 
kostnadsfri för dem. Dessutom bör offren, 
på grundval av en individuell 
riskbedömning som utförs i enlighet med 
nationella förfaranden, skyddas från 
repressalier, hotelser och risken för att åter 
bli föremål för människohandel.

ekonomiska resurser, på ett sätt som är 
förenligt med medlemsstaternas interna 
förfaranden. Eftersom det i synnerhet är 
osannolikt att barn som är offer för 
människohandel har sådana resurser, 
kommer tillgången till juridisk rådgivning 
och juridiskt ombud i praktiken att vara 
kostnadsfri för dem. Dessutom bör offren, 
på grundval av en individuell 
riskbedömning som utförs i enlighet med 
nationella förfaranden, skyddas från 
repressalier, hotelser och risken för att åter 
bli föremål för människohandel.

Or. en

Motivering

Föredraganden anser att denna formulering hellre ska finnas i skäl 12 än i skäl 11.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Utöver de åtgärder som är tillgängliga 
för alla offer för människohandel bör 
medlemsstaterna sörja för att särskilda 
hjälp-, stöd- och skyddsåtgärder finns 
tillgängliga för barn som är offer för 
människohandel. Dessa åtgärder bör
utformas med tanke på barnets bästa och i 
överensstämmelse med FN-konventionen 
om barnets rättigheter. Om det råder 
osäkerhet om åldern på en person som har 
utsatts för människohandel och om det 
finns skäl att tro att han eller hon är under 
18 år, bör den personen förutsättas vara ett 
barn och omedelbart erhålla hjälp, stöd och 
skydd. Hjälp- och stödåtgärder för barn 
som är offer för människohandel bör 
inriktas på deras fysiska och psykosociala 
återhämtning och på en varaktig lösning 
för den berörda personen. Eftersom 
barnoffer bör återintegreras i samhället så 

(14) Utöver de åtgärder som är tillgängliga 
för alla offer för människohandel bör 
medlemsstaterna sörja för att särskilda 
hjälp-, stöd- och skyddsåtgärder finns 
tillgängliga för barn som är offer för 
människohandel. Dessa åtgärder måste
utformas med tanke på barnets bästa och i 
överensstämmelse med FN-konventionen 
om barnets rättigheter. Om det råder 
osäkerhet om åldern på en person som har 
utsatts för människohandel och om det 
finns skäl att tro att han eller hon är under 
18 år, bör den personen förutsättas vara ett 
barn och omedelbart erhålla hjälp, stöd och 
skydd. Hjälp- och stödåtgärder för barn 
som är offer för människohandel bör 
inriktas på deras fysiska och psykosociala 
återhämtning och på en varaktig lösning 
för den berörda personen. Eftersom 
barnoffer bör återintegreras i samhället så 
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snart som möjligt, bör åtgärderna omfatta 
rätt till utbildning. Med hänsyn till att barn 
som är offer för människohandel är särskilt 
utsatta, bör kompletterande skyddsåtgärder 
finnas tillgängliga för att skydda dem i 
samband med förhör som ingår i 
brottsutredningar och straffrättsliga 
förfaranden.

snart som möjligt, bör åtgärderna omfatta 
rätt till utbildning. Med hänsyn till att barn 
som är offer för människohandel är särskilt 
utsatta, bör kompletterande skyddsåtgärder 
finnas tillgängliga för att skydda dem i 
samband med förhör som ingår i 
brottsutredningar och straffrättsliga 
förfaranden.

Or. en

Motivering

Ändringen syftar till att stärka barnens ställning.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Kommissionens handlingsplan för 
underåriga utan medföljande vuxen 
(2010–2014) (KOM(2010)0213) bör 
beaktas i samband med genomförandet av 
detta direktiv.

Or. en

Motivering

Ändringen syftar till att man på EU-nivå antar enhetliga strategier för barnrelaterad politik.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Sexuellt utnyttjande där barn är 
inblandade bör definieras i enlighet med 
direktiv 2010/.../EU [om bekämpning av 
sexuella övergrepp mot barn, sexuellt 
utnyttjande av barn och barnpornografi 
samt om upphävande av rambeslut 
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2004/68/RIF].

Or. en

Motivering

Ändringen syftar till att man på EU-nivå antar enhetliga strategier för barnrelaterad politik.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Alla medlemsstater bör fastställa 
och/eller stärka sina strategier för att 
förebygga människohandel, inbegripet 
åtgärder för att minska den efterfrågan som 
ligger till grund för alla former av 
utnyttjande och åtgärder för att minska 
risken för att människor blir offer för 
människohandel, med hjälp av forskning, 
information, kampanjer för att öka 
medvetenheten samt utbildning. I sådana 
initiativ bör medlemsstaterna inta ett 
jämställdhetsperspektiv och anta ett synsätt 
som värnar om barnets rättigheter.
Tjänstemän som sannolikt kommer i 
kontakt med offer eller potentiella offer för 
människohandel bör få lämplig utbildning 
för att kunna identifiera och hantera sådana 
offer. Sådan obligatorisk utbildning bör 
framför allt omfatta polismän, 
gränskontrolltjänstemän, yrkesinspektörer, 
hälso- och sjukvårdspersonal och 
konsulatpersonal, men kan också beroende 
på lokala förhållanden omfatta andra 
grupper av offentliga tjänstemän som 
sannolikt kommer i kontakt med 
människohandelsoffer i sitt arbete.

(15) Alla medlemsstater bör fastställa 
och/eller stärka sina strategier för att 
förebygga människohandel, inbegripet 
åtgärder för att minska den efterfrågan som 
ligger till grund för alla former av 
utnyttjande och åtgärder för att minska 
risken för att människor blir offer för 
människohandel, med hjälp av forskning, 
bland annat forskning om nya former av 
människohandel, information, insamling 
av harmoniserade uppgifter, kampanjer 
för att öka medvetenheten samt utbildning. 
I sådana initiativ bör medlemsstaterna inta 
ett jämställdhetsperspektiv och anta ett 
synsätt som värnar om barnets rättigheter.
Tjänstemän som sannolikt kommer i 
kontakt med offer eller potentiella offer för 
människohandel bör få lämplig utbildning 
för att kunna identifiera och hantera sådana 
offer. Sådan obligatorisk utbildning bör 
framför allt omfatta polismän, 
gränskontrolltjänstemän, yrkesinspektörer, 
hälso- och sjukvårdspersonal och 
konsulatpersonal, men kan också beroende 
på lokala förhållanden omfatta andra 
grupper av offentliga tjänstemän som 
sannolikt kommer i kontakt med 
människohandelsoffer i sitt arbete.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att medvetenheten om detta fenomen är så stor som möjligt, och i detta syfte är 
det ytterst viktigt med en insamling av harmoniserade uppgifter.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Tjänstemän som sannolikt kommer i 
kontakt med offer eller potentiella offer 
för människohandel bör få lämplig 
utbildning för att kunna identifiera och 
hantera sådana offer. Sådan obligatorisk
utbildning bör framför allt omfatta 
polismän, gränskontrolltjänstemän, 
domare och övrig personal inom 
domstolsväsendet, yrkesinspektörer, 
socialvårds-, barnomsorgs- och 
sjukvårdspersonal samt konsulatpersonal, 
men kan också, beroende på lokala 
förhållanden, omfatta andra grupper av 
offentliga tjänstemän som sannolikt 
kommer i kontakt med 
människohandelsoffer i sitt arbete. 
Personal inom brottsbekämpande 
myndigheter och åklagare bör också ha 
lämplig utbildning med sikte på att 
förbättra den internationella 
brottsbekämpningen och öka det 
internationella rättsliga samarbetet.

Or. en

Motivering

Utbildningen bör utökas, i synnerhet på de områden som berör dessa utsatta människor.
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) Kontroll- och 
genomförandemekanismer som rör 
tillämpning av arbetslagstiftning bör 
stärkas i alla medlemsstater. 
Medlemsstaterna bör se till att de har de 
rättsliga ramar som behövs och att 
relevanta mekanismer, utbildning och 
tillräckliga tekniska resurser finns att 
tillgå för att medlemsstaterna ska kunna 
uppfylla sina rättsliga åtaganden genom 
att överlåta ansvar, i nära samarbete med 
fackföringarna, på tjänstemän vid 
kontrollorganen och ge dem information 
och medvetandehöjande utbildning så att 
de lär sig att känna igen offer för 
människohandel som utnyttjas som 
arbetskraft. På detta område bör 
medlemsstaterna utöka samarbetet och 
samordningen på EU-nivå, bland annat 
genom ett samarbete med Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
den europeiska fackliga 
samorganisationen. Rådet bör också 
överväga att bilda nätverk för nationell 
yrkesinspektion.

Or. en

Motivering

Ändringen grundar sig på det faktum att människohandel som syftar till utnyttjande av 
arbetskraft blir allt vanligare.
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 15c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15c) Medlemsstaterna bör upprätta bättre 
system för att övervaka den verksamhet 
som bedrivs av arbetsförmedlingar och 
rekryteringsfirmor för säsongsarbetare.

Or. en

Motivering

Ändringen grundar sig på det faktum att människohandel som syftar till utnyttjande av 
arbetskraft blir allt vanligare.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Nationella övervakningssystem, till 
exempel nationella rapportörer eller 
motsvarande mekanismer, bör inrättas av 
medlemsstaterna på ett sätt som passar 
deras interna organisation och med 
beaktande av behovet av en minimistruktur 
med fastställda uppgifter, i syfte att 
bedöma hur människohandeln utvecklas, 
mäta resultaten av åtgärder för att bekämpa 
människohandel och regelbundet 
rapportera till de berörda nationella 
myndigheterna.

(17) Nationella övervakningssystem, till 
exempel oberoende nationella rapportörer 
eller motsvarande mekanismer, bör inrättas 
av medlemsstaterna på ett sätt som passar 
deras interna organisation och med 
beaktande av behovet av en minimistruktur 
med fastställda uppgifter, i syfte att 
bedöma hur människohandeln utvecklas, 
mäta resultaten av åtgärder för att bekämpa 
människohandel och regelbundet 
rapportera till de berörda nationella 
myndigheterna och EU-samordnaren för 
kampen mot människohandel.

Or. en

Motivering

Det nationella övervakningssystemet bör vara oberoende och bland annat rapportera till EU-
samordnaren för kampen mot människohandel.
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Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Europeiska unionen bör under 
överinseende av kommissionsledamoten 
med ansvar för inrikes frågor inrätta en 
EU-samordnare för kampen mot 
människohandel som ska samordna 
unionens åtgärder och strategier på detta 
område, bland annat verksamheten inom 
nätverket för de nationella rapportörerna, 
och rapportera till Europaparlamentet 
och de nationella parlamenten.

Or. en

Motivering

För att bekämpa människohandel är samordning på EU-nivå av största betydelse.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utnyttjande ska innebära åtminstone 
utnyttjande av andras prostitution eller 
andra former av sexuell exploatering, 
tvångsarbete eller tvångstjänster, inklusive 
tiggeri, slaveri eller slaveriliknande 
förhållanden, träldom, utnyttjande av 
brottslig verksamhet eller avlägsnande av 
organ.

3. Utnyttjande ska innebära åtminstone 
utnyttjande av andras prostitution eller 
andra former av sexuell exploatering, 
tvångsarbete eller tvångstjänster, inklusive 
tiggeri och utnyttjande av en person i 
beroendeställning för tiggeri, slaveri eller 
slaveriliknande förhållanden, träldom, 
utnyttjande av brottslig verksamhet eller 
avlägsnande av organ.

Or. en

Motivering

Ändringen klargör definitionen av tiggeri.
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Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att ett 
brott som avses i artikel 2 är belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att ett 
brott som avses i artikel 2 är belagt med ett 
maximistraff på minst sex års fängelse. 

Or. en

Motivering

Föredragandena anser att straffsatsen bör höjas med tanke på brottets allvar.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att ett 
brott som avses i artikel 2 är belagt med ett 
maximistraff på minst tio års fängelse, om 
brottet har begåtts under någon av följande 
omständigheter:

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att ett 
brott som avses i artikel 2 är belagt med ett 
maximistraff på minst tolv års fängelse, om 
brottet har begåtts under någon av följande 
omständigheter: 

Or. en

Motivering

Föredragandena anser att straffsatsen bör höjas med tanke på brottets allvar.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Brottet har begåtts mot ett offer som var 
särskilt utsatt, vilket i samband med detta 

b) Brottet har begåtts mot ett offer som var 
särskilt utsatt, vilket i samband med detta 
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direktiv ska inbegripa åtminstone 
barnoffer, och vuxna som var särskilt 
utsatta på grund av graviditet, 
hälsotillstånd eller funktionsnedsättning.

direktiv ska inbegripa åtminstone 
barnoffer, och vuxna som var särskilt 
utsatta på grund av kön, graviditet, 
hälsotillstånd eller funktionsnedsättning, 
eller om offret har utsatts för tortyr, 
våldtäkt eller andra allvarliga former 
psykisk, fysiskt eller sexuellt våld. 

Or. en

Motivering

Ändringen klargör begreppet utsatt person.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att all 
behållning och vinst som genererats 
genom sådana brott som avses i detta 
direktiv beslagtas och förverkas.

Or. en

Motivering

Människohandlare motiveras av att människohandel kan generera enorma vinster. Därför 
måste all behållning och vinst beslagtas, förverkas och användas för att bekämpa 
människohandel och för att stödja och skydda offren.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som behövs för att se till att sådan 
behållning och vinst som beslagtas och 
förverkas i enlighet med detta direktiv 
används för att hjälpa och skydda offer, 
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bland annat genom ersättning till offren.

Or. en

Motivering

Människohandlare motiveras av att människohandel kan generera enorma vinster. Därför 
måste behållning och vinst beslagtas, förverkas och användas för att stödja och skydda 
offren.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att all 
behållning och vinst som genererats 
genom sådana brott som avses i detta 
direktiv beslagtas och förverkas.

Or. en

Motivering

Människohandlare motiveras av att människohandel kan generera enorma vinster. Därför 
måste all behållning och vinst beslagtas, förverkas och användas för att bekämpa 
människohandel och för att stödja och skydda offren.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som behövs för att se till att sådan 
behållning och vinst som beslagtas och 
förverkas i enlighet med detta direktiv 
används för att hjälpa och skydda offer, 
bland annat genom ersättning till offren.

Or. en
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Motivering

Människohandlare motiveras av att människohandel kan generera enorma vinster. Därför 
måste behållning och vinst beslagtas, förverkas och användas för att stödja och skydda 
offren.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska, i överensstämmelse 
med de grundläggande principerna i sitt 
rättssystem, sörja för att det finns 
möjlighet att avstå från att lagföra eller 
straffa människohandelsoffer för deras 
deltagande i brottslig verksamhet, när de 
har tvingats att begå dessa brott som en 
direkt följd av att de utsatts för någon av de 
gärningar som avses i artikel 2.

Medlemsstaterna ska inte lagföra eller 
straffa människohandelsoffer för deras 
deltagande i brott som omfattas av den 
nationella prostitutions- eller 
invandringslagstiftningen och/eller deras 
deltagande i annan olaglig verksamhet då 
de har tvingats att begå dessa brott som en 
direkt följd av att de utsatts för någon av de 
gärningar som avses i artikel 2. 
Medlemsstaterna ska i enlighet med den 
nationella lagstiftningen vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att möjliggöra 
lagföring av de brott som avses i detta 
direktiv efter det att offret har uppnått 
myndighetsålder.

Or. en

Motivering

Ändringen syftar till att stärka offrens ställning.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att bevis 
samlas in och säkras så snart som möjligt 
genom exempelvis videoinspelningar med 
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offrens redogörelser.

Or. en

Motivering

Bevisningen grundar sig ofta på offrets redogörelse, och för att kunna lagföra 
människohandlarna bör bevisningen säkras så snart som möjligt, samtidigt som offret måste 
skyddas.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat får besluta att den inte 
ska tillämpa, eller att den endast i 
särskilda fall eller under särskilda 
omständigheter ska tillämpa, de 
behörighetsregler som anges i punkt 1 c 
och 1 d om brottet har begåtts utanför 
dess territorium.

utgår

Or. en

Motivering

Med tanke på att detta fenomen tenderar att vara av internationell karaktär bör reglernas 
extraterritoriella verkan stärkas.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska i 
överensstämmelse med detta meddela 
kommissionen om de beslutar att tillämpa 
punkt 2, i förekommande fall med uppgift 
om de särskilda fall eller särskilda 
omständigheter då beslutet gäller.

utgår



PR\818485SV.doc 25/39 PE442.887v01-00

SV

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av det föregående ändringsförslaget.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
brottsoffer får hjälp och stöd före, under 
och en lämplig tid efter de straffrättsliga 
förfarandena så att de kan utöva de 
rättigheter som fastställs i rambeslut 
2001/220/RIF av den 15 mars 2001 om 
brottsoffrets ställning i straffrättsliga 
förfaranden och i det här direktivet.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att alla 
som är offer för människohandel, oavsett 
deras invandrarstatus före, under och efter 
de straffrättsliga förfarandena, under en 
lämplig tidsperiod får hjälp och stöd så att 
de kan utöva de rättigheter som fastställs i 
rambeslut 2001/220/RIF av den 
15 mars 2001 om brottsoffrets ställning i 
straffrättsliga förfaranden och i det här 
direktivet. 

Or. en

Motivering

Denna ändring syftar till att ge offren ett så omfattande skydd som möjligt.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att hjälp 
och stöd till ett offer inte är beroende av att 
offret är villigt att träda fram som vittne.

3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att hjälp 
och stöd till ett offer inte är beroende av att 
offret är villigt att samarbeta under 
brottsutredningen, lagföringen och 
rättegången. 

Or. en
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Motivering

Denna ändring syftar till att utöka skyddet för offren.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att införa en 
hänskjutningsmekanism för personer som 
behöver internationellt skydd i enlighet 
med artiklarna 9 och 15 i rådets 
direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 
om miniminormer för när 
tredjelandsmedborgare eller statslösa 
personer skall betraktas som flyktingar 
eller som personer som av andra skäl 
behöver internationellt skydd samt om 
dessa personers rättsliga ställning och om 
innehållet i det beviljade skyddet1, och ska
se till att de brottsbekämpande 
myndigheterna och de nationella 
asylmyndigheterna samarbetar.
______________
1 EUT L 304, 30.9.2004, s. 12.

Or. en

Motivering

Denna ändring syftar till att förbättra överensstämmelsen med asylpolitiken.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att tillhandahålla 
det skydd, den hjälp och det stöd som 
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behövs för att möta de specifika behoven 
hos särskilt utsatta personer som avses i 
artikel 4.2 b.

Or. en

Motivering

Denna ändring syftar till att utöka skyddet, hjälpen och stödet för offren.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska sörja för att offer 
för människohandel har tillgång till 
kostnadsfri juridisk rådgivning samt till 
juridiskt ombud, även när det gäller att 
söka ersättning för skada. Tillgången till 
juridiskt ombud ska vara kostnadsfri när 
offret inte har tillräckliga ekonomiska 
resurser. Denna punkt ska inte påverka 
tillämpningen av artikel 14.2 när offret är 
ett barn.

2. Medlemsstaterna ska sörja för att offer 
för människohandel har tillgång till 
kostnadsfri juridisk rådgivning samt till 
juridiskt ombud, även när det gäller att 
söka ersättning för skada så snart som 
personen i fråga har konstaterats vara ett 
offer för människohandel. Tillgången till 
juridiskt ombud ska vara kostnadsfri när 
offret inte har tillräckliga ekonomiska 
resurser. Denna punkt ska inte påverka 
tillämpningen av artikel 14.2 när offret är 
ett barn.

Or. en

Motivering

Denna ändring syftar till att utöka skyddet, hjälpen och stödet för offren.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar rätten till försvar 
ska medlemsstaterna, om det står i 
överensstämmelse med de grundläggande 
principerna i dess rättssystem och när så 

3. Utan att det påverkar rätten till försvar 
ska medlemsstaterna vidta alla de åtgärder 
som är nödvändiga för att garantera bästa 
möjliga skydd för de offer för 
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är lämpligt, tillåta att identiteten för ett 
offer för människohandel som agerar som 
vittne inte avslöjas.

människohandel som träder fram som 
vittnen, inbegripet genom att anordna 
videokonferenser.

Or. en

Motivering

Denna ändring syftar till att skapa balans mellan offrets skydd och den misstänktes 
rättigheter.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Barn som är offer för människohandel 
ska ges hjälp, stöd och skydd med 
beaktande av barnets bästa.

1. Barn som är offer för människohandel 
ska ges hjälp, stöd och skydd. Vid 
tillämpningen av detta direktiv ska 
barnets bästa komma i främsta rummet.

Or. en

Motivering

Ändringen syftar till att ge barnets bästa prioritet.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hjälp och stöd till barn som är offer för 
människohandel

Hjälp och stöd till barnoffer

Or. en
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Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att de 
särskilda åtgärder för att på kort och lång 
sikt bistå och stödja barn som är offer för 
människohandel i deras fysiska och 
psykosociala återhämtning genomförs efter 
en individuell bedömning av varje enskilt 
barns särskilda omständigheter, med 
beaktande av barnets synpunkter, behov 
och problem.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att de 
särskilda åtgärder för att på kort och lång 
sikt skydda, bistå och stödja barn som är 
offer för människohandel i deras fysiska 
och psykosociala återhämtning genomförs 
efter en individuell bedömning av varje 
enskilt barns särskilda omständigheter, 
med beaktande av barnets synpunkter, 
behov och problem för att finna en 
långsiktig lösning för barnet. 
Medlemsstaterna ska så snart 
myndigheterna har kunnat konstatera att 
ett barn är offer för människohandel 
tillsätta en vårdnadshavare och ett 
juridiskt ombud för barnet i fråga.

Or. en

Motivering

Ändringen syftar till att stärka barnens ställning.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När familjen inte befinner sig på 
medlemsstatens territorium ska 
medlemsstaten hjälpa barnet att 
återvända och återförenas med sin familj, 
eller återförenas med sin familj i en 
annan medlemsstat eller i ett tredjeland, 
om detta är bäst för barnet. I de fall där 
ingen av dessa lösningar är möjlig eller 
bäst för barnet ska medlemsstaten finna 
en långsiktig lösning för barnet som 
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främjar barnets bästa, exempelvis genom 
hänskjutning till den behöriga nationella 
asylmyndigheten för barn som är offer för 
människohandel och som behöver 
internationellt skydd.

Or. en

Motivering

Ändringen syftar till att stärka barnens ställning.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att de 
rättsliga myndigheterna i samband med 
brottsutredningar och straffrättsliga 
förfaranden utser en särskild företrädare
för det barn som är offer för 
människohandel när, enligt den nationella 
lagstiftningen, personerna med 
föräldraansvar inte kan företräda barnet 
på grund av en intressekonflikt mellan
dem och barnet, när det inte finns någon 
medföljande vuxen eller om barnet skilts 
från sin familj.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att de 
rättsliga myndigheterna i samband med 
brottsutredningar och straffrättsliga 
förfaranden utser en vårdnadshavare och 
ett juridiskt ombud för det barn som är 
offer för människohandel.

Or. en

Motivering

Ändringen syftar till att stärka barnens ställning.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska eftersträva att 1. Medlemsstaterna ska, bland annat 
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minska den efterfrågan som ligger till 
grund för alla former av utnyttjande som är 
relaterade till människohandel.

genom utbildning och yrkesutbildning 
och i synnerhet med hänsyn till 
jämställdhetsperspektivet, eftersträva att 
minska den efterfrågan som ligger till 
grund för alla former av utnyttjande som är 
relaterade till människohandel. 

Or. en

Motivering

Utbildning och yrkesutbildning kan ha betydelse för att minska efterfrågan på tjänster som 
”erbjuds” av personer som är offer för människohandel.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder, till exempel 
informationskampanjer och kampanjer för 
att öka medvetenheten samt forsknings-
och utbildningsprogram, när så är lämpligt 
i samarbete med det civila samhällets 
organisationer, i syfte att öka 
medvetenheten och minska risken för att 
människor, särskilt barn, faller offer för 
människohandel.

2. Medlemsstaterna ska bland annat med 
hjälp av Internet vidta lämpliga åtgärder, 
till exempel informationskampanjer och 
kampanjer för att öka medvetenheten samt 
forsknings- och utbildningsprogram, om 
lämpligt i samarbete med det civila 
samhällets organisationer, i syfte att öka 
medvetenheten och minska risken för att 
människor, särskilt barn, faller offer för 
människohandel, och dessa åtgärder ska ta 
full hänsyn till jämställdhetsperspektivet. 

Or. en

Motivering

Internet används alltmer av människohandlarna och det måste beaktas i detta direktiv.

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska främja regelbunden 3. Medlemsstaterna ska främja regelbunden 
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utbildning för tjänstemän som sannolikt 
kommer i kontakt med offer och potentiella 
offer, däribland poliser ute på fältet, 
gränskontrolltjänstemän, yrkesinspektörer, 
hälso- och sjukvårdspersonal och 
konsulatpersonal, så att de kan identifiera 
och hantera offer och potentiella offer för 
människohandel.

utbildning som i synnerhet tar upp 
jämställdhetsperspektivet för tjänstemän 
som sannolikt kommer i kontakt med offer 
och potentiella offer, däribland poliser ute 
på fältet, gränskontrolltjänstemän, 
yrkesinspektörer, domare och övrig 
personal inom domstolsväsende, 
socialvårds-, barnomsorgs- och hälso- och 
sjukvårdspersonal samt konsulatpersonal, 
så att de kan identifiera och hantera offer 
och potentiella offer för människohandel; 
dessutom ska de bland offren fastställa 
vilka som även behöver internationellt 
skydd. 

Or. en

Motivering

Utbildningen bör utökas, i synnerhet på de områden som berör dessa utsatta människor.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska överväga att vidta 
åtgärder för att straffbelägga användning 
av tjänster som omfattas av någon av de 
former av utnyttjande som avses i artikel 2, 
när denna användning sker med vetskap 
om att personen i fråga är offer för ett brott 
som avses i artikel 2.

4. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att straffbelägga användning av tjänster 
som omfattas av någon av de former av 
utnyttjande som avses i artikel 2, när denna 
användning sker med vetskap om att 
personen i fråga är offer för ett brott som 
avses i artikel 2, såvida inte tjänsten 
utnyttjades på grund av att användaren 
var utsatt för en konkret livsfara eller av 
humanitära skäl. 

Or. en

Motivering

Att kriminalisera tjänster som ”erbjuds” av personer som är offer för människohandel kan i 
hög grad bidra till att minska människohandeln.
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Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska inrätta en 
kostnadsfri och flerspråkig hjälptelefon 
med ett och samma telefonnummer i hela 
Europa, i syfte att kunna ge offren en 
första hjälp.

Or. en

Motivering

Denna ändring syftar till att utöka hjälpen, stödet och skyddet för offren.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att inrätta nationella 
rapportörer eller motsvarande mekanismer.
Uppgifterna för dessa mekanismer ska 
omfatta bedömningar av hur 
människohandeln utvecklas, mätning av 
resultaten av åtgärder för att bekämpa 
människohandel och rapportering till de 
berörda nationella myndigheterna.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att inrätta 
oberoende nationella rapportörer eller 
motsvarande mekanismer. Uppgifterna för 
dessa mekanismer ska omfatta insamling 
av jämförbar statistik, bedömningar av hur 
människohandeln utvecklas och skydds-
och hjälpmekanismer, åtminstone årliga 
mätningar av resultaten av åtgärder för att 
bekämpa människohandel och rapportering 
till de berörda nationella myndigheterna 
och EU-samordnaren för kampen mot 
människohandel. 

Or. en

Motivering

Ändringen syftar till att förbättra övervakningsmekanismen och samordna den med den 
verksamhet som bedrivs av EU-samordnaren för kampen mot människohandel.
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Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det bör finnas jämförbar statistik som 
åtminstone omfattar uppgifter om antalet 
personer som är offer för 
människohandel, samt uppgifter om 
offrens kön, ålder, nationalitet, vilken 
form av människohandel det varit fråga 
om, vilken typ av tjänster offren skulle 
utnyttjas för, antalet människohandlare 
som gripits, lagförts och dömts samt 
utnyttjandet av möjligheten att hänskjuta 
frågor till de nationella 
asylmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Att ha tillgång till jämförbara uppgifter är av största vikt för att kunna upprätta effektiva 
strategier för att bekämpa människohandel.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Den information som samlas in ska 
översändas till EU-samordnaren för 
kampen mot människohandel, Eurojust, 
Europol och Frontex. Utifrån den 
informationen och all annan tillgänglig 
information ska EU-samordnaren för 
kampen mot människohandel i samarbete 
med Eurojust, Europol och Frontex 
utarbeta ett förslag till årsrapport om den 
aktuella situationen för 
människohandeln. Rapporten ska läggas 
fram för Europaparlamentet, de 
nationella parlamenten, kommissionen 
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och rådet.

Or. en

Motivering

Övervakningen bör samordnas mellan samtliga inblandade EU-organ.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet ska ha rätt att utse 
en rapportör som ska få delta i de 
nationella rapportörernas gemensamma 
verksamhet.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet bör engageras i övervakningsmekanismen.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
EU-samordnaren

Den rättsliga ramen för EU-samordnaren 
för kampen mot människohandel ska 
upprättas under överinseende av 
kommissionsledamoten med ansvar för 
inrikes frågor. EU-samordnaren för 
kampen mot människohandel ska ha rätt 
att se till att man både i de olika 
medlemsstaterna och på EU-nivå har ett 
enhetligt sätt att gripa sig an frågor som 
rör människohandel, och ska även kunna 
samordna de nationella rapportörernas 
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arbete, tillhandahålla en harmoniserad 
övervakning och rapportera om denna till 
EU-institutionerna.

Or. en

Motivering

Det bör finnas en tydlig rättslig ram för EU-samordnaren för kampen mot människohandel.

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
översända all information som behövs för 
att utarbeta den rapport som avses i 
punkt 1. Denna information ska omfatta en 
ingående beskrivning av de åtgärder som 
vidtagits enligt artikel 8 samt 
artiklarna 10–16 och en redogörelse för 
överväganden om möjliga åtgärder enligt 
artikel 15.4

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
och EU-samordnaren för kampen mot 
människohandel översända all information 
som behövs för att utarbeta den rapport 
som avses i punkt 1. Denna information 
ska omfatta en ingående beskrivning av de 
åtgärder som vidtagits enligt artikel 8 samt 
artiklarna 10–16 och en redogörelse för 
överväganden om möjliga åtgärder enligt 
artikel 15.4

Or. en

Motivering

EU-samordnaren för kampen mot människohandel har en samordnande roll, och bör därför 
ha rätt att få så mycket information som möjligt.
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MOTIVERING

Människohandeln är en modern form av slaveri, ett grovt brott och en svår kränkning av de 
grundläggande mänskliga rättigheterna och den tvingar in människor i ett 
beroendeförhållande med hjälp av hotelser, våld och förödmjukelser.

Människohandel är också en ytterst lönsam affär för den organiserade brottsligheten, med 
stora vinstmöjligheter och begränsad risk. Det är också en verksamhet som kan ta många olika 
former och som har kopplingar till bland annat sexuell exploatering, tvångsarbete, olaglig 
handel med mänskliga organ, tiggeri, inbegripet utnyttjande av en person i beroendeställning 
för tiggeri, olagliga adoptioner samt hushållsarbete.

Fenomenet är omfattande, men man vet säkerligen inte exakt hur omfattande det är.

Lissabonfördraget har stärkt EU:s åtgärder inom det rättsliga och polisiära samarbetet i 
brottmål, alltså också i kampen mot människohandeln, och Europaparlamentet kommer som 
medlagstiftare att helt och fullt kunna medverka. 

I Lissabonfördraget nämns kampen mot människohandeln på ett flertal ställen. I artiklarna 82 
och 83 finns den rättsliga grunden för att fastställa minimiregler om fastställande av 
brottsrekvisit och påföljder inom området människohandel och sexuell exploatering av 
kvinnor och barn. Artikel 79 bör emellertid också tas i beaktande eftersom den innehåller den 
rättsliga grunden inom ramen för den gemensamma invandringspolitiken, bland annat rörande 
frågan om människohandel.

I dag bygger EU:s rättsliga ram om människohandel i huvudsak på följande rättsakter:

– Rambeslut 2002/629/RIF av den 19 juli 2002 om bekämpande av människohandel, 
som syftar till att säkerställa ett minimum av harmonisering av den nationella 
lagstiftningen. 

– Direktiv 2004/81/EG av den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till 
tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått 
hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna.

Erfarenheten visar att denna rättsliga ram inte är tillräckligt effektiv och att EU måste göra 
mer. Därför lade kommissionen 2009 fram ett förslag till ett nytt rambeslut. Då 
Lissabonfördraget trädde i kraft avbröts samtliga pågående lagstiftningsförfaranden, och 
därför kunde inte förhandlingarna i rådet leda till något formellt antagande av rambeslutet. 
Kommissionen har nu lagt fram ett nytt förslag till direktiv om förebyggande och bekämpande 
av människohandel samt skydd av offer och om upphävande av rambeslut 2002/629/RIF 
(KOM(2010)0095). 

I egenskap av medlagstiftaren är Europaparlamentet djupt involverat i samarbetet med 
kommissionen och rådet för att stärka en verksam EU-politik mot människohandel.
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I sin resolution av den 10 februari 2010 (P7_TA(2010)0018) framförde Europaparlamentet 
bland annat att

a) åtgärderna mot människohandeln bör utvecklas utifrån principen om de mänskliga 
rättigheterna och på ett sätt som präglas av en helhetssyn och med inriktning på att 
bekämpa och förebygga människohandeln och att skydda dess offer,

b) man bör utgå från offren för denna handel, vilket innebär att alla potentiella typer av 
offer måste identifieras som målgrupp och skyddas, och särskild uppmärksamhet bör 
ägnas åt barn och andra riskgrupper,

c) en EU-samordnare för kampen mot människohandel bör tillsättas som ska ha till 
uppgift att samordna EU:s åtgärder och politik på detta område – inklusive den 
verksamhet som bedrivs inom nätverket med nationella rapportörer – och som ska 
rapportera till såväl Europaparlamentet som den ständiga kommittén för operativt 
samarbete i frågor som rör den inre säkerheten (COSI),

d) aspekter med anknytning till sociala frågor och social integration bör tas med i 
politiken mot människohandel liksom lämpliga program och effektiva åtgärder för 
offrens sociala rehabilitering, bland annat arbetsmarknadsåtgärder och åtgärder inom 
systemen för social trygghet,

e) människohandelns beröringspunkter med politiken för yttre förbindelser samt med 
invandrings- och asylpolitiken och politiken för återintegration bör vederbörligen 
uppmärksammas,

f) kampanjer för information och ökat medvetande bör ordnas genom 
undervisningsväsendet och skolorna i ursprungs-, transit- och destinationsländerna 
för människohandeln.

Europaparlamentet anser att straffen för människohandlarna måste höjas till de nivåer som 
föreslogs 2009 och konfiskering av tillgångar bör också tillämpas.

Dessutom är Europaparlamentet av den bestämda åsikten att den hjälp som ges till offer, och i 
synnerhet barnoffer, bör förbättras ytterligare. När det gäller barnoffer bör barnets bästa alltid 
komma i första rummet.

Både EU och medlemsstaterna bör dessutom göra mer för att minska efterfrågan, bland annat 
genom medvetandehöjande kampanjer, utbildning, yrkesutbildning och så vidare, och i detta 
sammanhang bör man hela tiden ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet. Medlemsstaterna bör 
också se till att det blir ett brott att medvetet utnyttja tjänster som erbjuds av 
människohandelns offer. En sådan kriminalisering överensstämmer med annan EU-politik där 
lagstiftningen redan innehåller bestämmelser om sanktioner för arbetsgivare som använder 
arbetskraft som kommer från människohandel, och den kommer att få en omfattande 
förebyggande effekt.

För att få en bättre och mer korrekt bild av fenomenet måste harmoniserade uppgifter samlas 
in, vilka åtminstone bör omfatta uppgifter om antalet personer som varit offer för 
människohandel, samt uppgifter om offrens kön, ålder, nationalitet och vilken form av 
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människohandel det varit fråga om, vilken typ av tjänster offren skulle utnyttjas för, antalet 
människohandlare som gripits, lagförts och dömts samt utnyttjandet av möjligheten att 
hänskjuta frågor till de nationella asylmyndigheterna.

Slutligen bör EU-samordnaren för kampen mot människohandel inrättas genom tydliga 
bestämmelser.


