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BG Единство в многообразието BG

3.2.2021 A9-0011/1

Изменение 1
Як Мадисон, Петер Кофод, Харалд Вилимски, Никола Бе, Аника Брюна, Марсел 
де Граф, Николаус Фест
от името на групата ID
Роб Рокен

Доклад A9-0011/2021
Хуан Фернандо Лопес Агилар, Мария Сорая Родригес Рамос
Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора(2020/2029(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 30 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 30a. изразява дълбока загриженост 
относно ролята на НПО в 
улесняването на трафика и 
контрабандата на хора; отбелязва, че 
в своето съобщение от 23 септември 
2020 г., озаглавено „Нов пакт за 
миграцията и убежището“ 
(COM(2020)0609), Комисията счита, 
че криминализирането на НПО, 
извършващи операции по търсене и 
спасяване по море, представлява 
нарушение на международното право 
и не е разрешено от правото на ЕС; 
подчертава, че съдържащите се в 
съобщението широко формулирани 
предложения за декриминализиране 
допълнително ще улеснят трафика 
на хора и незаконното превеждане 
през граница и ще създадат нова 
мотивация за мигрантите, което ще 
ги принуди да рискуват живота си в 
пътуване към Европа;
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BG Единство в многообразието BG

3.2.2021 A9-0011/2

Изменение 2
Петер Кофод, Марсел де Граф, Харалд Вилимски, Аника Брюна, Никола Бе, Як 
Мадисон, Николаус Фест
от името на групата ID
Роб Рокен

Доклад A9-0011/2021
Хуан Фернандо Лопес Агилар, Мария Сорая Родригес Рамос
Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора(2020/2029(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 37

Предложение за резолюция Изменение

37. призовава държавите членки да 
гарантират правото на семеен 
живот на жертвите на трафик на 
хора и да направят оценка на 
потенциалното разширяване на 
международната закрила, 
предоставена на жертвите спрямо 
членовете на техните семейства; 
призовава държавите членки да 
ускорят процедурите по събиране на 
семейства за членовете на 
семействата на жертвите, които са 
изложени на риск в държавата на 
произход;

заличава се
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BG Единство в многообразието BG

3.2.2021 A9-0011/3

Изменение 3
Петер Кофод, Марсел де Граф, Харалд Вилимски, Аника Брюна, Никола Бе, Як 
Мадисон, Николаус Фест
от името на групата ID
Роб Рокен

Доклад A9-0011/2021
Хуан Фернандо Лопес Агилар, Мария Сорая Родригес Рамос
Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора(2020/2029(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 41

Предложение за резолюция Изменение

41. припомня на държавите 
членки, че липсата на безопасни и 
законни пътища за миграция за 
търсещите убежище лица увеличава 
тяхната уязвимост към трафика, 
тъй като тези лица могат да бъдат 
експлоатирани както по време на 
пътуването, така и при 
пристигането; призовава държавите 
членки да осигурят по-безопасни и 
законни пътища за миграция, като 
например хуманитарни визи с цел 
предотвратяване на експлоатацията 
на уязвими лица;

41. припомня, че именно липсата на 
ефективна борба с престъпните 
мрежи, действащи по миграционните 
маршрути, увеличава уязвимостта на 
лицата, търсещи убежище, по 
отношение на трафика и 
експлоатацията; подчертава, че 
създаването на повече законни пътища 
за миграция не е решение за спиране на 
трафика на хора;
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3.2.2021 A9-0011/4

Изменение 4
Петер Кофод, Марсел де Граф, Харалд Вилимски, Аника Брюна, Никола Бе, Як 
Мадисон, Николаус Фест
от името на групата ID
Роб Рокен

Доклад A9-0011/2021
Хуан Фернандо Лопес Агилар, Мария Сорая Родригес Рамос
Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора(2020/2029(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 72

Предложение за резолюция Изменение

72. призовава Комисията да оцени 
прегледа на Директива 2004/81/ЕО за 
издаване на разрешение за пребиваване 
на граждани на трети страни, които 
са жертви на трафик на хора, като 
гарантира, че жертвите не биват 
връщани след изтичане на периода за 
размисъл и че разрешенията за 
пребиваване на лица, станали жертва 
на трафик, не са обвързани с 
условието за участие или готовност 
за участие на лицето, обект на 
трафик, в разследването или 
наказателното производство по 
случая; призовава държавите членки 
да осигурят съгласуваност на 
безусловния достъп до подпомагане и 
подкрепа, предвиден в Директива 
2011/36/ЕС, с изискванията в 
Директива 2004/81/ЕО и нейното 
прилагане;

заличава се
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3.2.2021 A9-0011/5

Изменение 5
Петер Кофод, Марсел де Граф, Харалд Вилимски, Аника Брюна, Никола Бе, Як 
Мадисон, Николаус Фест
от името на групата ID
Роб Рокен

Доклад A9-0011/2021
Хуан Фернандо Лопес Агилар, Мария Сорая Родригес Рамос
Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора(2020/2029(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 78

Предложение за резолюция Изменение

78. призовава Комисията и 
държавите членки да предприемат 
спешни мерки срещу престъпните 
групи, които се занимават с контрабанда 
и трафик на хора, предвид вероятността 
незаконно преведените през граница 
лица да станат жертви на трафик, както 
и да оценят риска, на който са изложени 
мигрантите и най-уязвимите лица, по-
специално непридружените малолетни и 
непълнолетни лица, разделените от 
придружителите им деца и жените; 
подчертава в този контекст 
необходимостта от повече законни и 
безопасни пътища за миграция, за да 
се предотврати експлоатацията на 
уязвими лица с нередовен статут;

78. препоръчва на държавите членки 
да предприемат спешни мерки срещу 
престъпните групи, които се занимават с 
контрабанда и трафик на хора, предвид 
вероятността незаконно преведените 
през граница лица да станат жертви на 
трафик, както и да оценят риска, на 
който са изложени мигрантите и най-
уязвимите лица, по-специално 
непридружените малолетни и 
непълнолетни лица, разделените от 
придружителите им деца и жените; 
подчертава в този контекст 
необходимостта от сътрудничество 
между правоприлагащите органи с 
цел справяне с тази тежка 
трансгранична престъпност;
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