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Ændringsforslag 1
Jeak Madison, Peter Kofod, Harald Filmiske, Nicolas Bay, Annika Brune, Marcel 
de Graff, Nicolaus Fest
for ID-Gruppen
Rob Rokken

Betænkning A9-0011/2021
Juan Fernando Lopés Anguilla, María Soraya RODRIGUES Ramos
Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af menneskehandel(2020/2029(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 30 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 30a. udtrykker alvorlig bekymring over 
NGO'ers rolle med hensyn til at lette 
menneskehandel og -smugling; noterer 
sig, at Kommissionen i sin meddelelse af 
23. september 2020 med titlen "En ny 
pagt om migration og asyl" 
(COM(2020)0609) mener, at 
kriminalisering af NGO'er, der udfører 
eftersøgnings- og redningsoperationer til 
søs, udgør et brud på folkeretten og ikke 
er tilladt i henhold til EU-retten; 
understreger, at de bredt formulerede 
forslag om afkriminalisering i 
meddelelsen yderligere vil lette 
menneskehandel og -smugling og skabe 
yderligere pullfaktorer for migranter og få 
dem til at sætte livet på spil for at rejse til 
Europa;

Or. en
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Ændringsforslag 2
Peter Kofod, Marcel de Graff, Harald Filmiske, Annika Brune, Nicolas Bay, Jeak 
Madison, Nicolaus Fest
for ID-Gruppen
Rob Rokken

Betænkning A9-0011/2021
Juan Fernando Lopés Anguilla, María Soraya RODRIGUES Ramos
Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af menneskehandel(2020/2029(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 37

Forslag til beslutning Ændringsforslag

37. opfordrer medlemsstaterne til at 
sikre ofre for menneskehandel retten til 
familieliv og til at vurdere den mulige 
udvidelse af den internationale beskyttelse 
til ofre for menneskehandel til også at 
omfatte deres familiemedlemmer; 
opfordrer medlemsstaterne til fremskynde 
procedurerne for familiesammenføring 
for de familiemedlemmer til ofre, der er i 
fare i oprindelseslandet;

udgår

Or. en
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Peter Kofod, Marcel de Graff, Harald Filmiske, Annika Brune, Nicolas Bay, Jeak 
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for ID-Gruppen
Rob Rokken

Betænkning A9-0011/2021
Juan Fernando Lopés Anguilla, María Soraya RODRIGUES Ramos
Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af menneskehandel(2020/2029(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 41

Forslag til beslutning Ændringsforslag

41. minder medlemsstaterne om, at 
manglen på sikre og lovlige migrationsveje 
for asylansøgere øger deres sårbarhed over 
for menneskehandel, da de både kan 
udnyttes under transit og ved ankomsten; 
opfordrer medlemsstaterne til at oprette 
mere sikre og lovlige ruter for migration 
såsom humanitære visa for at forhindre 
udnyttelsen af sårbare personer;

41. minder om, at det er manglen på 
effektiv bekæmpelse af de kriminelle 
netværk, som opererer langs 
migrationsruterne, der øger 
asylansøgernes sårbarhed over for 
menneskehandel og udnyttelse; 
understreger, at skabelsen af mere lovlige 
migrationsveje ikke er en løsning til at 
standse menneskehandel;

Or. en
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Peter Kofod, Marcel de Graff, Harald Filmiske, Annika Brune, Nicolas Bay, Jeak 
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for ID-Gruppen
Rob Rokken

Betænkning A9-0011/2021
Juan Fernando Lopés Anguilla, María Soraya RODRIGUES Ramos
Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af menneskehandel(2020/2029(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 72

Forslag til beslutning Ændringsforslag

72. opfordrer Kommissionen til at 
vurdere en revision af direktiv 
2004/81/EF om udstedelse af 
opholdstilladelser til ofre for 
menneskehandel, der er 
tredjelandsstatsborgere, med henblik på at 
sikre, at ofre ikke sendes tilbage efter 
udløbet af betænkningstiden, og at 
opholdstilladelser til ofre for 
menneskehandel ikke gøres betinget af 
den handlede persons deltagelse eller vilje 
til at deltage i efterforskningen af sagen 
eller den strafferetlige forfølgning; 
opfordrer endvidere medlemsstaterne til at 
sikre, at den ubetingede adgang til bistand 
og støtte, der fastsættes i direktiv 
2011/36/EU, er i overensstemmelse med 
2004/81/EF og anvendelsen heraf;

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 5
Peter Kofod, Marcel de Graff, Harald Filmiske, Annika Brune, Nicolas Bay, Jeak 
Madison, Nicolaus Fest
for ID-Gruppen
Rob Rokken

Betænkning A9-0011/2021
Juan Fernando Lopés Anguilla, María Soraya RODRIGUES Ramos
Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af menneskehandel(2020/2029(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 78

Forslag til beslutning Ændringsforslag

78. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at træffe 
hasteforanstaltninger mod kriminelle 
grupper, der er aktive inden for 
migrantsmugling og menneskehandel, set i 
lyset af sandsynligheden for, at smuglede 
personer bliver ofre for menneskehandel, 
og at vurdere den risiko, som migranter og 
de mest sårbare står overfor, især 
uledsagede mindreårige, mindreårige, som 
er adskilt fra deres familie, og kvinder; 
understreger i den sammenhæng, at der er 
behov for mere lovlige og sikre 
migrationsruter for at forhindre 
udnyttelse af sårbare personer med 
irregulær status;

78. anbefaler medlemsstaterne at 
træffe hasteforanstaltninger mod kriminelle 
grupper, der er aktive inden for 
migrantsmugling og menneskehandel, set i 
lyset af sandsynligheden for, at smuglede 
personer bliver ofre for menneskehandel, 
og at vurdere den risiko, som migranter og 
de mest sårbare står overfor, især 
uledsagede mindreårige, mindreårige, som 
er adskilt fra deres familie, og kvinder; 
understreger i den sammenhæng, at der er 
behov for samarbejde mellem 
retshåndhævende myndigheder for at 
bekæmpe denne alvorlige 
grænseoverskridende kriminalitet;

Or. en


