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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

3.2.2021 A9-0011/1

Τροπολογία 1
Jaak Madison, Peter Kofod, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Annika Bruna, Marcel 
de Graaff, Nicolaus Fest
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Rob Rooken

Έκθεση A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Εφαρμογή της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων(2020/2029(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 30α. εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τον 
ρόλο των ΜΚΟ στη διευκόλυνση της 
εμπορίας και της παράνομης διακίνησης 
ανθρώπων· σημειώνει ότι, στην 
ανακοίνωσή της, της 23ης Σεπτεμβρίου 
2020, με τίτλο «Νέο Σύμφωνο για τη 
Μετανάστευση και το Άσυλο» 
(COM(2020)0609), η Επιτροπή θεωρεί 
ότι η ποινικοποίηση των ΜΚΟ που 
διεξάγουν επιχειρήσεις έρευνας και 
διάσωσης στη θάλασσα συνιστά 
παραβίαση του διεθνούς δικαίου και δεν 
επιτρέπεται από το δίκαιο της ΕΕ· τονίζει 
ότι αυτές οι ευρέως διατυπωμένες 
προτάσεις για την αποποινικοποίηση που 
περιέχονται στην ανακοίνωση θα 
διευκολύνουν περαιτέρω την εμπορία και 
την παράνομη διακίνηση ανθρώπων, και 
θα δημιουργήσουν πρόσθετους 
παράγοντες έλξης για τους μετανάστες, 
με αποτέλεσμα να διακινδυνεύουν τη ζωή 
τους για να ταξιδέψουν στην Ευρώπη·

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

3.2.2021 A9-0011/2

Τροπολογία 2
Peter Kofod, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Annika Bruna, Nicolas Bay, Jaak 
Madison, Nicolaus Fest
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Rob Rooken

Έκθεση A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Εφαρμογή της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων(2020/2029(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν το δικαίωμα των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων στην οικογενειακή 
ζωή και να αξιολογήσουν την πιθανή 
επέκταση της διεθνούς προστασίας που 
παρέχεται στα θύματα στα μέλη της 
οικογένειάς τους· καλεί τα κράτη μέλη να 
επισπεύσουν τις διαδικασίες 
οικογενειακής επανένωσης για τα μέλη 
των οικογενειών των θυμάτων που 
βρίσκονται σε κίνδυνο στη χώρα 
προέλευσης·

διαγράφεται

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

3.2.2021 A9-0011/3

Τροπολογία 3
Peter Kofod, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Annika Bruna, Nicolas Bay, Jaak 
Madison, Nicolaus Fest
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Rob Rooken

Έκθεση A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Εφαρμογή της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων(2020/2029(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η 
έλλειψη ασφαλών και νόμιμων οδών 
μετανάστευσης για τους αιτούντες άσυλο 
αυξάνει την ευαλωτότητά τους στην 
εμπορία ανθρώπων, καθώς μπορούν να 
πέσουν θύματα εκμετάλλευσης τόσο κατά 
τη διαμετακόμιση όσο και κατά την 
άφιξη· καλεί τα κράτη μέλη να 
παράσχουν περισσότερες ασφαλείς και 
νόμιμες μεταναστευτικές οδούς, όπως οι 
θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους, 
προκειμένου να αποτρέπεται η 
εκμετάλλευση ευάλωτων ατόμων·

41. υπενθυμίζει ότι είναι η έλλειψη της 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης των 
εγκληματικών δικτύων που 
δραστηριοποιούνται κατά μήκος των 
μεταναστευτικών οδών αυτή που αυξάνει 
την τρωτότητα των αιτούντων άσυλο 
στην εμπορία ανθρώπων και στην 
εκμετάλλευση· υπογραμμίζει ότι το να 
δημιουργηθούν περισσότερες νόμιμες οδοί 
μετανάστευσης δεν είναι λύση για τον 
τερματισμό της εμπορίας ανθρώπων·
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3.2.2021 A9-0011/4

Τροπολογία 4
Peter Kofod, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Annika Bruna, Nicolas Bay, Jaak 
Madison, Nicolaus Fest
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Rob Rooken

Έκθεση A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Εφαρμογή της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων(2020/2029(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 72

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

72. καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την αναθεώρηση της οδηγίας 
2004/81/ΕΚ σχετικά με τη χορήγηση 
αδειών διαμονής στα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων που είναι υπήκοοι τρίτων 
χωρών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
τα θύματα δεν θα επιστρέψουν μετά τη 
λήξη της περιόδου περίσκεψης και ότι οι 
άδειες διαμονής για τα θύματα εμπορίας 
δεν θα εξαρτώνται από τη συμμετοχή ή 
την προθυμία των θυμάτων να 
συμμετάσχουν στην έρευνα ή την ποινική 
διαδικασία της υπόθεσης· καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι η άνευ όρων 
πρόσβαση σε συνδρομή και στήριξη που 
ορίζει η οδηγία 2011/36/ΕΕ συνάδει με 
την οδηγία 2004/81/ΕΚ και την εφαρμογή 
της·

διαγράφεται

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

3.2.2021 A9-0011/5

Τροπολογία 5
Peter Kofod, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Annika Bruna, Nicolas Bay, Jaak 
Madison, Nicolaus Fest
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Rob Rooken

Έκθεση A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Εφαρμογή της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων(2020/2029(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 78

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

78. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν επείγοντα μέτρα κατά των 
εγκληματικών ομάδων που 
δραστηριοποιούνται στην παράνομη 
διακίνηση μεταναστών και την εμπορία 
ανθρώπων, δεδομένου ότι είναι πιθανό τα 
άτομα που διακινούνται παράνομα να 
καταστούν θύματα εμπορίας, καθώς και να 
αξιολογούν τον κίνδυνο που 
αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και τα 
πλέον ευάλωτα άτομα, και ιδίως οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα παιδιά που έχουν 
αποχωριστεί τις οικογένειές τους και οι 
γυναίκες· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, 
την ανάγκη να διασφαλιστούν πιο νόμιμες 
και ασφαλείς μεταναστευτικές οδοί, 
προκειμένου να αποτραπεί η 
εκμετάλλευση ευάλωτων ατόμων με 
παράτυπο καθεστώς·

78. συνιστά στα κράτη μέλη να λάβουν 
επείγοντα μέτρα κατά των εγκληματικών 
ομάδων που δραστηριοποιούνται στην 
παράνομη διακίνηση μεταναστών και την 
εμπορία ανθρώπων, δεδομένου ότι είναι 
πιθανό τα άτομα που διακινούνται 
παράνομα να καταστούν θύματα εμπορίας, 
καθώς και να αξιολογούν τον κίνδυνο που 
αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και τα 
πλέον ευάλωτα άτομα, και ιδίως οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα παιδιά που έχουν 
αποχωριστεί τις οικογένειές τους και οι 
γυναίκες· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, 
την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των 
αρχών επιβολής του νόμου, προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί αυτό το σοβαρό 
διασυνοριακό έγκλημα·

Or. en


