
AM\1223969NL.docx PE688.967v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

3.2.2021 A9-0011/1

Amendement 1
Jaak Madison, Peter Kofod, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Annika Bruna, Marcel 
de Graaff, Nicolaus Fest
namens de ID-Fractie
Rob Rooken

Verslag A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Uitvoering van de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel
(2020/2029(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 30 bis. uit zijn ernstige bezorgdheid over 
de rol die ngo’s spelen bij het 
vergemakkelijken van mensenhandel en -
smokkel; merkt op dat de Commissie in 
haar mededeling van 23 september 2020 
over een nieuw migratie- en asielpact 
(COM(2020)0609) heeft vastgesteld dat de 
criminalisering van ngo’s die opsporings- 
en reddingsoperaties uitvoeren op zee in 
strijd is met het internationaal recht en 
niet is toegestaan uit hoofde van het EU-
recht; beklemtoont dat de ruim 
geformuleerde voorstellen voor 
decriminalisering die in de mededeling 
zijn opgenomen de mensenhandel en -
smokkel alleen maar verder in de hand 
zullen werken en het voor migranten 
aantrekkelijker zullen maken om met 
gevaar voor eigen leven naar Europa te 
reizen;

Or. en
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3.2.2021 A9-0011/2

Amendement 2
Peter Kofod, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Annika Bruna, Nicolas Bay, Jaak 
Madison, Nicolaus Fest
namens de ID-Fractie
Rob Rooken

Verslag A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Uitvoering van de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel(2020/2029(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. verzoekt de lidstaten het recht op 
gezinsleven van slachtoffers van 
mensenhandel te waarborgen en de 
mogelijke uitbreiding te beoordelen van 
de internationale bescherming die aan 
slachtoffers wordt verleend naar hun 
familieleden; verzoekt de lidstaten de 
procedures voor gezinshereniging te 
versnellen voor familieleden van 
slachtoffers die gevaar lopen in het land 
van herkomst;

Schrappen

Or. en
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3.2.2021 A9-0011/3

Amendement 3
Peter Kofod, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Annika Bruna, Nicolas Bay, Jaak 
Madison, Nicolaus Fest
namens de ID-Fractie
Rob Rooken

Verslag A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Uitvoering van de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel(2020/2029(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. herinnert de lidstaten eraan dat 
een gebrek aan veilige en legale 
migratieroutes voor asielzoekers hen 
kwetsbaarder maakt voor mensenhandel, 
aangezien zij zowel kunnen worden 
uitgebuit tijdens de reis als na aankomst; 
verzoekt de lidstaten meer veilige en legale 
migratieroutes beschikbaar te maken, 
zoals humanitaire visa, teneinde de 
uitbuiting van kwetsbare personen te 
voorkomen;

41. wijst erop dat het gebrek aan een 
doeltreffende aanpak van de criminele 
netwerken die op de migratieroutes actief 
zijn, asielzoekers kwetsbaarder maakt voor 
mensenhandel en uitbuiting; onderstreept 
dat de totstandbrenging van meer legale 
migratietrajecten geen oplossing is om 
mensenhandel een halt toe te roepen;

Or. en
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3.2.2021 A9-0011/4

Amendement 4
Peter Kofod, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Annika Bruna, Nicolas Bay, Jaak 
Madison, Nicolaus Fest
namens de ID-Fractie
Rob Rooken

Verslag A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Uitvoering van de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel(2020/2029(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 72

Ontwerpresolutie Amendement

72. verzoekt de Commissie een 
evaluatie uit te voeren van Richtlijn 
2004/81/EG inzake de verlening van 
verblijfstitels aan slachtoffers van 
mensenhandel die onderdaan zijn van een 
derde land, om ervoor te zorgen dat 
slachtoffers niet worden teruggestuurd na 
afloop van de bedenktijd en dat 
verblijfstitels voor slachtoffers van 
mensenhandel niet afhankelijk worden 
gesteld van deelname door de verhandelde 
persoon of diens bereidheid om deel te 
nemen aan het onderzoek of de 
strafprocedure van de zaak; verzoekt de 
lidstaten voorts te waarborgen dat de 
onvoorwaardelijke toegang tot bijstand en 
ondersteuning uit hoofde van 
Richtlijn 2011/36/EU in overeenstemming 
wordt gebracht met Richtlijn 2004/81/EG 
en de uitvoering ervan;

Schrappen

Or. en
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3.2.2021 A9-0011/5

Amendement 5
Peter Kofod, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Annika Bruna, Nicolas Bay, Jaak 
Madison, Nicolaus Fest
namens de ID-Fractie
Rob Rooken

Verslag A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Uitvoering van de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel(2020/2029(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 78

Ontwerpresolutie Amendement

78. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om met spoed maatregelen te 
treffen tegen criminele groepen die zich 
bezighouden met migrantensmokkel en 
mensenhandel, gezien de 
waarschijnlijkheid waarmee gesmokkelde 
mensen slachtoffer worden van 
mensenhandel, en om het risico voor 
migranten en de meest kwetsbaren, met 
name niet-begeleide minderjarigen, van 
hun gezinsleden gescheiden kinderen en 
vrouwen, te beoordelen; onderstreept in dit 
verband dat meer legale en veilige 
migratieroutes nodig zijn teneinde de 
uitbuiting van kwetsbare mensen met een 
onregelmatige status te voorkomen;

78. beveelt de lidstaten aan met spoed 
maatregelen te treffen tegen criminele 
groepen die zich bezighouden met 
migrantensmokkel en mensenhandel, 
gezien de waarschijnlijkheid waarmee 
gesmokkelde mensen slachtoffer worden 
van mensenhandel, en het risico voor 
migranten en de meest kwetsbaren, met 
name niet-begeleide minderjarigen, van 
hun gezinsleden gescheiden kinderen en 
vrouwen, te beoordelen; onderstreept in dit 
verband dat de 
rechtshandhavingsinstanties moeten 
samenwerken teneinde deze ernstige 
grensoverschrijdende criminaliteit aan te 
pakken;

Or. en


