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3.2.2021 A9-0011/1

Amendamentul 1
Jaak Madison, Peter Kofod, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Annika Bruna, Marcel 
de Graaff, Nicolaus Fest
în numele Grupului ID
Rob Rooken

Raport A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea traficului de persoane (2020/2029(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 30a. se arată extrem de îngrijorat de 
rolul ONG-urilor în facilitarea traficului 
și introducerii ilegale de persoane; 
constată că, în Comunicarea sa din 23 
septembrie 2020 intitulată „Un nou pact 
privind migrația și azilul” 
(COM(2020)0609), Comisia consideră că 
incriminarea ONG-urilor care desfășoară 
operațiuni de căutare și salvare pe mare 
constituie o încălcare a dreptului 
internațional și nu este permisă de 
legislația UE; subliniază că aceste 
propuneri foarte generale de 
dezincriminare cuprinse în comunicare 
vor facilita și mai mult traficul  și 
introducerea ilegală de ființe umane și 
vor crea o motivație în plus pentru 
migranți, determinându-i să își pună viața 
în pericol pentru a ajunge în Europa;
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3.2.2021 A9-0011/2

Amendamentul 2
Peter Kofod, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Annika Bruna, Nicolas Bay, Jaak 
Madison, Nicolaus Fest
în numele Grupului ID
Rob Rooken

Raport A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea traficului de persoane (2020/2029(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. invită statele membre să garanteze 
dreptul victimelor traficului de persoane 
la viața de familie și să analizeze dacă 
protecția internațională acordată 
victimelor poate fi extinsă la membrii 
familiilor lor; solicită statelor membre să 
accelereze procedurile de reîntregire a 
familiei pentru membrii familiilor 
victimelor care sunt în pericol în țara de 
origine;

eliminat
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3.2.2021 A9-0011/3

Amendamentul 3
Peter Kofod, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Annika Bruna, Nicolas Bay, Jaak 
Madison, Nicolaus Fest
în numele Grupului ID
Rob Rooken

Raport A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea traficului de persoane (2020/2029(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. reamintește statelor membre că 
lipsa unor căi de migrație sigure și legale 
pentru solicitanții de azil le crește 
vulnerabilitatea la traficul de ființe 
umane, pentru că pot fi exploatați atât în 
timpul tranzitului, cât și la sosire; invită 
statele membre să asigure modalități de 
migrație mai sigure și legale, cum ar fi 
vizele umanitare, pentru a preveni 
exploatarea persoanelor vulnerabile;

41. reamintește că ceea îi face pe 
solicitanții de azil mai vulnerabili în fața 
traficului și exploatării este faptul că nu 
se combat cu destulă vigoare rețelele 
infracționale care operează de-a lungul 
rutelor de migrație subliniază că crearea 
mai multor căi legale de migrație nu este o 
soluție pentru a stopa traficul de ființe 
umane;
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3.2.2021 A9-0011/4

Amendamentul 4
Peter Kofod, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Annika Bruna, Nicolas Bay, Jaak 
Madison, Nicolaus Fest
în numele Grupului ID
Rob Rooken

Raport A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea traficului de persoane (2020/2029(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 72

Propunerea de rezoluție Amendamentul

72. invită Comisia să aibă în vedere o 
revizuire a Directivei 2004/81/CE privind 
acordarea permiselor de ședere victimelor 
traficului de persoane care sunt 
resortisanți ai țărilor terțe, pentru a se 
asigura că victimele nu sunt returnate la 
expirarea perioadei de reflecție și că 
permisele de ședere pentru persoanele 
traficate nu sunt condiționate de 
participarea sau disponibilitatea lor de a 
participa la anchetă sau la procedurile 
penale ale cauzei; invită statele membre 
să se asigure că accesul necondiționat la 
asistență și sprijin, prevăzut de Directiva 
2011/36/UE, este compatibil cu Directiva 
2004/81/CE și cu aplicarea acesteia;

eliminat
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3.2.2021 A9-0011/5

Amendamentul 5
Peter Kofod, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Annika Bruna, Nicolas Bay, Jaak 
Madison, Nicolaus Fest
în numele Grupului ID
Rob Rooken

Raport A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea traficului de persoane (2020/2029(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 78

Propunerea de rezoluție Amendamentul

78. invită Comisia și statele membre să 
ia măsuri urgente împotriva grupurilor 
infracționale care se ocupă de contrabanda 
cu migranți și traficul de ființe umane, 
întrucât este foarte probabil ca persoanele 
introduse ilegal să devină victime ale 
traficului de persoane, precum și să 
evalueze riscurile la care sunt expuși 
migranții și persoanele cele mai 
vulnerabile, mai ales minorii neînsoțiți, 
copiii separați de familie și femeile; 
subliniază, în acest context, că este nevoie 
de mai multe căi legale și sigure de 
migrație pentru a preveni exploatarea 
persoanelor vulnerabile aflate în situație 
neregulamentară;

78. recomandă statelor membre să ia 
măsuri urgente împotriva grupurilor 
infracționale care se ocupă de contrabanda 
cu migranți și traficul de ființe umane, 
întrucât este foarte probabil ca persoanele 
introduse ilegal să devină victime ale 
traficului de persoane, precum și să 
evalueze riscurile la care sunt expuși 
migranții și persoanele cele mai 
vulnerabile, mai ales minorii neînsoțiți, 
copiii separați de familie și femeile; 
subliniază, în acest context, că autoritățile 
de ordine publică trebuie să colaboreze 
între ele pentru a combate această 
infracțiune transfrontalieră gravă;
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