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(2020/2029(INI))

Förslag till resolution
Punkt 30a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 30a. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över icke-statliga organisationers roll 
när det gäller att underlätta 
människohandel och 
människosmuggling. Parlamentet noterar 
att kommissionen i sitt meddelande av 
den 23 september 2020 En ny migrations- 
och asylpakt (COM(2020)0609) menar att 
kriminaliseringen av icke-statliga 
organisationer som utför sök- och 
räddningsinsatser till havs utgör en 
överträdelse av internationell rätt och inte 
är tillåten enligt unionsrätten. 
Parlamentet betonar att de brett 
formulerade förslag om avkriminalisering 
som finns i meddelandet ytterligare 
kommer att underlätta människohandel 
och människosmuggling och skapa 
ytterligare pullfaktorer för migranter, det 
vill säga orsaka att de riskerar sina liv för 
att resa till Europa.
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Förslag till resolution
Punkt 37

Förslag till resolution Ändringsförslag

37. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att säkerställa rätten till 
familjeliv för offer för människohandel, 
och att bedöma en eventuell utvidgning av 
det internationella skydd som beviljas 
offren till att även gälla deras 
familjemedlemmar. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att påskynda 
sina förfaranden för familjeåterförening 
för personer som tillhör ett offers familj 
och som utsätts för fara i 
ursprungslandet.

utgår

Or. en
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Förslag till resolution
Punkt 41

Förslag till resolution Ändringsförslag

41. Europaparlamentet påminner 
medlemsstaterna om att avsaknaden av 
säkra och lagliga migrationsvägar för 
asylsökande gör dem mer sårbara för 
människohandel, eftersom de kan utnyttjas 
både under resan och vid ankomsten. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att skapa fler säkra och lagliga 
migrationsvägar, såsom humanitära 
visum, för att förhindra att utsatta 
personer utnyttjas.

41. Europaparlamentet påpekar på nytt 
att det är avsaknaden av effektiva åtgärder 
för att angripa de kriminella nätverk som 
opererar längs migrationsvägarna som 
ökar de asylsökandes utsatthet och gör 
dem mer sårbara för människohandel och 
utnyttjande. Parlamentet understryker att 
skapandet av fler lagliga migrationsvägar 
inte är en lösning för att stoppa 
människohandeln.
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Förslag till resolution
Punkt 72

Förslag till resolution Ändringsförslag

72. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att överväga en översyn 
direktiv 2004/81/EG om uppehållstillstånd 
till tredjelandsmedborgare som har fallit 
offer för människohandel, för att 
säkerställa att offer inte skickas tillbaka 
efter att betänketiden löpt ut och för att 
uppehållstillstånd för personer som är 
offer för människohandel inte ska beviljas 
endast på villkor att offret deltar eller är 
villig att delta i utredningen eller det 
straffrättsliga förfarandet i fallet. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att se till att den förbehållslösa tillgång till 
hjälp och stöd som föreskrivs i direktiv 
2011/36/EU sammanjämkas med direktiv 
2004/81/EG och dess tillämpning.

utgår
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Förslag till resolution
Punkt 78

Förslag till resolution Ändringsförslag

78. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
vidta skyndsamma åtgärder mot kriminella 
grupper som ägnar sig åt migrantsmuggling 
och människohandel, med tanke på 
sannolikheten att människor som smugglas 
faller offer för människohandel, och att 
bedöma de risker som migranterna och de 
mest sårbara personerna löper, särskilt 
ensamkommande barn, barn som skilts från 
sin familj och kvinnor. Parlamentet 
framhåller i detta sammanhang att det 
krävs fler lagliga och säkra 
migrationsrutter för att förebygga 
utnyttjande av människor med irreguljär 
status.

78. Europaparlamentet rekommenderar 
att medlemsstaterna vidtar skyndsamma 
åtgärder mot kriminella grupper som ägnar 
sig åt migrantsmuggling och 
människohandel, med tanke på 
sannolikheten att människor som smugglas 
faller offer för människohandel, och att 
bedöma de risker som migranterna och de 
mest sårbara personerna löper, särskilt 
ensamkommande barn, barn som skilts från 
sin familj och kvinnor. Parlamentet 
framhåller i detta sammanhang att det 
krävs samarbete mellan 
brottsbekämpande myndigheter för att 
motverka dessa allvarliga 
gränsöverskridande brott.
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