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Изменение 6
Алис Кунке, Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Малин Бьорк
от името на групата The Left
Евин Инсир
Доклад A9-0011/2021
Хуан Фернандо Лопес Агилар, Мария Сорая Родригес Рамос
Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора 
(2020/2029(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 60

Предложение за резолюция Изменение

60. изразява съжаление по повод 
факта, че данните относно 
самоличността на жертвите на трафик 
на хора присъстват в полицейските 
доклади и са налични на всеки етап на 
производството, като в резултат за 
жертвите е трудно да подават сигнали 
или да бъдат защитавани от ответни 
действия с цел отмъщение; насърчава 
държавите членки да съхраняват 
имената на жертвите и други данни за 
самоличността в отделни файлове, 
достъпни за полицията и прокуратурата, 
но които да не се разкриват на лицата, 
заподозрени в извършване на трафик на 
хора или на техните адвокати, като 
същевременно се зачита правото на 
справедлив съдебен процес;

60. изразява съжаление по повод 
факта, че данните относно 
самоличността на жертвите на трафик 
на хора присъстват в полицейските 
доклади и са налични на всеки етап на 
производството, като в резултат за 
жертвите е трудно да подават сигнали 
или да бъдат защитавани от ответни 
действия с цел отмъщение; насърчава 
държавите членки да съхраняват 
имената на жертвите и други данни за 
самоличността в отделни файлове, 
достъпни за полицията, адвокатите и 
прокуратурата, но които да не се 
разкриват на лицата, заподозрени в 
извършване на трафик на хора, като 
същевременно се зачита правото на 
справедлив съдебен процес;
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Изменение 7
Алис Кунке, Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Малин Бьорк
от името на групата The Left
Евин Инсир

Доклад A9-0011/2021
Хуан Фернандо Лопес Агилар, Мария Сорая Родригес Рамос
Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора 
(2020/2029(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 67

Предложение за резолюция Изменение

67. призовава Комисията да 
преразгледа Директивата за борба с 
трафика на хора след задълбочена 
оценка на въздействието с цел 
подобряване на мерките за 
предотвратяване, борба и наказателно 
преследване на всички форми на 
трафик, особено с цел сексуална 
експлоатация, което представлява  най-
голямата област на трафик на хора; да се 
обърне внимание на използването на 
онлайн технологии както за 
разпространението, така и за 
предотвратяването на трафика на хора; 
да подобри мерките за превенция и 
ранно идентифициране на жертвите и 
осигуряване на лесен и безусловен 
достъп до помощ и закрила, като 
същевременно по отношение на всички 
форми на трафик се засили 
хоризонталната перспектива, съобразена 
с пола и децата;

67. призовава Комисията да приеме 
строги мерки при установяване на 
липса на ефективно прилагане с цел 
подобряване на мерките за 
предотвратяване, борба и наказателно 
преследване на всички форми на 
трафик, особено с цел сексуална 
експлоатация, което представлява най-
голямата област на трафик на хора; да се 
обърне внимание на използването на 
онлайн технологии както за 
разпространението, така и за 
предотвратяването на трафика на хора; 
да подобри мерките за превенция и 
ранно идентифициране на жертвите и 
осигуряване на лесен и безусловен 
достъп до помощ и закрила, като 
същевременно по отношение на всички 
форми на трафик се засили 
хоризонталната перспектива, съобразена 
с пола и децата; освен това призовава 
Комисията да прецени, след 
задълбочена оценка на въздействието, 
дали да преразгледа Директивата за 
борба с трафика на хора;
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Изменение 8
Алис Кунке, Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Малин Бьорк
от името на групата The Left
Евин Инсир

Доклад A9-0011/2021
Хуан Фернандо Лопес Агилар, Мария Сорая Родригес Рамос
Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора 
(2020/2029(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 68

Предложение за резолюция Изменение

68. призовава Комисията да измени 
Директивата за борба с трафика на хора, 
за да се гарантира, че държавите членки 
изрично криминализират 
съзнателното използване на всички 
услуги, предоставяни от жертви на 
трафик, които включват експлоатация, 
както се предлага в член 18 от 
Директивата за борба с трафика на хора, 
като се има предвид сериозният и 
широкообхватен характер на това 
престъпление в целия ЕС и ниският 
брой наказателни преследвания; 
изразява съжаление относно факта, 
че доказването на осъзнаване при 
използването на услугите на жертва на 
трафик на хора е труден въпрос за 
разследващите органи; подчертава, че 
трудността при намирането на 
доказателства не е непременно 
убедителен аргумент за това дадено 
поведение да не се разглежда като 
престъпление; отбелязва, че 
ограничаването на наказателната 
отговорност само до ситуация, при 
която ползвателят действа с пряко и 
действително осъзнаване, че лицето е 
жертва на трафик на хора, поставя 
много високи изисквания пред 

68. призовава Комисията да разгледа 
възможността за изменение на 
Директивата за борба с трафика на хора 
или да представи допълнително 
законодателно предложение, за да се 
гарантира, че държавите членки 
изрично криминализират използването 
на всички услуги, предоставяни от 
жертви на трафик, които включват 
експлоатация, както се предлага в 
член 18 от Директивата за борба с 
трафика на хора, като се има предвид 
сериозният и широкообхватен характер 
на това престъпление в целия ЕС и 
ниският брой наказателни 
преследвания; изтъква, че е важно да 
се премахне необходимостта от 
доказването на осъзнаване при 
използването на услугите на жертва на 
трафик на хора, тъй като това е 
труден въпрос за разследващите органи; 
подчертава, че трудността при 
намирането на доказателства не е 
непременно убедителен аргумент за 
това дадено поведение да не се 
разглежда като престъпление; 
отбелязва, че ограничаването на 
наказателната отговорност само до 
ситуация, при която ползвателят 
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започването на съдебно преследване; 
счита, че степента на осъзнаването, 
която следва да се изисква за това 
престъпление, следва да бъде предмет 
на задълбочено проучване; счита, че 
ползвателят следва да докаже, че са 
предприети всички разумни стъпки, за 
да се избегне използването на услуги, 
предоставяни от жертвата; изразява 
загриженост относно факта, че 
правоприлагащите органи не са 
достатъчно запознати със съзнателното 
използване на услугите, предоставяни 
от жертвите на трафик, относно липсата 
на съдебна практика за съответната 
разпоредба и недостатъчните и 
неподходящи човешки ресурси; 
подчертава, че е важно държавите 
членки да увеличат усилията си за 
увеличаване на броя на разследванията 
и наказателните преследвания и да 
намалят тежестта върху жертвите и 
техните свидетелски показания по време 
на производството за събиране на 
доказателства; призовава за редовно и 
съобразено с нуждите обучение на 
следователите, прокурорите и съдиите, 
както и за системно използване на 
финансови разследвания и други 
ефективни инструменти за разследване, 
основани на разузнавателни данни, 
които могат да предоставят редица 
видове доказателства, които да се 
използват в допълнение към 
свидетелските показания на жертвите; 
призовава държавите членки да отделят 
достатъчно финансови и човешки 
ресурси за предприемане на подходящи 
действия спрямо това престъпление;

действа с пряко и действително 
осъзнаване, че лицето е жертва на 
трафик на хора, поставя много високи 
изисквания пред започването на съдебно 
преследване; счита, че степента на 
осъзнаването, която следва да се 
изисква за това престъпление, следва да 
бъде предмет на задълбочено 
проучване; счита, че ползвателят следва 
да докаже, че са предприети всички 
разумни стъпки, за да се избегне 
използването на услуги, предоставяни 
от жертвата; изразява загриженост 
относно факта, че правоприлагащите 
органи не са достатъчно запознати със 
съзнателното използване на услугите, 
предоставяни от жертвите на трафик, 
относно липсата на съдебна практика за 
съответната разпоредба и 
недостатъчните и неподходящи 
човешки ресурси; подчертава, че е 
важно държавите членки да увеличат 
усилията си за увеличаване на броя на 
разследванията и наказателните 
преследвания и да намалят тежестта 
върху жертвите и техните свидетелски 
показания по време на производството 
за събиране на доказателства; призовава 
за редовно и съобразено с нуждите 
обучение на следователите, 
прокурорите и съдиите, както и за 
системно използване на финансови 
разследвания и други ефективни 
инструменти за разследване, основани 
на разузнавателни данни, които могат да 
предоставят редица видове 
доказателства, които да се използват в 
допълнение към свидетелските 
показания на жертвите; призовава 
държавите членки да отделят 
достатъчно финансови и човешки 
ресурси за предприемане на подходящи 
действия спрямо това престъпление;
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Изменение 9
Алис Кунке, Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Малин Бьорк
от името на групата The Left
Евин Инсир

Доклад A9-0011/2021
Хуан Фернандо Лопес Агилар, Мария Сорая Родригес Рамос
Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора 
(2020/2029(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 71

Предложение за резолюция Изменение

71. призовава Комисията редовно да 
прави оценка и преглед на прилагането 
на Директивата за борба с трафика на 
хора от държавите членки и да 
представя доклад в съответствие с 
член 23, параграф 1, в който да се 
оценява степента, в която държавите 
членки са предприели необходимите 
мерки, за да се съобразят с директивата 
и въздействието на действащото 
национално законодателство, и спешно 
да образува производства за 
установяване на неизпълнение на 
задължения при липса на ефективно 
прилагане, да докладва на Европейския 
парламент и да представи предложения 
за нейното преразглеждане;

71. призовава Комисията редовно да 
прави оценка и преглед на прилагането 
на Директивата за борба с трафика на 
хора от държавите членки и да 
представя доклад в съответствие с 
член 23, параграф 1, в който да се 
оценява степента, в която държавите 
членки са предприели необходимите 
мерки, за да се съобразят с директивата 
и въздействието на действащото 
национално законодателство, и спешно 
да образува производства за 
установяване на неизпълнение на 
задължения при липса на ефективно 
прилагане, да докладва на Европейския 
парламент и да представи предложения 
за нейното преразглеждане, ако това е 
необходимо;
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