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Ændringsforslag 6
Alice Kuhnke, Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Malin Björk
for The Left-Gruppen
Evin Incir

Betænkning A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af menneskehandel 
(2020/2029(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 60

Forslag til beslutning Ændringsforslag

60. beklager, at der findes data om 
identiteten af ofre for menneskehandel i 
politirapporter og igennem hele 
proceduren, hvilket gør det svært for ofrene 
at udtale sig eller at være beskyttet mod 
repressalier; opfordrer medlemsstaterne til 
at gemme ofres navne og andre 
identitetsdata i separate filer, der er 
tilgængelige for politiet og ved 
retsforfølgningen, men ikke oplyses til de 
mistænkte menneskehandlere eller deres 
advokater, samtidig med at deres ret til en 
retfærdig rettergang respekteres;

60. beklager, at der findes data om 
identiteten af ofre for menneskehandel i 
politirapporter og igennem hele 
proceduren, hvilket gør det svært for ofrene 
at udtale sig eller at være beskyttet mod 
repressalier; opfordrer medlemsstaterne til 
at gemme ofres navne og andre 
identitetsdata i separate filer, der er 
tilgængelige for politiet, advokater og ved 
retsforfølgningen, men ikke oplyses til de 
mistænkte menneskehandlere, samtidig 
med at deres ret til en retfærdig rettergang 
respekteres;

Or. en
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Betænkning A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
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Forslag til beslutning
Punkt 67

Forslag til beslutning Ændringsforslag

67. opfordrer Kommissionen til at 
revidere direktivet om bekæmpelse af 
menneskehandel efter en grundig 
konsekvensanalyse med henblik på at 
forbedre foranstaltningerne til 
forebyggelse, bekæmpelse og 
retsforfølgning af alle former for 
menneskehandel, navnlig med henblik på 
seksuel udnyttelse som det største område 
inden for menneskehandel, til at tackle 
brugen af onlineteknologier i både 
udbredelsen og forebyggelsen af 
menneskehandel, til at forbedre 
foranstaltningerne til forebyggelse og tidlig 
identificering af ofrene og nem og 
ubetinget adgang til bistand og beskyttelse 
og til at styrke et horisontalt kønssensitivt 
og børneorienteret perspektiv på tværs af 
alle former for menneskehandel;

67. opfordrer Kommissionen til at 
vedtage kraftige foranstaltninger, i 
tilfælde hvor gennemførelsen ikke har 
været tilstrækkeligt effektiv, med henblik 
på at forbedre foranstaltningerne til 
forebyggelse, bekæmpelse og 
retsforfølgning af alle former for 
menneskehandel, navnlig med henblik på 
seksuel udnyttelse som det største område 
inden for menneskehandel, til at tackle 
brugen af onlineteknologier i både 
udbredelsen og forebyggelsen af 
menneskehandel, til at forbedre 
foranstaltningerne til forebyggelse og tidlig 
identificering af ofrene og nem og 
ubetinget adgang til bistand og beskyttelse 
og til at styrke et horisontalt kønssensitivt 
og børneorienteret perspektiv på tværs af 
alle former for menneskehandel; opfordrer 
endvidere Kommissionen til at vurdere, 
hvorvidt direktivet om bekæmpelse af 
menneskehandel skal revideres efter en 
grundig konsekvensanalyse;

Or. en
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Betænkning A9-0011/2021
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Forslag til beslutning
Punkt 68

Forslag til beslutning Ændringsforslag

68. opfordrer Kommissionen til at 
ændre direktivet om bekæmpelse af 
menneskehandel med henblik på at sikre, at 
medlemsstaterne udtrykkeligt 
kriminaliserer bevidst brug af alle ydelser, 
der leveres af ofre for menneskehandel, og 
som involverer udnyttelse, som foreslået i 
artikel 18 i direktivet om bekæmpelse af 
menneskehandel, i betragtning af denne 
kriminalitets alvorlige og omfattende 
karakter i hele EU og det lave antal 
retsforfølgninger; beklager, at det er 
vanskeligt for anklagemyndighederne at 
bevise, at brugen af ydelser fra et offer for 
menneskehandel har været bevidst; 
understreger, at vanskeligheden ved at 
finde beviser ikke nødvendigvis er et 
afgørende argument for ikke at behandle en 
given type adfærd som en strafbar 
handling; bemærker, at en begrænsning af 
strafferetligt ansvar til den situation, hvor 
brugeren har direkte og aktuel viden om, at 
personen er offer for menneskehandel, 
skaber en meget høj tærskel for 
retsforfølgning; mener, at det niveau af 
viden, der bør kræves i forbindelse med 
denne lovovertrædelse, bør være genstand 
for en grundig undersøgelse; mener, at 
brugeren bør påvise, at der er taget alle 

68. opfordrer Kommissionen til at 
overveje at ændre direktivet om 
bekæmpelse af menneskehandel eller at 
fremlægge et supplerende 
lovgivningsforslag med henblik på at sikre, 
at medlemsstaterne udtrykkeligt 
kriminaliserer bevidst brug af alle ydelser, 
der leveres af ofre for menneskehandel, og 
som involverer udnyttelse, som foreslået i 
artikel 18 i direktivet om bekæmpelse af 
menneskehandel, i betragtning af denne 
kriminalitets alvorlige og omfattende 
karakter i hele EU og det lave antal 
retsforfølgninger; fremhæver, at det er 
vigtigt at fjerne kravet om at bevise, at 
brugen af ydelser fra et offer for 
menneskehandel har været bevidst, 
eftersom dette er vanskeligt for 
anklagemyndighederne; understreger, at 
vanskeligheden ved at finde beviser ikke 
nødvendigvis er et afgørende argument for 
ikke at behandle en given type adfærd som 
en strafbar handling; bemærker, at en 
begrænsning af strafferetligt ansvar til den 
situation, hvor brugeren har direkte og 
aktuel viden om, at personen er offer for 
menneskehandel, skaber en meget høj 
tærskel for retsforfølgning; mener, at det 
niveau af viden, der bør kræves i 
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rimelige skridt til at undgå brug af ydelser 
leveret af et offer; er bekymret over, at de 
retshåndhævende myndigheder ikke har 
tilstrækkeligt kendskab til den bevidste 
brug af ydelser, der leveres af ofre for 
menneskehandel, manglen på retspraksis 
med hensyn til den relevante bestemmelse 
og de utilstrækkelige og mangelfulde 
menneskelige ressourcer, der anvendes; 
understreger betydningen af, at 
medlemsstaterne styrker indsatsen for at 
øge antallet af efterforskninger og 
retsforfølgninger og mindske den byrde, 
der pålægges ofrene og deres vidneudsagn 
under bevisoptagelse; opfordrer til 
regelmæssig og skræddersyet uddannelse 
af efterforskere, anklagere og dommere og 
til systematisk brug af finansielle 
efterforskninger og andre effektive 
efterretningsbaserede 
efterforskningsredskaber, som kan 
tilvejebringe en række former for 
bevismateriale, der kan anvendes som 
supplement til ofrenes vidneudsagn; 
opfordrer medlemsstaterne til at afsætte 
tilstrækkelige finansielle og menneskelige 
ressourcer til at bekæmpe denne 
forbrydelse på behørig vis;

forbindelse med denne lovovertrædelse, 
bør være genstand for en grundig 
undersøgelse; mener, at brugeren bør 
påvise, at der er taget alle rimelige skridt til 
at undgå brug af ydelser leveret af et offer; 
er bekymret over, at de retshåndhævende 
myndigheder ikke har tilstrækkeligt 
kendskab til den bevidste brug af ydelser, 
der leveres af ofre for menneskehandel, 
manglen på retspraksis med hensyn til den 
relevante bestemmelse og de 
utilstrækkelige og mangelfulde 
menneskelige ressourcer, der anvendes; 
understreger betydningen af, at 
medlemsstaterne styrker indsatsen for at 
øge antallet af efterforskninger og 
retsforfølgninger og mindske den byrde, 
der pålægges ofrene og deres vidneudsagn 
under bevisoptagelse; opfordrer til 
regelmæssig og skræddersyet uddannelse 
af efterforskere, anklagere og dommere og 
til systematisk brug af finansielle 
efterforskninger og andre effektive 
efterretningsbaserede 
efterforskningsredskaber, som kan 
tilvejebringe en række former for 
bevismateriale, der kan anvendes som 
supplement til ofrenes vidneudsagn; 
opfordrer medlemsstaterne til at afsætte 
tilstrækkelige finansielle og menneskelige 
ressourcer til at bekæmpe denne 
forbrydelse på behørig vis;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 71

Forslag til beslutning Ændringsforslag

71. opfordrer Kommissionen til 
regelmæssigt at vurdere og revidere 
medlemsstaternes gennemførelse af 
direktivet om bekæmpelse af 
menneskehandel og forelægge en rapport i 
overensstemmelse med artikel 23, stk. 1, 
hvori den vurderer, i hvilket omfang 
medlemsstaterne har truffet de nødvendige 
foranstaltninger for at efterkomme 
direktivet, og virkningerne af den 
eksisterende nationale lovgivning, og til 
hurtigst muligt at indføre 
overtrædelsesprocedurer i tilfælde af 
manglende effektiv gennemførelse, 
aflægge rapport til Europa-Parlamentet og 
fremsætte forslag til revision heraf;

71. opfordrer Kommissionen til 
regelmæssigt at vurdere og revidere 
medlemsstaternes gennemførelse af 
direktivet om bekæmpelse af 
menneskehandel og forelægge en rapport i 
overensstemmelse med artikel 23, stk. 1, 
hvori den vurderer, i hvilket omfang 
medlemsstaterne har truffet de nødvendige 
foranstaltninger for at efterkomme 
direktivet, og virkningerne af den 
eksisterende nationale lovgivning, og til 
hurtigst muligt at indføre 
overtrædelsesprocedurer i tilfælde af 
manglende effektiv gennemførelse, 
aflægge rapport til Europa-Parlamentet og 
om fornødent fremsætte forslag til revision 
heraf;

Or. en


