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3.2.2021 A9-0011/6

Τροπολογία 6
Alice Kuhnke, Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Malin Björk
εξ ονόματος της Ομάδας The Left
Evin Incir

Έκθεση A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Εφαρμογή της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
(2020/2029(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. εκφράζει δυσαρέσκεια για το 
γεγονός ότι στοιχεία για την ταυτότητα 
θυμάτων εμπορίας εμφανίζονται σε 
αναφορές της αστυνομίας και κατά τη 
διάρκεια διαδικασιών, κάτι που καθιστά 
δύσκολο για τα θύματα να μιλήσουν ή να 
προστατευθούν από αντίποινα· ενθαρρύνει 
τα κράτη μέλη να διατηρούν τα ονόματα 
και άλλα στοιχεία ταυτότητας των 
θυμάτων σε χωριστά αρχεία, τα οποία θα 
είναι προσβάσιμα για την αστυνομία και 
την εισαγγελία αλλά δεν θα 
αποκαλύπτονται σε υπόπτους εμπορίας 
ανθρώπων ή στους δικηγόρους τους, 
τηρώντας ταυτόχρονα το δικαίωμα σε μια 
δίκαιη δίκη·

60. εκφράζει δυσαρέσκεια για το 
γεγονός ότι στοιχεία για την ταυτότητα 
θυμάτων εμπορίας εμφανίζονται σε 
αναφορές της αστυνομίας και κατά τη 
διάρκεια διαδικασιών, κάτι που καθιστά 
δύσκολο για τα θύματα να μιλήσουν ή να 
προστατευθούν από αντίποινα· ενθαρρύνει 
τα κράτη μέλη να διατηρούν τα ονόματα 
και άλλα στοιχεία ταυτότητας των 
θυμάτων σε χωριστά αρχεία, τα οποία θα 
είναι προσβάσιμα για την αστυνομία, τους 
δικηγόρους και την εισαγγελία αλλά δεν 
θα αποκαλύπτονται σε υπόπτους εμπορίας 
ανθρώπων, τηρώντας ταυτόχρονα το 
δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη·

Or. en



AM\1223979EL.docx PE688.967v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

3.2.2021 A9-0011/7

Τροπολογία 7
Alice Kuhnke, Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Malin Björk
εξ ονόματος της Ομάδας The Left
Evin Incir

Έκθεση A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Εφαρμογή της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
(2020/2029(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
μετά από ενδελεχή εκτίμηση επιπτώσεων, 
προκειμένου να βελτιωθούν τα μέτρα για 
την πρόληψη, την αντιμετώπιση και τη 
δίωξη όλων των μορφών εμπορίας 
ανθρώπων, ιδίως όσον αφορά τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση, ως τον 
μεγαλύτερο τομέα εμπορίας ανθρώπων· να 
αντιμετωπίσει τη χρήση των διαδικτυακών 
τεχνολογιών τόσο για τη διάδοση όσο και 
για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων· 
να βελτιώσει τα μέτρα για την πρόληψη 
και τον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων 
και την εύκολη και άνευ όρων πρόσβαση 
σε συνδρομή και προστασία, ενισχύοντας 
παράλληλα μια οριζόντια προοπτική που 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου 
και της παιδικής ηλικίας σε όλες τις 
μορφές εμπορίας ανθρώπων·

67. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
αυστηρά μέτρα όπου διαπιστώνεται 
έλλειψη αποτελεσματικής εφαρμογής, 
προκειμένου να βελτιωθούν τα μέτρα για 
την πρόληψη, την αντιμετώπιση και τη 
δίωξη όλων των μορφών εμπορίας 
ανθρώπων, ιδίως όσον αφορά τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση, ως τον 
μεγαλύτερο τομέα εμπορίας ανθρώπων· να 
αντιμετωπίσει τη χρήση των διαδικτυακών 
τεχνολογιών τόσο για τη διάδοση όσο και 
για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων· 
να βελτιώσει τα μέτρα για την πρόληψη 
και τον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων 
και την εύκολη και άνευ όρων πρόσβαση 
σε συνδρομή και προστασία, ενισχύοντας 
παράλληλα μια οριζόντια προοπτική που 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου 
και της παιδικής ηλικίας σε όλες τις 
μορφές εμπορίας ανθρώπων· καλεί 
περαιτέρω την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον η οδηγία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
πρέπει να αναθεωρηθεί μετά από 
ενδελεχή εκτίμηση επιπτώσεων·
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Τροπολογία 8
Alice Kuhnke, Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Malin Björk
εξ ονόματος της Ομάδας The Left
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Έκθεση A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Εφαρμογή της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
(2020/2029(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κράτη 
μέλη ποινικοποιούν ρητά την εν γνώσει 
χρήση όλων των υπηρεσιών που 
παρέχονται από θύματα εμπορίας και 
περιλαμβάνουν εκμετάλλευση, όπως 
προτείνεται στο άρθρο 18 της οδηγίας για 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων, δεδομένου του σοβαρού και 
εκτεταμένου χαρακτήρα του εν λόγω 
εγκλήματος σε ολόκληρη την ΕΕ και του 
μικρού αριθμού διώξεων· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι η απόδειξη 
της γνώσης σχετικά με τη χρήση των 
υπηρεσιών ενός θύματος εμπορίας 
ανθρώπων αποτελεί δύσκολο ζήτημα για 
τις εισαγγελικές αρχές· τονίζει ότι η 
δυσκολία εξεύρεσης αποδεικτικών 
στοιχείων δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη 
πειστικό επιχείρημα για τη μη 
αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου είδους 
συμπεριφοράς ως ποινικού αδικήματος· 
επισημαίνει ότι ο περιορισμός της ποινικής 
ευθύνης μόνο στην περίπτωση στην οποία 
ο χρήστης έχει άμεση και πραγματική 
γνώση του γεγονότος ότι το πρόσωπο είναι 
θύμα εμπορίας ανθρώπων δημιουργεί ένα 

68. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο τροποποίησης της οδηγίας 
για την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων ή να υποβάλει 
συμπληρωματική νομοθετική πρόταση, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κράτη 
μέλη ποινικοποιούν ρητά την χρήση όλων 
των υπηρεσιών που παρέχονται από 
θύματα εμπορίας και περιλαμβάνουν 
εκμετάλλευση, όπως προτείνεται στο 
άρθρο 18 της οδηγίας για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
δεδομένου του σοβαρού και εκτεταμένου 
χαρακτήρα του εν λόγω εγκλήματος σε 
ολόκληρη την ΕΕ και του μικρού αριθμού 
διώξεων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
καταργηθεί η ανάγκη απόδειξης της 
γνώσης σχετικά με τη χρήση των 
υπηρεσιών ενός θύματος εμπορίας 
ανθρώπων, καθώς αυτό αποτελεί δύσκολο 
ζήτημα για τις εισαγγελικές αρχές· τονίζει 
ότι η δυσκολία εξεύρεσης αποδεικτικών 
στοιχείων δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη 
πειστικό επιχείρημα για τη μη 
αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου είδους 
συμπεριφοράς ως ποινικού αδικήματος· 
επισημαίνει ότι ο περιορισμός της ποινικής 
ευθύνης μόνο στην περίπτωση στην οποία 
ο χρήστης έχει άμεση και πραγματική 
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πολύ υψηλό όριο για την άσκηση διώξεων· 
θεωρεί ότι το επίπεδο γνώσης που θα 
πρέπει να απαιτείται για το αδίκημα αυτό 
θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο 
ενδελεχούς εξέτασης· θεωρεί ότι ο χρήστης 
θα πρέπει να αποδεικνύει ότι λήφθηκαν 
όλα τα εύλογα μέτρα για να αποφευχθεί η 
χρήση υπηρεσιών θύματος· εκφράζει την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι οι αρχές 
επιβολής του νόμου δεν γνωρίζουν 
επαρκώς την εν γνώσει χρήση υπηρεσιών 
από θύματα εμπορίας ανθρώπων, την 
έλλειψη δικαστικής πρακτικής αναφορικά 
με τη σχετική διάταξη και τους ανεπαρκείς 
και ακατάλληλους ανθρώπινους πόρους 
που διατίθενται· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για την αύξηση του 
αριθμού των ερευνών και των διώξεων, και 
να μειώσουν το βάρος που επιφορτίζει τα 
θύματα και τις μαρτυρίες τους κατά τη 
διάρκεια των διαδικασιών συλλογής 
αποδεικτικών στοιχείων· ζητεί τακτική και 
εξατομικευμένη κατάρτιση για ανακριτές, 
εισαγγελείς και δικαστές, καθώς και 
συστηματική χρήση χρηματοοικονομικών 
ερευνών και άλλων αποτελεσματικών 
ερευνητικών εργαλείων που βασίζονται σε 
εμπιστευτικές πληροφορίες, τα οποία 
μπορούν να παρέχουν ένα φάσμα 
αποδεικτικών στοιχείων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν επιπλέον των μαρτυριών 
των θυμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να 
διαθέσουν επαρκείς οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους για την κατάλληλη 
αντιμετώπιση αυτού του εγκλήματος·

γνώση του γεγονότος ότι το πρόσωπο είναι 
θύμα εμπορίας ανθρώπων δημιουργεί ένα 
πολύ υψηλό όριο για την άσκηση διώξεων· 
θεωρεί ότι το επίπεδο γνώσης που θα 
πρέπει να απαιτείται για το αδίκημα αυτό 
θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο 
ενδελεχούς εξέτασης· θεωρεί ότι ο χρήστης 
θα πρέπει να αποδεικνύει ότι λήφθηκαν 
όλα τα εύλογα μέτρα για να αποφευχθεί η 
χρήση υπηρεσιών θύματος· εκφράζει την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι οι αρχές 
επιβολής του νόμου δεν γνωρίζουν 
επαρκώς την εν γνώσει χρήση υπηρεσιών 
από θύματα εμπορίας ανθρώπων, την 
έλλειψη δικαστικής πρακτικής αναφορικά 
με τη σχετική διάταξη και τους ανεπαρκείς 
και ακατάλληλους ανθρώπινους πόρους 
που διατίθενται· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για την αύξηση του 
αριθμού των ερευνών και των διώξεων, και 
να μειώσουν το βάρος που επιφορτίζει τα 
θύματα και τις μαρτυρίες τους κατά τη 
διάρκεια των διαδικασιών συλλογής 
αποδεικτικών στοιχείων· ζητεί τακτική και 
εξατομικευμένη κατάρτιση για ανακριτές, 
εισαγγελείς και δικαστές, καθώς και 
συστηματική χρήση χρηματοοικονομικών 
ερευνών και άλλων αποτελεσματικών 
ερευνητικών εργαλείων που βασίζονται σε 
εμπιστευτικές πληροφορίες, τα οποία 
μπορούν να παρέχουν ένα φάσμα 
αποδεικτικών στοιχείων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν επιπλέον των μαρτυριών 
των θυμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να 
διαθέσουν επαρκείς οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους για την κατάλληλη 
αντιμετώπιση αυτού του εγκλήματος·
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Τροπολογία 9
Alice Kuhnke, Ernest Urtasun
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Έκθεση A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Εφαρμογή της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 71

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

71. καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί 
και να επανεξετάζει τακτικά την εφαρμογή 
της οδηγίας για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων από τα κράτη μέλη 
και να υποβάλλει έκθεση σύμφωνα με το 
άρθρο 23 παράγραφος 1, αξιολογώντας τον 
βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν 
λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
συμμορφωθούν με την οδηγία και τον 
αντίκτυπο της ισχύουσας εθνικής 
νομοθεσίας, και να θεσπίσει επειγόντως 
διαδικασίες επί παραβάσει όταν υπάρχει 
έλλειψη αποτελεσματικής εφαρμογής, να 
υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και να υποβάλει προτάσεις 
για την αναθεώρησή της·

71. καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί 
και να επανεξετάζει τακτικά την εφαρμογή 
της οδηγίας για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων από τα κράτη μέλη 
και να υποβάλλει έκθεση σύμφωνα με το 
άρθρο 23 παράγραφος 1, αξιολογώντας τον 
βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν 
λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
συμμορφωθούν με την οδηγία και τον 
αντίκτυπο της ισχύουσας εθνικής 
νομοθεσίας, και να θεσπίσει επειγόντως 
διαδικασίες επί παραβάσει όταν υπάρχει 
έλλειψη αποτελεσματικής εφαρμογής, να 
υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και να υποβάλει προτάσεις 
για την αναθεώρησή της, εάν είναι 
απαραίτητο·
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