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Tarkistus 6
Alice Kuhnke, Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Malin Björk
The Left -ryhmän puolesta
Evin Incir

Mietintö A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Ihmiskaupan vastaisen direktiivin täytäntöönpano 
(2020/2029(INI))

Päätöslauselmaesitys
60 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

60. pitää valitettavana, että 
ihmiskaupan uhrien henkilöllisyyttä 
koskevat tiedot näkyvät poliisiraporteissa 
ja tulevat ilmi oikeudenkäynnin aikana, 
minkä vuoksi uhrien on vaikea puhua tai 
heitä on vaikea suojella kostolta; kannustaa 
jäsenvaltioita säilyttämään uhrien nimet ja 
muut henkilöllisyystiedot erillisissä 
asiakirjoissa siten, että ne ovat poliisin ja 
syyttäjän saatavilla mutta niitä ei luovuteta 
ihmiskaupasta epäillyille tai heidän 
asianajajilleen ja kunnioitetaan oikeutta 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin;

60. pitää valitettavana, että 
ihmiskaupan uhrien henkilöllisyyttä 
koskevat tiedot näkyvät poliisiraporteissa 
ja tulevat ilmi oikeudenkäynnin aikana, 
minkä vuoksi uhrien on vaikea puhua tai 
heitä on vaikea suojella kostolta; kannustaa 
jäsenvaltioita säilyttämään uhrien nimet ja 
muut henkilöllisyystiedot erillisissä 
asiakirjoissa siten, että ne ovat poliisin, 
asianajajien ja syyttäjän saatavilla mutta 
niitä ei luovuteta ihmiskaupasta epäillyille 
ja kunnioitetaan oikeutta 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin;
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Tarkistus 7
Alice Kuhnke, Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Malin Björk
The Left -ryhmän puolesta
Evin Incir

Mietintö A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Ihmiskaupan vastaisen direktiivin täytäntöönpano 
(2020/2029(INI))

Päätöslauselmaesitys
67 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

67. kehottaa komissiota tarkistamaan 
ihmiskaupan vastaista direktiiviä 
perusteellisen vaikutustenarvioinnin 
jälkeen, jotta voidaan tehostaa kaikkien 
ihmiskaupan muotojen, erityisesti sen 
laajimman muodon eli seksuaalista 
hyväksikäyttöä varten harjoitettavan 
ihmiskaupan, ehkäisemiseen ja torjuntaan 
ja niitä koskeviin syytetoimiin liittyviä 
toimenpiteitä, ottaa huomioon 
verkkoteknologian käyttö sekä 
ihmiskaupan leviämisessä että sen 
torjumisessa sekä tehostaa toimenpiteitä, 
jotka koskevat ennaltaehkäisyä ja uhrien 
varhaista tunnistamista sekä ehdoitta 
annettavan avun ja suojelun helppoa 
saatavuutta, samalla kun vahvistetaan 
horisontaalista sukupuoli- ja 
lapsisensitiivistä näkökulmaa kaikkiin 
ihmiskaupan muotoihin;

67. kehottaa komissiota hyväksymään 
painokkaita toimenpiteitä siellä, missä 
käytännön toteutuksessa on ollut 
puutteita, jotta voidaan tehostaa kaikkien 
ihmiskaupan muotojen, erityisesti sen 
laajimman muodon eli seksuaalista 
hyväksikäyttöä varten harjoitettavan 
ihmiskaupan, ehkäisemiseen ja torjuntaan 
ja niitä koskeviin syytetoimiin liittyviä 
toimenpiteitä, ottaa huomioon 
verkkoteknologian käyttö sekä 
ihmiskaupan leviämisessä että sen 
torjumisessa sekä tehostaa toimenpiteitä, 
jotka koskevat ennaltaehkäisyä ja uhrien 
varhaista tunnistamista sekä ehdoitta 
annettavan avun ja suojelun helppoa 
saatavuutta, samalla kun vahvistetaan 
horisontaalista sukupuoli- ja 
lapsisensitiivistä näkökulmaa kaikkiin 
ihmiskaupan muotoihin; kehottaa lisäksi 
komissiota arvioimaan, tarkistetaanko 
ihmiskaupan vastaista direktiiviä 
perusteellisen vaikutustenarvioinnin 
jälkeen;
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Tarkistus 8
Alice Kuhnke, Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Malin Björk
The Left -ryhmän puolesta
Evin Incir

Mietintö A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Ihmiskaupan vastaisen direktiivin täytäntöönpano 
(2020/2029(INI))

Päätöslauselmaesitys
68 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

68. kehottaa komissiota muuttamaan 
ihmiskaupan vastaista direktiiviä sen 
varmistamiseksi, että jäsenvaltiot 
nimenomaisesti kriminalisoivat kaikkien 
ihmiskaupan uhrien tarjoamien palvelujen, 
joihin liittyy hyväksikäyttöä, tietoisen 
käytön, kuten ihmiskaupan vastaisen 
direktiivin 18 artiklassa ehdotetaan, ottaen 
huomioon tämän rikoksen vakavuus ja 
laajuus kaikkialla EU:ssa ja syytteiden 
vähäinen määrä; pitää valitettavana, että 
syyttäjäviranomaisten on vaikea todistaa, 
että henkilö on tiennyt käyttävänsä 
ihmiskaupan uhrin palveluja; korostaa, että 
todisteiden löytämisen vaikeus ei 
välttämättä ole pätevä syy olla 
kohtelematta tietyntyyppistä toimintaa 
rikoksena; toteaa, että rikosoikeudellisen 
vastuun rajoittaminen vain tilanteeseen, 
jossa käyttäjä on suoraan ja tosiasiallisesti 
tietoinen siitä, että henkilö on ihmiskaupan 
uhri, luo erittäin korkean kynnyksen 
syytteiden nostamiselle; katsoo, että tämän 
rikoksen kohdalla edellytettävää tiedon 
tasoa olisi tutkittava tarkasti; katsoo, että 
käyttäjän olisi osoitettava, että kaikki 
kohtuulliset toimet oli toteutettu uhrin 
tarjoamien palvelujen käytön välttämiseksi; 
on huolissaan siitä, että 

68. kehottaa komissiota harkitsemaan 
ihmiskaupan vastaisen direktiivin 
tarkistamista tai täydentävän 
lainsäädäntöehdotuksen antamista sen 
varmistamiseksi, että jäsenvaltiot 
nimenomaisesti kriminalisoivat kaikkien 
ihmiskaupan uhrien tarjoamien palvelujen, 
joihin liittyy hyväksikäyttöä, tietoisen 
käytön, kuten ihmiskaupan vastaisen 
direktiivin 18 artiklassa ehdotetaan, ottaen 
huomioon tämän rikoksen vakavuus ja 
laajuus kaikkialla EU:ssa ja syytteiden 
vähäinen määrä; korostaa, että on tärkeää 
poistaa tarve todistaa, että henkilö on 
tiennyt käyttävänsä ihmiskaupan uhrin 
palveluja, koska syyttäjäviranomaisten on 
vaikea todistaa sitä; korostaa, että 
todisteiden löytämisen vaikeus ei 
välttämättä ole pätevä syy olla 
kohtelematta tietyntyyppistä toimintaa 
rikoksena; toteaa, että rikosoikeudellisen 
vastuun rajoittaminen vain tilanteeseen, 
jossa käyttäjä on suoraan ja tosiasiallisesti 
tietoinen siitä, että henkilö on ihmiskaupan 
uhri, luo erittäin korkean kynnyksen 
syytteiden nostamiselle; katsoo, että tämän 
rikoksen kohdalla edellytettävää tiedon 
tasoa olisi tutkittava tarkasti; katsoo, että 
käyttäjän olisi osoitettava, että kaikki 
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lainvalvontaviranomaisilla ei ole riittävästi 
tietoa ihmiskaupan uhrien tarjoamien 
palvelujen tietoisesta käytöstä, sekä 
kyseistä säännöstä koskevan 
oikeuskäytännön puuttumisesta ja 
käytettyjen henkilöresurssien 
riittämättömyydestä ja puutteellisuudesta; 
korostaa, että jäsenvaltioiden on tärkeä 
tehostaa pyrkimyksiään lisätä tutkinta- ja 
syytetoimien määrää ja keventää uhreihin 
ja heidän todistajanlausuntoihinsa 
kohdistuvaa taakkaa todistusaineiston 
keräämistä koskevien menettelyjen aikana; 
kehottaa antamaan tutkijoille, syyttäjille ja 
tuomareille säännöllistä ja räätälöityä 
koulutusta sekä käyttämään 
järjestelmällisesti talousrikostutkintaa ja 
muita tehokkaita tiedusteluun perustuvia 
tutkintavälineitä, jotka voivat tarjota uhrien 
todistajanlausuntojen lisäksi käytettäviä 
erilaisia todisteita; kehottaa jäsenvaltioita 
osoittamaan riittävästi taloudellisia ja 
henkilöresursseja siihen, että tätä rikosta 
voidaan torjua asianmukaisesti;

kohtuulliset toimet oli toteutettu uhrin 
tarjoamien palvelujen käytön välttämiseksi; 
on huolissaan siitä, että 
lainvalvontaviranomaisilla ei ole riittävästi 
tietoa ihmiskaupan uhrien tarjoamien 
palvelujen tietoisesta käytöstä, sekä 
kyseistä säännöstä koskevan 
oikeuskäytännön puuttumisesta ja 
käytettyjen henkilöresurssien 
riittämättömyydestä ja puutteellisuudesta; 
korostaa, että jäsenvaltioiden on tärkeä 
tehostaa pyrkimyksiään lisätä tutkinta- ja 
syytetoimien määrää ja keventää uhreihin 
ja heidän todistajanlausuntoihinsa 
kohdistuvaa taakkaa todistusaineiston 
keräämistä koskevien menettelyjen aikana; 
kehottaa antamaan tutkijoille, syyttäjille ja 
tuomareille säännöllistä ja räätälöityä 
koulutusta sekä käyttämään 
järjestelmällisesti talousrikostutkintaa ja 
muita tehokkaita tiedusteluun perustuvia 
tutkintavälineitä, jotka voivat tarjota uhrien 
todistajanlausuntojen lisäksi käytettäviä 
erilaisia todisteita; kehottaa jäsenvaltioita 
osoittamaan riittävästi taloudellisia ja 
henkilöresursseja siihen, että tätä rikosta 
voidaan torjua asianmukaisesti;
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Tarkistus 9
Alice Kuhnke, Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Malin Björk
The Left -ryhmän puolesta
Evin Incir

Mietintö A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Ihmiskaupan vastaisen direktiivin täytäntöönpano 
(2020/2029(INI))

Päätöslauselmaesitys
71 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

71. kehottaa komissiota arvioimaan ja 
tarkastelemaan säännöllisesti ihmiskaupan 
vastaisen direktiivin täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa ja esittämään 23 artiklan 
1 kohdan mukaisesti kertomuksen, jossa 
arvioidaan, missä määrin jäsenvaltiot ovat 
toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet 
direktiivin noudattamiseksi, sekä nykyisen 
kansallisen lainsäädännön vaikutusta, ja 
käynnistämään kiireellisesti 
rikkomusmenettelyjä tapauksissa, joissa 
direktiivin täytäntöönpano ei ole ollut 
tehokasta, raportoimaan Euroopan 
parlamentille ja esittämään ehdotuksia sen 
tarkistamiseksi;

71. kehottaa komissiota arvioimaan ja 
tarkastelemaan säännöllisesti ihmiskaupan 
vastaisen direktiivin täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa ja esittämään 23 artiklan 
1 kohdan mukaisesti kertomuksen, jossa 
arvioidaan, missä määrin jäsenvaltiot ovat 
toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet 
direktiivin noudattamiseksi, sekä nykyisen 
kansallisen lainsäädännön vaikutusta, ja 
käynnistämään kiireellisesti 
rikkomusmenettelyjä tapauksissa, joissa 
direktiivin täytäntöönpano ei ole ollut 
tehokasta, raportoimaan Euroopan 
parlamentille ja esittämään tarvittaessa 
ehdotuksia sen tarkistamiseksi;
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