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Förslag till resolution B7-0029/2010 
S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
Förebyggande av människohandel 

Förslag till resolution 
Punkt 13 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet understryker hur 

viktigt det är att de offer för 

människohandel vilka redan nått fram till 

EU:s yttre gränser får hjälp och stöd och 

uppmanar Frontex och de nationella 

gränsbevakningsväsendena att i alla sina 

åtgärder särskilja dessa offer från 

olagliga invandrare samt att arbeta för 

ökad medvetenhet om dem bland 

tjänstemän och övrig personal. 

13. Europaparlamentet understryker hur 

viktigt det är att de offer för 

människohandel vilka redan nått fram till 

EU:s yttre gränser får hjälp och stöd och 

uppmanar dessutom Frontex och de 

nationella gränsbevakningsväsendena att i 

sin verksamhet fastställa gemensamma 

rutiner för att deras personal ska bli mera 

medveten om vad människohandel går ut 

på och identifiera offren för den och se 

till att de skyddas. 

Or. en 
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Förslag till resolution B7-0029/2010 
S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
Förebyggande av människohandel 

Förslag till resolution 
Punkt 15 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet vill att skyddet för 

och stödet till offren ska prioriteras inom 

EU:s åtgärder inom detta område och att 

offren ska tillförsäkras mesta möjliga hjälp 

från den tidpunkt då de identifierats som 

offer, och att detta ska omfatta följande: 

15. Europaparlamentet vill att skyddet för 

och stödet till offren ska prioriteras inom 

EU:s åtgärder inom detta område och att 

offren ska tillförsäkras mesta möjliga hjälp 

från den tidpunkt då de identifierats som 

offer, och att detta ska omfatta följande: 

� Möjlighet att få uppehållstillstånd 

oberoende av offrets vilja att samarbeta vid 

de straffrättsliga förfarandena. 

� Möjlighet att få  åtminstone tillfälligt 

uppehållstillstånd oberoende av offrets 

vilja att samarbeta vid de straffrättsliga 

förfarandena och bättre möjligheter att 

komma in på arbetsmarknaden, även 

genom tillhandahållande av 

yrkesutbildning och andra sätt att förkovra 

sina färdigheter, såsom ett minimum 

utgående från direktiv 81/2004/EG. 

� Bättre möjligheter att komma in på 

arbetsmarknaden, även genom 

tillhandahållande av yrkesutbildning och 

andra sätt att förkovra sina färdigheter. 

 

� En politik som underlättar 

familjeåterförening. 

� En politik som underlättar 

familjeåterförening för offren, framför allt 

när detta är nödvändigt med tanke på 

skyddet av offren. 

Or. en 

 

 


