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8.2.2010 B7-0029/4 

Ändringsförslag  4 
Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

Förslag till resolution 
Punkt 1a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1a. Europaparlamentet anser att man 

också måste prioritera utvecklingen av 

samarbete och solidaritet med 

migranternas ursprungsländer, framför 

allt genom att bidra till ekonomisk 

utveckling, förbättrad tillgång till 

kunskap, skuldavskrivning och 

beskattning av finanstransaktioner. 

Or. en 
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8.2.2010 B7-0029/5 

Ändringsförslag  5 
Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

Förslag till resolution 
Punkt 4a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  4a. Europaparlamentet betonar att 

arbetslöshet, marginalisering, bristande 

jämställdhet och fattigdom måste 

bekämpas, eftersom de är grundläggande 

orsaker till människohandeln och 

framhåller att den ekonomiska politiken 

och socialpolitiken absolut måste läggas 

om, så att sociala rättigheter och 

arbetstagares rättigheter prioriteras, 

liksom också sysselsättning inom 

offentliga tjänster med god kvalitet, 

tillsammans med ekonomiska och sociala 

framsteg. 

Or. en 
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8.2.2010 B7-0029/6 

Ändringsförslag  6 
Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

Förslag till resolution 
Punkt 9a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  9a. Europaparlamentet anser att det 

absolut behövs förstärkta åtgärder mot de 

nätverk av brottslingar, där det ofta ingår 

flera olika nationaliteter och som 

medverkar i människohandeln, liksom 

också mot dem som utnyttjar olagligt 

arbete, och att dessa åtgärder framför allt 

måste bestå i ett närmare samarbete 

mellan länderna i Europa samt i att det 

påförs avskräckande straff och samtidigt 

görs en klar åtskillnad mellan offren och 

de ansvariga. 

Or. en 
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8.2.2010 B7-0029/7 

Ändringsförslag  7 
Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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. 

Or. en 
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8.2.2010 B7-0029/8 

Ändringsförslag  8 
Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

Förslag till resolution 
Punkt 9a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 9a. Europaparlamentet konstaterar att, 

eftersom det finns en koppling mellan å 

ena sidan utsattheten för människohandel 

och å andra sidan kvinnors och mäns 

önskan att få bättre möjligheter att leva 

sitt liv än vad ursprungslandet kan 

erbjuda, en restriktiv invandringspolitik, 

skärpta gränskontroller och biometriska 

ID-system inte kommer att göra kvinnor 

och män mindre utsatta för 

människohandel, utan snarare tvärtom. 

Alltså går det inte att effektivt motarbeta 

människohandeln, utan att man samtidigt 

ifrågasätter EU:s repressiva 

invandringspolitik. 

Or. en 

 

 


