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Pozměňovací návrh 1
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na Evropskou úmluvu 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod (EÚLP),

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Právní východisko 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na Úmluvu OSN proti 
nadnárodnímu organizovanému zločinu 
(„Palermská úmluva“) a protokoly k této 
úmluvě, zejména Protokol o prevenci, 
potlačování a trestání obchodování s lidmi, 
zejména se ženami a dětmi („protokol OSN 
proti obchodování s lidmi“) a na protokol 
proti pašování přistěhovalců po zemi, po 
moři a letecky,

— s ohledem na Úmluvu OSN proti 
nadnárodnímu organizovanému zločinu 
(„Palermská úmluva“) a protokoly k této 
úmluvě, zejména Protokol o prevenci, 
potlačování a trestání obchodování s lidmi, 
zejména se ženami a dětmi („protokol OSN 
proti obchodování s lidmi“),

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na Úmluvu OSN proti 
mučení a jinému krutému, nelidskému či 
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ponižujícímu zacházení nebo trestání,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Právní východisko 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na Úmluvu OSN o 
potlačování a zrušení obchodu s lidmi a 
využívání prostituce druhých osob,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Právní východisko 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Pekingskou 
deklaraci a akční platformu přijaté na 
čtvrté světové konferenci o ženách dne 15. 
září 1995 a na následující výsledné 
dokumenty přijaté na zvláštních 
zasedáních OSN Peking + 5 (2000), 
Peking +10 (2005) a Peking +15 (2010) a 
na hodnotící konferenci Peking +20,

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 6
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Právní východisko 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na společný komentář 
OSN ke směrnici EU o prevenci 
obchodování s lidmi, boji proti němu a o 
ochraně obětí, který žádá poskytnutí 
mezinárodní ochranu obětem 
obchodování s lidmi způsobem citlivým z 
hlediska pohlaví;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 7
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Právní východisko 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na Úmluvu Mezinárodní 
organizace práce (MOP) o nucené práci z 
roku 1930 (č. 29), Protokol z roku 2014 k 
úmluvě o nucené práci z roku 1930, 
Úmluvu o odstranění nucené práce z roku 
1957 (č. 105) a na doporučení o nucené 
práci (doplňková opatření) z roku 2014 (č. 
203),

— s ohledem na Úmluvu Mezinárodní 
organizace práce (MOP) o nucené práci z 
roku 1930 (č. 29), Protokol z roku 2014 k 
úmluvě o nucené práci z roku 1930, 
Úmluvu o odstranění nucené práce z roku 
1957 (č. 105) a na doporučení o nucené 
práci (doplňková opatření) z roku 2014 (č. 
203), Úmluvu o nejhorších formách 
dětské práce z roku 1999 (č. 182) 
a Úmluvu o pracovnících v cizí 
domácnosti z roku 2011 (č. 189),

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na obecné zásady OSN 
v oblasti podnikání a lidských práv,



PE660.289v01-00 6/159 AM\1218038CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Právní východisko 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu Rady 
Evropy o prevenci a potírání násilí vůči 
ženám a domácího násilí (Istanbulská 
úmluva),

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 10
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 
13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu 
zneužívání a pohlavnímu vykořisťování 
dětí a proti dětské pornografii, kterou se 
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 
2004/68/SVV,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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- s ohledem na pokročilou 
neupravenou verzi textu „Obecné 
doporučení o přístupu žen ke 
spravedlnosti“ Výboru pro odstranění 
diskriminace žen (CEDAW) ze dne 23. 
července 2015,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na pokročilou 
neupravenou verzi textu „Obecné 
doporučení o přístupu žen ke 
spravedlnosti“ Výboru pro odstranění 
diskriminace žen (CEDAW) ze dne 23. 
července 2015,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Právní východisko 15 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. 
prosince 2011 o boji proti pohlavnímu 
zneužívání a pohlavnímu vykořisťování 
dětí a proti dětské pornografii, kterou se 
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 
2004/68/SVV,

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior

Návrh usnesení
Právní východisko 15 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. 
prosince 2011 o boji proti pohlavnímu 
zneužívání a pohlavnímu vykořisťování 
dětí a proti dětské pornografii, kterou se 
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 
2004/68/SVV,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Malin Björk

Návrh usnesení
Právní východisko 15 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. 
prosince 2011 o boji proti pohlavnímu 
zneužívání a pohlavnímu vykořisťování 
dětí a proti dětské pornografii, kterou se 
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 
2004/68/SVV,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Jorge Buxadé Villalba, Margarita de la Pisa Carrión, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Návrh usnesení
Právní východisko 18 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na směrnici Rady 
2002/90/ES, kterou se definuje 
napomáhání k nepovolenému vstupu, 
přechodu a pobytu, a rámcové rozhodnutí 
Rady 2002/946/SVV o posílení trestního 
rámce s cílem zabránit napomáhání k 
nepovolenému vstupu, tranzitu a pobytu,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Právní východisko 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na pracovní dokument 
útvarů Komise ze dne 17. října 2014 
nazvaný „Zpráva v polovině období o 
provádění strategie EU pro vymýcení 
obchodu s lidmi“ (SWD(2014)0318) a na 
první (COM(2016)0267), druhou 
(COM(2018)0777) a třetí (2020) zprávu o 
pokroku v této oblasti,

— s ohledem na pracovní dokument 
útvarů Komise ze dne 17. října 2014 
nazvaný „Zpráva v polovině období o 
provádění strategie EU pro vymýcení 
obchodu s lidmi“ (SWD(2014)0318) a na 
první (COM(2016)0267), druhou 
(COM(2018)0777) a třetí COM(2020)661 
zprávu o pokroku v této oblasti,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na studii Komise z roku 
2020 o ekonomických, sociálních a 
lidských nákladech obchodování s lidmi; 
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s ohledem na její studii z roku 2020 o 
přezkumu fungování národních a 
nadnárodních referenčních mechanismů 
v členských státech, studii z roku 2020 o 
shromažďování údajů o obchodování s 
lidmi a studii z roku 2016 o genderovém 
rozměru obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na studii Komise z roku 
2020 o ekonomických, sociálních a 
lidských nákladech obchodování s lidmi, 
s ohledem na její studii z roku 2020 o 
přezkumu fungování národních a 
nadnárodních referenčních mechanismů 
v členských státech a studii z roku 2016 o 
genderovém rozměru obchodování s lidmi,

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na studii Komise z roku 
2020 o ekonomických, sociálních a 
lidských nákladech obchodování s lidmi a 
na její studii z roku 2020 o přezkumu 
fungování národních a nadnárodních 
referenčních mechanismů v členských 
státech,
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Or. en

Pozměňovací návrh 21
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na studii Komise z roku 
2016 o genderovém rozměru obchodování 
s lidmi,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh usnesení
Právní východisko 21 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na cíle Agendy pro 
udržitelný rozvoj 2030 týkající se 
odstranění všech forem násilí páchaného 
na ženách a dívkách, včetně sexuálního 
vykořisťování,

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Malin Björk

Návrh usnesení
Právní východisko 22 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na studie Komise o 
obchodování s lidmi, zejména na studii z 
roku 2020 o ekonomických, sociálních a 
lidských nákladech obchodování s lidmi, 
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na studii z roku 2020 o přezkumu 
fungování národních a nadnárodních 
referenčních mechanismů v členských 
státech a na studii z roku 2016 o 
genderovém rozměru obchodování s lidmi,

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Právní východisko 22 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na své usnesení ze dne 
23. října 2020 o rovnosti žen a mužů 
v zahraniční a bezpečnostní politice EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Právní východisko 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
28. listopadu 2019 o přistoupení EU 
k Istanbulské úmluvě a dalších opatřeních 
pro boj proti násilí na základě pohlaví10,

vypouští se

_________________
10 Přijaté texty, P9_TA(2019)0080.

Or. es

Pozměňovací návrh 26
Milan Uhrík
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Návrh usnesení
Právní východisko 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na své usnesení ze dne 
28. listopadu 2019 o přistoupení EU 
k Istanbulské úmluvě a dalších opatřeních 
pro boj proti násilí na základě pohlaví10,

vypouští se

_________________
10 přijaté texty, P9_TA(2019)0080.

Or. sk

Pozměňovací návrh 27
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Právní východisko 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
5. července 2016 o boji proti obchodování 
s lidmi ve vnějších vztazích EU11,

vypouští se

_________________
11 Úř. věst. C 101, 16.3.2018, s. 47.

Or. es

Pozměňovací návrh 28
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Právní východisko 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
12. května 2016 o provádění směrnice 
2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o 
prevenci obchodování s lidmi, boji proti 
němu a o ochraně obětí z hlediska 

vypouští se
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rovnosti žen a mužů12,
_________________
12 Úř. věst. C 76, 28.2.2018, s. 61.

Or. es

Pozměňovací návrh 29
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Právní východisko 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
26. února 2014 o pohlavním 
vykořisťování a prostituci a jejich dopadu 
na rovnost žen a mužů13,

vypouští se

_________________
13 Úř. věst. C 285, 29.8.2017,s.. 78.

Or. es

Pozměňovací návrh 30
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Právní východisko 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 5. března 2020 o Unii rovnosti: 
strategie pro rovnost žen a mužů 2020–
2025“ (COM(2020)0152),

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 31
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut
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Návrh usnesení
Právní východisko 29 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na zprávu Europolu 
nazvanou „The challenges of countering 
human trafficking in the digital era“ 
(Výzvy v oblasti boje proti obchodování s 
lidmi v digitální éře),

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Právní východisko 29 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na posouzení hrozeb 
závažné a organizované trestné činnosti v 
EU (SOCTA) vypracované Europolem v 
roce 2017,

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Právní východisko 29 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na čtvrtou výroční 
zprávu Evropského střediska pro boj proti 
převaděčství při Europolu (2020),

Or. en

Pozměňovací návrh 34
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Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Právní východisko 29 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na společné prohlášení 
o závazku spolupracovat proti 
obchodování s lidmi z roku 2018 
podepsané Evropským podpůrným 
úřadem pro otázky azylu (EASO), 
Agenturou Evropské unie pro základní 
práva (FRA), Agenturou EU pro 
spolupráci v oblasti prosazování práva 
(Europol), Agenturou EU pro justiční 
spolupráci v trestních věcech (Eurojust), 
Evropskou nadací pro zlepšení životních a 
pracovních podmínek (Eurofound), 
Agenturou EU pro vzdělávání a výcvik v 
oblasti prosazování práva (CEPOL), 
Evropským monitorovacím centrem pro 
drogy a drogovou závislost (EMCDDA), 
Agenturou Evropské unie pro provozní 
řízení rozsáhlých informačních systémů v 
prostoru svobody, bezpečnosti a práva 
(eu-LISA), Evropskou agenturou pro 
pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) a 
Evropským institutem pro rovnost žen a 
mužů (EIGE),

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Právní východisko 29 e (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na zprávu Agentury EU 
pro základní práva s názvem „Závažné 
pracovní vykořisťování: pracovníci 
pohybující se v rámci EU nebo směrem do 
EU“ 
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/s
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evere-labour-exploitation-workers-
moving-within-or-european-union.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Právní východisko 30 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na rezoluci Organizace 
spojených národů nazvanou „Přeměna 
našeho světa: Agenda pro udržitelný 
rozvoj 2030“ (A/RES/70/1) přijatou 
Valným shromážděním Organizace 
spojených národů dne 25. září 2015,

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Právní východisko 30 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na rezoluci konference 
smluvních stran Úmluvy Organizace 
spojených národů proti nadnárodnímu 
organizovanému zločinu (UNTOC) č. 9/1 
o zřízení mechanismu pro provádění 
UNTOC a jejích protokolů,

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
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Právní východisko 31 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na globální zprávu 
Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu 
(UNODC) z roku 2018 o obchodování s 
lidmi,

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Právní východisko 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na posouzení provádění 
směrnice 2011/36/EU na evropské úrovni: 
migrace a genderové otázky, které 
zveřejnilo generální ředitelství pro 
parlamentní výzkumné služby dne 15. září 
202014,

vypouští se

_________________
14 Posouzení provádění na evropské 
úrovni – „Provádění směrnice 
2011/36/EU: Migrace a genderové 
otázky“, generální ředitelství pro 
parlamentní výzkumné služby, oddělení 
pro následné posuzování, 15. září 2020.

Or. es

Pozměňovací návrh 40
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Právní východisko 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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– s ohledem na společná jednání 
Výboru pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro 
práva žen a rovnost pohlaví podle článku 
58 jednacího řádu,

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 41
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Právní východisko 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Výboru pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci a Výboru pro práva žen a rovnost 
pohlaví (A9-0000/2020),

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 42
Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že obchodování s 
lidmi představuje moderní formu otroctví a 
je závažným porušením základních práv, 
jak je uvedeno v čl. 5 odst. 3 Listiny 
základních práv Evropské unie;

A. vzhledem k tomu, že obchodování s 
lidmi představuje moderní formu otroctví, 
podobně jako náhradní mateřství, a je 
závažným porušením základních práv, jak 
je uvedeno v čl. 5 odst. 3 Listiny 
základních práv Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Robert Biedroń, Alessandra Moretti, 
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Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že obchodování s 
lidmi představuje moderní formu otroctví a 
je závažným porušením základních práv, 
jak je uvedeno v čl. 5 odst. 3 Listiny 
základních práv Evropské unie;

A. vzhledem k tomu, že obchodování s 
lidmi představuje porušování lidské 
důstojnosti, tělesné a duševní integrity 
lidských bytostí a moderní formu otroctví, 
která nás každý den obklopuje, a závažné 
porušení základních práv, jak je uvedeno v 
čl. 5 odst. 3 Listiny základních práv 
Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že obchodování s 
lidmi představuje moderní formu otroctví a 
je závažným porušením základních práv, 
jak je uvedeno v čl. 5 odst. 3 Listiny 
základních práv Evropské unie;

A. vzhledem k tomu, že obchodování s 
lidmi představuje moderní formu otroctví, 
závažné porušení lidské důstojnosti a je 
závažným porušením základních práv, jak 
je uvedeno v čl. 5 odst. 3 Listiny 
základních práv Evropské unie;

Or. ro

Pozměňovací návrh 45
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že obchodování s 
lidmi představuje moderní formu otroctví 

A. vzhledem k tomu, že obchodování s 
lidmi je závažným porušením základních 
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a je závažným porušením základních práv, 
jak je uvedeno v čl. 5 odst. 3 Listiny 
základních práv Evropské unie;

práv, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 3 Listiny 
základních práv Evropské unie; vzhledem k 
tomu, že obchodování s lidmi má 
genderová specifika;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že obchodování s 
lidmi představuje moderní formu otroctví 
a je závažným porušením základních práv, 
jak je uvedeno v čl. 5 odst. 3 Listiny 
základních práv Evropské unie;

A. vzhledem k tomu, že obchodování s 
lidmi představuje závažné porušení 
základních práv, jak je uvedeno v čl. 5 
odst. 3 Listiny základních práv Evropské 
unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Jorge Buxadé Villalba, Margarita de la Pisa Carrión, Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že nezákonné 
převaděčství migrantů může vést k 
obchodování s lidmi, neboť vykořisťování 
a zneužívání může začít během přepravy 
či v cíli, a to i v případě, že byl na počátku 
udělen souhlas; vzhledem k tomu, že 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování cílí převážně na dívky a 
dospělé ženy; vzhledem k tomu, že balíček 
opatření proti převaděčství (směrnice 
Rady 2002/90/ES a rámcové rozhodnutí 
Rady 2002/946/SVV) je důležitým 
nástrojem, který byl navržen za účelem 
boje proti obchodování s lidmi a 
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sexuálnímu vykořisťování dětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že počet 
registrovaných obětí obchodování s lidmi 
vzrostl v posledním období šetření Komise 
(2017 a 2018) ve srovnání s předchozím; 
vzhledem k tomu, že skutečný počet obětí 
je s největší pravděpodobností mnohem 
vyšší než nahlášená data, neboť mnoho 
obětí zůstává neodhaleno1a;
_________________
1a Třetí zpráva Evropské komise o 
pokroku dosaženém v oblasti boje proti 
obchodování s lidmi (2020) podle článku 
20 směrnice 2011/36/EU o prevenci 
obchodování s lidmi, boji proti němu a o 
ochraně obětí

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že počet osob, s 
nimiž se v EU obchoduje, nadále 
roste[1]; [1] https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/third
_progress_report.pdf
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Or. en

Pozměňovací návrh 50
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že rychlé 
inovace v oblasti digitálních technologií 
usnadňují obchodování s lidmi tím, že 
vystavují stále větší počet obětí 
obchodníkům s lidmi; tito obchodníci s 
lidmi využívají k uvádění na trh, náboru, 
prodeji a využívání svých obětí sociální 
sítě a internetové stránky;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že obchodování s 
lidmi je ze své podstaty spjato se 
sexuálním vykořisťováním a jedná se o 
vysoce genderový jev; vzhledem k tomu, že 
nadále narůstá obchodování s lidmi do 
EU a v rámci EU, přičemž Europol 
upozorňuje, že dopad pandemie COVID-
19 by mohl dále zvýšit počet obětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Nicola Procaccini
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že řízení 
odchodů migrantů směrem zdola nahoru 
by pomohlo zachránit osudy stovek tisíc 
žen a dětí před budoucností plnou 
vykořisťování, jakmile dorazí na evropské 
území;

Or. it

Pozměňovací návrh 53
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že obchodování s 
lidmi je velmi genderovým jevem, a to i v 
případě sexuálního vykořisťování, jak je 
uvedeno v usnesení Parlamentu z roku 
2014 o pohlavním vykořisťování a 
prostituci a jeho dopadu na rovnost žen a 
mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Robert Biedroń, Alessandra Moretti, 
Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že obchodování s 
lidmi je velmi genderovým trestným 
činem, jehož téměř tři čtvrtiny všech obětí 
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v EU tvoří ženy a dívky, které se obětí 
obchodování staly v převážné míře za 
účelem sexuálního vykořisťování.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že existuje 
mnoho forem obchodování s lidmi, ale 
všechny jsou založeny na zneužívání 
přirozené zranitelnosti obětí a jejich cílem 
je vykořisťování lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že internetové 
platformy a platformy sociálních médií 
patří k nejčastějším způsobům získávání 
obětí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 57
Alice Kuhnke
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že většinu obětí 
obchodování s lidmi tvoří ženy a dívky; 
78 % všech dětí, s nimiž se obchoduje, 
jsou dívky a 72 % dospělých, s nimiž se 
obchoduje, jsou ženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Ernest Urtasun

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že většinu obětí 
obchodování s lidmi tvoří ženy a dívky; 
78 % všech dětí, s nimiž se obchoduje, 
jsou dívky a 68 % dospělých, s nimiž se 
obchoduje, jsou ženy

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že obchodování s 
lidmi je v první řadě závažnou trestnou 
činností proti jednotlivým osobám 
a rovněž způsobuje náklady společnosti, tj. 
mimořádné využívání veřejných služeb, 
včetně prosazování práva, 
specializovaných služeb, zdravotnických 
služeb a sociální ochrany, ušlý 
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hospodářský zisk, hodnota ztracené 
kvality života a koordinace preventivních 
činností proti obchodování s lidmi; 
vzhledem k tomu, že tyto náklady se v EU-
28 odhadují na 3 700 524 433 EUR; 

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že nerovnost žen 
a mužů, chudoba, nucené vysídlování, 
nezaměstnanost, nedostatek 
socioekonomických příležitostí, 
nedostatečný přístup ke vzdělání, násilí na 
základě pohlaví, diskriminace a 
marginalizace a korupce jsou některými 
faktory, které přispívají k tomu, že osoby, 
zejména ženy a děti, jsou zranitelné vůči 
obchodování s lidmi; vzhledem k tomu, že 
hlavní příčiny obchodování s lidmi 
zůstávají nedostatečně řešeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že podle 
Komise1a téměř tři čtvrtiny všech obětí 
tvořily v EU v letech 2017 a 2018 ženy 
(ženy a dívky), které byly převážně 
předmětem obchodování za účelem 
sexuálního vykořisťování; vzhledem k 
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tomu, že děti představují značný počet 
obětí obchodování s lidmi;
_________________
1a https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-
policy/third-report-progress-made-fight-
against-trafficking-human-beings_en

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Biedroń, Alessandra Moretti, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že obchodování s 
lidmi je jednou z forem organizované 
trestné činnosti, a je tudíž motivováno 
poptávkou a ziskem; vzhledem k tomu, že 
v boji proti obchodování se ženami a 
dívkami je třeba se zaměřit na snížení 
poptávky, a to i pokud jde o sexuální 
vykořisťování žen a dívek;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že internet 
přesunul proces náboru, propagace a 
prodeje z ulice do digitální oblasti; on-line 
interakce vytváří jak rizika, tak příležitosti 
pro pachatele trestné činnosti, oběti i pro 
prosazování práva;
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Or. en

Pozměňovací návrh 64
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že existují jiné 
formy obchodování s lidmi, které jsou 
stále nedostatečně zaznamenány a 
nedostatečně oznamovány, včetně těch, 
které jsou vysoce genderově podmíněné, 
jako jsou nucené sňatky a práce v 
domácnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že obchodování s 
lidmi je silně genderovým jevem 
a sexuální vykořisťování je i nadále 
hlavní formou obchodování s lidmi v 
Evropské unii od roku 2008;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Robert Biedroń
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že obchodování s 
lidmi má mnoho různých forem a oběti 
obchodování s lidmi se nacházejí v 
různých právních a nezákonných 
činnostech, mezi něž patří mimo jiné 
odvětví zemědělství, zpracování potravin, 
sexuální průmysl, práce v domácnosti, 
výroba, péče, úklid, jiná odvětví (zejména 
odvětví služeb), žebrání, trestná činnost, 
nucené sňatky, sexuální vykořisťování na 
internetu i mimo něj, nelegální osvojení a 
obchod s lidskými orgány, přičemž 
sexuální vykořisťování je zdaleka 
nejčastější;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že v mnoha 
hospodářských odvětvích v EU dochází k 
závažnému vykořisťování pracovní síly, 
které postihuje různé skupiny 
přeshraničních pracovníků, občany EU i 
občany zemí, které nejsou členy EU; 
vzhledem k tomu podle doporučení 
Agentury Evropské unie pro základní 
práva1a by se tyto praktiky měly řešit mimo 
jiné prostřednictvím komplexního systému 
cílených inspekcí pracovních podmínek;
_________________
1a Závažné pracovní vykořisťování: 
pracovníci pohybující se v rámci EU nebo 
směrem do Evropské unie 
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/s
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evere-labour-exploitation-workers-
moving-within-or-european-union. 

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že oběti 
obchodování s lidmi jsou často vystaveny 
vícenásobným a průřezovým formám 
diskriminace a násilí, včetně diskriminace 
na základě pohlaví, věku, rasy, 
zdravotního postižení, etnického původu, 
kultury a náboženského vyznání, 
národního nebo sociálního původu nebo 
jiného postavení, a že tyto formy 
diskriminace mohou samy o sobě 
podněcovat obchodování s lidmi1a;
_________________
1a https://undocs.org/en/A/HRC/RES/44/4

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že obchodování s 
lidmi i nadále narůstá a Europol 
upozorňuje, že dopad pandemie by mohl 
počet obětí ještě zvýšit1a; vzhledem k tomu, 
že od počátku krize se situace obětí 
obchodování s lidmi zhoršila a že 
podpůrné služby se při poskytování 
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pomoci obětem potýkají s obtížemi;
_________________
1a Třetí zpráva o pokroku při provádění 
směrnice, COM(2020)661, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že tolerance 
společnosti vůči nerovnostem mezi ženami 
a muži a násilí na ženách a dívkách a 
nedostatečné povědomí veřejnosti o 
problematice obchodování s lidmi vedou k 
zachování permisivního prostředí 
a kultury beztrestnosti, pokud jde o 
obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ad. vzhledem k tomu, že Europol 
varuje, že dopad pandemie by mohl dále 
zvýšit počet obětí a snížit pravděpodobnost 
odhalení obchodníků s lidmi 
donucovacími orgány a že hospodářská 
recese v důsledku krize COVID-19 by 
mohla rovněž vést k nebezpečným 
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důsledkům v oblasti obchodování s 
lidmi1a;
_________________
1a 
https://www.europol.europa.eu/publicatio
ns-documents/challenges-of-countering-
human-trafficking-in-digital-era

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Alessandra Moretti, Robert Biedroń, Pina Picierno, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb, Heléne Fritzon, 
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ad. vzhledem k tomu, že fyzické, 
psychologické a sexuální násilí tvoří 
základní prvky obchodování s lidmi za 
účelem sexuálního vykořisťování a násilí 
páchaného na ženách a že ratifikace 
Istanbulské úmluvy ze strany EU by 
mohla doplňovat úsilí EU a členských 
států v boji proti obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ad. vzhledem k tomu, že obchodování s 
lidmi je i nadále složitým a závažným 
trestným činem, který ovlivňuje možnost 
dosáhnout všech cílů udržitelného 
rozvoje, zejména cíle č. 5 (rovnost žen a 
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mužů), 8 (důstojná práce a hospodářský 
růst), 16 (mír, spravedlnost a silné 
instituce) a 17 (partnerství pro dosažení 
cílů);

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ad. vzhledem k tomu, že směrnice o 
boji proti obchodování s lidmi stanoví 
minimální normy, které se mají 
uplatňovat v celé Evropské unii při 
prevenci obchodování s lidmi, boji proti 
němu a ochraně obětí, a stanoví definici 
obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ae. vzhledem k tomu, že podle 
Europolu1a využívání digitálních 
technologií rozšířilo schopnost pachatelů 
trestných činů obchodovat s lidmi pro 
různé druhy vykořisťování, včetně 
sexuálního a pracovního vykořisťování, 
odebírání orgánů, nezákonného osvojení 
dětí a nucených sňatků; vzhledem k tomu, 
že obchodníci s lidmi využívají nové 
technologie ve všech fázích sexuálního 
vykořisťování, od náboru a inzerce obětí, 
po vydírání obětí pomocí fotografií a 
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videonahrávek a kontrolu jejich pohybu; 
vzhledem k tomu, že tyto nové nástroje 
nabízejí obchodníkům s lidmi větší 
anonymitu a donucovacím orgánům 
komplikují jejich odhalování;
_________________
1a 
https://www.europol.europa.eu/publicatio
ns-documents/challenges-of-countering-
human-trafficking-in-digital-era

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ae. vzhledem k tomu, že některé 
členské státy dosud nedokončily provedení 
dané směrnice do vnitrostátního práva; 
vzhledem k tomu, že úplné a správné 
provedení směrnice do vnitrostátního 
práva, po němž následuje její plné 
provedení, je nejen povinné, ale také 
nezbytné pro dosažení pokroku v boji proti 
obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Maria Noichl, Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Biedroń, Alessandra Moretti, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Rovana Plumb, 
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ae. vzhledem k tomu, že v posledních 
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letech se ukázalo, že migranti a žadatelé o 
azyl jsou obzvláště ohroženi 
obchodováním s lidmi; vzhledem k tomu, 
že nezletilé osoby bez doprovodu a ženy 
jsou mimo jiné pro sítě obchodníků s 
lidmi zvláštní cílovou skupinou;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Af. vzhledem k tomu, že členské státy 
mají povinnost postupovat s náležitou péčí 
s cílem předcházet obchodování s lidmi, 
vyšetřovat případy obchodování s lidmi a 
trestat pachatele, podporovat a posilovat 
oběti a respektovat jejich důstojnost a 
zajistit jejich ochranu a přístup k 
opravným prostředkům, a že nečiní-li tak, 
porušují a oslabují nebo znemožňují 
požívání lidských práv a základních 
svobod obětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Robert Biedroń, Alessandra Moretti, 
Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Af. vzhledem k tomu, že ze všech 
monitorovacích zpráv vyplývá, že téměř 
deset let po přijetí směrnice přetrvávají na 
úrovni členských států překážky, které 
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brání jejímu úplnému provedení, přičemž 
většina obětí zůstává nezjištěná a stíhání a 
odsouzení pachatelů zůstávají nízké 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ad. vzhledem k tomu, že obchodování s 
lidmi je složitým nadnárodním jevem, 
který lze účinně řešit pouze tehdy, pokud 
orgány EU, členské státy a mezinárodní 
organizace spolupracují koordinovaně;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Af. vzhledem k tomu, že obchodování s 
lidmi je vysoce mezinárodní a 
přeshraniční trestnou činností, což 
představuje výzvy, pokud jde o 
odhalování, vyšetřování, shromažďování 
důkazů, soudní příslušnost, vydávání a 
vzájemnou právní pomoc;

Or. en
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Pozměňovací návrh 82
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ag. vzhledem k tomu, že nedošlo 
k poklesu obchodování s lidmi; vzhledem 
k tomu, že existence obchodování s lidmi 
vede k obrovským lidským, sociálním a 
ekonomickým nákladům, zatímco 
obchodníkům s lidmi a dalším subjektům, 
které se vědomě nebo nevědomě podílejí 
na nelegálních obchodních transakcích v 
rámci řetězce obchodování s lidmi, 
přinášejí obrovské zisky; vzhledem k 
tomu, že podniky mají povinnost 
dodržovat základní práva a jednat s 
náležitou péčí s cílem zabránit 
obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ag. vzhledem k tomu, že účinné 
odhalování obětí obchodování s lidmi je 
ve většině členských států i nadále výzvou 
z různých důvodů, jako jsou nedostatečné 
jazykové schopnosti obětí v zahraničním 
prostředí a jejich neochota uvědomit 
policii nebo omezené kapacity 
donucovacích orgánů; vzhledem k tomu, 
že identifikace dětských obětí je často 
obtížnější, protože nechápou, že jsou 
oběťmi;

Or. en



AM\1218038CS.docx 39/159 PE660.289v01-00

CS

Pozměňovací návrh 84
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ah. vzhledem k tomu, že provádění 
směrnice o obětech není uspokojivé, 
zejména z důvodu neúplného nebo 
nesprávného provedení do vnitrostátního 
práva,

Or. en

Pozměňovací návrh 85
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. vzhledem k tomu, že obchodování s 
lidmi je podle Europolu trestnou činností 
vyvolanou vysokou poptávkou a zisky, 
jejichž výše se odhaduje na 
29,4 miliardy EUR ročně; vzhledem k 
tomu, že rozdíly mezi právními předpisy v 
členských státech zásadně usnadňují 
organizovanou trestnou činnost, riziko 
stíhání je stále příliš malé a míra 
beztrestnosti vysoká a sankce udělované 
za účelem odrazení od trestné činnosti 
jsou ve srovnání s potenciálně vysokými 
zisky nedostačující;

Or. en
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Pozměňovací návrh 86
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v listinné i praktické podobě 
učinily z boje proti obchodování s lidmi 
prioritu; vyzývá členské státy, aby 
vyčlenily nezbytné finanční a lidské zdroje 
na strukturálním základě s cílem umožnit 
všem zúčastněným odvětvím a subjektům, 
jako je prosazování práva, soudnictví a 
sociální a zdravotní pracovníci, plně a 
účinně plnit své povinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Návrh usnesení
Bod -1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1a. vzhledem k tomu, že donucovací 
orgány v EU zaznamenaly značný nárůst 
obchodování s lidmi uvnitř EU a že téměř 
polovina (49 %) všech obětí obchodování 
s lidmi v EU jsou občané EU a více než 
třetina (27 %) všech obětí v EU se 
obchoduje interně v rámci své vlastní 
země;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
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Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba zavést 
koordinovaný a soudržný rámec na úrovni 
EU, který zaručí ochranu obětí 
obchodování s lidmi, mimo jiné 
prostřednictvím koordinovaného provádění 
s právy přiznanými směrnicí o právech 
obětí, směrnicí o povolení k pobytu a 
směrnicí o odškodňování15;

1. zdůrazňuje, že je třeba zavést 
koordinovaný a soudržný rámec na úrovni 
EU, který zaručí ochranu obětí 
obchodování s lidmi, mimo jiné 
prostřednictvím koordinovaného provádění 
s právy přiznanými směrnicí o právech 
obětí, směrnicí o povolení k pobytu a 
směrnicí o odškodňování15, neboť 
nedostatek harmonizovaných právních 
předpisů v celé EU a rozdíly mezi 
právními předpisy členských států jsou 
označovány jako dva z hlavních faktorů 
povzbuzujících a usnadňujících 
obchodování s lidmi v Unii1a;

_________________ _________________
1a Europol, situační zpráva „Obchodování 
s lidmi v EU“, 18. února 2016.

15 Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. 
dubna 2004 o odškodňování obětí trestných 
činů, Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 15.

15 Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. 
dubna 2004 o odškodňování obětí trestných 
činů, Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 15.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, 
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Rovana Plumb, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, 
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba zavést 
koordinovaný a soudržný rámec na úrovni 
EU, který zaručí ochranu obětí 
obchodování s lidmi, mimo jiné 
prostřednictvím koordinovaného provádění 
s právy přiznanými směrnicí o právech 

1. zdůrazňuje, že je třeba zavést 
koordinovaný a soudržný rámec na úrovni 
EU, který zaručí posílení prevence 
obchodování s lidmi a ochranu obětí 
obchodování s lidmi s cílem úplně jej 
odstranit, mimo jiné prostřednictvím 
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obětí, směrnicí o povolení k pobytu a 
směrnicí o odškodňování15;

koordinovaného provádění s právy 
přiznanými směrnicí o právech obětí, 
směrnicí o povolení k pobytu a směrnicí o 
odškodňování15, neboť obchodování s 
lidmi je celosvětovým trestným činem a 
nelze jej řešit jen na vnitrostátní úrovni;

_________________ _________________
15 Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. 
dubna 2004 o odškodňování obětí trestných 
činů, Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 15.

15 Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. 
dubna 2004 o odškodňování obětí trestných 
činů, Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 15.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba zavést 
koordinovaný a soudržný rámec na úrovni 
EU, který zaručí ochranu obětí 
obchodování s lidmi, mimo jiné 
prostřednictvím koordinovaného provádění 
s právy přiznanými směrnicí o právech 
obětí, směrnicí o povolení k pobytu a 
směrnicí o odškodňování15;

1. zdůrazňuje, že je třeba zavést 
koordinovaný a soudržný rámec na úrovni 
EU, který zaručí ochranu obětí 
obchodování s lidmi, mimo jiné 
prostřednictvím koordinovaného provádění 
s právy přiznanými směrnicí o právech 
obětí, směrnicí o povolení k pobytu, 
směrnicí 2011/93/EU o boji proti 
pohlavnímu vykořisťování dětí a proti 
dětské pornografii a směrnicí o 
odškodňování15;

_________________ _________________
15 Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. 
dubna 2004 o odškodňování obětí trestných 
činů, Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 15.

15 Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. 
dubna 2004 o odškodňování obětí trestných 
činů, Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 15.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Tudor Ciuhodaru
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba zavést 
koordinovaný a soudržný rámec na úrovni 
EU, který zaručí ochranu obětí 
obchodování s lidmi, mimo jiné 
prostřednictvím koordinovaného provádění 
s právy přiznanými směrnicí o právech 
obětí, směrnicí o povolení k pobytu a 
směrnicí o odškodňování15;

1. zdůrazňuje, že je třeba zavést 
koordinovaný a soudržný rámec na úrovni 
EU založený na účinnějším monitorování, 
který zaručí ochranu obětí obchodování s 
lidmi, mimo jiné prostřednictvím 
koordinovaného provádění s právy 
přiznanými směrnicí o právech obětí, 
směrnicí o povolení k pobytu a směrnicí o 
odškodňování15;

_________________ _________________
15 Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. 
dubna 2004 o odškodňování obětí trestných 
činů, Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 15.

15 Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. 
dubna 2004 o odškodňování obětí trestných 
činů, Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 15.

Or. ro

Pozměňovací návrh 92
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba zavést 
koordinovaný a soudržný rámec na úrovni 
EU, který zaručí ochranu obětí 
obchodování s lidmi, mimo jiné 
prostřednictvím koordinovaného provádění 
s právy přiznanými směrnicí o právech 
obětí, směrnicí o povolení k pobytu a 
směrnicí o odškodňování15;

1. zdůrazňuje, že je třeba zavést 
koordinovaný a soudržný rámec na úrovni 
EU, který zaručí podporu, pomoc 
a ochranu obětem obchodování s lidmi, 
mimo jiné prostřednictvím koordinovaného 
provádění s právy přiznanými směrnicí o 
právech obětí, směrnicí o povolení k 
pobytu a směrnicí o odškodňování15;

_________________ _________________
15 Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. 
dubna 2004 o odškodňování obětí trestných 
činů, Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 15.

15 Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. 
dubna 2004 o odškodňování obětí trestných 
činů, Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 15.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 93
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že 70 % obětí 
obchodování s lidmi a osob z něj 
podezřelých v EU tvoří státní příslušníci 
EU[1]; [1] 
https://www.europol.europa.eu/publicatio
ns-documents/trafficking-in-human-
beings-in-eu

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. oceňuje dobře odvedenou práci 
koordinátorky EU pro boj proti 
obchodování s lidmi při koordinaci reakce 
EU na obchodování s lidmi a rozvíjení 
znalostí a poznatků o jednotlivých 
aspektech obchodování s lidmi, včetně 
výzkumu genderového rozměru a tématu 
zvláštní zranitelnosti dětí;

2. oceňuje dobře odvedenou práci 
koordinátorky EU v letech 2011–2019 pro 
boj proti obchodování s lidmi při 
koordinaci reakce EU na obchodování s 
lidmi a rozvíjení znalostí a poznatků o 
jednotlivých aspektech obchodování s 
lidmi, včetně výzkumu genderového 
rozměru a tématu zvláštní zranitelnosti 
dětí; vyzývá Komisi, aby zajistila 
kontinuitu této činnosti tím, že jmenuje 
koordinátora EU pro boj proti 
obchodování s lidmi na plný úvazek s 
jasným mandátem a příslušnými 
odbornými znalostmi a síť zástupců 
členských států a občanské společnosti s 
cílem zajistit důslednou spolupráci v celé 
EU; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 95
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. oceňuje dobře odvedenou práci 
koordinátorky EU pro boj proti 
obchodování s lidmi při koordinaci reakce 
EU na obchodování s lidmi a rozvíjení 
znalostí a poznatků o jednotlivých 
aspektech obchodování s lidmi, včetně 
výzkumu genderového rozměru a tématu 
zvláštní zranitelnosti dětí;

2. oceňuje dobře odvedenou práci 
koordinátorky EU pro boj proti 
obchodování s lidmi při koordinaci reakce 
EU na obchodování s lidmi a rozvíjení 
znalostí a poznatků o jednotlivých 
aspektech obchodování s lidmi, včetně 
výzkumu genderového rozměru a tématu 
zvláštní zranitelnosti dětí; domnívá se 
však, že v zájmu zrychlení reakce EU na 
obchodování s lidmi by mandát 
koordinátora EU pro boj proti 
obchodování s lidmi mohl být rozšířen.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. oceňuje dobře odvedenou práci 
koordinátorky EU pro boj proti 
obchodování s lidmi při koordinaci reakce 
EU na obchodování s lidmi a rozvíjení 
znalostí a poznatků o jednotlivých 
aspektech obchodování s lidmi, včetně 
výzkumu genderového rozměru a tématu 
zvláštní zranitelnosti dětí;

2. oceňuje dobře odvedenou práci 
koordinátorky EU pro boj proti 
obchodování s lidmi při ochraně obětí 
a koordinaci reakce EU na obchodování s 
lidmi a rozvíjení znalostí a poznatků o 
jednotlivých aspektech obchodování s 
lidmi, včetně výzkumu genderového 
rozměru a tématu zvláštní zranitelnosti 
dětí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 97
Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. oceňuje dobře odvedenou práci 
koordinátorky EU pro boj proti 
obchodování s lidmi při koordinaci reakce 
EU na obchodování s lidmi a rozvíjení 
znalostí a poznatků o jednotlivých 
aspektech obchodování s lidmi, včetně 
výzkumu genderového rozměru a tématu 
zvláštní zranitelnosti dětí;

2. oceňuje dobře odvedenou práci 
koordinátorky EU pro boj proti 
obchodování s lidmi při koordinaci reakce 
EU na obchodování s lidmi a rozvíjení 
znalostí a poznatků o jednotlivých 
aspektech obchodování s lidmi a tématu 
zvláštní zranitelnosti dětí;

Or. es

Pozměňovací návrh 98
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. oceňuje dobře odvedenou práci 
koordinátorky EU pro boj proti 
obchodování s lidmi při koordinaci reakce 
EU na obchodování s lidmi a rozvíjení 
znalostí a poznatků o jednotlivých 
aspektech obchodování s lidmi, včetně 
výzkumu genderového rozměru a tématu 
zvláštní zranitelnosti dětí;

2. oceňuje dobře odvedenou práci 
bývalé koordinátorky EU pro boj proti 
obchodování s lidmi při koordinaci reakce 
EU na obchodování s lidmi a rozvíjení 
znalostí a poznatků o jednotlivých 
aspektech obchodování s lidmi, včetně 
výzkumu genderového rozměru a tématu 
zvláštní zranitelnosti dětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. oceňuje dobře odvedenou práci 2. oceňuje dobře odvedenou práci 
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koordinátorky EU pro boj proti 
obchodování s lidmi při koordinaci reakce 
EU na obchodování s lidmi a rozvíjení 
znalostí a poznatků o jednotlivých 
aspektech obchodování s lidmi, včetně 
výzkumu genderového rozměru a tématu 
zvláštní zranitelnosti dětí;

bývalé koordinátorky EU pro boj proti 
obchodování s lidmi při koordinaci reakce 
EU na obchodování s lidmi a rozvíjení 
znalostí a poznatků o jednotlivých 
aspektech obchodování s lidmi, včetně 
výzkumu genderového rozměru a tématu 
zvláštní zranitelnosti dětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Milan Uhrík

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. oceňuje dobře odvedenou práci 
koordinátorky EU pro boj proti 
obchodování s lidmi při koordinaci reakce 
EU na obchodování s lidmi a rozvíjení 
znalostí a poznatků o jednotlivých 
aspektech obchodování s lidmi, včetně 
výzkumu genderového rozměru a tématu 
zvláštní zranitelnosti dětí;

2. oceňuje odvedenou práci 
koordinátorky EU pro boj proti 
obchodování s lidmi při koordinaci reakce 
EU na obchodování s lidmi a rozvíjení 
znalostí a poznatků o jednotlivých 
aspektech obchodování s lidmi, včetně 
tématu zvláštní zranitelnosti dětí;

Or. sk

Pozměňovací návrh 101
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby zajistila 
kontinuitu činnosti koordinátora EU pro 
boj proti obchodování s lidmi tím, že 
jmenuje koordinátora EU pro boj proti 
obchodování s lidmi na plný úvazek s 
příslušnými odbornými znalostmi, který 
bude koordinovat činnost sítě zástupců 
členských států a občanské společnosti s 
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cílem zajistit důslednou spolupráci v celé 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau, Ramona Strugariu

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby zajistila 
kontinuitu činnosti koordinátora EU pro 
boj proti obchodování s lidmi tím, že 
jmenuje koordinátora EU pro boj proti 
obchodování s lidmi na plný úvazek s 
příslušnými odbornými znalostmi, který 
bude spolupracovat se zástupci států a 
občanské společnosti s cílem zajistit 
důslednou spolupráci v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá členské státy, aby zajistily 
stabilní financování a odpovídající 
zaměstnance potřebné k okamžitému 
odhalování obětí a aby zajistily jednotné 
financování všech činností v oblasti 
národního referenčního mechanismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
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María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité na 
projekty zaměřené na boj proti 
obchodování s lidmi nadále využívat 
financování programů Azylového, 
migračního a integračního fondu (AMIF) a 
Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) a 
využívat i ostatní dostupné nástroje;

3. zdůrazňuje, že je důležité na 
projekty zaměřené na boj proti 
obchodování s lidmi nadále využívat 
financování programů Azylového, 
migračního a integračního fondu (AMIF), 
programu Daphne a Fondu pro vnitřní 
bezpečnost (ISF) a využívat i ostatní 
dostupné nástroje, jako je program Práva, 
rovnost a občanství, akce EMPACT, 
iniciativa EU-UNSpotlight, svěřenský 
fond EU pro Afriku, iniciativa Glo.Act, 
nástroj pro rozvojovou spolupráci a 
Evropský rozvojový fond;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité na 
projekty zaměřené na boj proti 
obchodování s lidmi nadále využívat 
financování programů Azylového, 
migračního a integračního fondu (AMIF) a 
Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) a 
využívat i ostatní dostupné nástroje;

3. zdůrazňuje významnou úlohu, 
kterou hrají finanční prostředky EU při 
financování různých aspektů boje proti 
obchodování s lidmi; zdůrazňuje, že je 
důležité projekty zaměřené na boj proti 
obchodování s lidmi nadále financovat 
prostřednictvím programů fondu Daphne, 
Evropského sociálního fondu plus, 
Azylového, migračního a integračního 
fondu (AMIF) a Fondu pro vnitřní 
bezpečnost (ISF) a využívat i ostatní 
dostupné nástroje;



PE660.289v01-00 50/159 AM\1218038CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité na 
projekty zaměřené na boj proti 
obchodování s lidmi nadále využívat 
financování programů Azylového, 
migračního a integračního fondu (AMIF) a 
Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) a 
využívat i ostatní dostupné nástroje;

3. zdůrazňuje, že je důležité na 
projekty zaměřené na boj proti 
obchodování s lidmi nadále využívat 
financování programů Azylového, 
migračního a integračního fondu (AMIF), 
fondu Daphne a Fondu pro vnitřní 
bezpečnost (ISF) a využívat i ostatní 
dostupné nástroje; připomíná, že je 
zapotřebí projektů zaměřených na rovnost 
žen a mužů, a vyzývá ke komplexnímu 
přezkumu politiky projektů financovaných 
přímo EU od roku 2015;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Ernest Urtasun

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité na 
projekty zaměřené na boj proti 
obchodování s lidmi nadále využívat 
financování programů Azylového, 
migračního a integračního fondu (AMIF) 
a Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) a 
využívat i ostatní dostupné nástroje;

3. zdůrazňuje, že je důležité na 
projekty zaměřené na boj proti 
obchodování s lidmi nadále využívat 
financování programu Občané, rovnost, 
práva a hodnoty, včetně fondu Daphne, a 
využívat i ostatní dostupné nástroje, včetně 
programů Azylového, migračního a 
integračního fondu (AMIF) a Fondu pro 
vnitřní bezpečnost (ISF);

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité na 
projekty zaměřené na boj proti 
obchodování s lidmi nadále využívat 
financování programů Azylového, 
migračního a integračního fondu (AMIF) 
a Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) a 
využívat i ostatní dostupné nástroje;

3. zdůrazňuje, že je důležité na 
projekty zaměřené na boj proti 
obchodování s lidmi nadále využívat 
financování programu Občané, rovnost, 
práva a hodnoty, zejména fondu Daphne, 
a využívat i ostatní dostupné nástroje, jako 
jsou programy Azylového, migračního a 
integračního fondu (AMIF) a Fondu pro 
vnitřní bezpečnost (ISF);

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité na 
projekty zaměřené na boj proti 
obchodování s lidmi nadále využívat 
financování programů Azylového, 
migračního a integračního fondu (AMIF) a 
Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) a 
využívat i ostatní dostupné nástroje;

3. zdůrazňuje, že je důležité na 
projekty zaměřené na boj proti 
obchodování s lidmi nadále využívat 
financování programů fondu Daphne, 
Azylového, migračního a integračního 
fondu (AMIF) a Fondu pro vnitřní 
bezpečnost (ISF) a využívat i ostatní 
dostupné nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Jessica Stegrud

Návrh usnesení
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Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité na 
projekty zaměřené na boj proti 
obchodování s lidmi nadále využívat 
financování programů Azylového, 
migračního a integračního fondu (AMIF) 
a Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) a 
využívat i ostatní dostupné nástroje;

3. zdůrazňuje, že je důležité na 
projekty zaměřené na boj proti 
obchodování s lidmi nadále využívat 
financování programů Fondu pro vnitřní 
bezpečnost (ISF) a využívat i ostatní 
dostupné nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité na 
projekty zaměřené na boj proti 
obchodování s lidmi nadále využívat 
financování programů Azylového, 
migračního a integračního fondu (AMIF) a 
Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) a 
využívat i ostatní dostupné nástroje;

3. zdůrazňuje, že je důležité na 
projekty zaměřené na boj proti 
obchodování s lidmi nadále využívat 
financování programů Azylového, 
migračního a integračního fondu (AMIF), 
fondu Daphne a Fondu pro vnitřní 
bezpečnost (ISF) a využívat i ostatní 
dostupné nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité na 
projekty zaměřené na boj proti 
obchodování s lidmi nadále využívat 
financování programů Azylového, 

3. zdůrazňuje, že je důležité nadále 
financovat boj proti obchodování s lidmi 
prostřednictvím evropských fondů; 
upřesňuje, že toto financování nesmí být 
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migračního a integračního fondu (AMIF) 
a Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) a 
využívat i ostatní dostupné nástroje;

na úkor prostředků určených na boj proti 
nedovolenému přistěhovalectví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 113
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje význam opatření, 
jejichž cílem je reagovat na zvláštní 
potřeby obětí ve zranitelných situacích, z 
nichž mnohé jsou oběťmi obchodování s 
lidmi a pohlavního vykořisťování, a 
dalších opatření určených k řešení všech 
forem násilí páchaného na ženách a 
dětech, zejména v mimořádných 
situacích;

Or. ro

Pozměňovací návrh 114
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že podpůrné 
organizace potřebují pro projekty 
dostatečné finanční prostředky, a 
vyjadřuje obavu, že mnohé z nich, 
zejména organizace žen, se potýkají s 
obtížemi kvůli omezování finančních 
prostředků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nedostatek 
ucelených a podrobných údajů nadále 
znemožňuje náležité posouzení vývojových 
tendencí v oblasti obchodování s lidmi; 
vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s 
občanskou společností shromažďovaly 
statistické informace, na základě kterých 
by sestavily aktuálnější údaje rozčleněné 
podle věku a pohlaví a zahrnující oběti 
vnitřního obchodování;

4. zdůrazňuje, že shromažďování 
relevantních údajů se zlepšilo, ale 
nedostatek ucelených a podrobných údajů 
nadále znemožňuje náležité posouzení 
vývojových tendencí v oblasti obchodování 
s lidmi; vyzývá členské státy, aby zlepšily 
shromažďování údajů a zvýšily úsilí a 
financování v zájmu výzkumu, 
shromažďování a analýzy údajů o všech 
formách obchodování s lidmi na úrovni 
EU rozčleněných podle věku a pohlaví a 
zahrnujících oběti vnitřního obchodování, 
a to s náležitým ohledem na práva osob, s 
nimiž se obchoduje, na soukromí a 
autonomii a na ochranu jejich osobních 
údajů; zdůrazňuje, že sestavování 
statistických informací by mělo 
probíhat ve spolupráci s občanskou 
společností, Evropským institutem pro 
rovnost žen a mužů (EIGE) a příslušnými 
mezinárodními organizacemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nedostatek 
ucelených a podrobných údajů nadále 
znemožňuje náležité posouzení vývojových 
tendencí v oblasti obchodování s lidmi; 
vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s 
občanskou společností shromažďovaly 
statistické informace, na základě kterých 

4. zdůrazňuje, že nedostatek 
ucelených, srovnatelných a podrobných 
údajů nadále znemožňuje náležité 
posouzení vývojových tendencí v oblasti 
obchodování s lidmi; vyzývá členské státy, 
aby ve spolupráci s občanskou společností 
shromažďovaly statistické informace, na 
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by sestavily aktuálnější údaje rozčleněné 
podle věku a pohlaví a zahrnující oběti 
vnitřního obchodování;

základě kterých by sestavily aktuálnější 
údaje rozčleněné podle věku, pohlaví a 
rasového a etnického původu a zahrnující 
oběti vnitřního obchodování; naléhavě 
vyzývá členské státy, aby zlepšily 
zaznamenávání a vykazování statistických 
údajů; připomíná, že komplexnější 
podpora založená na důkazech umožní 
přesnější posouzení povahy problému, 
který je zásadní pro budoucí politický 
zásah;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nedostatek 
ucelených a podrobných údajů nadále 
znemožňuje náležité posouzení vývojových 
tendencí v oblasti obchodování s lidmi; 
vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s 
občanskou společností shromažďovaly 
statistické informace, na základě kterých 
by sestavily aktuálnější údaje rozčleněné 
podle věku a pohlaví a zahrnující oběti 
vnitřního obchodování;

4. vyjadřuje politování nad tím, že 
údaje o obchodování s lidmi nejsou 
systematicky shromažďovány a pravidelně 
zveřejňovány; zdůrazňuje, že nedostatek 
ucelených a podrobných údajů nadále 
znemožňuje náležité posouzení rozsahu 
a vývojových tendencí v oblasti 
obchodování s lidmi; vyzývá členské státy, 
aby ve spolupráci s občanskou společností 
zlepšily shromažďování statistických 
informací, na základě kterých by sestavily 
aktuálnější údaje rozčleněné podle typu 
obchodování, věku a pohlaví a zahrnující 
oběti vnitřního obchodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nedostatek 
ucelených a podrobných údajů nadále 
znemožňuje náležité posouzení vývojových 
tendencí v oblasti obchodování s lidmi; 
vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s 
občanskou společností shromažďovaly 
statistické informace, na základě kterých 
by sestavily aktuálnější údaje rozčleněné 
podle věku a pohlaví a zahrnující oběti 
vnitřního obchodování;

4. zdůrazňuje, že shromažďování 
údajů se stále může zlepšit, aby bylo 
možné odpovídajícím způsobem posoudit 
vývojové tendence v oblasti obchodování s 
lidmi; vyzývá členské státy, aby 
shromažďovaly statistické informace, 
včetně údajů o obchodování s lidmi z 
průzkumů násilí, na základě kterých by 
sestavily aktuálnější údaje rozčleněné 
podle věku a pohlaví a zahrnující oběti 
vnitřního obchodování, a to ve spolupráci s 
dotčenými aktéry z řad institucí, 
s občanskou společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Alessandra Moretti, Robert Biedroń, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nedostatek 
ucelených a podrobných údajů nadále 
znemožňuje náležité posouzení vývojových 
tendencí v oblasti obchodování s lidmi; 
vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s 
občanskou společností shromažďovaly 
statistické informace, na základě kterých 
by sestavily aktuálnější údaje rozčleněné 
podle věku a pohlaví a zahrnující oběti 
vnitřního obchodování;

4. zdůrazňuje, že nedostatek 
ucelených a podrobných údajů nadále 
znemožňuje náležité posouzení vývojových 
tendencí v oblasti obchodování s lidmi; 
vyzývá členské státy, aby shromažďovaly 
statistické informace, na základě kterých 
by sestavily aktuálnější údaje rozčleněné 
podle věku a pohlaví a zahrnující oběti 
vnitřního obchodování, a to ve spolupráci s 
občanskou společností a příslušnými 
mezinárodními organizacemi za 
současného respektování práv osob, s 
nimiž se obchoduje, na soukromí a 
autonomii a na ochranu jejich osobních 
údajů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 120
Ernest Urtasun

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nedostatek 
ucelených a podrobných údajů nadále 
znemožňuje náležité posouzení vývojových 
tendencí v oblasti obchodování s lidmi; 
vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s 
občanskou společností shromažďovaly 
statistické informace, na základě kterých 
by sestavily aktuálnější údaje rozčleněné 
podle věku a pohlaví a zahrnující oběti 
vnitřního obchodování;

4. zdůrazňuje, že nedostatek 
ucelených a podrobných údajů nadále 
znemožňuje náležité posouzení vývojových 
tendencí v oblasti obchodování s lidmi; 
vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s 
občanskou společností shromažďovaly 
statistické informace, na základě kterých 
by sestavily aktuálnější údaje rozčleněné 
podle věku, pohlaví a rasového a 
etnického původu a zahrnující oběti 
vnitřního obchodování, s náležitým 
ohledem na práva osob, s nimiž se 
obchodování obchoduje, na soukromí a 
autonomii a na ochranu jejich osobních 
údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nedostatek 
ucelených a podrobných údajů nadále 
znemožňuje náležité posouzení vývojových 
tendencí v oblasti obchodování s lidmi; 
vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s 
občanskou společností shromažďovaly 
statistické informace, na základě kterých 
by sestavily aktuálnější údaje rozčleněné 
podle věku a pohlaví a zahrnující oběti 
vnitřního obchodování;

4. bere na vědomí zlepšení v oblasti 
shromažďování ucelených a podrobných 
údajů; vyzývá členské státy, aby ve 
spolupráci s občanskou společností a 
Evropským institutem pro rovnost žen a 
mužů (EIGE) zlepšovaly údaje tím, že 
budou shromažďovat aktuálnější údaje 
rozčleněné podle věku a pohlaví a 
zahrnující oběti vnitřního obchodování; 
vyzývá Komisi, aby tyto údaje pravidelně 
shromažďovala a zveřejňovala pro EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 122
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nedostatek 
ucelených a podrobných údajů nadále 
znemožňuje náležité posouzení vývojových 
tendencí v oblasti obchodování s lidmi; 
vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s 
občanskou společností shromažďovaly 
statistické informace, na základě kterých 
by sestavily aktuálnější údaje rozčleněné 
podle věku a pohlaví a zahrnující oběti 
vnitřního obchodování;

4. zdůrazňuje, že nedostatek 
ucelených a podrobných údajů nadále 
znemožňuje náležité posouzení vývojových 
tendencí v oblasti obchodování s lidmi; 
vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s 
občanskou společností shromažďovaly 
statistické informace, na základě kterých 
by sestavily aktuálnější, centralizovanější 
a komplexnější údaje rozčleněné podle 
věku a pohlaví a zahrnující oběti vnitřního 
obchodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nedostatek 
ucelených a podrobných údajů nadále 
znemožňuje náležité posouzení vývojových 
tendencí v oblasti obchodování s lidmi; 
vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s 
občanskou společností shromažďovaly 
statistické informace, na základě kterých 
by sestavily aktuálnější údaje rozčleněné 
podle věku a pohlaví a zahrnující oběti 
vnitřního obchodování;

4. zdůrazňuje, že nedostatek 
ucelených a podrobných údajů nadále 
znemožňuje náležité posouzení vývojových 
tendencí v oblasti obchodování s lidmi; 
vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s 
občanskou společností shromažďovaly, 
analyzovaly a uchovávaly statistické 
informace, na základě kterých by sestavily 
aktuálnější údaje rozčleněné podle věku a 
pohlaví a zahrnující oběti vnitřního 
obchodování;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 124
Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nedostatek 
ucelených a podrobných údajů nadále 
znemožňuje náležité posouzení 
vývojových tendencí v oblasti obchodování 
s lidmi; vyzývá členské státy, aby ve 
spolupráci s občanskou společností 
shromažďovaly statistické informace, na 
základě kterých by sestavily aktuálnější 
údaje rozčleněné podle věku a pohlaví a 
zahrnující oběti vnitřního obchodování;

4. zdůrazňuje, že údaje musí být 
ucelené a velmi podrobné, aby to 
umožnilo náležité posouzení vývojových 
tendencí v oblasti obchodování s lidmi; 
vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s 
občanskou společností shromažďovaly 
statistické informace, na základě kterých 
by sestavily aktuální údaje rozčleněné 
podle věku a pohlaví a zahrnující oběti 
vnitřního obchodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že 15 až 30 % pacientů 
zapsaných na pořadnících pro získání 
orgánu umírá dříve, než se dočká 
transplantace, a že zločinecké organizace 
tuto problematiku a bezmocnost lidí 
v situaci extrémní chudoby zneužívají 
a podněcují je, aby prodávali své orgány; 
zdůrazňuje, že toto obchodování je jedním 
z nejodpornějších způsobů zacházení s 
lidskými bytostmi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 126
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Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vítá přijetí mechanismu pro 
přezkum provádění Úmluvy Organizace 
spojených národů proti nadnárodnímu 
organizovanému zločinu a jejích 
protokolů; vyzývá Komisi, aby se stala 
vzorovým modelem v rámci postupu 
přezkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. v tomto ohledu zdůrazňuje, že je 
třeba zlepšit podávání zpráv o případech 
obchodování s lidmi a následné 
shromažďování údajů a koordinaci mezi 
zdroji údajů na úrovni členských států a 
na úrovni EU, aby bylo možné lépe 
porozumět tomuto jevu a jeho různým 
prvkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. žádá, aby byly zavedeny politické 
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nástroje, školení a pokyny pro opatření 
více zohledňující pohlaví a citlivé k dětem 
pro příslušné zúčastněné strany, aktéry a 
orgány v různých fázích procesu, jako 
jsou identifikace obětí, postupy předávání 
a pomoci v souvislosti s oběťmi 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Jorge Buxadé Villalba, Margarita de la Pisa Carrión, Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily rozlišení mezi 
obchodováním s lidmi a převaděčstvím, 
neboť tyto dvě oblasti vyžadují rozdílná 
právní opatření; zdůrazňuje, že jejich 
záměna často vede k selháním, pokud jde 
o správnou identifikaci obětí, zajištění 
přístupu obětí k ochranným opatřením a 
předcházení sekundární viktimizaci;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Jessica Stegrud

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily rozlišení mezi 
obchodováním s lidmi a převaděčstvím, 
neboť tyto dvě oblasti vyžadují rozdílná 
právní opatření; zdůrazňuje, že jejich 
záměna často vede k selháním, pokud jde 

5. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily rozlišení mezi legální a 
nelegální migrací a jejich příslušným 
významem pro otázky související s 
obchodováním s lidmi;
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o správnou identifikaci obětí, zajištění 
přístupu obětí k ochranným opatřením a 
předcházení sekundární viktimizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily rozlišení mezi 
obchodováním s lidmi a převaděčstvím, 
neboť tyto dvě oblasti vyžadují rozdílná 
právní opatření; zdůrazňuje, že jejich 
záměna často vede k selháním, pokud jde o 
správnou identifikaci obětí, zajištění 
přístupu obětí k ochranným opatřením a 
předcházení sekundární viktimizaci;

5. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily rozlišení mezi 
obchodováním s lidmi a převaděčstvím, 
neboť tyto dvě oblasti vyžadují rozdílná 
právní opatření; zdůrazňuje, že jejich 
záměna často vede k selháním, pokud jde o 
správnou identifikaci obětí, zajištění 
přístupu obětí k ochranným opatřením a 
předcházení sekundární viktimizaci; 
připomíná, že obchodování s lidmi musí 
být rovněž přísně stíháno;

Or. fr

Pozměňovací návrh 132
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily rozlišení mezi 
obchodováním s lidmi a převaděčstvím, 
neboť tyto dvě oblasti vyžadují rozdílná 
právní opatření; zdůrazňuje, že jejich 
záměna často vede k selháním, pokud jde o 
správnou identifikaci obětí, zajištění 
přístupu obětí k ochranným opatřením a 
předcházení sekundární viktimizaci;

5. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily rozlišení mezi 
obchodováním s lidmi a převaděčstvím, na 
základě důkladného výzkumu a 
vyšetřování, neboť tyto dvě oblasti 
vyžadují rozdílná právní opatření; 
zdůrazňuje, že jejich záměna často vede k 
selháním, pokud jde o správnou 
identifikaci obětí, zajištění přístupu obětí k 
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ochranným opatřením a předcházení 
sekundární viktimizaci;

Or. ro

Pozměňovací návrh 133
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily rozlišení mezi 
obchodováním s lidmi a převaděčstvím, 
neboť tyto dvě oblasti vyžadují rozdílná 
právní opatření; zdůrazňuje, že jejich 
záměna často vede k selháním, pokud jde o 
správnou identifikaci obětí, zajištění 
přístupu obětí k ochranným opatřením a 
předcházení sekundární viktimizaci;

5. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily rozlišení mezi 
obchodováním s lidmi a převaděčstvím 
migrantů, neboť tyto dvě oblasti vyžadují 
rozdílná právní a politická opatření; 
zdůrazňuje, že jejich záměna často vede k 
selháním, pokud jde o správnou 
identifikaci obětí, zajištění přístupu obětí k 
ochranným opatřením a předcházení 
sekundární viktimizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily diferenciaci 
obchodování s lidmi a organizované 
trestné činnosti a aby zajistily, že hledisko 
rovnosti žen a mužů a reakce na lidská 
práva budou i nadále základem analýzy a 
reakce na obchodování s lidmi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 135
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily diferenciaci 
obchodování s lidmi a organizované 
trestné činnosti a zajistily, aby reakce 
založená na lidských právech zůstala 
základem analýzy a reakce na 
obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že je důležité zlepšovat 
porozumění obchodování s lidmi jakožto 
složité a vyvíjející se trestné činnosti; 
připomíná, že je třeba zapojit občany a 
organizace občanské společnosti; 
zdůrazňuje významnou úlohu, kterou 
hraje Evropský parlament a vnitrostátní 
parlamenty; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby se zapojily do mezinárodní 
kampaně OSN proti obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
sledovaly využívání digitálních technologií 
za účelem obchodování s lidmi, neboť se 
jedná o nejčastěji používané nástroje 
náboru obětí;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
sledovaly a posuzovaly využívání 
digitálních technologií za účelem 
obchodování s lidmi, neboť se jedná 
o jeden z nejčastěji používaných nástrojů 
náboru obětí, a vyzývá je, aby propagovaly 
a podporovaly vhodná opatření zaměřená 
zejména na osvětové kampaně a školení; 
zdůrazňuje, že veškerá opatření, jejichž 
cílem je zabránit náboru obětí nebo 
jinému protiprávnímu jednání na 
internetu, musí být cílená, účinná a 
přiměřená, aby nebyla nepřiměřeně 
omezena svoboda projevu a důvěrnost 
komunikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
sledovaly využívání digitálních technologií 
za účelem obchodování s lidmi, neboť se 
jedná o nejčastěji používané nástroje 
náboru obětí;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posílily donucovací orgány v boji proti 
obchodníkům s lidmi tak, aby byly 
schopny reagovat na nové technologické 
výzvy, pokud jde o technické znalosti, 
specializované lidské zdroje a zlepšení 
legislativních nástrojů, které lze využít v 
soudních řízeních a při stíhání 
obchodníků s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
sledovaly využívání digitálních technologií 
za účelem obchodování s lidmi, neboť se 
jedná o nejčastěji používané nástroje 
náboru obětí;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
uznaly, že internet je klíčovým 
zprostředkovatelem obchodování s lidmi, 
který má dopad na celý řetězec 
obchodování s lidmi, od náboru a 
přepravy, po umístění obětí a jejich 
skutečné vykořisťování, a aby sledovaly 
využívání digitálních technologií, zejména 
platforem sociálních médií a 
internetových stránek pro služby 
dospělých, za účelem obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Assita Kanko

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
sledovaly využívání digitálních technologií 
za účelem obchodování s lidmi, neboť se 
jedná o nejčastěji používané nástroje 
náboru obětí;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
sledovaly využívání digitálních technologií 
za účelem obchodování s lidmi, neboť se 
jedná o nejčastěji používané nástroje 
náboru obětí; vyzývá k obnovené a 
rozsáhlé veřejné informační kampani v 
celé EU o nebezpečích a náznacích 
obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
sledovaly využívání digitálních technologií 
za účelem obchodování s lidmi, neboť se 
jedná o nejčastěji používané nástroje 
náboru obětí;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
sledovaly využívání digitálních 
technologií, internetu a sociálních médií 
za účelem obchodování s lidmi, neboť se 
jedná o nejčastěji používané nástroje 
náboru obětí, a aby regulovaly 
odpovědnost třetích stran za 
technologické společnosti hostující 
vykořisťující materiály;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Dragoş Tudorache

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
sledovaly využívání digitálních technologií 
za účelem obchodování s lidmi, neboť se 
jedná o nejčastěji používané nástroje 
náboru obětí;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
sledovaly využívání digitálních technologií 
za účelem obchodování s lidmi, neboť se 
jedná o nejčastěji používané nástroje 
náboru, obchodování a vykořisťování 
obětí, a za účelem zvýšení podpory pro 
budování nadnárodní odbornosti a 
kapacity s využitím řešení založených na 
technologiích;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Ernest Urtasun

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
sledovaly využívání digitálních technologií 
za účelem obchodování s lidmi, neboť se 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
sledovaly využívání digitálních technologií 
za účelem obchodování s lidmi, neboť se 
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jedná o nejčastěji používané nástroje 
náboru obětí;

jedná o nejčastěji používané nástroje 
náboru obětí, a to při současném zajištění 
základních práv a ochrany údajů 
jednotlivců, jakož i práva obětí na 
soukromí;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
sledovaly využívání digitálních technologií 
za účelem obchodování s lidmi, neboť se 
jedná o nejčastěji používané nástroje 
náboru obětí;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
sledovaly využívání digitálních technologií 
za účelem obchodování s lidmi, neboť se 
jedná o nejčastěji používané nástroje 
náboru obětí, a to při současném zajištění 
základních práv a ochrany údajů 
jednotlivců, jakož i práva obětí na 
soukromí;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
sledovaly využívání digitálních technologií 
za účelem obchodování s lidmi, neboť se 
jedná o nejčastěji používané nástroje 
náboru obětí;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
sledovaly využívání digitálních technologií 
za účelem obchodování s lidmi, neboť se 
jedná o nejčastěji používané nástroje 
náboru obětí, a aby zavedly opatření 
k zabránění takovému náboru;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 146
Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá k aktualizaci stávajícího 
legislativního a politického rámce s cílem 
podpořit výměnu informací a spolupráci 
mezi donucovacími orgány a soukromým 
sektorem, včetně poskytovatelů 
internetových služeb a sociálních médií; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
regulovaly odpovědnost třetích stran za 
technologické společnosti, které hostují 
vykořisťující materiály, s cílem zajistit, 
aby jejich platformy nebyly zneužívány 
pro účely obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že vědomé najímání 
lidí z řad nezákonných migrantů k práci 
za mzdu nižší než je zákonem stanovená 
minimální mzda nebo v nedůstojných 
pracovních podmínkách za účelem co 
nejvyšších zisků je formou obchodování s 
lidmi; připomíná, že se to týká především 
mužů vykořisťovaných v odvětvích 
manuální práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 148
Lívia Járóka
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Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
navázaly na stávající odborné znalosti a 
úspěšné programy a zkušenosti, jako je 
portál „Better Internet for Kids“ (Lepší 
internet pro děti), který poskytuje 
informace, pokyny a zdroje k 
problematice lepšího internetu v rámci 
společné sítě center pro bezpečnější 
internet v Evropě Insafe-INHOPE a 
dalších klíčových zúčastněných stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
regulovaly odpovědnost třetích stran za 
technologické společnosti, které hostují 
vykořisťující materiály, a uznaly zvýšené 
využívání digitálních technologií k 
vykořisťování obětí, mimo jiné 
prostřednictvím pornografických stránek 
a stránek tzv. „pouze pro fanoušky“;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Ernest Urtasun

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že při provádění 
právních předpisů EU zaměřených proti 
obchodování s lidmi musí být důsledně 
monitorováno hledisko pohlaví, a vyzývá 
Komisi, aby tuto záležitost dále sledovala 
ve svém hodnocení dodržování a 
provádění této směrnice ze strany 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že při provádění 
právních předpisů EU zaměřených proti 
obchodování s lidmi musí být důsledně 
monitorováno hledisko pohlaví, a vyzývá 
Komisi, aby tuto záležitost dále sledovala 
ve svém hodnocení dodržování a 
provádění této směrnice ze strany 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v rámci osvětových kampaní, 
včetně kampaní zaměřených na školy, 
univerzity, podnikatelskou komunitu a 
výzkumné subjekty, považovaly 
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kybernetickou informovanost za prioritu. 
Měsíc kybernetické bezpečnosti, který se 
koná každoročně v říjnu za koordinace 
agenturou ENISA, by měl být rozšířen, 
aby bylo dosaženo většího dosahu coby 
společného komunikačního úsilí na 
úrovni EU a na vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 6 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6c. zdůrazňuje, že zvyšování povědomí 
o obchodování s lidmi na internetu 
prostřednictvím sociálních médií je 
nezbytné k tomu, aby se novým obětem 
zabránilo ve vstupu do sítí pro 
obchodování s lidmi; trvá na tom, že je 
důležité, aby se ukázalo, že sdílení 
odborných znalostí a sdílení zkušeností na 
evropské úrovni představuje přidanou 
hodnotu při zajišťování zaměření na 
činnost; 

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 6 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6d. zdůrazňuje silnou úlohu platforem 
obecně, avšak se zvláštní pozorností 
věnovanou sociálním médiím; vyzývá 
Komisi, aby aktivně spolupracovala s 
platformami na vytváření společných 
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pokynů a akčních plánů, které by 
předcházely obchodování s lidmi na 
internetu ve všech jeho formách a 
bojovaly proti němu;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že včasná identifikace 
obětí zůstává jednou z hlavních výzev při 
provádění a má klíčový význam pro 
uplatňování práv obětí; vyzývá členské 
státy, aby svěřily odpovědnost za 
identifikaci obětí obchodování s lidmi ve 
všech fázích tohoto procesu více 
zúčastněným stranám, včetně zástupců 
občanské společnosti, imigračních a 
azylových úředníků, inspektorů práce a 
sociálních pracovníků nebo zdravotnického 
personálu;

7. zdůrazňuje, že včasná identifikace 
obětí zůstává jednou z hlavních výzev při 
provádění, avšak zdůrazňuje, že to 
nesnižuje odpovědnost členských států za 
jejich ochranu; zdůrazňuje, že podle 
článku 11 směrnice mají členské státy 
povinnost vytvořit ve spolupráci s 
příslušnými podpůrnými organizacemi 
vhodné mechanismy, jejichž cílem je oběti 
včas rozpoznat a poskytnout jim pomoc a 
podporu; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
přístup založený na čtyřech klíčových 
taktikách: prevence, trestní stíhání, 
ochrana obětí a víceúrovňové partnerství; 
zdůrazňuje, že identifikace obětí má 
klíčový význam pro to, aby oběti mohly 
uplatňovat svá práva; vyzývá členské 
státy, aby svěřily zástupcům občanské 
společnosti, imigračních a azylových 
úředníků, inspektorů práce a sociálních 
pracovníků nebo zdravotnického personálu 
větší pravomoc identifikovat oběti 
obchodování s lidmi ve všech fázích 
procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že včasná identifikace 
obětí zůstává jednou z hlavních výzev při 
provádění a má klíčový význam pro 
uplatňování práv obětí; vyzývá členské 
státy, aby svěřily odpovědnost za 
identifikaci obětí obchodování s lidmi ve 
všech fázích tohoto procesu více 
zúčastněným stranám, včetně zástupců 
občanské společnosti, imigračních a 
azylových úředníků, inspektorů práce a 
sociálních pracovníků nebo 
zdravotnického personálu;

7. zdůrazňuje, že včasná identifikace 
obětí zůstává jednou z hlavních výzev při 
provádění a má klíčový význam pro 
uplatňování práv obětí;

Or. es

Pozměňovací návrh 157
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že včasná identifikace 
obětí zůstává jednou z hlavních výzev při 
provádění a má klíčový význam pro 
uplatňování práv obětí; vyzývá členské 
státy, aby svěřily odpovědnost za 
identifikaci obětí obchodování s lidmi ve 
všech fázích tohoto procesu více 
zúčastněným stranám, včetně zástupců 
občanské společnosti, imigračních a 
azylových úředníků, inspektorů práce a 
sociálních pracovníků nebo zdravotnického 
personálu;

7. zdůrazňuje, že včasná identifikace 
obětí zůstává jednou z hlavních výzev při 
provádění a má klíčový význam pro 
uplatňování práv obětí; konstatuje, že 
počet identifikovaných obětí je ve 
srovnání se skutečným počtem obětí stále 
příliš nízký; vyzývá členské státy, aby 
svěřily odpovědnost za identifikaci obětí 
obchodování s lidmi ve všech fázích tohoto 
procesu více zúčastněným stranám, včetně 
zástupců občanské společnosti, 
imigračních a azylových úředníků, 
úředníků donucovacích orgánů, 
inspektorů práce a sociálních pracovníků 
nebo zdravotnického personálu, a aby 
rovněž těmto aktérům poskytly 
odpovídající odbornou přípravu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 158
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že včasná identifikace 
obětí zůstává jednou z hlavních výzev při 
provádění a má klíčový význam pro 
uplatňování práv obětí; vyzývá členské 
státy, aby svěřily odpovědnost za 
identifikaci obětí obchodování s lidmi ve 
všech fázích tohoto procesu více 
zúčastněným stranám, včetně zástupců 
občanské společnosti, imigračních a 
azylových úředníků, inspektorů práce a 
sociálních pracovníků nebo zdravotnického 
personálu;

7. zdůrazňuje, že včasná identifikace 
obětí zůstává jednou z hlavních výzev při 
provádění a má klíčový význam pro 
uplatňování práv obětí; vyzývá členské 
státy, aby svěřily odpovědnost za 
identifikaci obětí obchodování s lidmi ve 
všech fázích tohoto procesu více 
zúčastněným stranám, včetně zástupců 
organizací občanské společnosti, 
imigračních a azylových úředníků, 
inspektorů práce a sociálních pracovníků 
nebo zdravotnického personálu a také 
dalších dotčených profesionálů a 
subjektů; vyzývá všechny členské státy, 
aby vyčlenily odpovídající finanční 
prostředky na identifikaci obětí 
obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Maria Noichl, Robert Biedroń, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Rovana Plumb, Vilija 
Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Alessandra Moretti, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že včasná identifikace 
obětí zůstává jednou z hlavních výzev při 
provádění a má klíčový význam pro 
uplatňování práv obětí; vyzývá členské 
státy, aby svěřily odpovědnost za 
identifikaci obětí obchodování s lidmi ve 
všech fázích tohoto procesu více 

7. zdůrazňuje, že včasná identifikace 
obětí zůstává jednou z hlavních výzev při 
provádění a má klíčový význam pro 
uplatňování práv obětí; vyzývá členské 
státy, aby svěřily odpovědnost za 
identifikaci obětí obchodování s lidmi ve 
všech fázích tohoto procesu více 
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zúčastněným stranám, včetně zástupců 
občanské společnosti, imigračních a 
azylových úředníků, inspektorů práce a 
sociálních pracovníků nebo zdravotnického 
personálu;

zúčastněným stranám, včetně zástupců 
občanské společnosti, imigračních a 
azylových úředníků, inspektorů práce, 
úředníků donucovacích orgánů a 
sociálních pracovníků nebo zdravotnického 
personálu, a poskytly jim také větší 
možnosti pro šíření osvěty;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že včasná identifikace 
obětí zůstává jednou z hlavních výzev při 
provádění a má klíčový význam pro 
uplatňování práv obětí; vyzývá členské 
státy, aby svěřily odpovědnost za 
identifikaci obětí obchodování s lidmi ve 
všech fázích tohoto procesu více 
zúčastněným stranám, včetně zástupců 
občanské společnosti, imigračních a 
azylových úředníků, inspektorů práce a 
sociálních pracovníků nebo zdravotnického 
personálu;

7. zdůrazňuje, že včasná identifikace 
obětí zůstává jednou z hlavních výzev při 
provádění a má klíčový význam pro 
uplatňování práv obětí; vyzývá členské 
státy, aby svěřily odpovědnost za 
identifikaci obětí obchodování s lidmi ve 
všech fázích tohoto procesu více 
zúčastněným stranám, včetně, mimo jiné, 
zástupců občanské společnosti, 
imigračních a azylových úředníků, 
inspektorů práce, úředníků donucovacích 
orgánů a sociálních pracovníků nebo 
zdravotnického personálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že včasná identifikace 
obětí zůstává jednou z hlavních výzev při 
provádění a má klíčový význam pro 

7. zdůrazňuje, že včasná identifikace 
obětí zůstává jednou z hlavních výzev při 
provádění a má klíčový význam pro 
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uplatňování práv obětí; vyzývá členské 
státy, aby svěřily odpovědnost za 
identifikaci obětí obchodování s lidmi ve 
všech fázích tohoto procesu více 
zúčastněným stranám, včetně zástupců 
občanské společnosti, imigračních a 
azylových úředníků, inspektorů práce a 
sociálních pracovníků nebo zdravotnického 
personálu;

uplatňování práv obětí; vyzývá členské 
státy, aby svěřily odpovědnost za 
identifikaci obětí obchodování s lidmi ve 
všech fázích tohoto procesu více 
zúčastněným stranám, včetně úředníků 
donucovacích orgánů, zástupců občanské 
společnosti, imigračních a azylových 
úředníků, inspektorů práce a sociálních 
pracovníků nebo zdravotnického 
personálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá všechny členské státy, aby 
zajistily, že potenciálním obětem 
obchodování s lidmi bude co nejdříve 
poskytnuta včasná právní intervence a 
poradenství, včetně dostupných informací 
o jejich zákonných právech a možnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá všechny členské státy, aby 
zajistily, že potenciálním obětem 
obchodování s lidmi bude co nejdříve 
poskytnuta včasná právní intervence a 



PE660.289v01-00 78/159 AM\1218038CS.docx

CS

poradenství, včetně dostupných informací 
o jejich zákonných právech a možnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá všechny členské státy, aby 
zajistily, že potenciálním obětem 
obchodování s lidmi bude co nejdříve 
poskytnuta včasná právní intervence a 
poradenství, včetně dostupných informací 
o jejich zákonných právech a možnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá všechny členské státy, aby 
zajistily, že potenciálním obětem 
obchodování s lidmi bude co nejdříve 
poskytnuta včasná právní intervence a 
poradenství, včetně dostupných informací 
o jejich zákonných právech a možnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Malin Björk

Návrh usnesení
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Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá všechny členské státy, aby 
účinně zajistily práva obětí a podporovaly 
je genderově citlivým přístupem a 
současně zajistily doplňkovost se směrnicí 
o právech obětí; konstatuje, že směrnice o 
boji proti obchodování s lidmi zakazuje 
kriminalizaci obětí;

8. vyzývá všechny členské státy, aby 
účinně zajistily práva obětí a podporovaly 
je genderově citlivým přístupem a 
přístupem citlivým k dětem a současně 
zajistily doplňkovost se směrnicí o právech 
obětí; konstatuje, že směrnice o boji proti 
obchodování s lidmi ukládá členským 
státům povinnost přijmout nezbytná 
opatření, která by orgánům umožňovala 
nestíhat oběti za jejich účast na 
činnostech, jež byly nuceny spáchat, ani 
ukládat sankce obětem, a důrazně 
odsuzuje skutečnost, že oběti obchodování 
s lidmi jsou v některých členských státech 
stále trestně stíhány nebo trestány;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Rovana Plumb, 
Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Robert Biedroń, 
Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá všechny členské státy, aby 
účinně zajistily práva obětí a podporovaly 
je genderově citlivým přístupem a 
současně zajistily doplňkovost se směrnicí 
o právech obětí; konstatuje, že směrnice o 
boji proti obchodování s lidmi zakazuje 
kriminalizaci obětí;

8. vyzývá všechny členské státy, aby 
účinně zajistily práva obětí a podporovaly 
je genderově citlivým přístupem a 
současně zajistily doplňkovost se směrnicí 
o právech obětí; konstatuje, že směrnice o 
boji proti obchodování s lidmi zakazuje 
kriminalizaci obětí, a vyzývá proto k hlubší 
analýze dopadů této pandemie na 
potenciální oběti obchodování s lidmi a 
struktury a fungování obchodování s 
lidmi obecně s cílem vytvořit konkrétní 
opatření k odstranění obchodování s 
lidmi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 168
Abir Al-Sahlani, Ramona Strugariu

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá všechny členské státy, aby 
účinně zajistily práva obětí a podporovaly 
je genderově citlivým přístupem a 
současně zajistily doplňkovost se směrnicí 
o právech obětí; konstatuje, že směrnice o 
boji proti obchodování s lidmi zakazuje 
kriminalizaci obětí;

8. vyzývá všechny členské státy, aby 
účinně zajistily práva obětí a podporovaly 
je genderově citlivým přístupem a 
současně zajistily doplňkovost se směrnicí 
o právech obětí; konstatuje, že směrnice o 
boji proti obchodování s lidmi zakazuje 
kriminalizaci obětí; vyzývá všechny 
členské státy, aby zajistily, že potenciálním 
obětem obchodování s lidmi bude co 
nejdříve poskytnuta právní pomoc;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá všechny členské státy, aby 
účinně zajistily práva obětí a podporovaly 
je genderově citlivým přístupem a 
současně zajistily doplňkovost se směrnicí 
o právech obětí; konstatuje, že směrnice o 
boji proti obchodování s lidmi zakazuje 
kriminalizaci obětí;

8. vyzývá všechny členské státy, aby 
účinně zajistily práva obětí a současně 
zajistily doplňkovost se směrnicí o právech 
obětí; konstatuje, že směrnice o boji proti 
obchodování s lidmi zakazuje kriminalizaci 
obětí;

Or. es

Pozměňovací návrh 170
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
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Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá všechny členské státy, aby 
účinně zajistily práva obětí a podporovaly 
je genderově citlivým přístupem a 
současně zajistily doplňkovost se směrnicí 
o právech obětí; konstatuje, že směrnice o 
boji proti obchodování s lidmi zakazuje 
kriminalizaci obětí;

8. vyzývá všechny členské státy, aby 
účinně zajistily práva obětí a podporovaly 
je genderově citlivým a genderově 
podmíněným přístupem a současně 
zajistily doplňkovost se směrnicí o právech 
obětí; vítá, že směrnice o boji proti 
obchodování s lidmi zakazuje kriminalizaci 
obětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá všechny členské státy, aby 
účinně zajistily práva obětí a podporovaly 
je genderově citlivým přístupem a 
současně zajistily doplňkovost se směrnicí 
o právech obětí; konstatuje, že směrnice o 
boji proti obchodování s lidmi zakazuje 
kriminalizaci obětí;

8. vyzývá všechny členské státy, aby 
účinně zajistily práva obětí a chránily 
a podporovaly je genderově citlivým 
přístupem a současně zajistily doplňkovost 
se směrnicí o právech obětí; konstatuje, že 
směrnice o boji proti obchodování s lidmi 
zakazuje kriminalizaci obětí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 172
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá všechny členské státy, aby 
účinně zajistily práva obětí a podporovaly 
je genderově citlivým přístupem a 
současně zajistily doplňkovost se směrnicí 

8. vyzývá všechny členské státy, aby 
účinně zajistily práva a informovanost 
obětí a podporovaly je genderově citlivým 
přístupem a současně zajistily doplňkovost 
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o právech obětí; konstatuje, že směrnice o 
boji proti obchodování s lidmi zakazuje 
kriminalizaci obětí;

se směrnicí o právech obětí; konstatuje, že 
směrnice o boji proti obchodování s lidmi 
zakazuje kriminalizaci obětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá všechny členské státy, aby 
účinně zajistily práva obětí a podporovaly 
je genderově citlivým přístupem a 
současně zajistily doplňkovost se směrnicí 
o právech obětí; konstatuje, že směrnice o 
boji proti obchodování s lidmi zakazuje 
kriminalizaci obětí;

8. vyzývá všechny členské státy, aby 
účinně zajistily práva obětí a podporovaly 
je genderově citlivým přístupem 
a přístupem citlivým k dětem a současně 
zajistily doplňkovost se směrnicí o právech 
obětí; konstatuje, že směrnice o boji proti 
obchodování s lidmi zakazuje kriminalizaci 
obětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Milan Uhrík

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá všechny členské státy, aby 
účinně zajistily práva obětí a podporovaly 
je genderově citlivým přístupem a 
současně zajistily doplňkovost se směrnicí 
o právech obětí; konstatuje, že směrnice o 
boji proti obchodování s lidmi zakazuje 
kriminalizaci obětí;

8. vyzývá všechny členské státy, aby 
účinně zajistily práva obětí a současně 
zajistily doplňkovost se směrnicí o právech 
obětí; konstatuje, že směrnice o boji proti 
obchodování s lidmi zakazuje kriminalizaci 
obětí;

Or. sk
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Pozměňovací návrh 175
Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá všechny členské státy, aby 
účinně zajistily práva obětí a podporovaly 
je genderově citlivým přístupem a 
současně zajistily doplňkovost se směrnicí 
o právech obětí; konstatuje, že směrnice o 
boji proti obchodování s lidmi zakazuje 
kriminalizaci obětí;

8. vyzývá všechny členské státy, aby 
účinně zajistily práva obětí a podporovaly 
je a současně zajistily doplňkovost se 
směrnicí o právech obětí; konstatuje, že 
směrnice o boji proti obchodování s lidmi 
zakazuje kriminalizaci obětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá všechny členské státy, aby 
účinně zajistily práva obětí a podporovaly 
je genderově citlivým přístupem a 
současně zajistily doplňkovost se směrnicí 
o právech obětí; konstatuje, že směrnice o 
boji proti obchodování s lidmi zakazuje 
kriminalizaci obětí;

8. vyzývá všechny členské státy, aby 
účinně zajistily práva obětí a podporovaly 
je genderově citlivým přístupem a 
současně zajistily doplňkovost se směrnicí 
o právech obětí; zdůrazňuje, že směrnice o 
boji proti obchodování s lidmi zakazuje 
kriminalizaci obětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Ernest Urtasun

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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8. vyzývá všechny členské státy, aby 
účinně zajistily práva obětí a podporovaly 
je genderově citlivým přístupem a 
současně zajistily doplňkovost se směrnicí 
o právech obětí; konstatuje, že směrnice o 
boji proti obchodování s lidmi zakazuje 
kriminalizaci obětí;

8. vyzývá všechny členské státy, aby 
účinně zajistily práva obětí a podporovaly 
je genderově citlivým přístupem a 
současně zajistily doplňkovost se směrnicí 
o právech obětí; vítá, že směrnice o boji 
proti obchodování s lidmi zakazuje 
kriminalizaci obětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyjadřuje politování nad tím, že v 
některých členských státech chybí 
programy cílené ochrany a pomoci 
zranitelným obětem; zdůrazňuje, že je 
důležité poskytovat specifické služby 
ženám a dívkám, které se staly obětí 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování, a také poskytovat 
odpovídající pomoc a podporu obětem se 
zvláštními potřebami a zajistit 
odpovídající ochranu na základě 
individuálního posouzení rizik; vyzývá 
Komisi, aby zajistila účinné provádění 
stávajících právních předpisů EU ve všech 
členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Maria Walsh

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že žádné soudní řízení, 
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do něhož jsou zapojeny osoby, s nimiž 
bylo obchodováno, nesmí být na újmu 
jejich právům, důstojnosti ani tělesnému a 
duševnímu zdraví; vyzývá členské státy, 
aby poskytovaly osobám, které se staly 
obětí obchodování s lidmi, právní 
poradenství týkající se jakýchkoli 
trestních, občanskoprávních či jiných 
žalob proti obchodníkům s lidmi / 
vykořisťovatelům, jakož i informace v 
jazyce, kterému rozumí;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. je znepokojen tím, že i když mnoho 
členských států EU má služby ochrany a 
podpory pro ženy, které se staly obětí 
sexuálního vykořisťování, nemají 
odpovídající právní předpisy a tyto služby 
pro oběti jiných forem vykořisťování 
dostatečně neprovádějí; vyzývá členské 
státy, aby při poskytování ochrany, 
pomoci a podpory obětem zohlednily 
všechny formy obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Ernest Urtasun

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyjadřuje politování nad tím, že v 
některých členských státech je přístup ke 
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službám a ochraně, včetně práva na pobyt 
obětí obchodování s lidmi, podmíněn 
účastí v trestním řízení; vyzývá členské 
státy, aby poskytovaly bezpodmínečnou 
ochranu všem obětem obchodování s 
lidmi, včetně žen a dívek;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyjadřuje politování nad tím, že v 
některých členských státech je přístup ke 
službám a ochraně, včetně práva na pobyt 
obětí obchodování s lidmi, podmíněn 
účastí v trestním řízení; vyzývá členské 
státy, aby poskytovaly bezpodmínečnou 
ochranu všem obětem obchodování s 
lidmi, včetně žen a dívek;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá všechny členské státy, aby 
posílily provádění směrnice o právech 
obětí a přístup obětí ke spravedlnosti a 
podpoře se zvláštním důrazem na 
ustanovení zaměřené na oběti násilí na 
základě pohlaví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 184
Ernest Urtasun

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. vyzývá všechny členské státy, aby 
zajistily, že potenciálním obětem 
obchodování s lidmi bude co nejdříve 
poskytnuta včasná právní intervence a 
poradenství, včetně dostupných informací 
o jejich zákonných právech a možnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. vyzývá všechny členské státy, aby 
zajistily, že potenciálním obětem 
obchodování s lidmi bude co nejdříve 
poskytnuta včasná právní intervence a 
poradenství, včetně dostupných informací 
o jejich zákonných právech a možnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že ačkoli úplný dopad 
pandemie COVID-19 zatím není měřitelný, 

9. zdůrazňuje, že ačkoli úplný dopad 
pandemie COVID-19 zatím není měřitelný, 
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je zřejmé, že krize neúměrně postihuje 
nejzranitelnější oběti obchodování s lidmi, 
zejména ženy a děti;

je zřejmé, že krize neúměrně postihuje 
nejzranitelnější oběti obchodování s lidmi, 
zejména ženy a děti a osoby 
v nezákonných a nejistých situacích; 
připomíná, že hlavní příčiny obchodování 
s lidmi se během pandemie ještě zhoršily a 
nutí zranitelné skupiny obyvatel k vyšším 
rizikům obchodování s lidmi, že pachatelé 
trestné činnosti upravili své způsoby 
fungování, zvýšili propagaci obětí on-line 
a vykořisťovali je v soukromých 
zařízeních a že v Evropě došlo k 
prudkému nárůstu sexuálních predátorů 
zaměřených na děti, výměny materiálů 
týkajících se zneužívání dětí na internetu 
a poptávky po dětské pornografii;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že ačkoli úplný dopad 
pandemie COVID-19 zatím není měřitelný, 
je zřejmé, že krize neúměrně postihuje 
nejzranitelnější oběti obchodování s lidmi, 
zejména ženy a děti;

9. zdůrazňuje, že ačkoli úplný dopad 
pandemie COVID-19 zatím není měřitelný, 
je zřejmé, že krize neúměrně postihuje 
nejzranitelnější oběti obchodování s lidmi, 
zejména ženy a děti; poukazuje na to, že v 
důsledku zvýšeného využívání internetu, 
sociálních médií a reklamy on-line je 
třeba očekávat, že počet obětí 
obchodování s lidmi vykořisťovaných na 
internetu by prudce vzrostl; vyzývá 
členské státy, aby s podporou příslušných 
agentur EU, jako je Europol, přijaly 
účinnější a soudržnější opatření zaměřená 
na vykořisťování na internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
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Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že ačkoli úplný dopad 
pandemie COVID-19 zatím není měřitelný, 
je zřejmé, že krize neúměrně postihuje 
nejzranitelnější oběti obchodování s lidmi, 
zejména ženy a děti;

9. zdůrazňuje, že ačkoli úplný dopad 
pandemie COVID-19 zatím není měřitelný, 
je zřejmé, že krize neúměrně postihuje 
nejzranitelnější oběti obchodování s lidmi, 
zejména ženy a děti; zdůrazňuje, že v 
důsledku zvýšeného využívání internetu, 
sociálních médií a internetové reklamy se 
očekává prudký nárůst počtu obětí 
obchodování s lidmi, které jsou 
vykořisťovány na internetu; vyzývá 
členské státy, aby s podporou příslušných 
agentur EU, jako je Europol, přijaly 
účinnější a soudržnější opatření zaměřená 
na vykořisťování na internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Caterina Chinnici

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že ačkoli úplný dopad 
pandemie COVID-19 zatím není měřitelný, 
je zřejmé, že krize neúměrně postihuje 
nejzranitelnější oběti obchodování s lidmi, 
zejména ženy a děti;

9. zdůrazňuje, že ačkoli úplný dopad 
pandemie COVID-19 zatím není měřitelný, 
je zřejmé, že krize neúměrně postihuje 
nejzranitelnější oběti obchodování s lidmi, 
zejména ženy a děti; zdůrazňuje, že on-
line vykořisťování, zejména sexuální 
vykořisťování, během pandemické krize 
vzrostlo, a proto naléhavě žádá členské 
státy, aby přijaly soudržnější a účinnější 
opatření proti on-line vykořisťování s 
podporou příslušných evropských 
agentur, jako je Europol;

Or. it
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Pozměňovací návrh 190
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že ačkoli úplný dopad 
pandemie COVID-19 zatím není měřitelný, 
je zřejmé, že krize neúměrně postihuje 
nejzranitelnější oběti obchodování s lidmi, 
zejména ženy a děti;

9. zdůrazňuje, že ačkoli úplný dopad 
pandemie COVID-19 zatím není měřitelný, 
je zřejmé, že krize neúměrně postihuje 
nejzranitelnější osoby, jako jsou ženy a 
děti, a to ve všech fázích procesu 
obchodování s lidmi; zhoršuje rizika a 
zranitelnost vůči obchodování s lidmi, 
například přechodem k používání 
technologií a sexuálního vykořisťování na 
internetu, což vede ke zpoždění při 
identifikaci obětí, ztěžuje a zpožďuje 
přístup ke spravedlnosti, pomoci a 
podpoře;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že ačkoli úplný dopad 
pandemie COVID-19 zatím není měřitelný, 
je zřejmé, že krize neúměrně postihuje 
nejzranitelnější oběti obchodování s lidmi, 
zejména ženy a děti;

9. zdůrazňuje, že ačkoli úplný dopad 
pandemie COVID-19 zatím není měřitelný, 
je zřejmé, že krize neúměrně postihuje 
nejzranitelnější oběti obchodování s lidmi, 
zejména ženy a děti; vyzývá členské státy, 
aby zajistily účinné fungování národních 
referenčních mechanismů a 
rovnocenných systémů a jejich aktualizaci 
tak, aby reagovaly na nově vznikající 
trendy obchodování s lidmi během 
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pandemie COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Ernest Urtasun

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že ačkoli úplný dopad 
pandemie COVID-19 zatím není měřitelný, 
je zřejmé, že krize neúměrně postihuje 
nejzranitelnější oběti obchodování s lidmi, 
zejména ženy a děti;

9. zdůrazňuje, že ačkoli úplný dopad 
pandemie COVID-19 zatím není měřitelný, 
je zřejmé, že krize neúměrně postihuje 
nejzranitelnější oběti obchodování s lidmi, 
zejména ty v nejistých situacích, mimo 
jiné ženy a děti;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že ačkoli úplný dopad 
pandemie COVID-19 zatím není měřitelný, 
je zřejmé, že krize neúměrně postihuje 
nejzranitelnější oběti obchodování s lidmi, 
zejména ženy a děti;

9. zdůrazňuje, že ačkoli úplný dopad 
pandemie COVID-19 zatím není měřitelný, 
je zřejmé, že krize neúměrně postihuje 
nejzranitelnější oběti obchodování s lidmi, 
zejména ženy a děti a osoby v nejistých 
situacích;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že ačkoli úplný dopad 
pandemie COVID-19 zatím není měřitelný, 
je zřejmé, že krize neúměrně postihuje 
nejzranitelnější oběti obchodování s lidmi, 
zejména ženy a děti;

9. zdůrazňuje, že ačkoli úplný dopad 
pandemie COVID-19 zatím není měřitelný, 
je zřejmé, že krize postihuje 
nejzranitelnější oběti obchodování s lidmi;

Or. es

Pozměňovací návrh 195
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
ochranu a účinnou a odpovídající 
multidisciplinární pomoc obětem 
obchodování s lidmi zohledňující 
genderové aspekty a také osobám, které 
jsou na nich závislé, a to na základě 
zvláštních potřeb těchto osob, včetně 
opatření vhodných pro děti a využívání 
pracovníků hovořících více jazyky, což 
nesmí být podmíněno spoluprací těchto 
osob s donucovacími orgány; naléhavě 
vyzývá členské státy, aby v tomto směru 
zintenzivnily své úsilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
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ochranu a účinnou a odpovídající 
multidisciplinární pomoc obětem 
obchodování s lidmi zohledňující 
genderové aspekty a také osobám, které 
jsou na nich závislé, a to na základě 
zvláštních potřeb těchto osob, včetně 
opatření vhodných pro děti a využívání 
pracovníků hovořících více jazyky, což 
nesmí být podmíněno spoluprací těchto 
osob s donucovacími orgány; naléhavě 
vyzývá členské státy, aby v tomto směru 
zintenzivnily své úsilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Jorge Buxadé Villalba, Margarita de la Pisa Carrión, Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. bere na vědomí zprávu Europolu 
nazvanou „Pandemic profiteering“ 
(Prospěch ze stavu pandemie) března 
2020, která zdůrazňuje, že pachatelé 
trestné činnosti přizpůsobují svůj způsob 
fungování pandemii COVID-19; vyzývá 
členské státy, aby přijaly účinnější 
strategii boje proti obchodování s lidmi při 
současné pandemii s přihlédnutím k 
tomu, aby obchodníci s lidmi a mafie byli 
vystaveni vyššímu riziku za využívání 
nejzranitelnějších osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Dragoş Tudorache

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. poukazuje na to, že koronavirová 
krize donutila mnoho útočišť k uzavření 
nebo k pozastavení služeb v důsledku 
hlášených infekcí, což zanechalo oběti 
obchodování s lidmi bez bydlení, zdravotní 
péče a právní pomoci; zdůrazňuje, že 
přístup ke zdravotní péči by měl být 
prioritou, ale přístup k péči a sociálním 
službám by být zaručen bez diskriminace; 

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Ernest Urtasun

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. vyjadřuje politování nad tím, že 
obchodování s jednotlivci ve zranitelných 
situacích, jako jsou ženy, děti, osoby 
LGBTI a osoby se zdravotním postižením 
a osoby z rasových skupin, je často 
přehlíženo; zdůrazňuje, že je důležité 
zdokonalit shromažďování údajů, aby 
bylo možné lépe určovat oběti z těchto 
skupin a vypracovat osvědčené postupy 
pro řešení zvláštních potřeb těchto obětí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. vyjadřuje politování nad tím, že 
obchodování s jednotlivci ve zranitelných 
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situacích, jako jsou ženy, děti, osoby 
LGBTI, osoby se zdravotním postižením a 
osoby z rasových skupin, je často 
přehlíženo; zdůrazňuje, že je důležité 
zdokonalit shromažďování údajů, aby 
bylo možné lépe určovat oběti z těchto 
skupin a vypracovat osvědčené postupy 
pro řešení zvláštních potřeb těchto obětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Ernest Urtasun

Návrh usnesení
Bod 9 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9c. konstatuje, že oběti obchodování s 
lidmi vyžadují specializované služby, k 
nimž patří poskytnutí bezpečného 
krátkodobého i dlouhodobého ubytování, 
programy na ochranu svědků, zdravotní 
péče a poradenství, překladatelské a 
tlumočnické služby, právní náprava, 
kompenzace, přístup ke vzdělávání a 
odborné přípravě, včetně výuky jazyka 
země bydliště, umístění do zaměstnání, 
pomoc s (opětovným) začleněním, rodinná 
mediace a pomoc s přesídlením, a že tyto 
služby by měly být dále poskytovány 
individuálně, případ od případu, a zvláštní 
pozornost by se měla věnovat hledisku 
rovnosti žen a mužů; vyzývá členské státy, 
aby obětem obchodování s lidmi zajistily 
poskytování genderově specifických 
služeb, které budou odpovídat jejich 
potřebám, a uznají i veškeré potřeby, které 
mohou být specifické z hlediska formy 
obchodování s lidmi, jemuž byli vystaveni;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
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Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 9 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9c. konstatuje, že oběti obchodování s 
lidmi vyžadují specializované služby, k 
nimž patří poskytnutí bezpečného 
krátkodobého i dlouhodobého ubytování, 
programy na ochranu svědků, zdravotní 
péče a poradenství, překladatelské a 
tlumočnické služby, právní náprava, 
kompenzace, přístup ke vzdělávání a 
odborné přípravě, včetně výuky jazyka 
země bydliště, umístění do zaměstnání, 
pomoc s (opětovným) začleněním, rodinná 
mediace a pomoc s přesídlením, a že tyto 
služby by měly být dále poskytovány 
individuálně, případ od případu, a zvláštní 
pozornost by se měla věnovat hledisku 
rovnosti žen a mužů; vyzývá členské státy, 
aby obětem obchodování s lidmi zajistily 
poskytování genderově specifických 
služeb, které budou odpovídat jejich 
potřebám, a uznají i veškeré potřeby, které 
mohou být specifické z hlediska formy 
obchodování s lidmi, jemuž byli vystaveni;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poukazuje na potřebu jednotného 
a koordinovaného národního 
referenčního mechanismu; zdůrazňuje, že 
dobrá spolupráce mezi policií a 
nevládními organizacemi nemůže 
nahradit plnohodnotný národní 
referenční mechanismus, který vymezuje 

vypouští se
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úlohy a povinnosti všech příslušných 
zúčastněných stran16;
_________________
16 Mezi doporučeními Skupiny odborníků 
Rady Evropy pro opatření proti 
obchodování s lidmi je i zajištění 
uplatňování národního referenčního 
mechanismu na žadatele o azyl a osoby, 
které jsou v zajišťovacích zařízeních pro 
migranty.

Or. es

Pozměňovací návrh 204
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poukazuje na potřebu jednotného a 
koordinovaného národního referenčního 
mechanismu; zdůrazňuje, že dobrá 
spolupráce mezi policií a nevládními 
organizacemi nemůže nahradit 
plnohodnotný národní referenční 
mechanismus, který vymezuje úlohy a 
povinnosti všech příslušných zúčastněných 
stran16;

10. konstatuje, že všechny členské 
státy zavedly národní referenční 
mechanismus a že existuje široká škála 
nástrojů pro nadnárodní spolupráci, které 
přispívají k předání obětí obchodování s 
lidmi; poukazuje na výzvy v koordinaci 
různých aktérů v kombinaci s problémy, 
které představuje omezená důvěra obětí, 
přičemž obě tyto výzvy mají negativní 
dopad na účinné předávání; zdůrazňuje 
potřebu jednotného a koordinovaného 
národního referenčního mechanismu; 
zdůrazňuje, že dobrá spolupráce mezi 
policií a nevládními organizacemi nemůže 
nahradit plnohodnotný národní referenční 
mechanismus, který vymezuje úlohy a 
povinnosti všech příslušných zúčastněných 
stran16;

_________________ _________________
16 Mezi doporučeními Skupiny odborníků 
Rady Evropy pro opatření proti 
obchodování s lidmi je i zajištění 
uplatňování národního referenčního 
mechanismu na žadatele o azyl a osoby, 

16 Mezi doporučeními Skupiny odborníků 
Rady Evropy pro opatření proti 
obchodování s lidmi je i zajištění 
uplatňování národního referenčního 
mechanismu na žadatele o azyl a osoby, 
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které jsou v zajišťovacích zařízeních pro 
migranty.

které jsou v zajišťovacích zařízeních pro 
migranty.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poukazuje na potřebu jednotného a 
koordinovaného národního referenčního 
mechanismu; zdůrazňuje, že dobrá 
spolupráce mezi policií a nevládními 
organizacemi nemůže nahradit 
plnohodnotný národní referenční 
mechanismus, který vymezuje úlohy a 
povinnosti všech příslušných zúčastněných 
stran16;

10. konstatuje, že všechny členské 
státy zavedly národní referenční 
mechanismus a širokou škálu nástrojů 
pro nadnárodní spolupráci, které 
přispívají k předávání obětí obchodování s 
lidmi; poukazuje na výzvy v koordinaci 
různých aktérů v kombinaci s problémy, 
které představuje omezená důvěra obětí, 
přičemž obě tyto výzvy mají negativní 
dopad na účinné postoupení; zdůrazňuje 
potřebu plně funkčního národního 
referenčního mechanismu; zdůrazňuje, že 
dobrá spolupráce mezi policií a nevládními 
organizacemi nemůže nahradit 
plnohodnotný národní referenční 
mechanismus, který vymezuje úlohy a 
povinnosti všech příslušných zúčastněných 
stran16;

_________________ _________________
16 Mezi doporučeními Skupiny odborníků 
Rady Evropy pro opatření proti 
obchodování s lidmi je i zajištění 
uplatňování národního referenčního 
mechanismu na žadatele o azyl a osoby, 
které jsou v zajišťovacích zařízeních pro 
migranty.

16 Mezi doporučeními Skupiny odborníků 
Rady Evropy pro opatření proti 
obchodování s lidmi je i zajištění 
uplatňování národního referenčního 
mechanismu na žadatele o azyl a osoby, 
které jsou v zajišťovacích zařízeních pro 
migranty.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Eugenia Rodríguez Palop
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poukazuje na potřebu jednotného a 
koordinovaného národního referenčního 
mechanismu; zdůrazňuje, že dobrá 
spolupráce mezi policií a nevládními 
organizacemi nemůže nahradit 
plnohodnotný národní referenční 
mechanismus, který vymezuje úlohy a 
povinnosti všech příslušných zúčastněných 
stran16;

10. konstatuje, že všechny členské 
státy zavedly národní referenční 
mechanismus a nástroje pro nadnárodní 
spolupráci, které přispívají k předávání 
obětí obchodování s lidmi; poukazuje na 
výzvy v koordinaci různých aktérů, 
zdůrazňuje potřebu plně fungujícího, 
jednotného, koordinovaného a finančně 
podporovaného národního referenčního 
mechanismu; zdůrazňuje, že dobrá 
spolupráce mezi policií a nevládními 
organizacemi nemůže nahradit 
plnohodnotný národní referenční 
mechanismus, který vymezuje úlohy a 
povinnosti všech příslušných zúčastněných 
stran16;

_________________ _________________
16 Mezi doporučeními Skupiny odborníků 
Rady Evropy pro opatření proti 
obchodování s lidmi je i zajištění 
uplatňování národního referenčního 
mechanismu na žadatele o azyl a osoby, 
které jsou v zajišťovacích zařízeních pro 
migranty.

16 Mezi doporučeními Skupiny odborníků 
Rady Evropy pro opatření proti 
obchodování s lidmi je i zajištění 
uplatňování národního referenčního 
mechanismu na žadatele o azyl a osoby, 
které jsou v zajišťovacích zařízeních pro 
migranty.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poukazuje na potřebu jednotného a 
koordinovaného národního referenčního 
mechanismu; zdůrazňuje, že dobrá 
spolupráce mezi policií a nevládními 

10. poukazuje na potřebu jednotného a 
koordinovaného národního referenčního 
mechanismu; zdůrazňuje, že dobrá 
spolupráce mezi policií a nevládními 
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organizacemi nemůže nahradit 
plnohodnotný národní referenční 
mechanismus, který vymezuje úlohy a 
povinnosti všech příslušných zúčastněných 
stran16;

organizacemi nemůže nahradit 
plnohodnotný národní referenční 
mechanismus, který vymezuje úlohy a 
povinnosti všech příslušných zúčastněných 
stran16; vybízí členské státy, aby zřídily 
národní střediska specializovaná na 
podporu a přijímání obětí obchodování s 
lidmi a aby usnadnily přímou a účinnou 
přeshraniční spolupráci mezi těmito 
středisky a mezi donucovacími orgány;

_________________ _________________
16 Mezi doporučeními Skupiny odborníků 
Rady Evropy pro opatření proti 
obchodování s lidmi je i zajištění 
uplatňování národního referenčního 
mechanismu na žadatele o azyl a osoby, 
které jsou v zajišťovacích zařízeních pro 
migranty.

16 Mezi doporučeními Skupiny odborníků 
Rady Evropy pro opatření proti 
obchodování s lidmi je i zajištění 
uplatňování národního referenčního 
mechanismu na žadatele o azyl a osoby, 
které jsou v zajišťovacích zařízeních pro 
migranty.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poukazuje na potřebu jednotného a 
koordinovaného národního referenčního 
mechanismu; zdůrazňuje, že dobrá 
spolupráce mezi policií a nevládními 
organizacemi nemůže nahradit 
plnohodnotný národní referenční 
mechanismus, který vymezuje úlohy a 
povinnosti všech příslušných zúčastněných 
stran16;

10. poukazuje na potřebu jednotného a 
koordinovaného národního referenčního 
mechanismu; zdůrazňuje, že dobrá 
spolupráce mezi policií a nevládními 
organizacemi by měla doplňovat 
plnohodnotný národní referenční 
mechanismus, který vymezuje úlohy a 
povinnosti všech příslušných zúčastněných 
stran16 takovým způsobem, aby byla 
zajištěna ochrana a podpora základních 
práv obětí obchodování s lidmi;

_________________ _________________
16 Mezi doporučeními Skupiny odborníků 
Rady Evropy pro opatření proti 
obchodování s lidmi je i zajištění 
uplatňování národního referenčního 

16 Mezi doporučeními Skupiny odborníků 
Rady Evropy pro opatření proti 
obchodování s lidmi je i zajištění 
uplatňování národního referenčního 
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mechanismu na žadatele o azyl a osoby, 
které jsou v zajišťovacích zařízeních pro 
migranty.

mechanismu na žadatele o azyl a osoby, 
které jsou v zajišťovacích zařízeních pro 
migranty.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poukazuje na potřebu jednotného a 
koordinovaného národního referenčního 
mechanismu; zdůrazňuje, že dobrá 
spolupráce mezi policií a nevládními 
organizacemi nemůže nahradit 
plnohodnotný národní referenční 
mechanismus, který vymezuje úlohy a 
povinnosti všech příslušných zúčastněných 
stran16;

10. poukazuje na potřebu jednotného a 
nadnárodně koordinovaného národního 
referenčního mechanismu; zdůrazňuje, že 
dobrá spolupráce mezi policií a nevládními 
organizacemi nemůže nahradit 
plnohodnotný národní referenční 
mechanismus, který vymezuje úlohy a 
povinnosti všech příslušných zúčastněných 
stran16;

_________________ _________________
16 Mezi doporučeními Skupiny odborníků 
Rady Evropy pro opatření proti 
obchodování s lidmi je i zajištění 
uplatňování národního referenčního 
mechanismu na žadatele o azyl a osoby, 
které jsou v zajišťovacích zařízeních pro 
migranty.

16 Mezi doporučeními Skupiny odborníků 
Rady Evropy pro opatření proti 
obchodování s lidmi je i zajištění 
uplatňování národního referenčního 
mechanismu na žadatele o azyl a osoby, 
které jsou v zajišťovacích zařízeních pro 
migranty.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Milan Uhrík

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poukazuje na potřebu jednotného a 
koordinovaného národního referenčního 

10. poukazuje na potřebu jednotného a 
koordinovaného národního referenčního 
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mechanismu; zdůrazňuje, že dobrá 
spolupráce mezi policií a nevládními 
organizacemi nemůže nahradit 
plnohodnotný národní referenční 
mechanismus, který vymezuje úlohy a 
povinnosti všech příslušných zúčastněných 
stran16;

mechanismu; zdůrazňuje, že práce policie 
nemůže být nahrazena prací nevládních 
organizací a nemůže nahradit 
plnohodnotný národní referenční 
mechanismus, který vymezuje úlohy a 
povinnosti všech příslušných zúčastněných 
stran16;

_________________ _________________
16 Mezi doporučeními Skupiny odborníků 
Rady Evropy pro opatření proti 
obchodování s lidmi je i zajištění 
uplatňování národního referenčního 
mechanismu na žadatele o azyl a osoby, 
které jsou v zajišťovacích zařízeních pro 
migranty.

16 Mezi doporučeními Skupiny odborníků 
Rady Evropy pro opatření proti 
obchodování s lidmi je i zajištění 
uplatňování národního referenčního 
mechanismu na žadatele o azyl a osoby, 
které jsou v zajišťovacích zařízeních pro 
migranty.

Or. sk

Pozměňovací návrh 211
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby sledovala a 
posuzovala situaci v oblasti odškodňování 
obětí v členských státech, pokud jde o 
přístup k odškodnění, jeho vymáhání a 
skutečné vyplácení, a aby předložila 
konkrétní opatření k zajištění lepšího 
přístupu k odškodnění;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 212
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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11. vyzývá Komisi, aby sledovala a 
posuzovala situaci v oblasti odškodňování 
obětí v členských státech, pokud jde o 
přístup k odškodnění, jeho vymáhání a 
skutečné vyplácení, a aby předložila 
konkrétní opatření k zajištění lepšího 
přístupu k odškodnění;

11. vyzývá Komisi, aby sledovala a 
posuzovala situaci v oblasti odškodňování 
obětí v členských státech, pokud jde o 
přístup k odškodnění, jeho vymáhání a 
skutečné vyplácení, a aby předložila 
konkrétní opatření k zajištění lepšího a 
rychlejšího přístupu k odškodnění ve všech 
členských státech a rovněž lepší 
informovanost a podporu obětí s cílem 
získat odškodnění v jiném členském státě; 
v tomto ohledu zdůrazňuje, že je důležité 
poskytovat obětem bezplatnou právní 
pomoc ve všech členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby sledovala a 
posuzovala situaci v oblasti odškodňování 
obětí v členských státech, pokud jde o 
přístup k odškodnění, jeho vymáhání a 
skutečné vyplácení, a aby předložila 
konkrétní opatření k zajištění lepšího 
přístupu k odškodnění;

11. vyzývá Komisi, aby sledovala a 
posuzovala situaci v oblasti odškodňování 
obětí v členských státech, pokud jde o 
přístup k odškodnění, jeho vymáhání a 
skutečné vyplácení, a aby předložila 
konkrétní opatření k zajištění lepšího 
přístupu k odškodnění, aniž by to ohrozilo 
jiné formy kompenzace;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Ernest Urtasun

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby sledovala a 
posuzovala situaci v oblasti odškodňování 

11. vyzývá Komisi, aby sledovala a 
posuzovala situaci v oblasti odškodňování 
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obětí v členských státech, pokud jde o 
přístup k odškodnění, jeho vymáhání a 
skutečné vyplácení, a aby předložila 
konkrétní opatření k zajištění lepšího 
přístupu k odškodnění;

obětí v členských státech i mimo ně, pokud 
jde o přístup k odškodnění, jeho vymáhání 
a skutečné vyplácení, a aby předložila 
konkrétní opatření k zajištění lepšího 
přístupu k odškodnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby sledovala a 
posuzovala situaci v oblasti odškodňování 
obětí v členských státech, pokud jde o 
přístup k odškodnění, jeho vymáhání a 
skutečné vyplácení, a aby předložila 
konkrétní opatření k zajištění lepšího 
přístupu k odškodnění;

11. vyzývá Komisi, aby sledovala a 
posuzovala situaci v oblasti odškodňování 
obětí v členských státech i mimo ně, pokud 
jde o přístup k odškodnění, jeho vymáhání 
a skutečné vyplácení, a aby předložila 
konkrétní opatření k zajištění lepšího 
přístupu k odškodnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby sledovala a 
posuzovala situaci v oblasti odškodňování 
obětí v členských státech, pokud jde o 
přístup k odškodnění, jeho vymáhání a 
skutečné vyplácení, a aby předložila 
konkrétní opatření k zajištění lepšího 
přístupu k odškodnění;

11. vyzývá Komisi, aby sledovala a 
posuzovala situaci v oblasti odškodňování 
obětí v členských státech, pokud jde o 
přístup k odškodnění, jeho vymáhání a 
skutečné vyplácení, a aby předložila 
konkrétní opatření k řešení nedostatků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 217
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. poukazuje na to, že všechny tři 
zprávy Komise o pokroku poukázaly na 
zranitelnost romských komunit, zejména 
žen a dětí, vůči všem formám obchodování 
s lidmi a vykořisťování; poukazuje na to, 
že odhadované zastoupení Romů mezi 
oběťmi obchodování s lidmi v řadě zemí 
východní Evropy ve studii financované z 
programu Daphne III1a bylo několikrát 
vyšší než podíl Romů v celkové populaci; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby navrhly 
konkrétní opatření proti obchodování s 
lidmi prostřednictvím vnitrostátních 
strategií integrace Romů na období 2020–
2030; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
shromažďovaly statistické údaje o obětech 
obchodování s lidmi na základě etnického 
původu;
_________________
1a „Breaking the Silence“, zpráva 
Evropského střediska pro práva Romů a 
organizace Člověk v tísni 
file://ep.parl.union.eu/MEP/UserData/04/
ivirag/Desktop/REPORT%20-
%20Breaking%20the%20Silence.pdf 

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Ernest Urtasun

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. je znepokojen tím, že oběti 
obchodování s lidmi často nejsou 
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dostatečně informovány o svých právech a 
podpůrných opatřeních, která mají k 
dispozici; zdůrazňuje, že je důležité mít 
jasné souvislé informace pro oběti a 
pracovníky v první linii, kteří se mohou 
dostat do kontaktu s oběťmi, pro 
bezpečnostní síly, soudní orgány, policii a 
sociální služby, včetně informací o 
právech, pokud jde o pomoc v nouzi, 
lékařskou péči, povolení k pobytu, 
zaměstnanecká práva, přístup k soudům a 
právníkům, možnost, jak se domáhat 
zjednání nápravy, a o zvláštní práva 
dítěte; zdůrazňuje, že v přístupu ke 
službám nesmí existovat diskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. je znepokojen tím, že oběti 
obchodování s lidmi často nejsou 
dostatečně informovány o svých právech a 
podpůrných opatřeních, která mají k 
dispozici; zdůrazňuje, že je důležité mít 
jasné souvislé informace pro oběti a 
pracovníky v první linii, kteří se mohou 
dostat do kontaktu s oběťmi, pro 
bezpečnostní síly, soudní orgány, policii a 
sociální služby, včetně informací o 
právech, pokud jde o pomoc v nouzi, 
lékařskou péči, povolení k pobytu, 
zaměstnanecká práva, přístup k soudům a 
právníkům, možnost, jak se domáhat 
zjednání nápravy, a o zvláštní práva 
dítěte; zdůrazňuje, že v přístupu ke 
službám nesmí existovat diskriminace;

Or. en



AM\1218038CS.docx 107/159 PE660.289v01-00

CS

Pozměňovací návrh 220
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá členské státy, aby obětem 
obchodování s lidmi zajistily poskytování 
genderově specifických služeb a podpory, 
které budou odpovídat jejich potřebám, a 
uznají i veškeré potřeby, které mohou být 
specifické z hlediska formy obchodování s 
lidmi, jemuž byli vystaveni; vyzývá členské 
státy, aby se zabývaly potřebami LGBTI 
osob, neboť jsou obchodováním s lidmi 
vysoce ohroženy kvůli kumulativnímu 
účinku různých druhů diskriminace na 
základě sexuální orientace a genderové 
identity;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. včasná identifikace je důležitá a 
měla by náležitě zohlednit zvláštnosti 
vysoce rizikových odvětví a skupin, jako 
jsou oběti z řad žen a dívek, a to 
prostřednictvím odpovídajících informací, 
školení a odborných znalostí dotčených 
úředníků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 222
Ernest Urtasun

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. poukazuje na efektivitu osvětových 
programů při vzdělávání spotřebitelů, aby 
si vybírali produkty od společností, které 
zajišťují, že jejich dodavatelský řetězec 
nevyužívá otroctví, konstatuje však, že to 
samo o sobě ke snížení poptávky po 
obchodování s lidmi nestačí; vyzývá 
členské státy, aby přijímaly proaktivnější 
preventivní opatření, jako jsou informační 
a osvětové kampaně, odborná školení, 
včetně školení konkrétně zaměřených na 
muže, cílené pracovní semináře pro osoby 
ve zranitelných situacích a vzdělávací 
aktivity ve školách, včetně propagace 
rovnosti, boje proti sexistickým 
stereotypům a násilí na základě pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. požaduje nový legislativní návrh, 
který bude konkrétně bojovat proti 
sexuálnímu vykořisťování, neboť to je 
významnou součástí obchodování s lidmi 
a má své vlastní zvláštnosti a je třeba jej 
řešit odděleně;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
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Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. připomíná, že nevládní organizace 
a jednotlivci zabývající se pomocí obětem 
obchodování s lidmi a jejich ochranou by 
neměli být odpovědnými za žádný trestný 
čin;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. poukazuje na efektivitu osvětových 
programů při vzdělávání spotřebitelů, aby 
si vybírali produkty od společností, které 
zajišťují, že jejich dodavatelský řetězec 
nevyužívá otroctví, konstatuje však, že to 
samo o sobě ke snížení poptávky po 
obchodování s lidmi nestačí; vyzývá 
členské státy, aby přijímaly proaktivnější 
preventivní opatření, jako jsou informační 
a osvětové kampaně, odborná školení, 
včetně školení konkrétně zaměřených na 
muže, cílené pracovní semináře pro osoby 
ve zranitelných situacích a vzdělávací 
aktivity ve školách, včetně propagace 
rovnosti, boje proti sexistickým 
stereotypům a násilí na základě pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze
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Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. zdůrazňuje, že je důležité, aby 
členské státy navíc zřídily mechanismy 
pomoci a podpory obětem; požaduje proto 
přístup zohledňující rovnost žen a mužů, 
pokud jde o minimální normy stanovené 
ve směrnici na podporu a ochranu obětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Obchodování s lidmi jako trestná činnost 
související s pohlavím a boj proti 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování

Obchodování s lidmi a boj proti 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování

Or. es

Pozměňovací návrh 228
Milan Uhrík

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Obchodování s lidmi jako trestná činnost 
související s pohlavím a boj proti 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování

Obchodování s lidmi jako trestná činnost a 
boj proti obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování

Or. sk
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Pozměňovací návrh 229
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že sexuální 
vykořisťování je od roku 2008 
nejrozšířenější formou obchodování s lidmi 
v EU, neboť s 60 % obětí je obchodováno 
za účelem sexuálního vykořisťování; bere 
na vědomí, že více než 90 % těchto obětí 
tvoří ženy a dívky a více než 70 % 
obchodníků s lidmi jsou muži;

12. zdůrazňuje, že sexuální 
vykořisťování je od roku 2008 
nejrozšířenější formou obchodování s lidmi 
v EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 230
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že sexuální 
vykořisťování je od roku 2008 
nejrozšířenější formou obchodování s lidmi 
v EU, neboť s 60 % obětí je obchodováno 
za účelem sexuálního vykořisťování; bere 
na vědomí, že více než 90 % těchto obětí 
tvoří ženy a dívky a více než 70 % 
obchodníků s lidmi jsou muži;

12. zdůrazňuje, že sexuální 
vykořisťování je od roku 2008 
nejrozšířenější formou obchodování s lidmi 
v EU, neboť s 60 % obětí je obchodováno 
za účelem sexuálního vykořisťování; bere 
na vědomí, že více než 90 % těchto obětí 
tvoří ženy a dívky a více než 70 % 
obchodníků s lidmi jsou muži; zdůrazňuje 
rovněž, že významná část pachatelů je jiné 
než evropské národnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 231
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Robert Biedroń, Alessandra Moretti, 
Lina Gálvez Muñoz
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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že sexuální 
vykořisťování je od roku 2008 
nejrozšířenější formou obchodování s lidmi 
v EU, neboť s 60 % obětí je obchodováno 
za účelem sexuálního vykořisťování; bere 
na vědomí, že více než 90 % těchto obětí 
tvoří ženy a dívky a více než 70 % 
obchodníků s lidmi jsou muži;

12. zdůrazňuje, že sexuální 
vykořisťování je od roku 2008 
nejrozšířenější formou obchodování s lidmi 
v EU, neboť s 60 % obětí je obchodováno 
za účelem sexuálního vykořisťování; bere 
na vědomí, že více než 90 % těchto obětí 
tvoří ženy a dívky a více než 70 % 
obchodníků s lidmi jsou muži, což odráží 
mocenské struktury v našich 
společnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že sexuální 
vykořisťování je od roku 2008 
nejrozšířenější formou obchodování s lidmi 
v EU, neboť s 60 % obětí je obchodováno 
za účelem sexuálního vykořisťování; bere 
na vědomí, že více než 90 % těchto obětí 
tvoří ženy a dívky a více než 70 % 
obchodníků s lidmi jsou muži;

12. zdůrazňuje, že sexuální 
vykořisťování je od roku 2008 
nejrozšířenější formou obchodování s lidmi 
v EU, neboť podle posledních dostupných 
údajů je s 60 % obětí obchodováno za 
účelem sexuálního vykořisťování; bere na 
vědomí, že více než 90 % těchto obětí tvoří 
ženy a dívky a více než 70 % obchodníků s 
lidmi jsou muži;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že sexuální 
vykořisťování je od roku 2008 
nejrozšířenější formou obchodování s lidmi 
v EU, neboť s 60 % obětí je obchodováno 
za účelem sexuálního vykořisťování; bere 
na vědomí, že více než 90 % těchto obětí 
tvoří ženy a dívky a více než 70 % 
obchodníků s lidmi jsou muži;

12. zdůrazňuje, že sexuální 
vykořisťování je od roku 2008 
nejrozšířenější formou obchodování s lidmi 
v EU, neboť data ukazují, že mezi s 60 až 
69 % obětí je obchodováno za účelem 
sexuálního vykořisťování; bere na vědomí, 
že více než 90 % těchto obětí tvoří ženy a 
dívky a více než 70 % obchodníků s lidmi 
jsou muži;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že sexuální 
vykořisťování je od roku 2008 
nejrozšířenější formou obchodování s lidmi 
v EU, neboť s 60 % obětí je obchodováno 
za účelem sexuálního vykořisťování; bere 
na vědomí, že více než 90 % těchto obětí 
tvoří ženy a dívky a více než 70 % 
obchodníků s lidmi jsou muži;

12. zdůrazňuje, že sexuální 
vykořisťování je od roku 2008 
nejrozšířenější formou obchodování s lidmi 
v EU, neboť s 60 až 69 % obětí je 
obchodováno za účelem sexuálního 
vykořisťování; bere na vědomí, že 90 až 
96 % těchto obětí tvoří ženy a dívky a více 
než 70 % obchodníků s lidmi jsou muži;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Ernest Urtasun

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že sexuální 
vykořisťování je od roku 2008 
nejrozšířenější formou obchodování s 
lidmi v EU, neboť s 60 % obětí je 

12. zdůrazňuje, že sexuální 
vykořisťování je od roku 2008 nejčastěji 
uváděnou formou obchodování s lidmi v 
EU, neboť s 60 % obětí je obchodováno za 
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obchodováno za účelem sexuálního 
vykořisťování; bere na vědomí, že více než 
90 % těchto obětí tvoří ženy a dívky a více 
než 70 % obchodníků s lidmi jsou muži;

účelem sexuálního vykořisťování; bere na 
vědomí, že více než 90 % těchto obětí tvoří 
ženy a dívky a více než 70 % obchodníků s 
lidmi jsou muži;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že sexuální 
vykořisťování je od roku 2008 
nejrozšířenější formou obchodování s 
lidmi v EU, neboť s 60 % obětí je 
obchodováno za účelem sexuálního 
vykořisťování; bere na vědomí, že více než 
90 % těchto obětí tvoří ženy a dívky a více 
než 70 % obchodníků s lidmi jsou muži;

12. zdůrazňuje, že sexuální 
vykořisťování je od roku 2008 nejčastěji 
uváděnou formou obchodování s lidmi v 
EU, neboť s 60 % obětí je obchodováno za 
účelem sexuálního vykořisťování; bere na 
vědomí, že více než 90 % těchto obětí tvoří 
ženy a dívky a více než 70 % obchodníků s 
lidmi jsou muži;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Ernest Urtasun

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. konstatuje, že navzdory nedávným 
zprávám zločineckých sítí, které obchodují 
s lidmi v celé EU za účelem pracovního 
vykořisťování, nucených sňatků a v 
některých případech prospívají 
podvodům, neexistují dostatečné údaje, 
právní předpisy a přístup k podpůrným 
službám pro oběti těchto forem 
vykořisťování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 238
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření k řešení 
problému násilí páchaného na ženách a 
nerovností mezi ženami a muži jakožto 
hlavních příčin obchodování s lidmi; 
doporučuje, aby Komise posílila a 
rozvíjela genderový rozměr při 
monitorování provádění právních 
předpisů EU namířených proti 
obchodování s lidmi;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 239
Milan Uhrík

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření k řešení 
problému násilí páchaného na ženách a 
nerovností mezi ženami a muži jakožto 
hlavních příčin obchodování s lidmi; 
doporučuje, aby Komise posílila a 
rozvíjela genderový rozměr při 
monitorování provádění právních 
předpisů EU namířených proti 
obchodování s lidmi;

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření k řešení 
problému násilí páchaného na ženách;

Or. sk

Pozměňovací návrh 240
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Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření k řešení 
problému násilí páchaného na ženách a 
nerovností mezi ženami a muži jakožto 
hlavních příčin obchodování s lidmi; 
doporučuje, aby Komise posílila a rozvíjela 
genderový rozměr při monitorování 
provádění právních předpisů EU 
namířených proti obchodování s lidmi;

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření k řešení 
problému násilí páchaného na ženách a 
nerovností mezi ženami a muži jakožto 
součást boje proti obchodování s lidmi, 
a to zvláště prostřednictvím vzdělávacích, 
informačních a osvětových kampaní, které 
budou doplněny o výměnu osvědčených 
postupů; doporučuje, aby Komise posílila 
a rozvíjela genderový rozměr při 
monitorování provádění právních předpisů 
EU namířených proti obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Jessica Stegrud

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření k řešení 
problému násilí páchaného na ženách a 
nerovností mezi ženami a muži jakožto 
hlavních příčin obchodování s lidmi; 
doporučuje, aby Komise posílila a 
rozvíjela genderový rozměr při 
monitorování provádění právních 
předpisů EU namířených proti 
obchodování s lidmi;

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření k řešení 
problému ekonomické nerovnosti a 
nedostatku ekonomických příležitostí 
jakožto hlavních příčin obchodování s 
lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Maria Walsh
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření k řešení 
problému násilí páchaného na ženách a 
nerovností mezi ženami a muži jakožto 
hlavních příčin obchodování s lidmi; 
doporučuje, aby Komise posílila a rozvíjela 
genderový rozměr při monitorování 
provádění právních předpisů EU 
namířených proti obchodování s lidmi;

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření k řešení 
problému násilí páchaného na ženách a 
nerovností mezi ženami a muži jakožto 
hlavních příčin obchodování s lidmi, neboť 
obchodování se ženami a dívkami je i 
nadále strukturální formou násilí na 
základě pohlaví; doporučuje, aby Komise 
posílila a rozvíjela genderový rozměr při 
monitorování provádění právních předpisů 
EU namířených proti obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření k řešení 
problému násilí páchaného na ženách a 
nerovností mezi ženami a muži jakožto 
hlavních příčin obchodování s lidmi; 
doporučuje, aby Komise posílila a rozvíjela 
genderový rozměr při monitorování 
provádění právních předpisů EU 
namířených proti obchodování s lidmi;

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření k řešení 
problému násilí páchaného na ženách a 
nerovností mezi ženami a muži jakožto 
hlavních příčin obchodování s lidmi, 
včetně společenské přijatelnosti 
sexuálního vykořisťování; doporučuje, 
aby Komise posílila a rozvíjela genderový 
rozměr při monitorování provádění 
právních předpisů EU namířených proti 
obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Ernest Urtasun
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření k řešení 
problému násilí páchaného na ženách a 
nerovností mezi ženami a muži jakožto 
hlavních příčin obchodování s lidmi; 
doporučuje, aby Komise posílila a rozvíjela 
genderový rozměr při monitorování 
provádění právních předpisů EU 
namířených proti obchodování s lidmi;

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření k řešení 
problému násilí na základě pohlaví včetně 
násilí páchaného na ženách a nerovností 
mezi ženami a muži jakož i dalších 
hlavních příčin obchodování s lidmi; 
doporučuje, aby Komise posílila a rozvíjela 
genderový rozměr při monitorování 
provádění právních předpisů EU 
namířených proti obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Robert Biedroń, Alessandra Moretti, 
Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření k řešení 
problému násilí páchaného na ženách a 
nerovností mezi ženami a muži jakožto 
hlavních příčin obchodování s lidmi; 
doporučuje, aby Komise posílila a rozvíjela 
genderový rozměr při monitorování 
provádění právních předpisů EU 
namířených proti obchodování s lidmi;

13. naléhavě proto vyzývá členské 
státy, aby přijaly konkrétní opatření k 
řešení problému násilí páchaného na 
ženách, strukturálních nerovností mezi 
ženami a muži a genderových stereotypů 
jakožto hlavních příčin obchodování s 
lidmi; doporučuje, aby Komise posílila a 
rozvíjela genderový rozměr při 
monitorování provádění právních předpisů 
EU namířených proti obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
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Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření k řešení 
problému násilí páchaného na ženách a 
nerovností mezi ženami a muži jakožto 
hlavních příčin obchodování s lidmi; 
doporučuje, aby Komise posílila a rozvíjela 
genderový rozměr při monitorování 
provádění právních předpisů EU 
namířených proti obchodování s lidmi;

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření k bedlivějšímu 
monitorování případů a k řešení problému 
násilí páchaného na ženách a nerovností 
mezi ženami a muži jakožto hlavních 
příčin obchodování s lidmi; doporučuje, 
aby Komise posílila a rozvíjela genderový 
rozměr při monitorování provádění 
právních předpisů EU namířených proti 
obchodování s lidmi;

Or. ro

Pozměňovací návrh 247
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření k řešení 
problému násilí páchaného na ženách a 
nerovností mezi ženami a muži jakožto 
hlavních příčin obchodování s lidmi; 
doporučuje, aby Komise posílila a rozvíjela 
genderový rozměr při monitorování 
provádění právních předpisů EU 
namířených proti obchodování s lidmi;

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření k řešení 
problému násilí na základě pohlaví a 
násilí páchaného na ženách a také 
nerovností mezi ženami a muži jakožto 
hlavních příčin obchodování s lidmi; 
doporučuje, aby Komise posílila a rozvíjela 
genderový rozměr při monitorování 
provádění právních předpisů EU 
namířených proti obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření k řešení 
problému násilí páchaného na ženách a 
nerovností mezi ženami a muži jakožto 
hlavních příčin obchodování s lidmi; 
doporučuje, aby Komise posílila a 
rozvíjela genderový rozměr při 
monitorování provádění právních 
předpisů EU namířených proti 
obchodování s lidmi;

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření k řešení 
problému násilí páchaného na ženách a 
nerovností mezi ženami a muži jakožto 
hlavních příčin obchodování s lidmi; 
vyzývá členské státy, aby uznaly nákup 
sexuálních služeb za formu násilí 
páchaného na ženách a kriminalizovaly 
nákup sexuálních služeb v souladu se 
švédským modelem rovnosti zavedeným v 
roce 1999;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření k řešení 
problému násilí páchaného na ženách a 
nerovností mezi ženami a muži jakožto 
hlavních příčin obchodování s lidmi; 
doporučuje, aby Komise posílila a rozvíjela 
genderový rozměr při monitorování 
provádění právních předpisů EU 
namířených proti obchodování s lidmi;

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření k řešení 
problému násilí páchaného na ženách 
a nezletilých osobách a nerovností mezi 
ženami a muži jakožto hlavních příčin 
obchodování s lidmi; doporučuje, aby 
Komise posílila a rozvíjela genderový 
rozměr při monitorování provádění 
právních předpisů EU namířených proti 
obchodování s lidmi;

Or. ro

Pozměňovací návrh 250
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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13a. vyzývá Komisi, aby předložila nový 
legislativní návrh týkající se prevence a 
stíhání sexuálního vykořisťování podle čl. 
83 odst. 1 SFEU s cílem komplexně se 
zaměřit na poptávku po všech formách 
sexuálního vykořisťování, a pomohla tak 
ukončit obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že poptávka motivuje k 
obchodování s lidmi, a proto by měla být 
klíčovým cílem úsilí v oblasti prevence a 
trestního stíhání;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. doporučuje, aby Komise a členské 
státy posílily a rozvíjely rozměr rovnosti 
žen a mužů při monitorování provádění 
právních předpisů EU namířených proti 
obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
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Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá Komisi, aby ve spolupráci s 
členskými státy prozkoumala, jak poptávka 
po sexuálních službách motivuje 
obchodování s lidmi, neboť obchodníci s 
lidmi obvykle své oběti přesouvají do zemí, 
kde je prostituce regulována a legálně 
praktikována, což obchodníkům značně 
usnadňuje využívání právního prostředí k 
vykořisťování obětí17; připomíná, že v 
některých členských státech EU, kde je 
prostituce legální, podezřelí vykořisťovali 
vedle dospělých obětí i děti18 ;

14. žádá Komisi, aby ve spolupráci s 
členskými státy prozkoumala, jak poptávka 
po sexuálních službách motivuje 
obchodování s lidmi;

_________________
17 Europol, situační zpráva „Obchodování s 
lidmi v EU“, 18. února 2016.
18 Europol, situační zpráva „Zločinecké sítě 
zapojené do obchodování s nezletilými 
oběťmi a do jejich vykořisťování v EU“, 
18. října 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá Komisi, aby ve spolupráci s 
členskými státy prozkoumala, jak poptávka 
po sexuálních službách motivuje 
obchodování s lidmi, neboť obchodníci s 
lidmi obvykle své oběti přesouvají do 
zemí, kde je prostituce regulována a 
legálně praktikována, což obchodníkům 
značně usnadňuje využívání právního 
prostředí k vykořisťování obětí17; 

14. žádá Komisi, aby ve spolupráci s 
členskými státy prozkoumala, jak poptávka 
po sexuálních službách motivuje 
obchodování s lidmi, neboť obchodníci s 
lidmi obvykle své oběti přesouvají do 
zemí, kde je prostituce regulována a 
legálně praktikována, což obchodníkům 
značně usnadňuje využívání právního 
prostředí k vykořisťování obětí17; 
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připomíná, že v některých členských 
státech EU, kde je prostituce legální, 
podezřelí vykořisťovali vedle dospělých 
obětí i děti18;

zdůrazňuje, že využívání legálního 
podnikání k pokrytí vykořisťujících 
činností je pro obchodníky s lidmi 
poměrně obvyklé; připomíná, že v 
některých členských státech EU, kde je 
prostituce legální, podezřelí vykořisťovali 
vedle dospělých obětí i děti18;

_________________ _________________
17 Europol, situační zpráva „Obchodování s 
lidmi v EU“, 18. února 2016.

17 Europol, situační zpráva „Obchodování s 
lidmi v EU“, 18. února 2016.

18 Europol, situační zpráva „Zločinecké sítě 
zapojené do obchodování s nezletilými 
oběťmi a do jejich vykořisťování v EU“, 
18. října 2018.

18 Europol, situační zpráva „Zločinecké sítě 
zapojené do obchodování s nezletilými 
oběťmi a do jejich vykořisťování v EU“, 
18. října 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá Komisi, aby ve spolupráci s 
členskými státy prozkoumala, jak 
poptávka po sexuálních službách motivuje 
obchodování s lidmi, neboť obchodníci s 
lidmi obvykle své oběti přesouvají do 
zemí, kde je prostituce regulována a 
legálně praktikována, což obchodníkům 
značně usnadňuje využívání právního 
prostředí k vykořisťování obětí17; 
připomíná, že v některých členských 
státech EU, kde je prostituce legální, 
podezřelí vykořisťovali vedle dospělých 
obětí i děti18;

14. zdůrazňuje, že poptávka po 
sexuálních službách motivuje obchodování 
s lidmi, neboť obchodníci s lidmi obvykle 
své oběti přesouvají do zemí, kde je 
prostituce regulována a legálně 
praktikována, což obchodníkům značně 
usnadňuje využívání právního prostředí k 
vykořisťování obětí17; připomíná, že v 
některých členských státech EU, kde je 
prostituce legální, podezřelí vykořisťovali 
vedle dospělých obětí i děti18;

_________________ _________________
17 Europol, situační zpráva „Obchodování s 
lidmi v EU“, 18. února 2016.

17 Europol, situační zpráva „Obchodování s 
lidmi v EU“, 18. února 2016.

18 Europol, situační zpráva „Zločinecké sítě 
zapojené do obchodování s nezletilými 
oběťmi a do jejich vykořisťování v EU“, 

18 Europol, situační zpráva „Zločinecké sítě 
zapojené do obchodování s nezletilými 
oběťmi a do jejich vykořisťování v EU“, 
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18. října 2018. 18. října 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá Komisi, aby ve spolupráci s 
členskými státy prozkoumala, jak poptávka 
po sexuálních službách motivuje 
obchodování s lidmi, neboť obchodníci s 
lidmi obvykle své oběti přesouvají do 
zemí, kde je prostituce regulována a 
legálně praktikována, což obchodníkům 
značně usnadňuje využívání právního 
prostředí k vykořisťování obětí17; 
připomíná, že v některých členských 
státech EU, kde je prostituce legální, 
podezřelí vykořisťovali vedle dospělých 
obětí i děti18;

14. žádá Komisi, aby ve spolupráci s 
členskými státy prozkoumala, jak poptávka 
po sexuálních službách a levné pracovní 
síle motivuje obchodování s lidmi, neboť 
obchodníci s lidmi obvykle své oběti 
přesouvají do zemí, kde je prostituce 
regulována a legálně praktikována, což 
obchodníkům značně usnadňuje využívání 
právního prostředí k vykořisťování obětí17; 
připomíná, že v některých členských 
státech EU, kde je prostituce legální, 
podezřelí vykořisťovali vedle dospělých 
obětí i děti18;

_________________ _________________
17 Europol, situační zpráva „Obchodování s 
lidmi v EU“, 18. února 2016.

17 Europol, situační zpráva „Obchodování s 
lidmi v EU“, 18. února 2016.

18 Europol, situační zpráva „Zločinecké sítě 
zapojené do obchodování s nezletilými 
oběťmi a do jejich vykořisťování v EU“, 
18. října 2018.

18 Europol, situační zpráva „Zločinecké sítě 
zapojené do obchodování s nezletilými 
oběťmi a do jejich vykořisťování v EU“, 
18. října 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Ernest Urtasun

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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14a. zdůrazňuje, že obchodování s lidmi 
je poháněno vysokými zisky obchodníků s 
lidmi a poptávkou, která podporuje 
všechny formy vykořisťování; připomíná, 
že členské státy mají zákonnou povinnost 
odrazovat od vykořisťování a snižovat 
poptávku, která podporuje všechny formy 
vykořisťování;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že obchodování s lidmi 
je poháněno vysokými zisky obchodníků s 
lidmi a poptávkou, která podporuje 
všechny formy vykořisťování; připomíná, 
že členské státy mají zákonnou povinnost 
odrazovat od vykořisťování a snižovat 
poptávku, která podporuje všechny formy 
vykořisťování;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby se přednostně 
zaměřila na prevenci trestné činnosti 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování, a to i přijetím opatření a 
programů zaměřených na odrazování a 
snižování poptávky, a vyzývá členské 
státy, aby zahrnuly využívání služeb obětí 

15. vyzývá Komisi, aby se přednostně 
zaměřila na prevenci trestné činnosti 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování, a to prostřednictvím 
informačních a osvětových kampaní, a 
vyzývá členské státy, aby zahrnuly 
využívání služeb obětí obchodování s lidmi 
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obchodování s lidmi do svých 
vnitrostátních právních systémů jako 
trestný čin, jak doporučuje článek 8 
směrnice o boji proti obchodování s lidmi a 
jak Komise opětovně zdůraznila v roce 
201819;

do svých vnitrostátních právních systémů 
jako trestný čin, jak doporučuje článek 8 
směrnice o boji proti obchodování s lidmi a 
jak Komise opětovně zdůraznila v roce 
201819; apeluje na členské státy, aby úzce 
spolupracovaly s organizacemi občanské 
společnosti v terénu, které pracují s 
osobami, které se staly obětí obchodování 
s lidmi;

_________________ _________________
19 Druhá zpráva o pokroku při provádění 
směrnice, COM(2018)0777, s. 6.

19 Druhá zpráva o pokroku při provádění 
směrnice, COM(2018)0777, s. 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby se přednostně 
zaměřila na prevenci trestné činnosti 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování, a to i přijetím opatření a 
programů zaměřených na odrazování a 
snižování poptávky, a vyzývá členské 
státy, aby zahrnuly využívání služeb obětí 
obchodování s lidmi do svých 
vnitrostátních právních systémů jako 
trestný čin, jak doporučuje článek 8 
směrnice o boji proti obchodování s lidmi 
a jak Komise opětovně zdůraznila v roce 
201819;

15. vyzývá Komisi, aby se přednostně 
zaměřila na prevenci trestné činnosti 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování, a to i přijetím opatření a 
programů zaměřených na odrazování a 
snižování poptávky, a vyzývá členské 
státy, aby zahrnuly využívání služeb obětí 
obchodování s lidmi do svých 
vnitrostátních právních systémů jako 
trestný čin;

_________________
19 Druhá zpráva o pokroku při provádění 
směrnice, COM(2018)0777, s. 6.

Or. es

Pozměňovací návrh 261
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Dragoş Tudorache

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby se přednostně 
zaměřila na prevenci trestné činnosti 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování, a to i přijetím opatření a 
programů zaměřených na odrazování a 
snižování poptávky, a vyzývá členské 
státy, aby zahrnuly využívání služeb obětí 
obchodování s lidmi do svých 
vnitrostátních právních systémů jako 
trestný čin, jak doporučuje článek 8 
směrnice o boji proti obchodování s lidmi a 
jak Komise opětovně zdůraznila v roce 
201819;

15. vyzývá Komisi, aby se přednostně 
zaměřila na prevenci trestné činnosti 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování, a to i přijetím opatření a 
programů zaměřených na odrazování a 
snižování poptávky, a vyzývá členské 
státy, aby zahrnuly využívání služeb obětí 
obchodování s lidmi do svých 
vnitrostátních právních systémů jako 
trestný čin, jak doporučuje článek 8 
směrnice o boji proti obchodování s lidmi a 
jak Komise opětovně zdůraznila v roce 
201819, a aby stanovily přiměřené sankce;

_________________ _________________
19 Druhá zpráva o pokroku při provádění 
směrnice, COM(2018)0777, s. 6.

19 Druhá zpráva o pokroku při provádění 
směrnice, COM(2018)0777, s. 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby se přednostně 
zaměřila na prevenci trestné činnosti 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování, a to i přijetím opatření a 
programů zaměřených na odrazování a 
snižování poptávky, a vyzývá členské 
státy, aby zahrnuly využívání služeb obětí 
obchodování s lidmi do svých 
vnitrostátních právních systémů jako 
trestný čin, jak doporučuje článek 8 
směrnice o boji proti obchodování s lidmi a 
jak Komise opětovně zdůraznila v roce 

15. vyzývá Komisi, aby se přednostně 
zaměřila na prevenci trestné činnosti 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování, a to i přijetím opatření a 
programů zaměřených na odrazování a 
snižování poptávky, a vyzývá členské 
státy, aby zahrnuly využívání služeb obětí 
obchodování s lidmi a poptávku po těchto 
službách do svých vnitrostátních právních 
systémů jako trestný čin, jak doporučuje 
článek 8 směrnice o boji proti obchodování 
s lidmi a jak Komise opětovně zdůraznila v 
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201819; roce 201819;

_________________ _________________
19 Druhá zpráva o pokroku při provádění 
směrnice, COM(2018)0777, s. 6.

19 Druhá zpráva o pokroku při provádění 
směrnice, COM(2018)0777, s. 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby se přednostně 
zaměřila na prevenci trestné činnosti 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování, a to i přijetím opatření a 
programů zaměřených na odrazování a 
snižování poptávky, a vyzývá členské státy, 
aby zahrnuly využívání služeb obětí 
obchodování s lidmi do svých 
vnitrostátních právních systémů jako 
trestný čin, jak doporučuje článek 8 
směrnice o boji proti obchodování s lidmi a 
jak Komise opětovně zdůraznila v roce 
201819;

15. vyzývá Komisi, aby se přednostně 
zaměřila na prevenci trestné činnosti 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování, a to i přijetím opatření a 
programů zaměřených na odrazování a 
snižování kuplířství, a vyzývá členské 
státy, aby zahrnuly využívání služeb obětí 
obchodování s lidmi do svých 
vnitrostátních právních systémů jako 
trestný čin, jak doporučuje článek 8 
směrnice o boji proti obchodování s lidmi a 
jak Komise opětovně zdůraznila v roce 
201819;

_________________ _________________
19 Druhá zpráva o pokroku při provádění 
směrnice, COM(2018)0777, s. 6.

19 Druhá zpráva o pokroku při provádění 
směrnice, COM(2018)0777, s. 6.

Or. fr

Pozměňovací návrh 264
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby se přednostně 15. vyzývá Komisi, aby se přednostně 
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zaměřila na prevenci trestné činnosti 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování, a to i přijetím opatření a 
programů zaměřených na odrazování a 
snižování poptávky, a vyzývá členské 
státy, aby zahrnuly využívání služeb obětí 
obchodování s lidmi do svých 
vnitrostátních právních systémů jako 
trestný čin, jak doporučuje článek 8 
směrnice o boji proti obchodování s lidmi a 
jak Komise opětovně zdůraznila v roce 
201819;

zaměřila na prevenci trestné činnosti 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování, a to i přijetím opatření a 
programů zaměřených na odrazování a 
snižování poptávky, a vyzývá členské 
státy, aby zahrnuly využívání služeb obětí 
obchodování s lidmi do svých 
vnitrostátních právních systémů jako 
trestný čin, jak doporučuje článek 18 
směrnice o boji proti obchodování s lidmi a 
jak Komise opětovně zdůraznila v roce 
201819;

_________________ _________________
19 Druhá zpráva o pokroku při provádění 
směrnice, COM(2018)0777, s. 6.

19 Druhá zpráva o pokroku při provádění 
směrnice, COM(2018)0777, s. 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby se přednostně 
zaměřila na prevenci trestné činnosti 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování, a to i přijetím opatření a 
programů zaměřených na odrazování a 
snižování poptávky, a vyzývá členské 
státy, aby zahrnuly využívání služeb obětí 
obchodování s lidmi do svých 
vnitrostátních právních systémů jako 
trestný čin, jak doporučuje článek 8 
směrnice o boji proti obchodování s lidmi a 
jak Komise opětovně zdůraznila v roce 
201819;

15. vyzývá Komisi, aby se přednostně 
zaměřila na prevenci trestné činnosti 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování, a to i přijetím opatření a 
programů zaměřených na odrazování a 
snižování poptávky, a vyzývá členské 
státy, aby zahrnuly využívání služeb obětí 
obchodování s lidmi do svých 
vnitrostátních právních systémů jako 
trestný čin, jak doporučuje článek 18 
směrnice o boji proti obchodování s lidmi a 
jak Komise opětovně zdůraznila v roce 
2018;

_________________ _________________
19 Druhá zpráva o pokroku při provádění 
směrnice, COM(2018)0777, s. 6.

19 Druhá zpráva o pokroku při provádění 
směrnice, COM(2018)0777, s. 6.

Or. en
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Pozměňovací návrh 266
Ernest Urtasun

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby zavedla přístup 
založený na lidských právech s cílem 
předcházet obchodování s lidmi a 
zaměřila se při tom na práva oběti; 
doporučuje, aby Komise a členské státy 
spolupracovaly s občanskou společností 
na poskytování nezbytných služeb a 
pomoci obětem obchodování s lidmi bez 
odsuzování a stigmatizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby zavedla nový 
legislativní postup pro předcházení 
sexuálnímu vykořisťování a jeho stíhání s 
cílem splnit povinnosti vyplývající z čl. 83 
odst. 1 SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
se zaměřily na opakující se a vznikající 
vzorce obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování, jako je nárůst 
případů vykořisťování dětí a používání 
metody „lover boy“ jako nejčastějšího 
způsobu náboru obětí za použití on-line 
technologií;

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
se zaměřily na opakující se a vznikající 
vzorce obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování, jako je nárůst 
případů vykořisťování dětí a používání 
metody „lover boy“ jako nejčastějšího 
způsobu náboru obětí za použití on-line 
technologií; konstatuje, že zvýšené 
využívání technologií zločineckými sítěmi, 
které se zabývají obchodováním s lidmi, 
výrazně změnilo jejich tradiční způsob 
fungování, zejména v některých fázích 
obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Caterina Chinnici

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
se zaměřily na opakující se a vznikající 
vzorce obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování, jako je nárůst 
případů vykořisťování dětí a používání 
metody „lover boy“ jako nejčastějšího 
způsobu náboru obětí za použití on-line 
technologií;

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
se zaměřily na opakující se a vznikající 
vzorce obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování, jako je nárůst 
případů vykořisťování dětí a používání 
metody „lover boy“ jako nejčastějšího 
způsobu náboru obětí za použití on-line 
technologií; konstatuje, že zvýšené 
používání technologií ze strany 
zločineckých skupin odpovědných za 
obchodování s lidmi významně změnilo 
jejich tradiční způsob fungování;

Or. it

Pozměňovací návrh 270
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
se zaměřily na opakující se a vznikající 
vzorce obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování, jako je nárůst 
případů vykořisťování dětí a používání 
metody „lover boy“ jako nejčastějšího 
způsobu náboru obětí za použití on-line 
technologií;

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
se zaměřily na opakující se a vznikající 
vzorce obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování, jako je nárůst 
případů vykořisťování dětí a používání 
mimo jiné například metody „lover boy“ 
jako nejčastějšího způsobu náboru obětí za 
použití on-line technologií, a to 
prostřednictvím rozvoje dovedností v 
oblasti bezpečnosti na internetu a 
kybernetické gramotnosti a boje s touto 
problematikou ve spolupráci s příslušnými 
aktéry a soukromým sektorem;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
se zaměřily na opakující se a vznikající 
vzorce obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování, jako je nárůst 
případů vykořisťování dětí a používání 
metody „lover boy“ jako nejčastějšího 
způsobu náboru obětí za použití on-line 
technologií;

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
se zaměřily na opakující se a vznikající 
vzorce obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování, jako je nárůst 
případů vykořisťování dětí a používání 
metody „lover boy“ jako nejčastějšího 
způsobu náboru obětí za použití on-line 
technologií; konstatuje, že zvýšené 
využívání on-line technologií 
zločineckými sítěmi, které se zabývají 
obchodováním s lidmi, výrazně změnilo 
jejich tradiční způsob práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Robert Biedroń, Alessandra Moretti, 
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Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
se zaměřily na opakující se a vznikající 
vzorce obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování, jako je nárůst 
případů vykořisťování dětí a používání 
metody „lover boy“ jako nejčastějšího 
způsobu náboru obětí za použití on-line 
technologií;

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
se zaměřily na opakující se a vznikající 
vzorce obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování, jako je nárůst 
případů vykořisťování dětí a žen a 
používání metody „lover boy“ jako 
nejčastějšího způsobu přilákání a 
podmanění obětí za použití on-line 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
se zaměřily na opakující se a vznikající 
vzorce obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování, jako je nárůst 
případů vykořisťování dětí a používání 
metody „lover boy“ jako nejčastějšího 
způsobu náboru obětí za použití on-line 
technologií;

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
se zaměřily na opakující se a vznikající 
vzorce všech forem obchodování s lidmi a 
to i za účelem sexuálního vykořisťování, 
jako je nárůst případů vykořisťování dětí a 
používání metody „lover boy“ a dalších 
častých způsobů náboru obětí za použití 
on-line technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Ernest Urtasun

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
se zaměřily na opakující se a vznikající 
vzorce obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování, jako je nárůst 
případů vykořisťování dětí a používání 
metody „lover boy“ jako nejčastějšího 
způsobu náboru obětí za použití on-line 
technologií;

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
se zaměřily na opakující se a vznikající 
vzorce všech forem obchodování s lidmi a 
to i za účelem sexuálního vykořisťování, 
jako je nárůst případů vykořisťování dětí a 
používání metody „lover boy“ a dalších 
častých způsobů náboru obětí za použití 
on-line technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
se zaměřily na opakující se a vznikající 
vzorce obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování, jako je nárůst 
případů vykořisťování dětí a používání 
metody „lover boy“ jako nejčastějšího 
způsobu náboru obětí za použití on-line 
technologií;

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
se zaměřily na opakující se a vznikající 
vzorce obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování, jako je nárůst 
případů vykořisťování dětí a na nejčastější 
způsoby náboru obětí za použití on-line 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. je znepokojen utvářením 
pedofilních sítí nebo sítí pro obchodování 
se ženami v podobě komunitních gangů, 
jako tomu bylo v případě hromadného 
znásilnění v Telfordu, Rotherhamu nebo 
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v Oulu; vybízí Komisi a členské státy, aby 
tyto sítě rozbíjely a ze svého území 
vyhošťovaly zahraniční pachatele po 
odpykání trestu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 277
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
spolupracovaly s vlastníky internetových 
stránek a firmami v oblasti informačních 
technologií na vytvoření mechanismů pro 
sledování a blokování pornografických 
stránek nebo stránek s pornografickým 
obsahem a jejich vlastníků, jakož i 
uživatelů, kteří se zaměřují na nezletilé 
osoby;

Or. ro

Pozměňovací návrh 278
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly specializované služby 
poskytované útočišti pro ženy a dalšími 
organizacemi, které mají cílené odborné 
znalosti o práci se ženami v oblasti 
prostituce a oběťmi obchodování s lidmi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 279
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prováděly pravidelné osvětové a 
vzdělávací kampaně pro mladé lidi o 
bezpečném využívání on-line technologií a 
o tom, jak odhalit metody používané k 
náboru obětí pohlavního vykořisťování 
on-line;

Or. ro

Pozměňovací návrh 280
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Robert Biedroń, Alessandra Moretti, 
Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje význam genderově 
citlivých vzdělávacích programů pro 
úředníky starající se o oběti, aby se 
zlepšila včasná identifikace obětí 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování, a vybízí členské státy, aby 
přijaly opatření na podporu obětí, jako jsou 
programy zaměřené na vymanění se z 
vykořisťování, sociální a profesní 
znovuzačlenění nebo služby v oblasti 
sexuálního zdraví;

17. zdůrazňuje význam genderově 
citlivých vzdělávacích programů pro 
všechny úředníky, kteří se zabývají 
případy a vyšetřováním obchodování s 
lidmi a potenciálními oběťmi aby se 
zlepšila včasná identifikace obětí 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování, a vybízí členské státy, aby 
přijaly opatření na podporu obětí, jako jsou 
programy zaměřené na vymanění se z 
vykořisťování, opatření psychologické 
podpory, důstojné příležitosti pro sociální 
a profesní znovuzačlenění nebo přístup ke 
službám v oblasti sexuálního a 
reprodukčního zdraví a související práva; 
v tomto ohledu zdůrazňuje význam 
osvětových programů pro širokou 
veřejnost s cílem identifikovat a chránit 
potenciální oběti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 281
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje význam genderově 
citlivých vzdělávacích programů pro 
úředníky starající se o oběti, aby se 
zlepšila včasná identifikace obětí 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování, a vybízí členské státy, aby 
přijaly opatření na podporu obětí, jako jsou 
programy zaměřené na vymanění se z 
vykořisťování, sociální a profesní 
znovuzačlenění nebo služby v oblasti 
sexuálního zdraví;

17. zdůrazňuje význam genderově 
citlivých vzdělávacích programů pro 
všechny úředníky, kteří se zabývají 
případy a vyšetřováním obchodování 
s lidmi a potenciálními oběťmi, aby se 
zlepšila včasná identifikace osob, které 
mohou být oběťmi obchodování s lidmi za 
účelem sexuálního vykořisťování, a vybízí 
členské státy, aby přijaly opatření na 
podporu obětí, jako jsou programy 
zaměřené na vymanění se z vykořisťování, 
udržitelné příležitosti pro sociální a 
profesní znovuzačlenění a komplexní 
služby v oblasti sexuálního zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje význam genderově 
citlivých vzdělávacích programů pro 
úředníky starající se o oběti, aby se zlepšila 
včasná identifikace obětí obchodování s 
lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, 
a vybízí členské státy, aby přijaly opatření 
na podporu obětí, jako jsou programy 
zaměřené na vymanění se z vykořisťování, 
sociální a profesní znovuzačlenění nebo 
služby v oblasti sexuálního zdraví;

17. zdůrazňuje význam genderově 
citlivých vzdělávacích programů pro 
úředníky starající se o oběti, aby se zlepšila 
včasná identifikace obětí obchodování s 
lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, 
a vybízí členské státy, aby přijaly opatření 
na podporu obětí, jako jsou programy 
zaměřené na vymanění se z vykořisťování, 
sociální a profesní znovuzačlenění nebo 
služby v oblasti sexuálního zdraví, se 
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zapojením občanské společnosti, 
sociálních partnerů a soukromého 
sektoru do řešení genderově specifických 
ublížení;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje význam genderově 
citlivých vzdělávacích programů pro 
úředníky starající se o oběti, aby se 
zlepšila včasná identifikace obětí 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování, a vybízí členské státy, aby 
přijaly opatření na podporu obětí, jako jsou 
programy zaměřené na vymanění se z 
vykořisťování, sociální a profesní 
znovuzačlenění nebo služby v oblasti 
sexuálního zdraví;

17. zdůrazňuje význam včasné 
identifikace obětí obchodování s lidmi za 
účelem sexuálního vykořisťování, a vybízí 
členské státy, aby přijaly opatření na 
podporu obětí, jako jsou programy 
zaměřené na vymanění se z vykořisťování, 
sociální a profesní znovuzačlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje význam genderově 
citlivých vzdělávacích programů pro 
úředníky starající se o oběti, aby se zlepšila 
včasná identifikace obětí obchodování s 
lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, 
a vybízí členské státy, aby přijaly opatření 
na podporu obětí, jako jsou programy 
zaměřené na vymanění se z vykořisťování, 

17. zdůrazňuje význam genderově 
citlivých vzdělávacích programů pro 
úředníky starající se o oběti, aby se zlepšila 
včasná identifikace obětí obchodování s 
lidmi za účelem nucených prací nebo 
služeb včetně sexuálního vykořisťování, a 
vybízí členské státy, aby přijaly opatření na 
podporu obětí, jako jsou programy 
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sociální a profesní znovuzačlenění nebo 
služby v oblasti sexuálního zdraví;

zaměřené na vymanění se z vykořisťování, 
sociální a profesní znovuzačlenění nebo 
služby v oblasti sexuálního zdraví, 
vzdělávání a přístupu ke spravedlnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Ernest Urtasun

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje význam genderově 
citlivých vzdělávacích programů pro 
úředníky starající se o oběti, aby se zlepšila 
včasná identifikace obětí obchodování s 
lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, 
a vybízí členské státy, aby přijaly opatření 
na podporu obětí, jako jsou programy 
zaměřené na vymanění se z vykořisťování, 
sociální a profesní znovuzačlenění nebo 
služby v oblasti sexuálního zdraví;

17. zdůrazňuje význam genderově 
citlivých vzdělávacích programů pro 
úředníky starající se o oběti, aby se zlepšila 
včasná identifikace obětí obchodování s 
lidmi za účelem nucených prací 
a sexuálního vykořisťování, a vybízí 
členské státy, aby přijaly opatření na 
podporu obětí, jako jsou programy 
zaměřené na vymanění se z vykořisťování, 
sociální a profesní znovuzačlenění, 
vzdělávání nebo služby v oblasti 
sexuálního zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje význam genderově 
citlivých vzdělávacích programů pro 
úředníky starající se o oběti, aby se zlepšila 
včasná identifikace obětí obchodování s 
lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, 
a vybízí členské státy, aby přijaly opatření 
na podporu obětí, jako jsou programy 

17. zdůrazňuje význam genderově 
citlivých vzdělávacích programů pro 
úředníky starající se o oběti, aby se zlepšila 
včasná identifikace obětí obchodování s 
lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, 
a vybízí členské státy, aby přijaly opatření 
na podporu obětí, jako jsou programy 
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zaměřené na vymanění se z vykořisťování, 
sociální a profesní znovuzačlenění nebo 
služby v oblasti sexuálního zdraví;

zaměřené na vymanění se z vykořisťování, 
sociální a profesní znovuzačlenění 
a komplexní služby v oblasti sexuálního 
zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje význam genderově 
citlivých vzdělávacích programů pro 
úředníky starající se o oběti, aby se zlepšila 
včasná identifikace obětí obchodování s 
lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, 
a vybízí členské státy, aby přijaly opatření 
na podporu obětí, jako jsou programy 
zaměřené na vymanění se z vykořisťování, 
sociální a profesní znovuzačlenění nebo 
služby v oblasti sexuálního zdraví;

17. zdůrazňuje význam vzdělávacích 
programů o citlivém přístupu k 
genderovým otázkám a dětem pro 
úředníky starající se o oběti, aby se zlepšila 
včasná identifikace obětí obchodování s 
lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, 
a vybízí členské státy, aby přijaly opatření 
na podporu obětí, jako jsou programy 
zaměřené na vymanění se z vykořisťování, 
sociální a profesní znovuzačlenění nebo 
služby v oblasti sexuálního zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Milan Uhrík

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje význam genderově 
citlivých vzdělávacích programů pro 
úředníky starající se o oběti, aby se zlepšila 
včasná identifikace obětí obchodování s 
lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, 
a vybízí členské státy, aby přijaly opatření 
na podporu obětí, jako jsou programy 
zaměřené na vymanění se z vykořisťování, 

17. zdůrazňuje význam vzdělávacích 
programů pro úředníky starající se o oběti, 
aby se zlepšila včasná identifikace obětí 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování, a vybízí členské státy, aby 
přijaly opatření na podporu obětí, jako jsou 
programy zaměřené na vymanění se z 
vykořisťování, sociální a profesní 
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sociální a profesní znovuzačlenění nebo 
služby v oblasti sexuálního zdraví;

znovuzačlenění nebo služby v oblasti 
sexuálního zdraví;

Or. sk

Pozměňovací návrh 289
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje význam genderově 
citlivých vzdělávacích programů pro 
úředníky starající se o oběti, aby se zlepšila 
včasná identifikace obětí obchodování s 
lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, 
a vybízí členské státy, aby přijaly opatření 
na podporu obětí, jako jsou programy 
zaměřené na vymanění se z vykořisťování, 
sociální a profesní znovuzačlenění nebo 
služby v oblasti sexuálního zdraví;

17. zdůrazňuje význam vzdělávacích 
programů pro úředníky starající se o oběti, 
aby se zlepšila včasná identifikace obětí 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování, a vybízí členské státy, aby 
přijaly opatření na podporu obětí, jako jsou 
programy zaměřené na vymanění se z 
vykořisťování, sociální a profesní 
znovuzačlenění nebo služby v oblasti 
sexuálního zdraví;

Or. es

Pozměňovací návrh 290
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zavedly komplexní sexuální výchovu jako 
klíčovou formu prevence všech forem 
násilí páchaného na ženách a dívkách, 
včetně obchodování s lidmi a sexuálního 
vykořisťování, a aby zahrnuly vzdělávání 
o souhlasu a vztazích, které bude 
prosazovat zdravé postoje respektu a 
rovnosti ve všech interakcích a realitu 
prostituce a obchodování s lidmi za 
účelem sexuálního vykořisťování;
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Or. en

Pozměňovací návrh 291
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. opakuje, že je třeba zajistit obětem 
a jejich rodinným příslušníkům přístup ke 
spravedlnosti a bezpečnému oznamování 
a poskytnout osobám, které se staly obětí 
obchodování s lidmi, náležité, relevantní a 
srozumitelné informace o jejich právech, 
včetně práva na nápravu, mechanismů a 
postupů, které jsou k dispozici pro výkon 
těchto práv, a o tom, jak a kde získat 
právní a jinou nezbytnou pomoc;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zavedly komplexní sexuální výchovu jako 
klíčovou formu prevence všech forem 
násilí páchaného na ženách a dívkách, 
včetně obchodování s lidmi a sexuálního 
vykořisťování; vyzývá k tomu, aby do 
všech interakcí začlenila vzdělávání 
o souhlasu a vztazích, které bude 
prosazovat zdravé postoje respektu a 
rovnosti ve všech interakcích a realitu 
obchodování s lidmi motivovaného 
poptávkou za účelem sexuálního 
vykořisťování;
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Or. en

Pozměňovací návrh 293
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Petar 
Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, Dietmar Köster, Domènec 
Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Karen Melchior, Evin 
Incir

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly komplexní sexuální výchovu jako 
klíčovou formu prevence všech forem 
násilí páchaného na ženách a dívkách, 
včetně obchodování s lidmi a sexuálního 
vykořisťování, která by zahrnovala 
vzdělávání o souhlasu a vztazích, jež 
podporuje zdravé postoje respektu a 
rovnosti ve všech interakcích a realitu 
prostituce a obchodování s lidmi za 
účelem sexuálního vykořisťování;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly komplexní sexuální výchovu jako 
klíčovou formu prevence všech forem 
násilí páchaného na ženách a dívkách, 
včetně obchodování s lidmi a sexuálního 
vykořisťování, která by zahrnovala 
vzdělávání o souhlasu a vztazích, jež 
podporuje postoje respektu a rovnosti ve 
všech interakcích a realitu prostituce a 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
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vykořisťování;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vybízí členské státy, aby do svých 
programů sexuální výchovy zahrnovaly 
materiál přiměřený věku s cílem 
předcházet všem formám násilí 
páchaného na ženách a dívkách, včetně 
obchodování s lidmi a sexuálního 
vykořisťování, a prosazovat zdravé postoje 
respektu a rovnosti ve všech vzájemných 
vztazích;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že je třeba vyčlenit 
odpovídající finanční prostředky na 
odbornou přípravu, a vyzývá proto členské 
státy, aby poskytly odpovídající zdroje 
vnitrostátnímu orgánu, který je činný v 
této věci, jako jsou policejní složky, aby 
mohly být řádně proškoleny pro 
odhalování a podporu obětí a aby rozvíjely 
procesy zohledňující rovnost žen a mužů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 297
Dragoş Tudorache

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
v rámci uceleného přístupu prováděly 
účinné programy zaměřené na poptávku, 
informační a vzdělávací kampaně a 
podpůrné programy zaměřené na 
pozůstalé osoby a s jejich účastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. vyzývá členské státy, aby bojovaly 
proti beztrestnosti, kriminalizovaly 
obchodování s lidmi a zajistily, aby 
pachatelé byli postaveni před soud; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby 
ratifikovaly všechny příslušné 
mezinárodní nástroje, dohody a právní 
závazky, které vyvinou úsilí v boji proti 
obchodování s lidmi, včetně Úmluvy Rady 
Evropy o opatřeních proti obchodování s 
lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Obchodování s lidmi za účelem 
pracovního vykořisťování

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. vyjadřuje hluboké politování nad 
tím, že podle třetí zprávy Komise několik 
členských států a organizací občanské 
společnosti uvádí nárůst obchodování s 
lidmi za účelem pracovního 
vykořisťování;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 17 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17c. připomíná, že v některých 
členských státech EU řeší případy 
obchodování s lidmi speciálně vyškolení 
soudci; vyjadřuje politování nad tím, že se 
nejedná o běžnou praxi členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut
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Návrh usnesení
Bod 17 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17c. vyjadřuje politování nad tím, že 
členské státy rovněž uvedly, že děti se stále 
více stávají oběťmi obchodování s lidmi za 
účelem pracovního vykořisťování, a 
vyzývá vnitrostátní inspektoráty práce, aby 
tyto praktiky odhalovaly a odstraňovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 17 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17d. vyzývá Evropský orgán pro 
pracovní záležitosti, aby se přednostně 
zabýval problémem závažného 
vykořisťování pracovní síly a aby podpořil 
členské státy při budování kapacit s cílem 
lépe identifikovat a postihovat závažné 
praktiky vykořisťování pracovní síly 
prostřednictvím cílených inspekcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jiné formy vykořisťování

Or. en
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Pozměňovací návrh 305
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 17 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17e. konstatuje, že podle třetí zprávy 
Komise1a se obchodování za účelem jiných 
forem vykořisťování týkalo 18 % obětí 
a zahrnovalo činnosti v oblasti nuceného 
žebrání, nucené trestné činnosti, prodeje 
dětí, odebírání orgánů, nelegální adopce, 
finančního vykořisťování prostřednictvím 
podvodů a obchodování s lidmi 
prostřednictvím náhradního mateřství;
_________________
1a Třetí zpráva Evropské komise o 
pokroku dosaženém v oblasti boje proti 
obchodování s lidmi (2020) podle článku 
20 směrnice 2011/36/EU o prevenci 
obchodování s lidmi, boji proti němu a o 
ochraně obětí, COM(2020) 661 

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 17 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17f. poukazuje na to, že mnoho obětí 
nuceného žebrání a nucené trestné 
činnosti často pochází z 
marginalizovaných romských komunit a 
často se jedná o děti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 307
Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod 17 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17g. je toho názoru, že pasivní 
přehlížení nuceného žebrání přispívá k 
zachování toků zisku pro zločinecké 
skupiny a zvyšuje fenomén vykořisťování 
zranitelných osob a dětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod 17 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17h. poukazuje na to, že s globalizací 
společnosti a pokrokem v technikách 
asistované reprodukce je komerční 
náhradní mateřství čím dál častější a že 
matky, které odnosí děti jako náhradní 
matky pro komerční účely, často pocházejí 
z chudších zemí, zejména z blízkého 
sousedství EU, které jsou zranitelnější 
vůči možnému vykořisťování; domnívá se, 
že je naprosto nezbytné, aby orgány 
členských států věnovaly větší pozornost 
otázce náhradního mateřství s cílem 
chránit lidskou důstojnost a zájmy 
náhradních matek; poukazuje na to, že 
donucovací orgány podporované 
Europolem nedávno úspěšně zničily 
evropskou organizovanou zločineckou 
skupinu, která se podílí na obchodování s 
lidmi (prodávání lidských vajíček), 
nezákonné adopci a praní peněz1a; vyzývá 
k tomu, aby byla této oblasti obchodování 
s lidmi věnována větší pozornost;
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_________________
1a 
https://www.europol.europa.eu/newsroom/
news/66-suspected-of-arranging-illegal-
adoptions-and-surrogacies-and-human-
egg-trafficking-in-Greece 

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. zdůrazňuje, že v právním a 
politickém rámci EU o obchodování s 
lidmi se prolíná vnitřní a vnější rozměr, a 
uznává, že činnost zaměřená na boj proti 
obchodování, které je závažným trestným 
činem a porušováním lidských práv, 
představuje jasný cíl vnější činnosti EU; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily 
spolupráci se třetími zeměmi s cílem 
bojovat proti všem formám obchodování s 
lidmi a posílit příležitosti ke společnému 
vyšetřování a specializovanému stíhání, 
mimo jiné tím, že zváží podporu vytvoření 
sítí specializovaných státních zástupců na 
regionální a mezinárodní úrovni jako 
způsob, jak sdílet poznatky a odborné 
znalosti, poučit se ze zkušeností a postupů 
jiných a budovat společné porozumění;

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že migrační toky 
mohou zvýšit riziko, že se migranti stanou 
oběťmi obchodování s lidmi v rámci EU20; 
poukazuje na to, že prudce vzrostl počet 
žen a dívek, s nimiž se obchoduje přes 
centrální Středomoří za účelem sexuálního 
vykořisťování v EU21;

18. zdůrazňuje, že migrační toky 
mohou zvýšit riziko, že se migranti stanou 
oběťmi obchodování s lidmi v rámci EU20; 
poukazuje na to, že v posledních letech 
prudce vzrostl počet žen a dívek, s nimiž se 
obchoduje přes centrální Středomoří za 
účelem sexuálního vykořisťování v EU21; 
připomíná, že ženy a děti mohou být 
přinuceny k sexuálním službám výměnou 
za ochranu, aby přežily a pokročily na své 
migrační cestě a aby si zajistily základní 
obživu; zdůrazňuje, že ženy a děti, které se 
uchýlí k sexu za účelem přežití, nejsou 
považovány za oběti obchodování s lidmi, 
a proto jim nemůže být poskytnuta 
nezbytná pomoc;

_________________ _________________
20 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Evropské 
středisko pro boj proti převaděčství, 4. 
výroční zpráva, 2020; Europol, situační 
zpráva „Obchodování s lidmi v EU“, 18. 
února 2016.

20 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Evropské 
středisko pro boj proti převaděčství, 4. 
výroční zpráva, 2020; Europol, situační 
zpráva „Obchodování s lidmi v EU“, 18. 
února 2016.

21 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777, P..

21 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777, P..

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Robert Biedroń, Alessandra Moretti, 
Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že migrační toky 
mohou zvýšit riziko, že se migranti stanou 
oběťmi obchodování s lidmi v rámci EU20; 
poukazuje na to, že prudce vzrostl počet 
žen a dívek, s nimiž se obchoduje přes 
centrální Středomoří za účelem sexuálního 

18. zdůrazňuje, že migrační toky 
mohou zvýšit riziko, že se migranti stanou 
oběťmi obchodování s lidmi v rámci EU20; 
poukazuje na to, že prudce vzrostl počet 
žen a dívek, s nimiž se obchoduje přes 
centrální Středomoří za účelem sexuálního 
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vykořisťování v EU21; vykořisťování v EU21; vyzývá členské státy 
a EU, aby tyto ženy a dívky v budoucnu 
nalezly a zamezily podobným případům 
tím, že za účelem předcházení 
obchodování s lidmi a boje proti němu 
budou uplatňovat soudržný a 
koordinovaný přístup zohledňující práva a 
rovnost žen a mužů;

_________________ _________________
20 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Evropské 
středisko pro boj proti převaděčství, 4. 
výroční zpráva, 2020; Europol, situační 
zpráva „Obchodování s lidmi v EU“, 18. 
února 2016.

20 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Evropské 
středisko pro boj proti převaděčství, 4. 
výroční zpráva, 2020; Europol, situační 
zpráva „Obchodování s lidmi v EU“, 18. 
února 2016.

21 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777, P..

21 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777, P..

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že migrační toky 
mohou zvýšit riziko, že se migranti stanou 
oběťmi obchodování s lidmi v rámci EU20; 
poukazuje na to, že prudce vzrostl počet 
žen a dívek, s nimiž se obchoduje přes 
centrální Středomoří za účelem sexuálního 
vykořisťování v EU21;

18. zdůrazňuje, že ačkoli většina obětí 
je státními příslušníky EU, obchodníci s 
lidmi využili některé migrační trasy k 
převádění obětí obchodování s lidmi do 
EU; v tomto ohledu poukazuje na to, že 
prudce vzrostl počet žen a dívek, s nimiž se 
obchoduje přes centrální Středomoří za 
účelem sexuálního vykořisťování v EU1a; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby za 
účelem předcházení obchodování s lidmi a 
boje proti němu zaujaly soudržný a 
koordinovaný přístup založený na právech 
a zohledňující rovnost žen a mužů;

_________________ _________________
1a Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777, s. 3.
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20 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Evropské 
středisko pro boj proti převaděčství, 4. 
výroční zpráva, 2020; Europol, situační 
zpráva „Obchodování s lidmi v EU“, 18. 
února 2016.
21 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777, P..

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Milan Uhrík

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že migrační toky 
mohou zvýšit riziko, že se migranti stanou 
oběťmi obchodování s lidmi v rámci EU20; 
poukazuje na to, že prudce vzrostl počet 
žen a dívek, s nimiž se obchoduje přes 
centrální Středomoří za účelem sexuálního 
vykořisťování v EU21;

18. zdůrazňuje, že migrační toky 
mohou zvýšit riziko, že se migranti stanou 
oběťmi obchodování s lidmi v rámci EU20; 
poukazuje na to, že prudce vzrostl počet 
žen a dívek, s nimiž se obchoduje přes 
centrální Středomoří za účelem sexuálního 
vykořisťování v EU21; zdůrazňuje, že je 
proto důležité, aby se při koordinaci 
politiky s členskými státy v co největší 
míře zajistilo, že se migrační toky ze 
středního Středomoří a z jiných tras 
nedostanou do Evropy;

_________________ _________________
20 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Evropské 
středisko pro boj proti převaděčství, 4. 
výroční zpráva, 2020; Europol, situační 
zpráva „Obchodování s lidmi v EU“, 18. 
února 2016.

20 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Evropské 
středisko pro boj proti převaděčství, 4. 
výroční zpráva, 2020; Europol, situační 
zpráva „Obchodování s lidmi v EU“, 18. 
února 2016.

21 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777, s. 3.

21 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777, s. 3.

Or. sk
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Pozměňovací návrh 314
Jessica Stegrud

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že migrační toky 
mohou zvýšit riziko, že se migranti stanou 
oběťmi obchodování s lidmi v rámci EU20; 
poukazuje na to, že prudce vzrostl počet 
žen a dívek, s nimiž se obchoduje přes 
centrální Středomoří za účelem sexuálního 
vykořisťování v EU21;

18. zdůrazňuje, že migrační toky 
zvyšují riziko, že se migranti stanou 
oběťmi obchodování s lidmi v rámci EU20; 
poukazuje na to, že prudce vzrostl počet 
žen a dívek, s nimiž se obchoduje přes 
centrální Středomoří za účelem sexuálního 
vykořisťování v EU21; ochrana hranic a 
prosazování stávajících právních předpisů 
proti obchodování s lidmi jsou proto 
klíčovými opatřeními ke snížení 
obchodování s lidmi;

_________________ _________________
20 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Evropské 
středisko pro boj proti převaděčství, 4. 
výroční zpráva, 2020; Europol, situační 
zpráva „Obchodování s lidmi v EU“, 18. 
února 2016.

20 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Evropské 
středisko pro boj proti převaděčství, 4. 
výroční zpráva, 2020; Europol, situační 
zpráva „Obchodování s lidmi v EU“, 18. 
února 2016.

21 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777, P..

21 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777, P..

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Maria Walsh

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že migrační toky 
mohou zvýšit riziko, že se migranti stanou 
oběťmi obchodování s lidmi v rámci EU20; 
poukazuje na to, že prudce vzrostl počet 
žen a dívek, s nimiž se obchoduje přes 
centrální Středomoří za účelem sexuálního 

18. zdůrazňuje, že migrační toky 
mohou zvýšit riziko, že se migranti stanou 
oběťmi obchodování s lidmi v rámci EU20, 
přičemž humanitární krize zvyšují 
expozici migrantů, uprchlíků a žadatelů o 
azyl obchodníkům s lidmi; poukazuje na 
to, že prudce vzrostl počet žen a dívek, s 
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vykořisťování v EU21; nimiž se obchoduje přes centrální 
Středomoří za účelem sexuálního 
vykořisťování v EU21;

_________________ _________________
20 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Evropské 
středisko pro boj proti převaděčství, 4. 
výroční zpráva, 2020; Europol, situační 
zpráva „Obchodování s lidmi v EU“, 18. 
února 2016.

20 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Evropské 
středisko pro boj proti převaděčství, 4. 
výroční zpráva, 2020; Europol, situační 
zpráva „Obchodování s lidmi v EU“, 18. 
února 2016.

21 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777, P..

21 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777, P..

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Assita Kanko

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že migrační toky 
mohou zvýšit riziko, že se migranti stanou 
oběťmi obchodování s lidmi v rámci EU20; 
poukazuje na to, že prudce vzrostl počet 
žen a dívek, s nimiž se obchoduje přes 
centrální Středomoří za účelem sexuálního 
vykořisťování v EU21;

18. zdůrazňuje, že migrační toky 
mohou zvýšit riziko, že se migranti stanou 
oběťmi obchodování s lidmi v rámci EU20; 
poukazuje na to, že prudce vzrostl počet 
žen a dívek, s nimiž se obchoduje přes 
centrální Středomoří za účelem sexuálního 
vykořisťování v EU21; zdůrazňuje proto, 
že účinná správa vnějších hranic je 
klíčem k ukončení obchodování s lidmi;

_________________ _________________
20 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Evropské 
středisko pro boj proti převaděčství, 4. 
výroční zpráva, 2020; Europol, situační 
zpráva „Obchodování s lidmi v EU“, 18. 
února 2016.

20 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Evropské 
středisko pro boj proti převaděčství, 4. 
výroční zpráva, 2020; Europol, situační 
zpráva „Obchodování s lidmi v EU“, 18. 
února 2016.

21 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777, P..

21 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777, P..

Or. en
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Pozměňovací návrh 317
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že migrační toky 
mohou zvýšit riziko, že se migranti stanou 
oběťmi obchodování s lidmi v rámci EU20; 
poukazuje na to, že prudce vzrostl počet 
žen a dívek, s nimiž se obchoduje přes 
centrální Středomoří za účelem sexuálního 
vykořisťování v EU21;

18. zdůrazňuje, že ačkoli většina obětí 
je státními příslušníky EU, obchodníci s 
lidmi využili migrační trasy k převádění 
obětí obchodování s lidmi do EU; v tomto 
ohledu poukazuje na to, že prudce vzrostl 
počet nigerijských žen a dívek, s nimiž se 
obchoduje přes centrální Středomoří za 
účelem sexuálního vykořisťování v EU;

_________________ _________________
20 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Evropské 
středisko pro boj proti převaděčství, 4. 
výroční zpráva, 2020; Europol, situační 
zpráva „Obchodování s lidmi v EU“, 18. 
února 2016.
21 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777, P..

21 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777, P..

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že migrační toky 
mohou zvýšit riziko, že se migranti stanou 
oběťmi obchodování s lidmi v rámci EU20; 
poukazuje na to, že prudce vzrostl počet 
žen a dívek, s nimiž se obchoduje přes 
centrální Středomoří za účelem sexuálního 
vykořisťování v EU21;

18. zdůrazňuje, že zneužívání 
migračních toků může zvýšit riziko 
obchodování s lidmi v rámci EU20 ; 
poukazuje na to, že prudce vzrostl počet 
žen a dívek, s nimiž se obchoduje přes 
centrální Středomoří za účelem sexuálního 
vykořisťování v EU;
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_________________ _________________
20 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Evropské 
středisko pro boj proti převaděčství, 4. 
výroční zpráva, 2020; Europol, situační 
zpráva „Obchodování s lidmi v EU“, 18. 
února 2016.

20 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Evropské 
středisko pro boj proti převaděčství, 4. 
výroční zpráva, 2020; Europol, situační 
zpráva „Obchodování s lidmi v EU“, 18. 
února 2016.

21 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777, P..

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Nicola Procaccini

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že migrační toky 
mohou zvýšit riziko, že se migranti stanou 
oběťmi obchodování s lidmi v rámci EU20; 
poukazuje na to, že prudce vzrostl počet 
žen a dívek, s nimiž se obchoduje přes 
centrální Středomoří za účelem sexuálního 
vykořisťování v EU21;

18. zdůrazňuje, že migrační toky 
zvyšují riziko, že se migranti stanou 
oběťmi obchodování s lidmi v rámci EU20; 
poukazuje na to, že prudce vzrostl počet 
žen a dívek, s nimiž se obchoduje přes 
centrální Středomoří za účelem sexuálního 
vykořisťování v EU21;

_________________ _________________
20 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Evropské 
středisko pro boj proti převaděčství, 4. 
výroční zpráva, 2020; Europol, situační 
zpráva „Obchodování s lidmi v EU“, 18. 
února 2016.

20 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Evropské 
středisko pro boj proti převaděčství, 4. 
výroční zpráva, 2020; Europol, situační 
zpráva „Obchodování s lidmi v EU“, 18. 
února 2016.

21 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777, s. 3.

21 Druhá zpráva o pokroku, 
COM(2018)0777, s. 3.

Or. it

Pozměňovací návrh 320
Maria Walsh

Návrh usnesení
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Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. připomíná členským státům, že 
nedostatek bezpečných a legálních cest 
migrace pro žadatele o azyl zvyšuje jejich 
zranitelnost vůči obchodování s lidmi, 
neboť mohou být vykořisťováni během 
tranzitu i po příjezdu; konstatuje, že 
nedostatečné pochopení jejich práv, 
omezený přístup k životaschopným 
příležitostem obživy nebo kvalitní vzdělání 
a omezení jejich svobody pohybu rovněž 
přispívají k riziku, že se stanou oběťmi 
obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. poukazuje na to, že podle 
Europolu provádí obchod s drogami, 
převaděčství migrantů a obchodování s 
lidmi někdy stejné organizované 
zločinecké skupiny1a a že tyto gangy 
zapojené do obchodování s lidmi často 
využívají stávající migrační trasy 
k přepravě obětí v rámci EU a že šetření 
ukazují, že obchodníci s lidmi se stále 
častěji zaměřují na nelegální migranty a 
žadatele o azyl v EU za účelem 
vykořisťování1b;
_________________
1a 4. výroční zpráva Evropského střediska 
pro boj proti převaděčství migrantů při 
Europolu (2020), 
1b Posouzení hrozeb závažné a 
organizované trestné činnosti (SOCTA) 
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vypracované Europolem v roce 2017

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Nicola Procaccini

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že řízení odchodů 
migrantů směrem zdola nahoru by snížilo 
riziko, že se stanou oběťmi obchodování s 
lidmi; konstatuje, že takové opatření by 
rovněž pomohlo čelit činnostem 
prováděným nadnárodními zločineckými 
sítěmi, které využívají sexuálního nebo 
pracovního vykořisťování nebo prodeje 
orgánů;

Or. it


