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Τροπολογία 1
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για την Προάσπιση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

Or. en

Τροπολογία 2
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού 
οργανωμένου εγκλήματος («Σύμβαση του 
Παλέρμο») και τα πρωτόκολλά της, και 
ιδίως το Πρωτόκολλο για την πρόληψη, 
καταστολή και τιμωρία της διακίνησης 
προσώπων, ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών 
(«Πρωτόκολλο του ΟΗΕ για την εμπορία 
ανθρώπων»), και το Πρωτόκολλο κατά 
της λαθραίας διακίνησης μεταναστών 
από τη γη, τη θάλασσα και τον αέρα,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού 
οργανωμένου εγκλήματος («Σύμβαση του 
Παλέρμο») και τα πρωτόκολλά της, και 
ιδίως το Πρωτόκολλο για την πρόληψη, 
καταστολή και τιμωρία της διακίνησης 
προσώπων, ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών 
(«Πρωτόκολλο του ΟΗΕ για την εμπορία 
ανθρώπων»),

Or. en

Τροπολογία 3
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών κατά των 
βασανιστηρίων και άλλων τρόπων 
σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 
μεταχείρισης ή τιμωρίας,

Or. en

Τροπολογία 4
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για την καταστολή της 
εμπορίας ανθρώπων και της 
εκμετάλλευσης της πορνείας τρίτων,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 5
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και 
την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου που 
εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 
από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη 
για τις Γυναίκες, καθώς και τα 
συνακόλουθα έγγραφα αποτελεσμάτων 
που εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους 
των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), 
Πεκίνο +10 (2005) και Πεκίνο +15 (2010), 
αλλά και στη διάσκεψη αναθεώρησης 
Πεκίνο +20,

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 6
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το κοινό σχόλιο 
του ΟΗΕ σχετικά με την οδηγία της ΕΕ 
για την πρόληψη και καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων, με το οποίο 
ζητείται να διασφαλιστεί η διεθνής 
προστασία των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων κατά τρόπο ώστε να 
συνεκτιμάται περισσότερο η διάσταση 
του φύλου,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 7
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) του 
1930 για την αναγκαστική εργασία (αριθ. 
29), το πρωτόκολλο του 2014 στη 
σύμβαση του 1930 για την αναγκαστική 
εργασία, τη σύμβαση του 1957 για την 
κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας 
(αριθ. 105) και τη σύσταση του 2014 για 
την αναγκαστική εργασία 
(συμπληρωματικά μέτρα) (αριθ. 203),

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) του 
1930 για την αναγκαστική εργασία (αριθ. 
29), το πρωτόκολλο του 2014 στη 
σύμβαση του 1930 για την αναγκαστική 
εργασία, τη σύμβαση του 1957 για την 
κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας 
(αριθ. 105) και τη σύσταση του 2014 για 
την αναγκαστική εργασία 
(συμπληρωματικά μέτρα) (αριθ. 203), τη 
σύμβαση του 1999 για την απαγόρευση 
των χειρότερων μορφών εργασίας των 
παιδιών (αριθ. 182) και τη σύμβαση του 
2011 σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία 
για το οικιακό προσωπικό (αριθ. 189),
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Or. en

Τροπολογία 8
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα,

Or. en

Τροπολογία 9
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας («Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης»),

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 10
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 
πορνογραφίας και την αντικατάσταση 
της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου,

Or. en

Τροπολογία 11
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την 
προκαταρκτική, μη διορθωμένη έκδοση 
της γενικής σύστασης για την πρόσβαση 
των γυναικών στη δικαιοσύνη (General 
recommendation on women’s access to 
justice), της 23ης Ιουλίου 2015, της 
επιτροπής για την εξάλειψη των 
διακρίσεων κατά των γυναικών 
(CEDAW),

Or. en

Τροπολογία 12
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την 
προκαταρκτική, μη διορθωμένη έκδοση 
της γενικής σύστασης για την πρόσβαση 
των γυναικών στη δικαιοσύνη (General 
recommendation on women’s access to 
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justice), της 23ης Ιουλίου 2015, της 
επιτροπής για την εξάλειψη των 
διακρίσεων κατά των γυναικών 
(CEDAW),

Or. en

Τροπολογία 13
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 
πορνογραφίας και την αντικατάσταση 
της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου,

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης και της σεξουαλικής 
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εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 
πορνογραφίας και την αντικατάσταση 
της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου,

Or. en

Τροπολογία 15
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 
πορνογραφίας και την αντικατάσταση 
της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου,

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου για τον 
ορισμό της υποβοήθησης της παράνομης 
εισόδου, διέλευσης και διαμονής και την 
απόφαση-πλαίσιο 2002/946/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου για την ενίσχυση του 
ποινικού πλαισίου για την πρόληψη της 
υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, 
διέλευσης και διαμονής,
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Or. en

Τροπολογία 17
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, 
της 17ης Οκτωβρίου 2014, με τίτλο «Mid-
term report on the implementation of the 
EU strategy towards the eradication of 
trafficking in human beings» (Ενδιάμεση 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη της 
εμπορίας ανθρώπων) (SWD(2014)0318), 
όπως και την πρώτη (COM(2016)0267), τη 
δεύτερη (COM(2018)0777) και την τρίτη 
(2020) έκθεση προόδου,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, 
της 17ης Οκτωβρίου 2014, με τίτλο «Mid-
term report on the implementation of the 
EU strategy towards the eradication of 
trafficking in human beings» (Ενδιάμεση 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη της 
εμπορίας ανθρώπων) (SWD(2014)0318), 
όπως και την πρώτη (COM(2016)0267), τη 
δεύτερη (COM(2018)0777) και την τρίτη 
(COM(2020)0661) έκθεση προόδου,

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις ακόλουθες 
μελέτες της Επιτροπής: Study on the 
economic, social and human cost of 
human trafficking (Μελέτη σχετικά με το 
οικονομικό, κοινωνικό και ανθρώπινο 
κόστος της εμπορίας ανθρώπων) του 
2020, Study on reviewing the functioning 
of Member States’ National and 
Transnational Referral Mechanisms 
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(Μελέτη σχετικά με την επανεξέταση της 
λειτουργίας των εθνικών και διακρατικών 
μηχανισμών παραπομπής των κρατών 
μελών) του 2020, Study on Data collection 
on trafficking in human beings (Μελέτη 
σχετικά με τη συλλογή δεδομένων 
σχετικά με την εμπορία ανθρώπων στην 
ΕΕ) του 2020 και Study on the gender 
dimension of trafficking in human beings 
(Μελέτη σχετικά με την έμφυλη διάσταση 
της εμπορίας ανθρώπων) του 2016,

Or. en

Τροπολογία 19
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις ακόλουθες 
μελέτες της Επιτροπής: Study on the 
economic, social and human cost of 
human trafficking (Μελέτη σχετικά με το 
οικονομικό, κοινωνικό και ανθρώπινο 
κόστος της εμπορίας ανθρώπων) του 
2020, Study on reviewing the functioning 
of Member States’ National and 
Transnational Referral Mechanisms 
(Μελέτη σχετικά με την επανεξέταση της 
λειτουργίας των εθνικών και διακρατικών 
μηχανισμών παραπομπής των κρατών 
μελών) του 2020 και Study on the gender 
dimension of trafficking in human beings 
(Μελέτη σχετικά με την έμφυλη διάσταση 
της εμπορίας ανθρώπων) του 2016,

Or. en

Τροπολογία 20
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις ακόλουθες 
μελέτες της Επιτροπής: Study on the 
economic, social and human cost of 
human trafficking (Μελέτη σχετικά με το 
οικονομικό, κοινωνικό και ανθρώπινο 
κόστος της εμπορίας ανθρώπων) του 
2020 και Study on reviewing the 
functioning of Member States’ National 
and Transnational Referral Mechanisms 
(Μελέτη σχετικά με την επανεξέταση της 
λειτουργίας των εθνικών και διακρατικών 
μηχανισμών παραπομπής των κρατών 
μελών) του 2020,

Or. en

Τροπολογία 21
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη μελέτη Study on 
the gender dimension of trafficking in 
human beings (Μελέτη σχετικά με την 
έμφυλη διάσταση της εμπορίας 
ανθρώπων) του 2016,

Or. en

Τροπολογία 22
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το θεματολόγιο για 
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τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 
2030 και τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 
5.2 για την εξάλειψη όλων των μορφών 
βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένης της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης,

Or. en

Τροπολογία 23
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις μελέτες της 
Επιτροπής Study on the economic, social 
and human cost of human trafficking 
(Μελέτη σχετικά με το οικονομικό, 
κοινωνικό και ανθρώπινο κόστος της 
εμπορίας ανθρώπων) του 2020,·Study on 
reviewing the functioning of Member 
States’ National and Transnational 
Referral Mechanisms (Μελέτη σχετικά με 
την επανεξέταση της λειτουργίας των 
εθνικών και διακρατικών μηχανισμών 
παραπομπής των κρατών μελών) του 
2020 και Study on the gender dimension 
of trafficking in human beings (Μελέτη 
σχετικά με την έμφυλη διάσταση της 
εμπορίας ανθρώπων) του 2016,

Or. en

Τροπολογία 24
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
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της 23ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με την 
ισότητα των φύλων στην εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 25
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την 
προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για 
την καταπολέμηση της έμφυλης βίας10,

διαγράφεται

_________________
10 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2019)0080.

Or. es

Τροπολογία 26
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την 
προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για 
την καταπολέμηση της έμφυλης βίας10,

διαγράφεται

_________________
10 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2019)0080.

Or. sk
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Τροπολογία 27
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της 
ΕΕ11,

διαγράφεται

_________________
11 ΕΕ L 101 της 16.3.2018, σ. 47

Or. es

Τροπολογία 28
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ, της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της με βάση τη διάσταση του 
φύλου12,

διαγράφεται

_________________
12 ΕΕ L 76 της 28.2.2018, σ. 61

Or. es

Τροπολογία 29
Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την 
πορνεία καθώς και τον αντίκτυπό τους 
στην ισότητα των φύλων13,

διαγράφεται

_________________
13 ΕΕ L 285 της 29.8.2017, σ. 78

Or. es

Τροπολογία 30
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2020, 
με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας: 
Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 
2020-2025» (COM(2020)0152),

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 31
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Ευρωπόλ με τίτλο: «The challenges of 
countering human trafficking in the 
digital era» (Οι προκλήσεις της 
καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων 
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στην ψηφιακή εποχή),

Or. en

Τροπολογία 32
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την αξιολόγηση 
απειλής όσον αφορά το σοβαρό και 
οργανωμένο έγκλημα (SOCTA) της 
Ευρωπόλ για το 2017,

Or. en

Τροπολογία 33
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την 4η ετήσια 
έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου κατά 
της Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών 
της Ευρωπόλ (2020),

Or. en

Τροπολογία 34
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση 
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δέσμευσης του 2018 περί συνεργασίας 
τους για την αντιμετώπιση της εμπορίας 
ανθρώπων που υπεγράφη από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 
Άσυλο (EASO), τον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), τον 
Οργανισμό της ΕΕ για τη Συνεργασία 
στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου 
(Ευρωπόλ), τον Οργανισμό της ΕΕ για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής 
Δικαιοσύνης (Eurojust), το Ευρωπαϊκό 
Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών 
Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), 
τον Οργανισμό της ΕΕ για την Κατάρτιση 
στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου 
(CEPOL), το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 
Τοξικομανίας (EMCDDA), τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη λειτουργική 
διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης 
κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA), 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
(Frontex) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
για την Ισότητα των Φύλων (EIGE),

Or. en

Τροπολογία 35
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Severe labour exploitation: workers 
moving within or into the European 
Union» (Σοβαρή εργασιακή 
εκμετάλλευση: εργαζόμενοι 
μετακινούμενοι στο εσωτερικό της ΕΕ ή 
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εισερχόμενοι στην ΕΕ),

Or. en

Τροπολογία 36
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα των 
Ηνωμένων Εθνών με τίτλο 
«Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development» 
(Μετασχηματίζοντας τον κόσμο μας: η 
Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη) (A/RES/70/1), το οποίο 
εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 
2015,

Or. en

Τροπολογία 37
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 30 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 9/1 
της Διάσκεψης των Μερών της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά 
του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος 
σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού για 
την επανεξέταση της εφαρμογής της 
Σύμβασης και των Πρωτοκόλλων της,

Or. en



PE660.289v01-00 20/180 AM\1218038EL.docx

EL

Τροπολογία 38
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την παγκόσμια 
έκθεση σχετικά με την εμπορία 
ανθρώπων που δημοσίευσε το Γραφείο 
των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο 
των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του 
Εγκλήματος (UNODC) το 2018,

Or. en

Τροπολογία 39
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή 
αξιολόγηση εφαρμογής της οδηγίας 
2011/36/ΕΕ: θέματα μετανάστευσης και 
φύλου, που δημοσιεύθηκε από τη Γενική 
Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής 
Έρευνας στις 15 Σεπτεμβρίου 202014,

διαγράφεται

_________________
14 Ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής – 
«Implementation of Directive 
2011/36/EU: Migration and gender 
issues» (Εφαρμογή της οδηγίας 
2011/36/ΕΕ: θέματα μετανάστευσης και 
φύλου), Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών 
Κοινοβουλευτικής Έρευνας, Μονάδα εκ 
των Υστέρων Εκτίμησης Αντικτύπου, 15 
Σεπτεμβρίου 2020.

Or. es
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Τροπολογία 40
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις κοινές 
διαβουλεύσεις της Επιτροπής Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών 
και Ισότητας των Φύλων, σύμφωνα με το 
άρθρο 58 του Κανονισμού του,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 41
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A9-
0000/2020)),

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 42
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων συνιστά μορφής σύγχρονης 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων συνιστά μορφή σύγχρονης 
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δουλείας, καθώς και σοβαρή παραβίαση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

δουλείας, στο ίδιο επίπεδο με την 
πρακτική της παρένθετης μητρότητας, 
καθώς και σοβαρή παραβίαση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων συνιστά μορφής σύγχρονης 
δουλείας, καθώς και σοβαρή παραβίαση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων συνιστά παραβίαση της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 
σωματικής και ψυχολογικής 
ακεραιότητας του ανθρώπου, μια μορφή 
σύγχρονης δουλείας που μας περιβάλλει 
στην καθημερινότητά μας, καθώς και 
σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 3 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 44
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων συνιστά μορφής σύγχρονης 
δουλείας, καθώς και σοβαρή παραβίαση 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων συνιστά μορφή σύγχρονης 
δουλείας, σοβαρή παραβίαση της 
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των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ανθρώπινης αξιοπρέπειας καθώς και 
σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 3 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. ro

Τροπολογία 45
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων συνιστά μορφής σύγχρονης 
δουλείας, καθώς και σοβαρή παραβίαση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων συνιστά σοβαρή παραβίαση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων 
συνδέεται με τη διάσταση του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 46
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων συνιστά μορφής σύγχρονης 
δουλείας, καθώς και σοβαρή παραβίαση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων συνιστά σοβαρή παραβίαση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 47
Jorge Buxadé Villalba, Margarita de la Pisa Carrión, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λαθραία 
μεταφορά μεταναστών μπορεί να 
οδηγήσει στην εμπορία ανθρώπων, 
δεδομένου ότι η εκμετάλλευση και η 
κακοποίηση μπορεί να προκύψουν κατά 
τη διαμετακόμιση ή στον προορισμό, 
ακόμη και αν υπήρξε αρχική συναίνεση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια και 
οι ενήλικες γυναίκες γίνονται σε πολύ 
μεγάλο βαθμό στόχοι και πέφτουν θύματα 
εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η «δέσμη μέτρων για τους 
διακινητές» (οδηγία 2002/90/ΕΚ του 
Συμβουλίου και απόφαση-πλαίσιο 
2002/946/ΔΕΥ του Συμβουλίου) είναι ένα 
σημαντικό μέσο που έχει εγκριθεί για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 48
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
καταγεγραμμένος αριθμός των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων έχει αυξηθεί κατά 
την τελευταία περίοδο μελέτης της 
Επιτροπής (2017 και 2018) σε σύγκριση 
με την προηγούμενη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων 
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ενδέχεται να είναι σημαντικά υψηλότερος 
από τα αναφερόμενα στοιχεία, καθώς 
πολλά θύματα δεν εντοπίζονται1α·
_________________
1α Τρίτη έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώνεται στις ενέργειες για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
(2020), όπως απαιτείται βάσει του 
άρθρου 20 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της

Or. en

Τροπολογία 49
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός 
των ατόμων που πέφτουν θύματα 
εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ συνεχίζει 
να αυξάνεται[1]: [1] 
https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/third
_progress_report.pdf

Or. en

Τροπολογία 50
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ταχείες 
καινοτομίες στον τομέα των ψηφιακών 
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τεχνολογιών διευκολύνουν την εμπορία 
ανθρώπων, καθώς εκθέτουν μεγαλύτερο 
αριθμό θυμάτων σε διακινητές· αυτοί οι 
διακινητές χρησιμοποιούν τα κοινωνικά 
δίκτυα και τους δικτυακούς τόπους 
αγγελιών για την προώθηση, τη 
στρατολόγηση, την πώληση και την 
εκμετάλλευση των θυμάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 51
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
την σεξουαλική εκμετάλλευση και 
αποτελεί φαινόμενο που συνδέεται 
ιδιαίτερα με τη διάσταση του φύλου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων προς και στο εσωτερικό των 
χωρών της ΕΕ εξακολουθεί να σημειώνει 
αύξηση, με την Ευρωπόλ να προειδοποιεί 
ότι ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-
19 θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
περαιτέρω κλιμάκωση του αριθμού των 
θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 52
Nicola Procaccini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκ των 
προτέρων διαχείριση των αναχωρήσεων 
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των μεταναστών θα βοηθούσε στην 
εξάλειψη των περιπτώσεων 
εκμετάλλευσης εκατοντάδων χιλιάδων 
γυναικών και παιδιών κατά την άφιξή 
τους στην ευρωπαϊκή επικράτεια·

Or. it

Τροπολογία 53
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων αποτελεί φαινόμενο που 
συνδέεται ιδιαίτερα με τη διάσταση του 
φύλου, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση 
της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, όπως 
αναφέρεται στο ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου του 2014 σχετικά με τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση και την 
πορνεία καθώς και τον αντίκτυπό τους 
στην ισότητα των φύλων·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων αποτελεί έγκλημα με αυξημένη 
τη διάσταση του φύλου, με σχεδόν τρία 
τέταρτα όλων των θυμάτων στην ΕΕ να 
είναι γυναίκες και κορίτσια που πέφτουν 
θύματα εμπορίας ανθρώπων με κύριο 
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σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
πολλές μορφές εμπορίας ανθρώπων, αλλά 
ότι βασίζονται όλες στην κατάχρηση της 
εγγενούς τρωτότητας των θυμάτων και 
στοχεύουν στην εκμετάλλευση των 
ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 56
Tudor Ciuhodaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες και οι 
πλατφόρμες μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης συγκαταλέγονται στις πιο 
συχνές μεθόδους για τη στρατολόγηση 
θυμάτων·

Or. ro

Τροπολογία 57
Alice Kuhnke
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν την 
πλειονότητα των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων· ποσοστό 78% όλων των 
παιδιών που πέφτουν θύματα εμπορίας 
ανθρώπων είναι κορίτσια και ποσοστό 
72% όλων των ενήλικων θυμάτων είναι 
γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 58
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν την 
πλειονότητα των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων· ποσοστό 78% όλων των 
παιδιών που πέφτουν θύματα εμπορίας 
ανθρώπων είναι κορίτσια και ποσοστό 
68% όλων των ενήλικων θυμάτων είναι 
γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 59
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
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ανθρώπων αποτελεί πρωτίστως σοβαρό 
έγκλημα κατά των ατόμων, αλλά ότι έχει 
επίσης κόστος και για την κοινωνία, π.χ.: 
πρόσθετη χρήση των δημόσιων 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
αρχών επιβολής του νόμου, 
εξειδικευμένες υπηρεσίες, υπηρεσίες 
υγείας και κοινωνικής προστασίας· 
απώλεια οικονομικής παραγωγής· η αξία 
της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής· 
και ο συντονισμός του έργου για την 
πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος αυτό 
έχει υπολογιστεί σε 3 700 524 433 για την 
ΕΕ των 28· 

Or. en

Τροπολογία 60
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανισότητα μεταξύ των φύλων, η φτώχεια, 
ο αναγκαστικός εκτοπισμός, η ανεργία, η 
έλλειψη κοινωνικοοικονομικών 
ευκαιριών, η έλλειψη πρόσβασης σε 
εκπαίδευση, η έμφυλη βία, οι διακρίσεις 
και η περιθωριοποίηση και η διαφθορά 
περιλαμβάνονται στους παράγοντες που 
καθιστούν τα άτομα, ιδίως τις γυναίκες 
και τα παιδιά, ευάλωτα στην εμπορία 
ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
βασικά αίτια της εμπορίας ανθρώπων 
εξακολουθούν να μην έχουν 
αντιμετωπιστεί επαρκώς·

Or. en

Τροπολογία 61
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με την Επιτροπή1α, σχεδόν τρία τέταρτα 
όλων των θυμάτων το 2017 και το 2018 
στην ΕΕ ήταν γυναίκες (και κορίτσια), 
που αποτελούν κατεξοχήν θύματα 
εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα παιδιά αποτελούν 
σημαντικό αριθμό μεταξύ των θυμάτων 
της εμπορίας ανθρώπων·
_________________
1α https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-
policy/third-report-progress-made-fight-
against-trafficking-human-beings_en

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων αποτελεί μορφή οργανωμένου 
εγκλήματος και ότι, συνεπώς, διέπεται 
από τη ζήτηση και το κέρδος· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της 
ζήτησης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών 
και κοριτσιών, πρέπει να αποτελέσει 
σημείο εστίασης στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων·

Or. en
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Τροπολογία 63
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
διαδίκτυο συνέβαλε στη μεταφορά της 
διαδικασίας στρατολόγησης, διαφήμισης 
και πώλησης από τον δρόμο στο ψηφιακό 
πεδίο· η διαδικτυακή αλληλεπίδραση 
δημιουργεί τόσο κινδύνους όσο και 
ευκαιρίες για τους εγκληματίες, τα 
θύματα και τις αρχές επιβολής του νόμου·

Or. en

Τροπολογία 64
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
που δεν καταγράφονται και δεν 
αναφέρονται επαρκώς, 
συμπεριλαμβανομένων κάποιων με 
ιδιαίτερα έντονη έμφυλη διάσταση, όπως 
οι καταναγκαστικοί γάμοι και η οικιακή 
εργασία·

Or. en

Τροπολογία 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
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων αποτελεί φαινόμενο με έντονα 
έμφυλο χαρακτήρα και ότι η σεξουαλική 
εκμετάλλευση παραμένει η πιο 
διαδεδομένη μορφή εμπορίας ανθρώπων 
στην ΕΕ από το 2008·

Or. en

Τροπολογία 66
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Robert Biedroń

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων έχει πολλές διαφορετικές 
μορφές, και ότι τα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων εντοπίζονται σε διάφορες 
νόμιμες και παράνομες δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
του γεωργικού τομέα, της επεξεργασίας 
τροφίμων, της βιομηχανίας του σεξ, των 
οικιακών εργασιών, της μεταποίησης, της 
παροχής φροντίδας, της καθαριότητας, 
άλλων κλάδων (ιδίως εκείνων των 
υπηρεσιών), της επαιτείας, της 
εγκληματικότητας, των 
καταναγκαστικών γάμων, της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης εντός και 
εκτός διαδικτύου, των παράνομων 
υιοθεσιών και του εμπορίου ανθρώπινων 
οργάνων, με τη σεξουαλική εκμετάλλευση 
να αποτελεί με διαφορά την πλέον 
διαδεδομένη μορφή·

Or. en
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Τροπολογία 67
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σοβαρή 
εργασιακή εκμετάλλευση υφίσταται σε 
πολλούς οικονομικούς τομείς της ΕΕ και 
επηρεάζει διάφορες ομάδες 
διασυνοριακών εργαζομένων που είναι 
πολίτες τόσο της ΕΕ όσο και τρίτων 
χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως 
συνιστάται από τον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης1α, τέτοιες 
πρακτικές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 
μεταξύ άλλων μέσω ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος στοχευμένων επιθεωρήσεων 
των συνθηκών εργασίας·
_________________
1α Severe labour exploitation: workers 
moving within or into the European 
Union (Σοβαρή εργασιακή εκμετάλλευση: 
εργαζόμενοι μετακινούμενοι στο 
εσωτερικό της ΕΕ ή εισερχόμενοι στην 
ΕΕ) 
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/s
evere-labour-exploitation-workers-
moving-within-or-european-union 

Or. en

Τροπολογία 68
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
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θύματα της εμπορίας ανθρώπων πέφτουν 
συχνά θύματα πολλαπλών και 
διασταυρούμενων μορφών διακρίσεων 
και βίας, μεταξύ άλλων λόγω φύλου, 
ηλικίας, φυλής, αναπηρίας, εθνότητας, 
κουλτούρας και θρησκείας, καθώς και 
λόγω εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή 
άλλης κατάστασης, και ότι αυτές οι 
μορφές διακρίσεων μπορούν να 
οδηγήσουν σε εμπορία ανθρώπων1α·
_________________
1α https://undocs.org/en/A/HRC/RES/44/4

Or. en

Τροπολογία 69
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων εξακολουθεί να αυξάνεται, με 
την Ευρωπόλ να προειδοποιεί ότι ο 
αντίκτυπος της πανδημίας θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του 
αριθμού των θυμάτων1α· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κατάσταση των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων έχει επιδεινωθεί από 
την έναρξη της κρίσης και ότι οι 
υποστηρικτικές υπηρεσίες έχουν έρθει 
αντιμέτωπες με δυσκολίες κατά την 
παροχή βοήθειας στα θύματα·
_________________
1α Τρίτη έκθεση προόδου σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας, COM(2020)661, 
σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 70
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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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνική ανοχή της ανισότητας μεταξύ 
των φύλων και της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και 
η έλλειψη ευαισθητοποίησης του κοινού 
σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την 
εμπορία ανθρώπων διαιωνίζουν ένα 
ανεκτικό περιβάλλον απέναντι στην 
εμπορία ανθρώπων και μια κουλτούρα 
ατιμωρησίας·

Or. en

Τροπολογία 71
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπόλ προειδοποιεί ότι ο αντίκτυπος 
της πανδημίας θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε περαιτέρω αύξηση του αριθμού των 
θυμάτων και σε μείωση του ενδεχομένου 
εντοπισμού των διακινητών από τις αρχές 
επιβολής του νόμου και ότι μια 
οικονομική ύφεση στον απόηχο της 
κρίσης COVID-19 θα μπορούσε να έχει 
επίσης επικίνδυνες συνέπειες στον τομέα 
της εμπορίας ανθρώπων1α·
_________________
1α 
https://www.europol.europa.eu/publicatio
ns-documents/challenges-of-countering-
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human-trafficking-in-digital-era

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική 
βία αποτελούν συστατικά στοιχεία της 
εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση και τη βία 
κατά των γυναικών και ότι η επικύρωση 
από την ΕΕ της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης θα μπορούσε να 
συμπληρώσει τις προσπάθειες της ΕΕ και 
των κρατών μελών στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 73
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων παραμένει ένα σύνθετο και 
διαδεδομένο έγκλημα που επηρεάζει το 
ενδεχόμενο επίτευξης όλων των ΣΒΑ και 
ειδικότερα των ΣΒΑ αριθ. 5 (ισότητα των 
φύλων), 8 (αξιοπρεπής εργασία και 
οικονομική ανάπτυξη), 16 (ειρήνη, 
δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί) και 17 
(εταιρικές σχέσεις για την επίτευξη των 
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στόχων)·

Or. en

Τροπολογία 74
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την 
οδηγία για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων τίθενται ελάχιστα 
πρότυπα που θα πρέπει να εφαρμόζονται 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση 
σχετικά με την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
και την προστασία των θυμάτων και 
παρέχεται ορισμός της εμπορίας 
ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 75
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με την Ευρωπόλ1α, η χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών διεύρυνε την 
ικανότητα των εγκληματιών να 
εμπορεύονται ανθρώπους για διάφορα 
είδη εκμετάλλευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και της εκμετάλλευσης για λόγους 
εργασίας, της αφαίρεσης οργάνων, της 
παράνομης υιοθεσίας παιδιών και των 
καταναγκαστικών γάμων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι νέες τεχνολογίες αποτελούν 



AM\1218038EL.docx 39/180 PE660.289v01-00

EL

αντικείμενο εκμετάλλευσης από 
διακινητές σε κάθε φάση της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, από τη 
στρατολόγηση και τη διαφήμιση των 
θυμάτων ως τον εκβιασμό αυτών με 
φωτογραφίες και βίντεο και τον έλεγχο 
των κινήσεών τους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι αυτά τα νέα εργαλεία παρέχουν 
αυξημένη ανωνυμία στους διακινητές και 
δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις 
αρχές επιβολής του νόμου·
_________________
1α 
https://www.europol.europa.eu/publicatio
ns-documents/challenges-of-countering-
human-trafficking-in-digital-era

Or. en

Τροπολογία 76
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα 
κράτη μέλη δεν έχουν ακόμα 
ολοκληρώσει τη μεταφορά της οδηγίας 
στο εθνικό τους δίκαιο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πλήρης και ορθή μεταφορά 
της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, 
ακολουθούμενη από την πλήρη εφαρμογή 
της, δεν είναι μόνο υποχρεωτική αλλά και 
αναγκαία προκειμένου να σημειωθεί 
πρόοδος κατά την αντιμετώπιση της 
εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια έχει φανεί ότι οι 
μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο 
κινδυνεύουν ιδιαίτερα από εμπορία 
ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
μεταξύ αυτών, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι 
και οι γυναίκες αποτελούν ειδική ομάδα-
στόχο για τα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 78
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται να ασκήσουν δέουσα 
επιμέλεια για την πρόληψη της εμπορίας 
ανθρώπων, τη διερεύνηση περιπτώσεων 
εμπορίας και την τιμωρία των δραστών, 
την υποστήριξη και την ενδυνάμωση των 
θυμάτων και τον σεβασμό της 
αξιοπρέπειάς τους, και για την 
εξασφάλιση σε αυτά προστασίας και 
πρόσβασης σε ένδικα μέσα, και ότι η 
αδυναμία να γίνουν τα παραπάνω 
παραβιάζει και θέτει σε κίνδυνο ή 
ακυρώνει την απόλαυση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών των θυμάτων·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από όλες 
τις εκθέσεις παρακολούθησης προκύπτει 
ότι σχεδόν 10 έτη μετά την έγκριση της 
οδηγίας παραμένουν εμπόδια στην πλήρη 
εφαρμογή της σε επίπεδο κρατών μελών, 
με τα περισσότερα θύματα να μην 
εντοπίζονται και τη δίωξη και τις 
καταδίκες των δραστών να παραμένουν 
σε χαμηλά επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων αποτελεί ένα σύνθετο διεθνικό 
φαινόμενο που μπορεί να καταπολεμηθεί 
αποτελεσματικά μόνον εάν τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και οι 
διεθνείς οργανισμοί συνεργαστούν με 
συντονισμένο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 81
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων αποτελεί έγκλημα με ιδιαίτερα 
διεθνή και διασυνοριακό χαρακτήρα, το 
οποίο θέτει προκλήσεις από την άποψη 
του εντοπισμού, της έρευνας, της 
συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, της 
δικαιοδοσίας, της έκδοσης και της 
αμοιβαίας νομικής συνδρομής·

Or. en

Τροπολογία 82
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων δεν έχει μειωθεί· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ύπαρξη της εμπορίας 
ανθρώπων ενέχει τεράστιο ανθρώπινο, 
κοινωνικό και οικονομικό κόστος ενώ οι 
διακινητές και άλλοι φορείς που εν γνώση 
τους ή και όχι μετέχουν σε παράνομες 
επιχειρηματικές δραστηριότητες στην 
αλυσίδα της εμπορίας ανθρώπων 
αποκομίζουν τεράστια κέρδη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις 
έχουν την ευθύνη να σέβονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και να δρουν με 
δέουσα επιμέλεια για την πρόληψη της 
εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 83
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αποτελεσματικός εντοπισμός των 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων 
εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση στα 
περισσότερα κράτη μέλη για διάφορους 
λόγους, όπως η έλλειψη γλωσσικών 
ικανοτήτων των θυμάτων σε ένα ξένο 
περιβάλλον και η απροθυμία τους να 
προβούν σε καταγγελία στην αστυνομία ή 
οι περιορισμένες ικανότητες των αρχών 
επιβολής του νόμου· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο εντοπισμός των παιδιών θυμάτων 
καθίσταται συχνά ακόμα δυσκολότερος 
διότι τα ίδια δεν κατανοούν ότι είναι 
θύματα·

Or. en

Τροπολογία 84
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αη. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εφαρμογή της οδηγίας για τα θύματα δεν 
είναι ικανοποιητική, ιδίως λόγω της 
ανεπαρκούς και/ή εσφαλμένης μεταφοράς 
της στο εθνικό δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 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
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων αποτελεί έγκλημα που ωθείται 
από την υψηλή ζήτηση και τα κέρδη, τα 
οποία εκτιμώνται σε 29,4 δισεκατομμύρια 
ευρώ ετησίως, σύμφωνα με την Ευρωπόλ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές 
μεταξύ της νομοθεσίας στα κράτη μέλη 
διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τις 
δραστηριότητες του οργανωμένου 
εγκλήματος, ότι εξακολουθεί να υπάρχει 
πολύ χαμηλός κίνδυνος δίωξης και υψηλό 
επίπεδο ατιμωρησίας και ότι η επιβολή 
κυρώσεων για την αποτροπή τέτοιων 
εγκλημάτων είναι ανεπαρκής σε σύγκριση 
με τα υψηλά κέρδη·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θέσουν σε προτεραιότητα, 
στη θεωρία και στην πράξη, την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· 
καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους 
αναγκαίους οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους σε διαρθρωτική 
βάση, ώστε να επιτρέψουν σε όλους τους 
εμπλεκόμενους τομείς και φορείς, όπως οι 
αρχές επιβολής του νόμου, η δικαιοσύνη 
και οι εργαζόμενοι στους τομείς της 
κοινωνικής προστασίας και της υγείας, 
να ασκούν πλήρως και με αποδοτικό 
τρόπο τις αρμοδιότητές τους·
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Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές 
επιβολής του νόμου στην ΕΕ έχουν γίνει 
μάρτυρες σημαντικής αύξησης της 
εμπορίας ανθρώπων στο εσωτερικό της 
ΕΕ, ότι σχεδόν το ήμισυ (49%) όλων των 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ 
είναι πολίτες της ΕΕ και ότι άνω του ενός 
τρίτου (27%) του συνόλου των θυμάτων 
στην ΕΕ πέφτουν θύματα εμπορίας 
ανθρώπων στο εσωτερικό της χώρας 
τους·

Or. en

Τροπολογία 88
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει την ανάγκη να 
θεσπιστεί ένα συντονισμένο και συνεκτικό 
πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα 
εγγυάται την προστασία των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ άλλων μέσω 
της συντονισμένης εφαρμογής των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται στην 
οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων, 
στην οδηγία για τον τίτλο παραμονής και 
στην οδηγία για την αποζημίωση15·

1. επισημαίνει την ανάγκη να 
θεσπιστεί ένα συντονισμένο και συνεκτικό 
πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα 
εγγυάται την προστασία των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ άλλων μέσω 
της συντονισμένης εφαρμογής των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται στην 
οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων, 
στην οδηγία για τον τίτλο παραμονής και 
στην οδηγία για την αποζημίωση15, 
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δεδομένου ότι η έλλειψη εναρμονισμένης 
νομοθεσίας στην ΕΕ και οι διαφορές 
μεταξύ της νομοθεσίας των κρατών 
μελών αναφέρονται ως δύο από τους 
βασικούς παράγοντες έλξης και 
διευκόλυνσης της εμπορίας ανθρώπων 
στην Ένωση1α·

_________________ _________________
1α Έκθεση της Ευρωπόλ, της 18ης 
Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Trafficking in Human Beings in the 
EU» (Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ).

15 Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 29ης Απριλίου 2004, για την 
αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών 
πράξεων, ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 15.

15 Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 29ης Απριλίου 2004, για την 
αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών 
πράξεων, ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 15.

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει την ανάγκη να 
θεσπιστεί ένα συντονισμένο και συνεκτικό 
πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα 
εγγυάται την προστασία των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ άλλων μέσω 
της συντονισμένης εφαρμογής των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται στην 
οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων, 
στην οδηγία για τον τίτλο παραμονής και 
στην οδηγία για την αποζημίωση15·

1. επισημαίνει την ανάγκη να 
θεσπιστεί ένα συντονισμένο και συνεκτικό 
πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα 
ενισχύσει την πρόληψη της εμπορίας 
ανθρώπων και την προστασία των 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων με σκοπό 
την πλήρη εξάλειψή της, μεταξύ άλλων 
μέσω της συντονισμένης εφαρμογής των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται στην 
οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων, 
στην οδηγία για τον τίτλο παραμονής και 
στην οδηγία για την αποζημίωση15, καθώς 
η εμπορία ανθρώπων αποτελεί διεθνές 
έγκλημα και δεν μπορεί να 
αντιμετωπιστεί αποκλειστικά σε εθνικό 
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επίπεδο·

_________________ _________________
15 Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 29ης Απριλίου 2004, για την 
αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών 
πράξεων, ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 15.

15 Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 29ης Απριλίου 2004, για την 
αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών 
πράξεων, ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 15.

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει την ανάγκη να 
θεσπιστεί ένα συντονισμένο και συνεκτικό 
πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα 
εγγυάται την προστασία των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ άλλων μέσω 
της συντονισμένης εφαρμογής των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται στην 
οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων, 
στην οδηγία για τον τίτλο παραμονής και 
στην οδηγία για την αποζημίωση15·

1. επισημαίνει την ανάγκη να 
θεσπιστεί ένα συντονισμένο και συνεκτικό 
πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα 
εγγυάται την προστασία των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ άλλων μέσω 
της συντονισμένης εφαρμογής των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται στην 
οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων, 
στην οδηγία για τον τίτλο παραμονής, στην 
οδηγία 93/2011/ΕΕ σχετικά με την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 
πορνογραφίας και στην οδηγία για την 
αποζημίωση15·

_________________ _________________
15 Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 29ης Απριλίου 2004, για την 
αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών 
πράξεων, ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 15.

15 Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 29ης Απριλίου 2004, για την 
αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών 
πράξεων, ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 15.

Or. en

Τροπολογία 91
Tudor Ciuhodaru
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει την ανάγκη να 
θεσπιστεί ένα συντονισμένο και συνεκτικό 
πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα 
εγγυάται την προστασία των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ άλλων μέσω 
της συντονισμένης εφαρμογής των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται στην 
οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων, 
στην οδηγία για τον τίτλο παραμονής και 
στην οδηγία για την αποζημίωση15·

1. επισημαίνει την ανάγκη να 
θεσπιστεί ένα συντονισμένο και συνεκτικό 
πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα 
βασίζεται σε πιο αποτελεσματική 
παρακολούθηση η οποία θα εγγυάται την 
προστασία των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων, μεταξύ άλλων μέσω της 
συντονισμένης εφαρμογής των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται στην 
οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων, 
στην οδηγία για τον τίτλο παραμονής και 
στην οδηγία για την αποζημίωση15·

_________________ _________________
15 Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 29ης Απριλίου 2004, για την 
αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών 
πράξεων, ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 15.

15 Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 29ης Απριλίου 2004, για την 
αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών 
πράξεων, ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 15.

Or. ro

Τροπολογία 92
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει την ανάγκη να 
θεσπιστεί ένα συντονισμένο και συνεκτικό 
πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα 
εγγυάται την προστασία των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ άλλων μέσω 
της συντονισμένης εφαρμογής των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται στην 
οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων, 
στην οδηγία για τον τίτλο παραμονής και 
στην οδηγία για την αποζημίωση15·

1. επισημαίνει την ανάγκη να 
θεσπιστεί ένα συντονισμένο και συνεκτικό 
πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα 
εγγυάται την παροχή στήριξης και 
συνδρομής και την προστασία των 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ 
άλλων μέσω της συντονισμένης εφαρμογής 
των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην 
οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων, 
στην οδηγία για τον τίτλο παραμονής και 
στην οδηγία για την αποζημίωση15·
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_________________ _________________
15 Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 29ης Απριλίου 2004, για την 
αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών 
πράξεων, ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 15.

15 Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 29ης Απριλίου 2004, για την 
αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών 
πράξεων, ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 15.

Or. ro

Τροπολογία 93
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει ότι ποσοστό 70% των 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και των 
υπόπτων στην ΕΕ είναι υπήκοοι χωρών 
της ΕΕ[1]· [1] 
https://www.europol.europa.eu/publicatio
ns-documents/trafficking-in-human-
beings-in-eu

Or. en

Τροπολογία 94
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαινεί το θετικό έργο του 
Συντονιστή Δράσης κατά της Εμπορίας 
(ΣΔΕ) της ΕΕ όσον αφορά τον συντονισμό 
της αντίδρασης της ΕΕ στην εμπορία 
ανθρώπων, καθώς και όσον αφορά την 
ανάπτυξη γνώσεων και την άντληση 
πορισμάτων σχετικά με τις διάφορες 
πτυχές της εμπορίας ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για τη 
διάσταση του φύλου και την ιδιαίτερη 

2. επαινεί το θετικό έργο του 
Συντονιστή Δράσης κατά της Εμπορίας 
(ΣΔΕ) της ΕΕ για την περίοδο 2011-2019 
όσον αφορά τον συντονισμό της 
αντίδρασης της ΕΕ στην εμπορία 
ανθρώπων, καθώς και όσον αφορά την 
ανάπτυξη γνώσεων και την άντληση 
πορισμάτων σχετικά με τις διάφορες 
πτυχές της εμπορίας ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για τη 
διάσταση του φύλου και την ιδιαίτερη 
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ευπάθεια των παιδιών· ευπάθεια των παιδιών· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνέχεια 
αυτού του έργου διορίζοντας Συντονιστή 
Δράσης κατά της Εμπορίας της ΕΕ 
πλήρους απασχόλησης με σαφή εντολή 
και συναφή πείρα, και θεσπίζοντας ένα 
δίκτυο εθνικών αντιπροσώπων από τα 
κράτη μέλη και την κοινωνία των 
πολιτών προκειμένου να διασφαλισθεί η 
συνεκτική συνεργασία σε ολόκληρη την 
ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 95
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαινεί το θετικό έργο του 
Συντονιστή Δράσης κατά της Εμπορίας 
(ΣΔΕ) της ΕΕ όσον αφορά τον συντονισμό 
της αντίδρασης της ΕΕ στην εμπορία 
ανθρώπων, καθώς και όσον αφορά την 
ανάπτυξη γνώσεων και την άντληση 
πορισμάτων σχετικά με τις διάφορες 
πτυχές της εμπορίας ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για τη 
διάσταση του φύλου και την ιδιαίτερη 
ευπάθεια των παιδιών·

2. επαινεί το θετικό έργο του 
Συντονιστή Δράσης κατά της Εμπορίας 
(ΣΔΕ) της ΕΕ όσον αφορά τον συντονισμό 
της αντίδρασης της ΕΕ στην εμπορία 
ανθρώπων, καθώς και όσον αφορά την 
ανάπτυξη γνώσεων και την άντληση 
πορισμάτων σχετικά με τις διάφορες 
πτυχές της εμπορίας ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για τη 
διάσταση του φύλου και την ιδιαίτερη 
ευπάθεια των παιδιών· θεωρεί, ωστόσο, 
ότι προκειμένου να επιταχυνθεί η 
αντίδραση της ΕΕ στο φαινόμενο της 
εμπορίας ανθρώπων θα μπορούσε να 
παραταθεί η εντολή του Συντονιστή 
Δράσης κατά της Εμπορίας σε επίπεδο 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 96
Maria Grapini
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαινεί το θετικό έργο του 
Συντονιστή Δράσης κατά της Εμπορίας 
(ΣΔΕ) της ΕΕ όσον αφορά τον συντονισμό 
της αντίδρασης της ΕΕ στην εμπορία 
ανθρώπων, καθώς και όσον αφορά την 
ανάπτυξη γνώσεων και την άντληση 
πορισμάτων σχετικά με τις διάφορες 
πτυχές της εμπορίας ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για τη 
διάσταση του φύλου και την ιδιαίτερη 
ευπάθεια των παιδιών·

2. επαινεί το θετικό έργο του 
Συντονιστή Δράσης κατά της Εμπορίας 
(ΣΔΕ) της ΕΕ όσον αφορά την προστασία 
των θυμάτων και τον συντονισμό της 
αντίδρασης της ΕΕ στην εμπορία 
ανθρώπων, καθώς και όσον αφορά την 
ανάπτυξη γνώσεων και την άντληση 
πορισμάτων σχετικά με τις διάφορες 
πτυχές της εμπορίας ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για τη 
διάσταση του φύλου και την ιδιαίτερη 
ευπάθεια των παιδιών·

Or. ro

Τροπολογία 97
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαινεί το θετικό έργο του 
Συντονιστή Δράσης κατά της Εμπορίας 
(ΣΔΕ) της ΕΕ όσον αφορά τον συντονισμό 
της αντίδρασης της ΕΕ στην εμπορία 
ανθρώπων, καθώς και όσον αφορά την 
ανάπτυξη γνώσεων και την άντληση 
πορισμάτων σχετικά με τις διάφορες 
πτυχές της εμπορίας ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για τη 
διάσταση του φύλου και την ιδιαίτερη 
ευπάθεια των παιδιών·

2. επαινεί το θετικό έργο του 
Συντονιστή Δράσης κατά της Εμπορίας 
(ΣΔΕ) της ΕΕ όσον αφορά τον συντονισμό 
της αντίδρασης της ΕΕ στην εμπορία 
ανθρώπων, καθώς και όσον αφορά την 
ανάπτυξη γνώσεων και την άντληση 
πορισμάτων σχετικά με τις διάφορες 
πτυχές της εμπορίας ανθρώπων και την 
ιδιαίτερη ευπάθεια των παιδιών·

Or. es

Τροπολογία 98
Eugenia Rodríguez Palop
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαινεί το θετικό έργο του 
Συντονιστή Δράσης κατά της Εμπορίας 
(ΣΔΕ) της ΕΕ όσον αφορά τον συντονισμό 
της αντίδρασης της ΕΕ στην εμπορία 
ανθρώπων, καθώς και όσον αφορά την 
ανάπτυξη γνώσεων και την άντληση 
πορισμάτων σχετικά με τις διάφορες 
πτυχές της εμπορίας ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για τη 
διάσταση του φύλου και την ιδιαίτερη 
ευπάθεια των παιδιών·

2. επαινεί το θετικό έργο του πρώην 
Συντονιστή Δράσης κατά της Εμπορίας 
(ΣΔΕ) της ΕΕ όσον αφορά τον συντονισμό 
της αντίδρασης της ΕΕ στην εμπορία 
ανθρώπων, καθώς και όσον αφορά την 
ανάπτυξη γνώσεων και την άντληση 
πορισμάτων σχετικά με τις διάφορες 
πτυχές της εμπορίας ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για τη 
διάσταση του φύλου και την ιδιαίτερη 
ευπάθεια των παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 99
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαινεί το θετικό έργο του 
Συντονιστή Δράσης κατά της Εμπορίας 
(ΣΔΕ) της ΕΕ όσον αφορά τον συντονισμό 
της αντίδρασης της ΕΕ στην εμπορία 
ανθρώπων, καθώς και όσον αφορά την 
ανάπτυξη γνώσεων και την άντληση 
πορισμάτων σχετικά με τις διάφορες 
πτυχές της εμπορίας ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για τη 
διάσταση του φύλου και την ιδιαίτερη 
ευπάθεια των παιδιών·

2. επαινεί το θετικό έργο του πρώην 
Συντονιστή Δράσης κατά της Εμπορίας 
(ΣΔΕ) της ΕΕ όσον αφορά τον συντονισμό 
της αντίδρασης της ΕΕ στην εμπορία 
ανθρώπων, καθώς και όσον αφορά την 
ανάπτυξη γνώσεων και την άντληση 
πορισμάτων σχετικά με τις διάφορες 
πτυχές της εμπορίας ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για τη 
διάσταση του φύλου και την ιδιαίτερη 
ευπάθεια των παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 100
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαινεί το θετικό έργο του 
Συντονιστή Δράσης κατά της Εμπορίας 
(ΣΔΕ) της ΕΕ όσον αφορά τον συντονισμό 
της αντίδρασης της ΕΕ στην εμπορία 
ανθρώπων, καθώς και όσον αφορά την 
ανάπτυξη γνώσεων και την άντληση 
πορισμάτων σχετικά με τις διάφορες 
πτυχές της εμπορίας ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για τη 
διάσταση του φύλου και την ιδιαίτερη 
ευπάθεια των παιδιών·

2. επαινεί το έργο του Συντονιστή 
Δράσης κατά της Εμπορίας (ΣΔΕ) της ΕΕ 
όσον αφορά τον συντονισμό της 
αντίδρασης της ΕΕ στην εμπορία 
ανθρώπων, καθώς και όσον αφορά την 
ανάπτυξη γνώσεων και την άντληση 
πορισμάτων σχετικά με τις διάφορες 
πτυχές της εμπορίας ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένης της ιδιαίτερης 
ευπάθειας των παιδιών·

Or. sk

Τροπολογία 101
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη συνέχεια του έργου του 
Συντονιστή Δράσης κατά της Εμπορίας 
της ΕΕ διορίζοντας Συντονιστή Δράσης 
κατά της Εμπορίας της ΕΕ πλήρους 
απασχόλησης με συναφή πείρα που θα 
συνεργάζεται με ένα δίκτυο εθνικών 
αντιπροσώπων από τα κράτη μέλη και 
την κοινωνία των πολιτών προκειμένου 
να διασφαλισθεί η συνεκτική συνεργασία 
σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 102
Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη συνέχεια του έργου του 
Συντονιστή Δράσης κατά της Εμπορίας 
της ΕΕ διορίζοντας Συντονιστή Δράσης 
κατά της Εμπορίας της ΕΕ πλήρους 
απασχόλησης με συναφή πείρα, ο οποίος 
θα συνεργάζεται με εθνικούς 
αντιπροσώπους από τα κράτη μέλη και 
την κοινωνία των πολιτών προκειμένου 
να διασφαλισθεί η συνεκτική συνεργασία 
σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 103
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν για τη σταθερή 
χρηματοδότηση και την επάρκεια του 
προσωπικού που απαιτείται για τον 
εντοπισμό των θυμάτων της πρώτης 
γραμμής και να διασφαλίσουν για τη 
συνεκτική χρηματοδότηση όλων των 
δραστηριοτήτων του εθνικού μηχανισμού 
παραπομπής·

Or. en

Τροπολογία 104
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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η χρηματοδότηση για τα 
προγράμματα του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και 
του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 
(ΤΕΑ) πρέπει να συνεχίσει να 
χρησιμοποιείται για έργα κατά της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς και ότι είναι 
σημαντικό να χρησιμοποιούνται και άλλα 
διαθέσιμα μέσα·

3. τονίζει ότι η χρηματοδότηση για τα 
προγράμματα του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), του 
προγράμματος Daphne και του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) πρέπει να 
συνεχίσει να χρησιμοποιείται για έργα 
κατά της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και 
ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται 
και άλλα διαθέσιμα μέσα, όπως το 
πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και 
Ιθαγένεια», δράσεις στο πλαίσιο της 
πλατφόρμας EMPACT, η πρωτοβουλία 
EU-UN Spotlight, το καταπιστευματικό 
ταμείο της ΕΕ για την Αφρική, η 
πρωτοβουλία Glo.Act, ο μηχανισμός 
χρηματοδότησης της αναπτυξιακής 
συνεργασίας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 105
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η χρηματοδότηση για τα 
προγράμματα του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και 
του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 
(ΤΕΑ) πρέπει να συνεχίσει να 
χρησιμοποιείται για έργα κατά της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς και ότι είναι 
σημαντικό να χρησιμοποιούνται και άλλα 
διαθέσιμα μέσα·

3. τονίζει τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν τα ταμεία της ΕΕ για τη 
χρηματοδότηση διαφόρων πτυχών της 
καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων· 
τονίζει ότι η χρηματοδότηση μέσω του 
Ταμείου Daphne, του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου+, των 
προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και 
του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 
(ΤΕΑ) πρέπει να συνεχίσει να 
χρησιμοποιείται για έργα κατά της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς και ότι είναι 
σημαντικό να χρησιμοποιούνται και άλλα 
διαθέσιμα μέσα·
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Or. en

Τροπολογία 106
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η χρηματοδότηση για τα 
προγράμματα του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και 
του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 
(ΤΕΑ) πρέπει να συνεχίσει να 
χρησιμοποιείται για έργα κατά της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς και ότι είναι 
σημαντικό να χρησιμοποιούνται και άλλα 
διαθέσιμα μέσα·

3. τονίζει ότι η χρηματοδότηση για τα 
προγράμματα του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), του 
Ταμείου Daphne και του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) πρέπει να 
συνεχίσει να χρησιμοποιείται για έργα 
κατά της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και 
ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται 
και άλλα διαθέσιμα μέσα· υπενθυμίζει την 
ανάγκη για έργα με γνώμονα το φύλο και 
ζητεί ολοκληρωμένη επανεξέταση της 
πολιτικής για τα έργα που 
χρηματοδοτούνται απευθείας από την ΕΕ 
από το 2015·

Or. en

Τροπολογία 107
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η χρηματοδότηση για τα 
προγράμματα του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) 
και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 
(ΤΕΑ) πρέπει να συνεχίσει να 
χρησιμοποιείται για έργα κατά της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς και ότι είναι 
σημαντικό να χρησιμοποιούνται και άλλα 
διαθέσιμα μέσα·

3. τονίζει ότι η χρηματοδότηση για το 
πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες», 
συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου 
Daphne, πρέπει να συνεχίσει να 
χρησιμοποιείται για έργα κατά της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς και ότι είναι 
σημαντικό να χρησιμοποιούνται και άλλα 
διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων 
των προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) 
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και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 
(ΤΕΑ)·

Or. en

Τροπολογία 108
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η χρηματοδότηση για τα 
προγράμματα του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) 
και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 
(ΤΕΑ) πρέπει να συνεχίσει να 
χρησιμοποιείται για έργα κατά της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς και ότι είναι 
σημαντικό να χρησιμοποιούνται και άλλα 
διαθέσιμα μέσα·

3. τονίζει ότι η χρηματοδότηση για το 
πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες», 
ιδίως το Ταμείο Daphne, πρέπει να 
συνεχίσει να χρησιμοποιείται για έργα 
κατά της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και 
ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται 
και άλλα διαθέσιμα μέσα, όπως τα 
προγράμματα του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) 
και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 
(ΤΕΑ)·

Or. en

Τροπολογία 109
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η χρηματοδότηση για τα 
προγράμματα του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και 
του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 
(ΤΕΑ) πρέπει να συνεχίσει να 
χρησιμοποιείται για έργα κατά της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς και ότι είναι 
σημαντικό να χρησιμοποιούνται και άλλα 
διαθέσιμα μέσα·

3. τονίζει ότι η χρηματοδότηση για τα 
προγράμματα του ταμείο Daphne, του 
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) πρέπει να 
συνεχίσει να χρησιμοποιείται για έργα 
κατά της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και 
ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται 
και άλλα διαθέσιμα μέσα·
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Or. en

Τροπολογία 110
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η χρηματοδότηση για τα 
προγράμματα του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) 
και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 
(ΤΕΑ) πρέπει να συνεχίσει να 
χρησιμοποιείται για έργα κατά της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς και ότι είναι 
σημαντικό να χρησιμοποιούνται και άλλα 
διαθέσιμα μέσα·

3. τονίζει ότι η χρηματοδότηση για τα 
προγράμματα του Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας (ΤΕΑ) πρέπει να συνεχίσει να 
χρησιμοποιείται για έργα κατά της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς και ότι είναι 
σημαντικό να χρησιμοποιούνται και άλλα 
διαθέσιμα μέσα·

Or. en

Τροπολογία 111
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η χρηματοδότηση για τα 
προγράμματα του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και 
του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 
(ΤΕΑ) πρέπει να συνεχίσει να 
χρησιμοποιείται για έργα κατά της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς και ότι είναι 
σημαντικό να χρησιμοποιούνται και άλλα 
διαθέσιμα μέσα·

3. τονίζει ότι η χρηματοδότηση για τα 
προγράμματα του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), του 
ταμείου Daphne και του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) πρέπει να 
συνεχίσει να χρησιμοποιείται για έργα 
κατά της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και 
ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται 
και άλλα διαθέσιμα μέσα·

Or. en

Τροπολογία 112
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Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η χρηματοδότηση για τα 
προγράμματα του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) 
και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 
(ΤΕΑ) πρέπει να συνεχίσει να 
χρησιμοποιείται για έργα κατά της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς και ότι είναι 
σημαντικό να χρησιμοποιούνται και άλλα 
διαθέσιμα μέσα·

3. τονίζει ότι η χρηματοδότηση για 
έργα κατά της εμπορίας ανθρώπων πρέπει 
να συνεχιστεί μέσω των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων· διευκρινίζει ότι αυτές οι 
χρηματοδοτήσεις δεν πρέπει να 
πραγματοποιούνται εις βάρος των μέσων 
που διατίθενται για την καταπολέμηση 
της παράνομης μετανάστευσης·

Or. fr

Τροπολογία 113
Tudor Ciuhodaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
ληφθούν μέτρα τα οποία θα αποσκοπούν 
στην ικανοποίηση των αναγκών των 
θυμάτων τα οποία βρίσκονται σε 
ευάλωτη κατάσταση, πολλά εκ των 
οποίων είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων 
και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, και άλλα 
μέτρα τα οποία θα σχεδιαστούν ώστε να 
αντιμετωπιστούν όλες τις μορφές βίας 
κατά των γυναικών και των παιδιών, 
ιδίως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

Or. ro

Τροπολογία 114
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι οι οργανώσεις 
στήριξης πρέπει να λαμβάνουν επαρκή 
χρηματοδότηση για έργα και εκφράζει 
την ανησυχία του επειδή πολλές, 
γυναικείες κυρίως, οργανώσεις 
δυσκολεύονται εξαιτίας περικοπών στη 
χρηματοδότησή τους·

Or. en

Τροπολογία 115
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η έλλειψη συνεκτικών 
και λεπτομερών στοιχείων εξακολουθεί να 
παρεμποδίζει την επαρκή αξιολόγηση των 
τάσεων στην εμπορία ανθρώπων· καλεί τα 
κράτη μέλη να συλλέξουν πιο επίκαιρα 
στοιχεία, τα οποία θα αναλύονται 
περαιτέρω κατά ηλικία και φύλο και θα 
περιλαμβάνουν άτομα που έχουν 
αποτελέσει θύματα εσωτερικής εμπορίας, 
συγκεντρώνοντας στατιστικές 
πληροφορίες σε συνεργασία με την 
κοινωνία των πολιτών·

4. τονίζει ότι η συλλογή συναφών 
δεδομένων έχει βελτιωθεί αλλά ότι η 
έλλειψη συνεκτικών και λεπτομερών 
στοιχείων εξακολουθεί να παρεμποδίζει 
την επαρκή αξιολόγηση των τάσεων στην 
εμπορία ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη 
να βελτιώσουν τη συλλογή δεδομένων και 
να αυξήσουν τις προσπάθειες και τη 
χρηματοδότηση για την έρευνα, τη 
συλλογή και την ανάλυση δεδομένων για 
όλες τις μορφές εμπορίας ανθρώπων σε 
επίπεδο ΕΕ αναλύοντας κατά ηλικία και 
φύλο και περιλαμβάνοντας άτομα που 
έχουν αποτελέσει θύματα εσωτερικής 
εμπορίας, με δέοντα σεβασμό για τα 
δικαιώματα των ατόμων που έχουν πέσει 
θύματα εμπορίας στην προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και της αυτονομίας 
καθώς και των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τους· τονίζει ότι η 
συγκέντρωση στατιστικών πληροφοριών 
θα πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με την 
κοινωνία των πολιτών, το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων 
(EIGE) και συναφείς διεθνείς 
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οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 116
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η έλλειψη συνεκτικών 
και λεπτομερών στοιχείων εξακολουθεί να 
παρεμποδίζει την επαρκή αξιολόγηση των 
τάσεων στην εμπορία ανθρώπων· καλεί τα 
κράτη μέλη να συλλέξουν πιο επίκαιρα 
στοιχεία, τα οποία θα αναλύονται 
περαιτέρω κατά ηλικία και φύλο και θα 
περιλαμβάνουν άτομα που έχουν 
αποτελέσει θύματα εσωτερικής εμπορίας, 
συγκεντρώνοντας στατιστικές πληροφορίες 
σε συνεργασία με την κοινωνία των 
πολιτών·

4. τονίζει ότι η έλλειψη συνεκτικών, 
συγκρίσιμων και λεπτομερών στοιχείων 
εξακολουθεί να παρεμποδίζει την επαρκή 
αξιολόγηση των τάσεων στην εμπορία 
ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη να 
συλλέξουν πιο επίκαιρα στοιχεία, τα οποία 
θα αναλύονται περαιτέρω κατά ηλικία, 
φύλο και φυλετική και εθνοτική 
προέλευση και θα περιλαμβάνουν άτομα 
που έχουν αποτελέσει θύματα εσωτερικής 
εμπορίας, συγκεντρώνοντας στατιστικές 
πληροφορίες σε συνεργασία με την 
κοινωνία των πολιτών· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να βελτιώσουν την 
καταγραφή και την αναφορά των 
στατιστικών δεδομένων· υπενθυμίζει ότι 
περισσότερο ολοκληρωμένη στήριξη 
βάσει στοιχείων θα καταστήσει δυνατή 
την ακριβέστερη αξιολόγηση της φύσεως 
του προβλήματος, κάτι που έχει ζωτική 
σημασία για μελλοντικές πολιτικές 
παρεμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 117
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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4. τονίζει ότι η έλλειψη συνεκτικών 
και λεπτομερών στοιχείων εξακολουθεί να 
παρεμποδίζει την επαρκή αξιολόγηση των 
τάσεων στην εμπορία ανθρώπων· καλεί τα 
κράτη μέλη να συλλέξουν πιο επίκαιρα 
στοιχεία, τα οποία θα αναλύονται 
περαιτέρω κατά ηλικία και φύλο και θα 
περιλαμβάνουν άτομα που έχουν 
αποτελέσει θύματα εσωτερικής εμπορίας, 
συγκεντρώνοντας στατιστικές πληροφορίες 
σε συνεργασία με την κοινωνία των 
πολιτών·

4. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη συστηματικής συλλογής 
δεδομένων σχετικά με την εμπορία 
ανθρώπων και δημοσίευσης αυτών σε 
τακτική βάση· τονίζει ότι η έλλειψη 
συνεκτικών και λεπτομερών στοιχείων 
εξακολουθεί να παρεμποδίζει την επαρκή 
αξιολόγηση της κλίμακας και των τάσεων 
στην εμπορία ανθρώπων· καλεί τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τη συλλογή πιο 
επίκαιρων στοιχείων, τα οποία θα 
αναλύονται περαιτέρω κατά είδος 
εμπορίας, ηλικία και φύλο και θα 
περιλαμβάνουν άτομα που έχουν 
αποτελέσει θύματα εσωτερικής εμπορίας, 
συγκεντρώνοντας στατιστικές πληροφορίες 
σε συνεργασία με την κοινωνία των 
πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 118
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η έλλειψη συνεκτικών 
και λεπτομερών στοιχείων εξακολουθεί 
να παρεμποδίζει την επαρκή αξιολόγηση 
των τάσεων στην εμπορία ανθρώπων· 
καλεί τα κράτη μέλη να συλλέξουν πιο 
επίκαιρα στοιχεία, τα οποία θα αναλύονται 
περαιτέρω κατά ηλικία και φύλο και θα 
περιλαμβάνουν άτομα που έχουν 
αποτελέσει θύματα εσωτερικής εμπορίας, 
συγκεντρώνοντας στατιστικές πληροφορίες 
σε συνεργασία με την κοινωνία των 
πολιτών·

4. τονίζει ότι η συλλογή δεδομένων 
επιδέχεται επιπλέον βελτίωση για την 
επαρκή αξιολόγηση των τάσεων στην 
εμπορία ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη 
να ενισχύσουν τη συλλογή δεδομένων με 
στόχο τα πιο επίκαιρα στοιχεία, τα οποία 
θα αναλύονται περαιτέρω κατά ηλικία και 
φύλο και θα περιλαμβάνουν άτομα που 
έχουν αποτελέσει θύματα εσωτερικής 
εμπορίας, συγκεντρώνοντας στατιστικές 
πληροφορίες σε συνεργασία με τους 
εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς, 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
καθώς και με τη συνδρομή του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 
των Φύλων (EIGE), 
συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που 
αφορούν την εμπορία ανθρώπων και 
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προέρχονται από έρευνες με αντικείμενο 
τη βία·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η έλλειψη συνεκτικών 
και λεπτομερών στοιχείων εξακολουθεί να 
παρεμποδίζει την επαρκή αξιολόγηση των 
τάσεων στην εμπορία ανθρώπων· καλεί τα 
κράτη μέλη να συλλέξουν πιο επίκαιρα 
στοιχεία, τα οποία θα αναλύονται 
περαιτέρω κατά ηλικία και φύλο και θα 
περιλαμβάνουν άτομα που έχουν 
αποτελέσει θύματα εσωτερικής εμπορίας, 
συγκεντρώνοντας στατιστικές πληροφορίες 
σε συνεργασία με την κοινωνία των 
πολιτών·

4. τονίζει ότι η έλλειψη συνεκτικών 
και λεπτομερών στοιχείων εξακολουθεί να 
παρεμποδίζει την επαρκή αξιολόγηση των 
τάσεων στην εμπορία ανθρώπων· καλεί τα 
κράτη μέλη να συλλέξουν πιο επίκαιρα 
στοιχεία, τα οποία θα αναλύονται 
περαιτέρω κατά ηλικία και φύλο και θα 
περιλαμβάνουν άτομα που έχουν 
αποτελέσει θύματα εσωτερικής εμπορίας, 
συγκεντρώνοντας στατιστικές πληροφορίες 
σε συνεργασία με την κοινωνία των 
πολιτών και συναφείς διεθνείς 
οργανισμούς, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα 
σεβασμό για τα δικαιώματα των ατόμων 
που πέφτουν θύματα εμπορίας σε 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και της 
αυτονομίας καθώς και των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα τους·

Or. en

Τροπολογία 120
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η έλλειψη συνεκτικών 4. τονίζει ότι η έλλειψη συνεκτικών 
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και λεπτομερών στοιχείων εξακολουθεί να 
παρεμποδίζει την επαρκή αξιολόγηση των 
τάσεων στην εμπορία ανθρώπων· καλεί τα 
κράτη μέλη να συλλέξουν πιο επίκαιρα 
στοιχεία, τα οποία θα αναλύονται 
περαιτέρω κατά ηλικία και φύλο και θα 
περιλαμβάνουν άτομα που έχουν 
αποτελέσει θύματα εσωτερικής εμπορίας, 
συγκεντρώνοντας στατιστικές πληροφορίες 
σε συνεργασία με την κοινωνία των 
πολιτών·

και λεπτομερών στοιχείων εξακολουθεί να 
παρεμποδίζει την επαρκή αξιολόγηση των 
τάσεων στην εμπορία ανθρώπων· καλεί τα 
κράτη μέλη να συλλέξουν πιο επίκαιρα 
στοιχεία, τα οποία θα αναλύονται 
περαιτέρω κατά ηλικία, φύλο και φυλετική 
και εθνοτική προέλευση και θα 
περιλαμβάνουν άτομα που έχουν 
αποτελέσει θύματα εσωτερικής εμπορίας, 
συγκεντρώνοντας στατιστικές πληροφορίες 
σε συνεργασία με την κοινωνία των 
πολιτών με δέοντα σεβασμό για τα 
δικαιώματα των θυμάτων εμπορίας στην 
ιδιωτική ζωή και την αυτονομία και στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τους·

Or. en

Τροπολογία 121
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η έλλειψη συνεκτικών 
και λεπτομερών στοιχείων εξακολουθεί να 
παρεμποδίζει την επαρκή αξιολόγηση των 
τάσεων στην εμπορία ανθρώπων· καλεί 
τα κράτη μέλη να συλλέξουν πιο επίκαιρα 
στοιχεία, τα οποία θα αναλύονται 
περαιτέρω κατά ηλικία και φύλο και θα 
περιλαμβάνουν άτομα που έχουν 
αποτελέσει θύματα εσωτερικής εμπορίας, 
συγκεντρώνοντας στατιστικές 
πληροφορίες σε συνεργασία με την 
κοινωνία των πολιτών·

4. αναγνωρίζει τη βελτίωση της 
συλλογής συνεκτικών και λεπτομερών 
στοιχείων· καλεί τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να βελτιώνουν τα δεδομένα 
συλλέγοντας πιο επίκαιρα στοιχεία, τα 
οποία θα αναλύονται περαιτέρω κατά 
ηλικία και φύλο και θα περιλαμβάνουν 
άτομα που έχουν αποτελέσει θύματα 
εσωτερικής εμπορίας, σε συνεργασία με 
την κοινωνία των πολιτών και το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων (EIGE)· καλεί την Επιτροπή 
να συγκεντρώνει και να δημοσιεύει 
τακτικά τέτοια στοιχεία για την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 122
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Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η έλλειψη συνεκτικών 
και λεπτομερών στοιχείων εξακολουθεί να 
παρεμποδίζει την επαρκή αξιολόγηση των 
τάσεων στην εμπορία ανθρώπων· καλεί τα 
κράτη μέλη να συλλέξουν πιο επίκαιρα 
στοιχεία, τα οποία θα αναλύονται 
περαιτέρω κατά ηλικία και φύλο και θα 
περιλαμβάνουν άτομα που έχουν 
αποτελέσει θύματα εσωτερικής εμπορίας, 
συγκεντρώνοντας στατιστικές πληροφορίες 
σε συνεργασία με την κοινωνία των 
πολιτών·

4. τονίζει ότι η έλλειψη συνεκτικών 
και λεπτομερών στοιχείων εξακολουθεί να 
παρεμποδίζει την επαρκή αξιολόγηση των 
τάσεων στην εμπορία ανθρώπων· καλεί τα 
κράτη μέλη να συλλέξουν πιο επίκαιρα, 
κεντρικά και ολοκληρωμένα στοιχεία, τα 
οποία θα αναλύονται περαιτέρω κατά 
ηλικία και φύλο και θα περιλαμβάνουν 
άτομα που έχουν αποτελέσει θύματα 
εσωτερικής εμπορίας, συγκεντρώνοντας 
στατιστικές πληροφορίες σε συνεργασία με 
την κοινωνία των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 123
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η έλλειψη συνεκτικών 
και λεπτομερών στοιχείων εξακολουθεί να 
παρεμποδίζει την επαρκή αξιολόγηση των 
τάσεων στην εμπορία ανθρώπων· καλεί τα 
κράτη μέλη να συλλέξουν πιο επίκαιρα 
στοιχεία, τα οποία θα αναλύονται 
περαιτέρω κατά ηλικία και φύλο και θα 
περιλαμβάνουν άτομα που έχουν 
αποτελέσει θύματα εσωτερικής εμπορίας, 
συγκεντρώνοντας στατιστικές πληροφορίες 
σε συνεργασία με την κοινωνία των 
πολιτών·

4. τονίζει ότι η έλλειψη συνεκτικών 
και λεπτομερών στοιχείων εξακολουθεί να 
παρεμποδίζει την επαρκή αξιολόγηση των 
τάσεων στην εμπορία ανθρώπων· καλεί τα 
κράτη μέλη να συλλέξουν, να αναλύσουν 
και να αποθηκεύσουν πιο επίκαιρα 
στοιχεία, τα οποία θα αναλύονται 
περαιτέρω κατά ηλικία και φύλο και θα 
περιλαμβάνουν άτομα που έχουν 
αποτελέσει θύματα εσωτερικής εμπορίας, 
συγκεντρώνοντας στατιστικές πληροφορίες 
σε συνεργασία με την κοινωνία των 
πολιτών·

Or. ro



PE660.289v01-00 66/180 AM\1218038EL.docx

EL

Τροπολογία 124
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η έλλειψη συνεκτικών 
και λεπτομερών στοιχείων εξακολουθεί 
να παρεμποδίζει την επαρκή αξιολόγηση 
των τάσεων στην εμπορία ανθρώπων· 
καλεί τα κράτη μέλη να συλλέξουν πιο 
επίκαιρα στοιχεία, τα οποία θα αναλύονται 
περαιτέρω κατά ηλικία και φύλο και θα 
περιλαμβάνουν άτομα που έχουν 
αποτελέσει θύματα εσωτερικής εμπορίας, 
συγκεντρώνοντας στατιστικές πληροφορίες 
σε συνεργασία με την κοινωνία των 
πολιτών·

4. τονίζει ότι τα στοιχεία πρέπει να 
είναι συνεκτικά και πολύ λεπτομερή ώστε 
να επιτρέπουν μια επαρκή αξιολόγηση των 
τάσεων στην εμπορία ανθρώπων· καλεί τα 
κράτη μέλη να συλλέξουν επίκαιρα 
στοιχεία, τα οποία θα αναλύονται 
περαιτέρω κατά ηλικία και φύλο και θα 
περιλαμβάνουν άτομα που έχουν 
αποτελέσει θύματα εσωτερικής εμπορίας, 
συγκεντρώνοντας στατιστικές πληροφορίες 
σε συνεργασία με την κοινωνία των 
πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 125
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι το 15 έως 30 % 
των ασθενών σε λίστες αναμονής για 
δωρεά οργάνων χάνουν τη ζωή τους πριν 
λάβουν μόσχευμα· ότι οι εγκληματικές 
οργανώσεις εκμεταλλεύονται αυτό το 
πρόβλημα καθώς και την αδυναμία των 
ανθρώπων που ζουν σε ακραία φτώχεια 
προκειμένου να τους ενθαρρύνουν να 
πουλήσουν τα όργανα τους· ότι αυτό το 
εμπόριο αποτελεί μια από τις πιο 
επαχθείς πτυχές της εμπορίας ανθρώπων·

Or. fr
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Τροπολογία 126
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επικροτεί την έγκριση της 
δημιουργίας του μηχανισμού για την 
επανεξέταση της εφαρμογής της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά 
του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος 
και των Πρωτοκόλλων αυτής· καλεί την 
Επιτροπή να ενεργεί ως πρότυπο σε αυτή 
τη διαδικασία επανεξέτασης·

Or. en

Τροπολογία 127
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει υπό την έννοια αυτή την 
ανάγκη για βελτίωση της αναφοράς των 
υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων και της 
επακόλουθης συλλογής και του 
συντονισμού των δεδομένων μεταξύ των 
πηγών δεδομένων σε επίπεδο κράτους 
μέλους και ΕΕ με σκοπό την απόκτηση 
καλύτερης κατανόησης του φαινομένου 
και των συνιστωσών του·

Or. en

Τροπολογία 128
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. ζητεί μέτρα περισσότερο 
επικεντρωμένα στη διάσταση του φύλου 
και μέσα πολιτικής που θα επιδεικνύουν 
ευαισθησία για τα παιδιά, κατάρτιση και 
καθοδήγηση για τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
τους φορείς και τις υπεύθυνες αρχές, στα 
διάφορα στάδια της διαδικασίας, όπως ο 
εντοπισμός των θυμάτων, οι διαδικασίες 
παραπομπής και παροχής βοήθειας που 
σχετίζονται με θύματα εμπορίας 
ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη 
διαφοροποίηση μεταξύ εμπορίας και 
λαθραίας διακίνησης, οι οποίες απαιτούν 
διαφορετική νομική αντιμετώπιση· 
επισημαίνει ότι η σύγχυση μεταξύ τους 
συχνά οδηγεί σε αστοχίες όσον αφορά τον 
ορθό εντοπισμό θυμάτων και τη 
διασφάλιση της πρόσβασής τους σε 
μέτρα προστασίας και της αποφυγής 
δευτερογενούς θυματοποίησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 130
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη 
διαφοροποίηση μεταξύ εμπορίας και 
λαθραίας διακίνησης, οι οποίες απαιτούν 
διαφορετική νομική αντιμετώπιση· 
επισημαίνει ότι η σύγχυση μεταξύ τους 
συχνά οδηγεί σε αστοχίες όσον αφορά τον 
ορθό εντοπισμό θυμάτων και τη 
διασφάλιση της πρόσβασής τους σε 
μέτρα προστασίας και της αποφυγής 
δευτερογενούς θυματοποίησης·

5. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη 
διαφοροποίηση μεταξύ νόμιμης και 
παράνομης μετανάστευσης και της 
συνάφειας αυτών με ζητήματα σχετικά με 
την εμπορία ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 131
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη 
διαφοροποίηση μεταξύ εμπορίας και 
λαθραίας διακίνησης, οι οποίες απαιτούν 
διαφορετική νομική αντιμετώπιση· 
επισημαίνει ότι η σύγχυση μεταξύ τους 
συχνά οδηγεί σε αστοχίες όσον αφορά τον 
ορθό εντοπισμό θυμάτων και τη 
διασφάλιση της πρόσβασής τους σε μέτρα 
προστασίας και της αποφυγής 
δευτερογενούς θυματοποίησης·

5. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη 
διαφοροποίηση μεταξύ εμπορίας και 
λαθραίας διακίνησης, οι οποίες απαιτούν 
διαφορετική νομική αντιμετώπιση· 
επισημαίνει ότι η σύγχυση μεταξύ τους 
συχνά οδηγεί σε αστοχίες όσον αφορά τον 
ορθό εντοπισμό θυμάτων και τη 
διασφάλιση της πρόσβασής τους σε μέτρα 
προστασίας και της αποφυγής 
δευτερογενούς θυματοποίησης· 
υπενθυμίζει ότι η εμπορία ανθρώπων 
πρέπει επίσης να τιμωρείται αυστηρά·

Or. fr

Τροπολογία 132
Maria Grapini
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη 
διαφοροποίηση μεταξύ εμπορίας και 
λαθραίας διακίνησης, οι οποίες απαιτούν 
διαφορετική νομική αντιμετώπιση· 
επισημαίνει ότι η σύγχυση μεταξύ τους 
συχνά οδηγεί σε αστοχίες όσον αφορά τον 
ορθό εντοπισμό θυμάτων και τη 
διασφάλιση της πρόσβασής τους σε μέτρα 
προστασίας και της αποφυγής 
δευτερογενούς θυματοποίησης·

5. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη 
διαφοροποίηση μεταξύ εμπορίας και 
λαθραίας διακίνησης, μέσω διεξοδικής 
έρευνας και διερεύνησης, οι οποίες 
απαιτούν διαφορετική νομική 
αντιμετώπιση· επισημαίνει ότι η σύγχυση 
μεταξύ τους συχνά οδηγεί σε αστοχίες 
όσον αφορά τον ορθό εντοπισμό θυμάτων 
και τη διασφάλιση της πρόσβασής τους σε 
μέτρα προστασίας και της αποφυγής 
δευτερογενούς θυματοποίησης·

Or. ro

Τροπολογία 133
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη 
διαφοροποίηση μεταξύ εμπορίας και 
λαθραίας διακίνησης, οι οποίες απαιτούν 
διαφορετική νομική αντιμετώπιση· 
επισημαίνει ότι η σύγχυση μεταξύ τους 
συχνά οδηγεί σε αστοχίες όσον αφορά τον 
ορθό εντοπισμό θυμάτων και τη 
διασφάλιση της πρόσβασής τους σε μέτρα 
προστασίας και της αποφυγής 
δευτερογενούς θυματοποίησης·

5. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη 
διαφοροποίηση μεταξύ εμπορίας 
ανθρώπων και λαθραίας διακίνησης 
μεταναστών, οι οποίες απαιτούν 
διαφορετική νομική αντιμετώπιση και 
πολιτική· επισημαίνει ότι η σύγχυση 
μεταξύ τους συχνά οδηγεί σε αστοχίες 
όσον αφορά τον ορθό εντοπισμό θυμάτων 
και τη διασφάλιση της πρόσβασής τους σε 
μέτρα προστασίας και της αποφυγής 
δευτερογενούς θυματοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 134
Eugenia Rodríguez Palop
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη 
διαφοροποίηση μεταξύ της εμπορίας 
ανθρώπων και του οργανωμένου 
εγκλήματος, και να εξασφαλίσουν ότι μια 
προοπτική με γνώμονα το φύλο και μια 
απόκριση βασιζόμενη στα ανθρώπινα 
δικαιώματα θα συνεχίσουν να βρίσκονται 
στον πυρήνα της ανάλυσης και των 
αποκρίσεων στην εμπορία ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 135
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη 
διαφοροποίηση μεταξύ της εμπορίας 
ανθρώπων και του οργανωμένου 
εγκλήματος, και να εξασφαλίσουν ότι μια 
απόκριση βασιζόμενη στα ανθρώπινα 
δικαιώματα θα συνεχίσουν να βρίσκονται 
στον πυρήνα της ανάλυσης και των 
αποκρίσεων στην εμπορία ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 136
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. υπογραμμίζει τη σημασία της 
αύξησης της κατανόησης της εμπορίας 
ανθρώπων ως σύνθετη και εξελισσόμενη 
μορφή εγκλήματος, υπενθυμίζει την 
ανάγκη για συνεργασία με τους πολίτες 
και με οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών· τονίζει τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συμμετάσχουν στη διεθνή εκστρατεία 
των Ηνωμένων Εθνών κατά της 
εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 137
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν τη χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών για τον σκοπό της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς αυτές 
αποτελούν τα πλέον χρησιμοποιούμενα 
εργαλεία για τη στρατολόγηση θυμάτων 
εμπορίας·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν και να 
αξιολογούν τη χρήση των ψηφιακών 
τεχνολογιών για τον σκοπό της εμπορίας 
ανθρώπων, καθώς αυτές αποτελούν ένα 
από τα πλέον χρησιμοποιούμενα εργαλεία 
για τη στρατολόγηση θυμάτων εμπορίας, 
και τα καλεί να προωθήσουν και να 
στηρίξουν επαρκείς δράσεις που 
εστιάζουν ιδίως σε εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και στην κατάρτιση· 
τονίζει ότι όλα τα μέτρα που στοχεύουν 
στην πρόληψη της στρατολόγησης των 
θυμάτων ή άλλων παράνομων 
δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο πρέπει να 
είναι στοχευμένα, αποτελεσματικά και 
αναλογικά, προκειμένου να μην 
περιορίζουν άσκοπα την ελευθερία 
έκφρασης και την εμπιστευτικότητα των 
επικοινωνιών·
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Or. en

Τροπολογία 138
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν τη χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών για τον σκοπό της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς αυτές 
αποτελούν τα πλέον χρησιμοποιούμενα 
εργαλεία για τη στρατολόγηση θυμάτων 
εμπορίας·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενδυναμώσουν τις αρχές 
επιβολής του νόμου που μάχονται κατά 
των διακινητών, ώστε να είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις της 
τεχνολογίας από την άποψη των τεχνικών 
γνώσεων, των ανθρώπινων πόρων που θα 
διατεθούν καθώς και από την άποψη της 
βελτίωσης των νομοθετικών εργαλείων 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
δικαστικές διαδικασίες και κατά τη 
δίωξη των διακινητών·

Or. en

Τροπολογία 139
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν τη χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών για τον σκοπό της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς αυτές 
αποτελούν τα πλέον χρησιμοποιούμενα 
εργαλεία για τη στρατολόγηση θυμάτων 
εμπορίας·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναγνωρίσουν το διαδίκτυο ως 
βασικό παράγοντα που διευκολύνει την 
εμπορία ανθρώπων και έχει αντίκτυπο σε 
ολόκληρη την αλυσίδα της εμπορίας 
ανθρώπων, από τη στρατολόγηση και τη 
μεταφορά ως την υπόθαλψη των 
θυμάτων και την εκμετάλλευσή τους και 
να παρακολουθούν τη χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών, ιδίως των 
πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και 
των δικτυακών τόπων παροχής 
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υπηρεσιών σε ενηλίκους για τον σκοπό 
της εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 140
Assita Kanko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν τη χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών για τον σκοπό της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς αυτές 
αποτελούν τα πλέον χρησιμοποιούμενα 
εργαλεία για τη στρατολόγηση θυμάτων 
εμπορίας·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν τη χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών για τον σκοπό της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς αυτές 
αποτελούν τα πλέον χρησιμοποιούμενα 
εργαλεία για τη στρατολόγηση θυμάτων 
εμπορίας· ζητεί ανανεωμένη και 
εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης του 
κοινού σε ολόκληρη την ΕΕ σχετικά με 
τους κινδύνους και τις ενδείξεις της 
εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν τη χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών για τον σκοπό της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς αυτές 
αποτελούν τα πλέον χρησιμοποιούμενα 
εργαλεία για τη στρατολόγηση θυμάτων 
εμπορίας·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν τη χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών, του διαδικτύου 
και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για 
τον σκοπό της εμπορίας ανθρώπων, καθώς 
αυτές αποτελούν τα πλέον 
χρησιμοποιούμενα εργαλεία για τη 
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στρατολόγηση θυμάτων εμπορίας και να 
προβούν σε κανονιστική ρύθμιση της 
ευθύνης τρίτων που υπέχουν εταιρείες 
τεχνολογίας που φιλοξενούν υλικό που 
έχει προκύψει μέσω εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 142
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν τη χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών για τον σκοπό της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς αυτές 
αποτελούν τα πλέον χρησιμοποιούμενα 
εργαλεία για τη στρατολόγηση θυμάτων 
εμπορίας·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν τη χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών για τον σκοπό της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς αυτές 
αποτελούν τα πλέον χρησιμοποιούμενα 
εργαλεία για τη στρατολόγηση, την 
εμπορία και την εκμετάλλευση θυμάτων, 
και να αυξήσουν τη στήριξη για την 
ανάπτυξη διεθνικής εμπειρογνωμοσύνης 
και ικανοτήτων μέσω λύσεων που 
βασίζονται στην τεχνολογία·

Or. en

Τροπολογία 143
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν τη χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών για τον σκοπό της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς αυτές 
αποτελούν τα πλέον χρησιμοποιούμενα 
εργαλεία για τη στρατολόγηση θυμάτων 
εμπορίας·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν τη χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών για τον σκοπό της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς αυτές 
αποτελούν τα πλέον χρησιμοποιούμενα 
εργαλεία για τη στρατολόγηση θυμάτων 
εμπορίας· με παράλληλη διασφάλιση της 
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προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των δεδομένων των 
ατόμων, καθώς και του δικαιώματος των 
θυμάτων σε σεβασμό της ιδιωτικής τους 
ζωής·

Or. en

Τροπολογία 144
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν τη χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών για τον σκοπό της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς αυτές 
αποτελούν τα πλέον χρησιμοποιούμενα 
εργαλεία για τη στρατολόγηση θυμάτων 
εμπορίας·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν τη χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών για τον σκοπό της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς αυτές 
αποτελούν τα πλέον χρησιμοποιούμενα 
εργαλεία για τη στρατολόγηση θυμάτων 
εμπορίας, με παράλληλη διασφάλιση της 
προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των δεδομένων των 
ατόμων, καθώς και του δικαιώματος των 
θυμάτων σε σεβασμό της ιδιωτικής τους 
ζωής·

Or. en

Τροπολογία 145
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν τη χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών για τον σκοπό της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς αυτές 
αποτελούν τα πλέον χρησιμοποιούμενα 
εργαλεία για τη στρατολόγηση θυμάτων 

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν τη χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών για τον σκοπό της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς αυτές 
αποτελούν τα πλέον χρησιμοποιούμενα 
εργαλεία για τη στρατολόγηση θυμάτων 
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εμπορίας· εμπορίας, καθώς και να θέσουν σε 
εφαρμογή μέτρα για την παρεμπόδιση της 
στρατολόγησης θυμάτων·

Or. ro

Τροπολογία 146
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. ζητεί την επικαιροποίηση του 
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και 
πλαισίου πολιτικής με σκοπό την 
προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών 
και της συνεργασίας μεταξύ των αρχών 
επιβολής του νόμου και του ιδιωτικού 
τομέα, συμπεριλαμβανομένων των 
παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου και των 
εταιρειών μέσων κοινωνικής δικτύωσης· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προβούν σε κανονιστική ρύθμιση της 
ευθύνης τρίτων σε σχέση με εταιρείες 
τεχνολογίας που φιλοξενούν υλικό που 
έχει προκύψει από εκμετάλλευση 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι 
πλατφόρμες τους δεν αποτελούν 
αντικείμενο κατάχρησης για τους 
σκοπούς της εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 147
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει ότι η πρόσληψη, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα 
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κέρδη και εν πλήρη συνειδήσει, ατόμων 
χωρίς νόμιμα έγγραφα με αμοιβή κάτω 
από τις ελάχιστες νομοθετικές 
απαιτήσεις, ή υπό ακατάλληλες συνθήκες 
εργασίας, αποτελεί μορφή εμπορίας 
ανθρώπων· ότι τέτοιες προσλήψεις 
πλήττουν ιδιαίτερα τους άντρες οι οποίοι 
εργάζονται σε χειρωνακτικούς τομείς·

Or. fr

Τροπολογία 148
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βασιστούν στην υφιστάμενη 
εμπειρογνωμοσύνη και σε επιτυχημένα 
προγράμματα και εμπειρίες, όπως η 
δικτυακή πύλη για ένα διαδίκτυο 
καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά, 
που παρέχουν πληροφόρηση, καθοδήγηση 
και πόρους σχετικά με βελτίωση 
ζητημάτων που αφορούν το διαδίκτυο, το 
κοινό δίκτυο Insafe-INHOPE κέντρων 
για την ασφαλέστερη χρήση του 
διαδικτύου στην Ευρώπη, και άλλα 
καίρια ενδιαφερόμενα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 149
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προβούν σε κανονιστική ρύθμιση 
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της ευθύνης τρίτων σε σχέση με εταιρείες 
τεχνολογίας που φιλοξενούν υλικό που 
έχει προκύψει από εκμετάλλευση, 
αναγνωρίζοντας την αυξημένη χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών για την 
εκμετάλλευση των θυμάτων, μεταξύ 
άλλων μέσω πορνογραφικών δικτυακών 
τόπων και των επονομαζόμενων 
δικτυακών τόπων «only fans»·

Or. en

Τροπολογία 150
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει ότι η διάσταση του 
φύλου πρέπει να παρακολουθείται 
συστηματικά κατά την εφαρμογή της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
και παροτρύνει την Επιτροπή να 
συνεχίσει να την παρακολουθεί κατά την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης των 
κρατών μελών και της εφαρμογής της 
οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 151
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει ότι η διάσταση του 
φύλου πρέπει να παρακολουθείται 
συστηματικά κατά την εφαρμογή της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την 
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καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
και παροτρύνει την Επιτροπή να 
συνεχίσει να την παρακολουθεί κατά την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης των 
κρατών μελών και της εφαρμογής της 
οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 152
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να καταστήσουν την 
κυβερνοευαισθητοποίηση προτεραιότητα 
των εκστρατειών ευαισθητοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αφορούν σχολεία, πανεπιστήμια, την 
επιχειρηματική κοινότητα και 
ερευνητικούς φορείς· ο μήνας 
κυβερνοασφάλειας που πραγματοποιείται 
κάθε Οκτώβριο, υπό τον συντονισμό του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) θα πρέπει 
να ενισχυθεί και να διευρυνθεί 
προκειμένου να έχει μεγαλύτερη εμβέλεια 
ως κοινή επικοινωνιακή προσπάθεια σε 
επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 153
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. υπογραμμίζει ότι η 
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ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
διαδικτυακή εμπορία ανθρώπων στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ζωτική 
σημασία προκειμένου να αποφευχθεί η 
προσέλκυση νέων θυμάτων από τα δίκτυα 
εμπορίας ανθρώπων· επιμένει σχετικά με 
τη σημασία που έχει αποδειχτεί ότι έχει η 
συγκέντρωση πείρας και η ανταλλαγή της 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς παρέχει 
προστιθέμενη αξία ως σημείο εστίασης 
της δράσης· 

Or. en

Τροπολογία 154
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6δ. επισημαίνει τον ισχυρό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι πλατφόρμες εν γένει, 
αλλά με ιδιαίτερη εστίαση στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης· καλεί την 
Επιτροπή να συνεργαστεί ενεργά με τις 
πλατφόρμες για την κατάρτιση κοινών 
κατευθυντήριων γραμμών και σχεδίων 
δράσης που θα αποτρέψουν και θα 
καταπολεμήσουν τη διαδικτυακή εμπορία 
ανθρώπων σε όλες της τις μορφές·

Or. en

Τροπολογία 155
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ο έγκαιρος εντοπισμός 
των θυμάτων παραμένει μία από τις 

7. τονίζει ότι ο έγκαιρος εντοπισμός 
των θυμάτων παραμένει μία από τις 
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μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
υλοποίηση και μία από τις πιο κρίσιμες 
όσον αφορά τη δυνατότητα των θυμάτων 
να ασκούν τα δικαιώματά τους· καλεί τα 
κράτη μέλη να αναθέσουν σε 
περισσότερους φορείς την ευθύνη για τον 
εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, 
των αρμόδιων για τη μετανάστευση και το 
άσυλο υπαλλήλων, των επιθεωρητών 
εργασίας, των κοινωνικών λειτουργών και 
των επαγγελματιών υγείας·

μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
υλοποίηση αλλά τονίζει ότι αυτό δεν 
μειώνει την ευθύνη που υπέχουν τα κράτη 
μέλη για την προστασία τους· υπενθυμίζει 
ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας, 
τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να 
συστήσουν μηχανισμούς για να 
διασφαλίσουν τον έγκαιρο εντοπισμό 
θυμάτων και την παροχή συνδρομής και 
βοήθειας σε αυτά, σε συνεργασία με τις 
σχετικές οργανώσεις στήριξης· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για μια 
προσέγγιση που θα βασίζεται σε τέσσερις 
βασικές στρατηγικές: την πρόληψη, τη 
δίωξη, την προστασία των θυμάτων και 
την πολυεπίπεδη συνεργασία· τονίζει ότι ο 
εντοπισμός των θυμάτων είναι κρίσιμος 
όσον αφορά τη δυνατότητα των θυμάτων 
να ασκούν τα δικαιώματά τους· καλεί τα 
κράτη μέλη να αναθέσουν σε 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, 
αρμόδιους για τη μετανάστευση και το 
άσυλο υπαλλήλους, επιθεωρητές 
εργασίας, κοινωνικούς λειτουργούς και 
στο προσωπικό του τομέα υγείας 
περισσότερες εξουσίες για τον εντοπισμό 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 156
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ο έγκαιρος εντοπισμός 
των θυμάτων παραμένει μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
υλοποίηση και μία από τις πιο κρίσιμες 
όσον αφορά τη δυνατότητα των θυμάτων 
να ασκούν τα δικαιώματά τους· καλεί τα 
κράτη μέλη να αναθέσουν σε 
περισσότερους φορείς την ευθύνη για τον 

7. τονίζει ότι ο έγκαιρος εντοπισμός 
των θυμάτων παραμένει μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
υλοποίηση και μία από τις πιο κρίσιμες 
όσον αφορά τη δυνατότητα των θυμάτων 
να ασκούν τα δικαιώματά τους·
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εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, 
των αρμόδιων για τη μετανάστευση και 
το άσυλο υπαλλήλων, των επιθεωρητών 
εργασίας, των κοινωνικών λειτουργών 
και των επαγγελματιών υγείας·

Or. es

Τροπολογία 157
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ο έγκαιρος εντοπισμός 
των θυμάτων παραμένει μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
υλοποίηση και μία από τις πιο κρίσιμες 
όσον αφορά τη δυνατότητα των θυμάτων 
να ασκούν τα δικαιώματά τους· καλεί τα 
κράτη μέλη να αναθέσουν σε 
περισσότερους φορείς την ευθύνη για τον 
εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, 
των αρμόδιων για τη μετανάστευση και το 
άσυλο υπαλλήλων, των επιθεωρητών 
εργασίας, των κοινωνικών λειτουργών και 
των επαγγελματιών υγείας·

7. τονίζει ότι ο έγκαιρος εντοπισμός 
των θυμάτων παραμένει μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
υλοποίηση και μία από τις πιο κρίσιμες 
όσον αφορά τη δυνατότητα των θυμάτων 
να ασκούν τα δικαιώματά τους· 
επισημαίνει ότι ο αριθμός των θυμάτων 
που εντοπίζονται παραμένει υπερβολικά 
χαμηλός σε σύγκριση με τον πραγματικό 
αριθμό των θυμάτων· καλεί τα κράτη 
μέλη να αναθέσουν σε περισσότερους 
φορείς την ευθύνη για τον εντοπισμό των 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων 
της κοινωνίας των πολιτών, των αρμόδιων 
για τη μετανάστευση και το άσυλο 
υπαλλήλων, των οργάνων επιβολής του 
νόμου, των επιθεωρητών εργασίας, των 
κοινωνικών λειτουργών και των 
επαγγελματιών υγείας, και να παράσχουν 
κατάλληλη κατάρτιση σε αυτούς τους 
φορείς·

Or. en
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Τροπολογία 158
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ο έγκαιρος εντοπισμός 
των θυμάτων παραμένει μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
υλοποίηση και μία από τις πιο κρίσιμες 
όσον αφορά τη δυνατότητα των θυμάτων 
να ασκούν τα δικαιώματά τους· καλεί τα 
κράτη μέλη να αναθέσουν σε 
περισσότερους φορείς την ευθύνη για τον 
εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, 
των αρμόδιων για τη μετανάστευση και το 
άσυλο υπαλλήλων, των επιθεωρητών 
εργασίας, των κοινωνικών λειτουργών και 
των επαγγελματιών υγείας·

7. τονίζει ότι ο έγκαιρος εντοπισμός 
των θυμάτων παραμένει μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
υλοποίηση και μία από τις πιο κρίσιμες 
όσον αφορά τη δυνατότητα των θυμάτων 
να ασκούν τα δικαιώματά τους· καλεί τα 
κράτη μέλη να αναθέσουν σε 
περισσότερους φορείς την ευθύνη για τον 
εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών, των αρμόδιων για τη 
μετανάστευση και το άσυλο υπαλλήλων, 
των επιθεωρητών εργασίας, των 
κοινωνικών λειτουργών και των 
επαγγελματιών υγείας, καθώς και άλλων 
εμπλεκόμενων επαγγελματιών και 
φορέων· καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διαθέσουν επαρκείς πόρους για τον 
εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ο έγκαιρος εντοπισμός 
των θυμάτων παραμένει μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
υλοποίηση και μία από τις πιο κρίσιμες 

7. τονίζει ότι ο έγκαιρος εντοπισμός 
των θυμάτων παραμένει μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
υλοποίηση και μία από τις πιο κρίσιμες 
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όσον αφορά τη δυνατότητα των θυμάτων 
να ασκούν τα δικαιώματά τους· καλεί τα 
κράτη μέλη να αναθέσουν σε 
περισσότερους φορείς την ευθύνη για τον 
εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, 
των αρμόδιων για τη μετανάστευση και το 
άσυλο υπαλλήλων, των επιθεωρητών 
εργασίας, των κοινωνικών λειτουργών και 
των επαγγελματιών υγείας·

όσον αφορά τη δυνατότητα των θυμάτων 
να ασκούν τα δικαιώματά τους· καλεί τα 
κράτη μέλη να αναθέσουν σε 
περισσότερους φορείς την ευθύνη και 
δυνατότητες ευαισθητοποίησης για τον 
εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, 
των αρμόδιων για τη μετανάστευση και το 
άσυλο υπαλλήλων, των επιθεωρητών 
εργασίας, των οργάνων επιβολής του 
νόμου, των κοινωνικών λειτουργών και 
των επαγγελματιών υγείας·

Or. en

Τροπολογία 160
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ο έγκαιρος εντοπισμός 
των θυμάτων παραμένει μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
υλοποίηση και μία από τις πιο κρίσιμες 
όσον αφορά τη δυνατότητα των θυμάτων 
να ασκούν τα δικαιώματά τους· καλεί τα 
κράτη μέλη να αναθέσουν σε 
περισσότερους φορείς την ευθύνη για τον 
εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, 
των αρμόδιων για τη μετανάστευση και το 
άσυλο υπαλλήλων, των επιθεωρητών 
εργασίας, των κοινωνικών λειτουργών και 
των επαγγελματιών υγείας·

7. τονίζει ότι ο έγκαιρος εντοπισμός 
των θυμάτων παραμένει μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
υλοποίηση και μία από τις πιο κρίσιμες 
όσον αφορά τη δυνατότητα των θυμάτων 
να ασκούν τα δικαιώματά τους· καλεί τα 
κράτη μέλη να αναθέσουν σε 
περισσότερους φορείς την ευθύνη για τον 
εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, των εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών, των αρμόδιων για 
τη μετανάστευση και το άσυλο 
υπαλλήλων, των επιθεωρητών εργασίας, 
των οργάνων επιβολής του νόμου, των 
κοινωνικών λειτουργών και των 
επαγγελματιών υγείας·

Or. en
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Τροπολογία 161
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ο έγκαιρος εντοπισμός 
των θυμάτων παραμένει μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
υλοποίηση και μία από τις πιο κρίσιμες 
όσον αφορά τη δυνατότητα των θυμάτων 
να ασκούν τα δικαιώματά τους· καλεί τα 
κράτη μέλη να αναθέσουν σε 
περισσότερους φορείς την ευθύνη για τον 
εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, 
των αρμόδιων για τη μετανάστευση και το 
άσυλο υπαλλήλων, των επιθεωρητών 
εργασίας, των κοινωνικών λειτουργών και 
των επαγγελματιών υγείας·

7. τονίζει ότι ο έγκαιρος εντοπισμός 
των θυμάτων παραμένει μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
υλοποίηση και μία από τις πιο κρίσιμες 
όσον αφορά τη δυνατότητα των θυμάτων 
να ασκούν τα δικαιώματά τους· καλεί τα 
κράτη μέλη να αναθέσουν σε 
περισσότερους φορείς την ευθύνη για τον 
εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
οργάνων επιβολής του νόμου, των 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, 
των αρμόδιων για τη μετανάστευση και το 
άσυλο υπαλλήλων, των επιθεωρητών 
εργασίας, των κοινωνικών λειτουργών και 
των επαγγελματιών υγείας·

Or. en

Τροπολογία 162
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι δυνητικά θύματα 
εμπορίας ανθρώπων θα έχουν έγκαιρη 
πρόσβαση σε νομική παρέμβαση και 
παροχή συμβουλών από εμπειρογνώμονες 
το συντομότερο δυνατόν, 
συμπεριλαμβανομένων προσβάσιμων 
πληροφοριών σχετικά με τα νομικά 
δικαιώματα και τις επιλογές τους·

Or. en
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Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι δυνητικά θύματα 
εμπορίας ανθρώπων θα έχουν έγκαιρη 
πρόσβαση σε νομική παρέμβαση και 
παροχή συμβουλών από εμπειρογνώμονες 
το συντομότερο δυνατόν, 
συμπεριλαμβανομένων προσβάσιμων 
πληροφοριών σχετικά με τα νομικά 
δικαιώματα και τις επιλογές τους·

Or. en

Τροπολογία 164
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι δυνητικά θύματα 
εμπορίας ανθρώπων θα έχουν έγκαιρη 
πρόσβαση σε νομική παρέμβαση και 
παροχή συμβουλών από εμπειρογνώμονες 
το συντομότερο δυνατόν, 
συμπεριλαμβανομένων προσβάσιμων 
πληροφοριών σχετικά με τα νομικά 
δικαιώματα και τις επιλογές τους·

Or. en
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Τροπολογία 165
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι δυνητικά θύματα 
εμπορίας ανθρώπων θα έχουν έγκαιρη 
πρόσβαση σε νομική παρέμβαση και 
παροχή συμβουλών από εμπειρογνώμονες 
το συντομότερο δυνατόν, 
συμπεριλαμβανομένων προσβάσιμων 
πληροφοριών σχετικά με τα νομικά 
δικαιώματα και τις επιλογές τους·

Or. en

Τροπολογία 166
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα των θυμάτων και να τα 
στηρίξουν με μια προσέγγιση που θα 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συμπληρωματικότητα με την οδηγία για τα 
δικαιώματα των θυμάτων· σημειώνει ότι η 
οδηγία για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων απαγορεύει την 
επιβολή ποινικών κυρώσεων στα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων·

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα των θυμάτων και να τα 
στηρίξουν με μια προσέγγιση που θα 
επιδεικνύει ευαισθησία προς το παιδί και 
θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του 
φύλου, διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συμπληρωματικότητα με την οδηγία για τα 
δικαιώματα των θυμάτων· σημειώνει ότι η 
οδηγία για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα που 
θα επιτρέψουν στις αρχές να μην διώκουν 
και να μην επιβάλλουν κυρώσεις σε 
θύματα για τη συμμετοχή τους σε 
δραστηριότητες που υποχρεώθηκαν να 
διαπράξουν, και καταδικάζει 
απερίφραστα το γεγονός ότι τα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων εξακολουθούν συχνά 
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να ποινικοποιούνται ή να υπόκεινται σε 
κυρώσεις σε ορισμένα κράτη μέλη·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα των θυμάτων και να τα 
στηρίξουν με μια προσέγγιση που θα 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συμπληρωματικότητα με την οδηγία για τα 
δικαιώματα των θυμάτων· σημειώνει ότι η 
οδηγία για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων απαγορεύει την 
επιβολή ποινικών κυρώσεων στα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων·

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα των θυμάτων και να τα 
στηρίξουν με μια προσέγγιση που θα 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συμπληρωματικότητα με την οδηγία για τα 
δικαιώματα των θυμάτων· σημειώνει ότι η 
οδηγία για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων απαγορεύει την 
επιβολή ποινικών κυρώσεων στα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων, ζητεί, συνεπώς, 
περισσότερο ενδελεχή ανάλυση των 
επιπτώσεων αυτής της πανδημίας σε 
δυνητικά θύματα εμπορίας ανθρώπων 
και στη δομή και λειτουργία της εμπορίας 
ανθρώπων εν γένει, προκειμένου να 
δημιουργηθούν ειδικά μέτρα για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 168
Abir Al-Sahlani, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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8. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα των θυμάτων και να τα 
στηρίξουν με μια προσέγγιση που θα 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συμπληρωματικότητα με την οδηγία για τα 
δικαιώματα των θυμάτων· σημειώνει ότι η 
οδηγία για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων απαγορεύει την 
επιβολή ποινικών κυρώσεων στα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων·

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα των θυμάτων και να τα 
στηρίξουν με μια προσέγγιση που θα 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συμπληρωματικότητα με την οδηγία για τα 
δικαιώματα των θυμάτων· σημειώνει ότι η 
οδηγία για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων απαγορεύει την 
επιβολή ποινικών κυρώσεων στα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων· καλεί όλα τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι δυνητικά 
θύματα εμπορίας ανθρώπων θα έχουν 
πρόσβαση σε νομική συνδρομή το 
συντομότερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 169
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα των θυμάτων και να τα 
στηρίξουν με μια προσέγγιση που 
θαλαμβάνει υπόψη τη διάσταση του 
φύλου, διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συμπληρωματικότητα με την οδηγία για τα 
δικαιώματα των θυμάτων· σημειώνει ότι η 
οδηγία για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων απαγορεύει την 
επιβολή ποινικών κυρώσεων στα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων·

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα των θυμάτων, διασφαλίζοντας 
παράλληλα τη συμπληρωματικότητα με 
την οδηγία για τα δικαιώματα των 
θυμάτων· σημειώνει ότι η οδηγία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
απαγορεύει την επιβολή ποινικών 
κυρώσεων στα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων·

Or. es

Τροπολογία 170
Alice Kuhnke
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα των θυμάτων και να τα 
στηρίξουν με μια προσέγγιση που θα 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συμπληρωματικότητα με την οδηγία για τα 
δικαιώματα των θυμάτων· σημειώνει ότι η 
οδηγία για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων απαγορεύει την 
επιβολή ποινικών κυρώσεων στα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων·

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα των θυμάτων και να τα 
στηρίξουν με μια προσέγγιση που θα 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου 
και θα έχει γνώμονα το φύλο, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συμπληρωματικότητα με την οδηγία για τα 
δικαιώματα των θυμάτων· επικροτεί το 
γεγονός ότι η οδηγία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
απαγορεύει την επιβολή ποινικών 
κυρώσεων στα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 171
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα των θυμάτων και να τα 
στηρίξουν με μια προσέγγιση που θα 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συμπληρωματικότητα με την οδηγία για τα 
δικαιώματα των θυμάτων· σημειώνει ότι η 
οδηγία για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων απαγορεύει την 
επιβολή ποινικών κυρώσεων στα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων·

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα των θυμάτων και να τα 
προστατέψουν και να τα στηρίξουν με μια 
προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τη 
διάσταση του φύλου, διασφαλίζοντας 
παράλληλα τη συμπληρωματικότητα με 
την οδηγία για τα δικαιώματα των 
θυμάτων· σημειώνει ότι η οδηγία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
απαγορεύει την επιβολή ποινικών 
κυρώσεων στα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων·

Or. ro
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Τροπολογία 172
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα των θυμάτων και να τα 
στηρίξουν με μια προσέγγιση που θα 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συμπληρωματικότητα με την οδηγία για τα 
δικαιώματα των θυμάτων· σημειώνει ότι η 
οδηγία για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων απαγορεύει την 
επιβολή ποινικών κυρώσεων στα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων·

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά και να 
παράσχουν ενημέρωση σχετικά με τα 
δικαιώματα των θυμάτων και να τα 
στηρίξουν με μια προσέγγιση που θα 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συμπληρωματικότητα με την οδηγία για τα 
δικαιώματα των θυμάτων· σημειώνει ότι η 
οδηγία για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων απαγορεύει την 
επιβολή ποινικών κυρώσεων στα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 173
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα των θυμάτων και να τα 
στηρίξουν με μια προσέγγιση που θα 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συμπληρωματικότητα με την οδηγία για τα 
δικαιώματα των θυμάτων· σημειώνει ότι η 
οδηγία για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων απαγορεύει την 
επιβολή ποινικών κυρώσεων στα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων·

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα των θυμάτων και να τα 
στηρίξουν με μια προσέγγιση που θα 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου 
και θα επιδεικνύει ευαισθησία για τα 
παιδιά, διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συμπληρωματικότητα με την οδηγία για τα 
δικαιώματα των θυμάτων· σημειώνει ότι η 
οδηγία για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων απαγορεύει την 
επιβολή ποινικών κυρώσεων στα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων·

Or. en
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Τροπολογία 174
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα των θυμάτων και να τα 
στηρίξουν με μια προσέγγιση που θα 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συμπληρωματικότητα με την οδηγία για τα 
δικαιώματα των θυμάτων· σημειώνει ότι η 
οδηγία για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων απαγορεύει την 
επιβολή ποινικών κυρώσεων στα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων·

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα των θυμάτων, διασφαλίζοντας 
παράλληλα τη συμπληρωματικότητα με 
την οδηγία για τα δικαιώματα των 
θυμάτων· σημειώνει ότι η οδηγία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
απαγορεύει την επιβολή ποινικών 
κυρώσεων στα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων·

Or. sk

Τροπολογία 175
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα των θυμάτων και να τα 
στηρίξουν με μια προσέγγιση που θα 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συμπληρωματικότητα με την οδηγία για τα 
δικαιώματα των θυμάτων· σημειώνει ότι η 
οδηγία για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων απαγορεύει την 
επιβολή ποινικών κυρώσεων στα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων·

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα των θυμάτων και να τα 
στηρίξουν, διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συμπληρωματικότητα με την οδηγία για τα 
δικαιώματα των θυμάτων· σημειώνει ότι η 
οδηγία για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων απαγορεύει την 
επιβολή ποινικών κυρώσεων στα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων·

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα των θυμάτων και να τα 
στηρίξουν με μια προσέγγιση που θα 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συμπληρωματικότητα με την οδηγία για τα 
δικαιώματα των θυμάτων· σημειώνει ότι η 
οδηγία για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων απαγορεύει την 
επιβολή ποινικών κυρώσεων στα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων·

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα των θυμάτων και να τα 
στηρίξουν με μια προσέγγιση που θα 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συμπληρωματικότητα με την οδηγία για τα 
δικαιώματα των θυμάτων· υπογραμμίζει 
ότι η οδηγία για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων απαγορεύει την 
επιβολή ποινικών κυρώσεων στα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 177
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα των θυμάτων και να τα 
στηρίξουν με μια προσέγγιση που θα 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συμπληρωματικότητα με την οδηγία για τα 
δικαιώματα των θυμάτων· σημειώνει ότι η 
οδηγία για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων απαγορεύει την 
επιβολή ποινικών κυρώσεων στα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων·

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα των θυμάτων και να τα 
στηρίξουν με μια προσέγγιση που θα 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συμπληρωματικότητα με την οδηγία για τα 
δικαιώματα των θυμάτων· επικροτεί το 
γεγονός ότι η οδηγία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
απαγορεύει την επιβολή ποινικών 
κυρώσεων στα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων·
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Or. en

Τροπολογία 178
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. εκφράζει λύπη για την έλλειψη 
στοχευμένων προγραμμάτων προστασίας 
και παροχής συνδρομής σε ευάλωτα 
θύματα σε ορισμένα κράτη μέλη· τονίζει 
τη σημασία της παροχής ειδικών 
υπηρεσιών σε γυναίκες και παιδιά που 
έχουν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων 
με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση 
καθώς και της παροχής δέουσας 
συνδρομής και στήριξης στα θύματα με 
ειδικές ανάγκες, και της διασφάλισης 
επαρκούς προστασίας βάσει 
εξατομικευμένης αξιολόγησης των 
κινδύνων· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την αποτελεσματική 
εφαρμογή των διατάξεων της 
υπάρχουσας νομοθεσίας της ΕΕ σε όλα 
τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 179
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επισημαίνει ότι τυχόν νομικές 
διαδικασίες στις οποίες περιλαμβάνονται 
θύματα εμπορίας ανθρώπων πρέπει να 
είναι αμερόληπτες όσον αφορά τα 
δικαιώματα, την αξιοπρέπεια ή τη 
σωματική και ψυχική τους υγεία· καλεί 
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τα κράτη μέλη να παρέχουν στα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων νομική καθοδήγηση 
σε σχέση με τυχόν ποινικές, αστικές ή 
άλλες διώξεις κατά των 
διακινητών/εκμεταλλευτών, καθώς και 
πληροφορίες σε γλώσσα που κατανοούν·

Or. en

Τροπολογία 180
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. εκφράζει την ανησυχία του διότι 
ακόμα και αν πολλά κράτη μέλη της ΕΕ 
διαθέτουν προστασία και υπηρεσίες 
στήριξης για γυναίκες που έχουν βιώσει 
σεξουαλική εκμετάλλευση, δεν διαθέτουν 
επαρκή νομοθεσία και εφαρμογή των εν 
λόγω υπηρεσιών για θύματα άλλων 
μορφών εκμετάλλευσης· καλεί τα κράτη 
μέλη να λάβουν υπόψη όλες τις μορφές 
εμπορίας ανθρώπων όταν παρέχουν 
προστασία, συνδρομή και στήριξη στα 
θύματα·

Or. en

Τροπολογία 181
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. εκφράζει τη λύπη του διότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη η πρόσβαση σε 
υπηρεσίες και μορφές προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
παραμονής, για τα θύματα εμπορίας 
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ανθρώπων εξαρτάται από τη συμμετοχή 
σε ποινικές διαδικασίες· καλεί τα κράτη 
μέλη να παρέχουν άνευ όρων προστασία 
σε όλα τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και 
των κοριτσιών·

Or. en

Τροπολογία 182
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. εκφράζει τη λύπη του διότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη η πρόσβαση σε 
υπηρεσίες και μορφές προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
παραμονής, για τα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων εξαρτάται από τη συμμετοχή 
σε ποινικές διαδικασίες· καλεί τα κράτη 
μέλη να παρέχουν άνευ όρων προστασία 
σε όλα τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και 
των κοριτσιών·

Or. en

Τροπολογία 183
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την εφαρμογή της οδηγίας για 
τα δικαιώματα των θυμάτων και της 
πρόσβασης των θυμάτων στη δικαιοσύνη 
και τη στήριξη, με ειδική εστίαση στη 
διάταξη που αφορά τα θύματα έμφυλης 
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βίας·

Or. en

Τροπολογία 184
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι δυνητικά θύματα 
εμπορίας ανθρώπων θα έχουν έγκαιρη 
πρόσβαση σε νομική παρέμβαση και 
παροχή συμβουλών από εμπειρογνώμονες 
το συντομότερο δυνατόν, 
συμπεριλαμβανομένων προσβάσιμων 
πληροφοριών σχετικά με τα νομικά 
δικαιώματα και τις επιλογές τους·

Or. en

Τροπολογία 185
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι δυνητικά θύματα 
εμπορίας ανθρώπων θα έχουν έγκαιρη 
πρόσβαση σε νομική παρέμβαση και 
παροχή συμβουλών από εμπειρογνώμονες 
το συντομότερο δυνατόν, 
συμπεριλαμβανομένων προσβάσιμων 
πληροφοριών σχετικά με τα νομικά 
δικαιώματα και τις επιλογές τους·

Or. en
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Τροπολογία 186
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι, αν και ο πλήρης 
αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 δεν 
είναι ακόμη μετρήσιμος, είναι, ωστόσο, 
σαφές ότι η κρίση πλήττει δυσανάλογα τα 
πλέον ευάλωτα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων, ιδίως τις γυναίκες και τα 
παιδιά·

9. τονίζει ότι, αν και ο πλήρης 
αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 δεν 
είναι ακόμη μετρήσιμος, είναι, ωστόσο, 
σαφές ότι η κρίση πλήττει δυσανάλογα τα 
πλέον ευάλωτα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων, ιδίως τις γυναίκες και τα παιδιά 
και όσα άτομα βρίσκονται σε παράτυπες 
και επισφαλείς καταστάσεις· υπενθυμίζει 
ότι τα βασικά αίτια που ωθούν στην 
εμπορία ανθρώπων έχουν επιδεινωθεί 
κατά την πανδημία, αυξάνοντας τον 
κίνδυνο εμπορίας ανθρώπων για τους 
ευάλωτους πληθυσμούς· ότι οι 
εγκληματίες έχουν προσαρμόσει τις 
μεθόδους δράσης τους, με αύξηση της 
διαφήμισης των θυμάτων στο διαδίκτυο 
και με εκμετάλλευση αυτών σε ιδιωτικές 
εγκαταστάσεις· και ότι έχει υπάρξει 
κατακόρυφη αύξηση των σεξουαλικών 
αρπακτικών που έχουν ως στόχο παιδιά, 
της ανταλλαγής διαδικτυακού υλικού 
κακοποίησης παιδιών και της ζήτησης 
για παιδική πορνογραφία στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 187
Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι, αν και ο πλήρης 
αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 δεν 
είναι ακόμη μετρήσιμος, είναι, ωστόσο, 
σαφές ότι η κρίση πλήττει δυσανάλογα τα 
πλέον ευάλωτα θύματα της εμπορίας 

9. τονίζει ότι, αν και ο πλήρης 
αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 δεν 
είναι ακόμη μετρήσιμος, είναι, ωστόσο, 
σαφές ότι η κρίση πλήττει δυσανάλογα τα 
πλέον ευάλωτα θύματα της εμπορίας 
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ανθρώπων, ιδίως τις γυναίκες και τα 
παιδιά·

ανθρώπων, ιδίως τις γυναίκες και τα 
παιδιά· επισημαίνει ότι λόγω της 
αυξημένης χρήσης του διαδικτύου, των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των 
διαδικτυακών διαφημίσεων αναμένεται 
ότι ο αριθμός των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων που υπόκεινται σε 
εκμετάλλευση στο διαδίκτυο θα αυξηθεί 
κατακόρυφα· ζητεί από τα κράτη μέλη 
αποτελεσματικότερες και περισσότερο 
συνεκτικές δράσεις που θα στοχεύουν 
στην εκμετάλλευση μέσω του διαδικτύου, 
με την υποστήριξη των αρμόδιων 
οργανισμών της ΕΕ, όπως είναι η 
Ευρωπόλ·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι, αν και ο πλήρης 
αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 δεν 
είναι ακόμη μετρήσιμος, είναι, ωστόσο, 
σαφές ότι η κρίση πλήττει δυσανάλογα τα 
πλέον ευάλωτα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων, ιδίως τις γυναίκες και τα 
παιδιά·

9. τονίζει ότι, αν και ο πλήρης 
αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 δεν 
είναι ακόμη μετρήσιμος, είναι, ωστόσο, 
σαφές ότι η κρίση πλήττει δυσανάλογα τα 
πλέον ευάλωτα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων, ιδίως τις γυναίκες και τα 
παιδιά· τονίζει ότι λόγω της αυξημένης 
χρήσης του διαδικτύου, των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης και των 
διαδικτυακών διαφημίσεων αναμένεται 
κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων που 
υπόκεινται σε εκμετάλλευση στο 
διαδίκτυο· ζητεί από τα κράτη μέλη 
αποτελεσματικότερες και περισσότερο 
συνεκτικές δράσεις που θα στοχεύουν 
στην εκμετάλλευση μέσω του διαδικτύου, 
με την υποστήριξη των αρμόδιων 
οργανισμών της ΕΕ, όπως είναι η 
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Ευρωπόλ·

Or. en

Τροπολογία 189
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι, αν και ο πλήρης 
αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 δεν 
είναι ακόμη μετρήσιμος, είναι, ωστόσο, 
σαφές ότι η κρίση πλήττει δυσανάλογα τα 
πλέον ευάλωτα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων, ιδίως τις γυναίκες και τα 
παιδιά·

9. τονίζει ότι, αν και ο πλήρης 
αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 δεν 
είναι ακόμη μετρήσιμος, είναι, ωστόσο, 
σαφές ότι η κρίση πλήττει δυσανάλογα τα 
πλέον ευάλωτα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων, ιδίως τις γυναίκες και τα 
παιδιά· τονίζει ότι η επιγραμμική 
εκμετάλλευση, ιδίως η σεξουαλική, έχει 
αυξηθεί κατά τη διάρκεια της 
πανδημικής κρίσης και, ως εκ τούτου, 
καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν πιο 
συνεκτικά και αποτελεσματικά μέτρα 
κατά της διαδικτυακής εκμετάλλευσης, 
με την υποστήριξη σχετικών ευρωπαϊκών 
οργανισμών, όπως η Ευρωπόλ·

Or. it

Τροπολογία 190
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι, αν και ο πλήρης 
αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 δεν 
είναι ακόμη μετρήσιμος, είναι, ωστόσο, 
σαφές ότι η κρίση πλήττει δυσανάλογα τα 
πλέον ευάλωτα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων, ιδίως τις γυναίκες και τα 
παιδιά·

9. τονίζει ότι, αν και ο πλήρης 
αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 δεν 
είναι ακόμη μετρήσιμος, είναι, ωστόσο, 
σαφές ότι η κρίση πλήττει δυσανάλογα τα 
πλέον ευάλωτα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων, όπως οι γυναίκες και τα 
παιδιά, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 
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εμπορίας ανθρώπων· αυξάνοντας τον 
κίνδυνο και την τρωτότητα σε εμπορία 
ανθρώπων, όπως μέσω της μετάβασης 
στη χρήση των τεχνολογιών και τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση στο διαδίκτυο, 
προκαλώντας καθυστερήσεις στον 
εντοπισμό των θυμάτων και 
εμποδίζοντας και καθυστερώντας την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη, τη συνδρομή 
και τη στήριξη·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι, αν και ο πλήρης 
αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 δεν 
είναι ακόμη μετρήσιμος, είναι, ωστόσο, 
σαφές ότι η κρίση πλήττει δυσανάλογα τα 
πλέον ευάλωτα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων, ιδίως τις γυναίκες και τα 
παιδιά·

9. τονίζει ότι, αν και ο πλήρης 
αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 δεν 
είναι ακόμη μετρήσιμος, είναι, ωστόσο, 
σαφές ότι η κρίση πλήττει δυσανάλογα τα 
πλέον ευάλωτα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων, ιδίως τις γυναίκες και τα 
παιδιά· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
λειτουργία των εθνικών μηχανισμών 
παραπομπής και αντίστοιχων 
συστημάτων και να μεριμνήσουν ώστε 
αυτά να επικαιροποιηθούν ώστε να 
ανταποκρίνονται στις αναδυόμενες τάσεις 
όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 192
Ernest Urtasun
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι, αν και ο πλήρης 
αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 δεν 
είναι ακόμη μετρήσιμος, είναι, ωστόσο, 
σαφές ότι η κρίση πλήττει δυσανάλογα τα 
πλέον ευάλωτα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων, ιδίως τις γυναίκες και τα 
παιδιά·

9. τονίζει ότι, αν και ο πλήρης 
αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 δεν 
είναι ακόμη μετρήσιμος, είναι, ωστόσο, 
σαφές ότι η κρίση πλήττει δυσανάλογα τα 
πλέον ευάλωτα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων, ιδίως όσους βρίσκονται σε 
επισφαλείς καταστάσεις, μεταξύ άλλων 
τις γυναίκες και τα παιδιά·

Or. en

Τροπολογία 193
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι, αν και ο πλήρης 
αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 δεν 
είναι ακόμη μετρήσιμος, είναι, ωστόσο, 
σαφές ότι η κρίση πλήττει δυσανάλογα τα 
πλέον ευάλωτα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων, ιδίως τις γυναίκες και τα 
παιδιά·

9. τονίζει ότι, αν και ο πλήρης 
αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 δεν 
είναι ακόμη μετρήσιμος, είναι, ωστόσο, 
σαφές ότι η κρίση πλήττει δυσανάλογα τα 
πλέον ευάλωτα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων, ιδίως τις γυναίκες και τα παιδιά 
και όσα άτομα βρίσκονται σε επισφαλείς 
καταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 194
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι, αν και ο πλήρης 
αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 δεν 

9. τονίζει ότι, αν και ο πλήρης 
αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 δεν 
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είναι ακόμη μετρήσιμος, είναι, ωστόσο, 
σαφές ότι η κρίση πλήττει δυσανάλογα τα 
πλέον ευάλωτα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων, ιδίως τις γυναίκες και τα 
παιδιά·

είναι ακόμη μετρήσιμος, είναι, ωστόσο, 
σαφές ότι η κρίση πλήττει τα πλέον 
ευάλωτα θύματα της εμπορίας ανθρώπων·

Or. es

Τροπολογία 195
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει την ανάγκη παροχής 
προστασίας και αποτελεσματικής και 
επαρκούς διεπιστημονικής και 
ανταποκρινόμενης στις ανάγκες των 
φύλων παροχής βοήθειας στα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων και με μέριμνα και 
για τα άμεσα εξαρτώμενα από αυτά 
άτομα, βάσει των ειδικών αναγκών των 
εν λόγω ατόμων, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων κατάλληλων για τα παιδιά και 
χρήσης πολύγλωσσου προσωπικού, 
στοιχεία που δεν πρέπει να εξαρτώνται 
από τη συνεργασία τους με τις αρχές 
επιβολής του νόμου· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες προς 
αυτή την κατεύθυνση·

Or. en

Τροπολογία 196
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει την ανάγκη παροχής 
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προστασίας και αποτελεσματικής και 
επαρκούς διεπιστημονικής και 
ανταποκρινόμενης στις ανάγκες των 
φύλων παροχής βοήθειας στα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων και με μέριμνα και 
για τα άμεσα εξαρτώμενα από αυτά 
άτομα, βάσει των ειδικών αναγκών των 
εν λόγω ατόμων, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων κατάλληλων για τα παιδιά και 
χρήσης πολύγλωσσου προσωπικού, 
στοιχεία που δεν πρέπει να εξαρτώνται 
από τη συνεργασία τους με τις αρχές 
επιβολής του νόμου· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες προς 
αυτή την κατεύθυνση·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. λαμβάνει υπόψη την έκθεση της 
Ευρωπόλ με τίτλο «Pandemic 
profiteering» (Κερδοσκοπία στο πλαίσιο 
της πανδημίας) του Μαρτίου του 2020, 
στην οποία επισημαίνεται ότι οι 
εγκληματίες προσαρμόζουν τον τρόπο 
δράσης τους στην πανδημία COVID-19· 
καλεί τα κράτη μέλη να χαράξουν μια 
αποδοτικότερη στρατηγική για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
στο πλαίσιο της ισχύουσας κρίσης 
πανδημίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος 
εκμετάλλευσης των πλέον ευάλωτων 
ατόμων από τους διακινητές ανθρώπων 
και τις μαφίες που δραστηριοποιούνται 
σε αυτό τον τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 198
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει ότι η κρίση COVID 
οδήγησε σε αναγκαστικό κλείσιμο πολλών 
καταφυγίων ή σε αναστολή της παροχής 
των υπηρεσιών τους εξαιτίας αναφοράς 
μολύνσεων, αφήνοντας τα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων χωρίς στέγη, 
υγειονομική περίθαλψη και νομική 
συνδρομή· τονίζει ότι, παρά την 
προτεραιότητα που δίδεται στη δημόσια 
υγεία, η πρόσβαση στη φροντίδα και σε 
κοινωνικές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι 
εγγυημένη χωρίς διακρίσεις· 

Or. en

Τροπολογία 199
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. εκφράζει τη λύπη του διότι η 
εμπορία ανθρώπων που βρίσκονται σε 
ευάλωτες καταστάσεις, όπως οι γυναίκες, 
τα παιδιά, οι ΛΟΑΔΜ και τα άτομα με 
αναπηρίες ή τα άτομα από ομάδες για τις 
οποίες υπάρχουν έντονα φυλετικά 
στερεότυπα συχνά παραβλέπεται· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
συλλογή δεδομένων με σκοπό την 
ενίσχυση των προσπαθειών εντοπισμού 
των θυμάτων αναφορικά με αυτές τις 
ομάδες και την ανάπτυξη βέλτιστων 
πρακτικών κατά την αντιμετώπιση των 
ειδικών αναγκών αυτών των θυμάτων· 

Or. en
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Τροπολογία 200
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. εκφράζει τη λύπη του διότι η 
εμπορία ανθρώπων που βρίσκονται σε 
ευάλωτες καταστάσεις, όπως οι γυναίκες, 
τα παιδιά, οι ΛΟΑΔΜ και τα άτομα με 
αναπηρίες ή τα άτομα από ομάδες για τις 
οποίες υπάρχουν έντονα φυλετικά 
στερεότυπα συχνά παραβλέπεται· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
συλλογή δεδομένων με σκοπό την 
ενίσχυση των προσπαθειών εντοπισμού 
των θυμάτων αναφορικά με αυτές τις 
ομάδες και την ανάπτυξη βέλτιστων 
πρακτικών κατά την αντιμετώπιση των 
ειδικών αναγκών αυτών των θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 201
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. σημειώνει ότι τα θύματα της 
εμπορίας ανθρώπων έχουν ανάγκη από 
ειδικές υπηρεσίες όπως, μεταξύ άλλων, 
πρόσβαση σε ασφαλή βραχυπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη στέγαση, συστήματα 
προστασίας μαρτύρων, υγειονομική 
περίθαλψη και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, υπηρεσίες μετάφρασης και 
διερμηνείας, ένδικα μέσα, αποζημίωση, 
πρόσβαση σε εκπαίδευση και κατάρτιση, 
συμπεριλαμβανομένης εκμάθησης της 
γλώσσας της χώρας διαμονής, εξεύρεση 
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εργασίας, βοήθεια για την (επαν-)ένταξη, 
την οικογενειακή διαμεσολάβηση και τη 
μετεγκατάστασή τους, καθώς και ότι οι 
υπηρεσίες αυτές πρέπει να παρέχονται 
κατά περίπτωση, λαμβάνοντας ιδιαίτερα 
υπόψη την οπτική του φύλου· παροτρύνει 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι 
υπηρεσίες που παρέχονται στα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων με γνώμονα το φύλο 
καλύπτουν τις ανάγκες των θυμάτων, 
αναγνωρίζοντας τυχόν ανάγκες που 
μπορεί να αφορούν συγκεκριμένα τη 
μορφή της εμπορίας της οποίας 
αποτελούν αντικείμενο τα θύματα αυτά·

Or. en

Τροπολογία 202
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. σημειώνει ότι τα θύματα της 
εμπορίας ανθρώπων έχουν ανάγκη από 
ειδικές υπηρεσίες όπως, μεταξύ άλλων, 
πρόσβαση σε ασφαλή βραχυπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη στέγαση, συστήματα 
προστασίας μαρτύρων, υγειονομική 
περίθαλψη και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, υπηρεσίες μετάφρασης και 
διερμηνείας, ένδικα μέσα, αποζημίωση, 
πρόσβαση σε εκπαίδευση και κατάρτιση, 
συμπεριλαμβανομένης εκμάθησης της 
γλώσσας της χώρας διαμονής, εξεύρεση 
εργασίας, βοήθεια για την (επαν-)ένταξη, 
την οικογενειακή διαμεσολάβηση και τη 
μετεγκατάστασή τους, καθώς και ότι οι 
υπηρεσίες αυτές πρέπει να παρέχονται 
κατά περίπτωση, λαμβάνοντας ιδιαίτερα 
υπόψη την οπτική του φύλου· παροτρύνει 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι 
υπηρεσίες που παρέχονται στα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων με γνώμονα το φύλο 
καλύπτουν τις ανάγκες των θυμάτων, 
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αναγνωρίζοντας τυχόν ανάγκες που 
μπορεί να αφορούν συγκεκριμένα τη 
μορφή της εμπορίας της οποίας 
αποτελούν αντικείμενο τα θύματα αυτά·

Or. en

Τροπολογία 203
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει την ανάγκη να 
συσταθεί ένας συνεκτικός και 
συντονισμένος εθνικός μηχανισμός 
παραπομπής (National Referral 
Mechanism, NRM)· υπογραμμίζει ότι η 
καλή συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας 
και των μη κυβερνητικών οργανώσεων 
(ΜΚΟ) δεν μπορεί να υποκαταστήσει 
έναν ολοκληρωμένο εθνικό μηχανισμό 
παραπομπής που θα καθορίζει τους 
ρόλους και τις αρμοδιότητες όλων των 
σχετικών φορέων16·

διαγράφεται

_________________
16 Οι συστάσεις της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τη δράση κατά της 
εμπορίας ανθρώπων (GRETA) 
περιλαμβάνουν τη διασφάλιση της 
εφαρμογής του εθνικού μηχανισμού 
παραπομπής στους αιτούντες άσυλο και 
στους μετανάστες που τελούν υπό 
κράτηση.

Or. es

Τροπολογία 204
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει την ανάγκη να 
συσταθεί ένας συνεκτικός και 
συντονισμένος εθνικός μηχανισμός 
παραπομπής (National Referral 
Mechanism, NRM)· υπογραμμίζει ότι η 
καλή συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας 
και των μη κυβερνητικών οργανώσεων 
(ΜΚΟ) δεν μπορεί να υποκαταστήσει έναν 
ολοκληρωμένο εθνικό μηχανισμό 
παραπομπής που θα καθορίζει τους ρόλους 
και τις αρμοδιότητες όλων των σχετικών 
φορέων16·

10. επισημαίνει ότι όλα τα κράτη μέλη 
διαθέτουν εθνικό μηχανισμό παραπομπής 
και ευρύ φάσμα μέσων διεθνικής 
συνεργασίας που συμβάλλουν στην 
παραπομπή των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων· επισημαίνει τις προκλήσεις 
κατά τον συντονισμό των διαφόρων 
φορέων, σε συνδυασμό με εκείνες που 
τίθενται από την περιορισμένη 
εμπιστοσύνη των θυμάτων, στοιχεία που 
επηρεάζουν αμφότερα αρνητικά την 
αποτελεσματική παραπομπή· τονίζει την 
ανάγκη να συσταθεί ένας πλήρως 
λειτουργικός, συνεκτικός και 
συντονισμένος εθνικός μηχανισμός 
παραπομπής (National Referral 
Mechanism, NRM)· υπογραμμίζει ότι η 
καλή συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας 
και των μη κυβερνητικών οργανώσεων 
(ΜΚΟ) δεν μπορεί να υποκαταστήσει έναν 
ολοκληρωμένο εθνικό μηχανισμό 
παραπομπής που θα καθορίζει τους ρόλους 
και τις αρμοδιότητες όλων των σχετικών 
φορέων16·

_________________ _________________
16 Οι συστάσεις της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας 
ανθρώπων (GRETA) περιλαμβάνουν τη 
διασφάλιση της εφαρμογής του εθνικού 
μηχανισμού παραπομπής στους αιτούντες 
άσυλο και στους μετανάστες που τελούν 
υπό κράτηση.

16 Οι συστάσεις της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας 
ανθρώπων (GRETA) περιλαμβάνουν τη 
διασφάλιση της εφαρμογής του εθνικού 
μηχανισμού παραπομπής στους αιτούντες 
άσυλο και στους μετανάστες που τελούν 
υπό κράτηση.

Or. en

Τροπολογία 205
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει την ανάγκη να 
συσταθεί ένας συνεκτικός και 
συντονισμένος εθνικός μηχανισμός 
παραπομπής (National Referral 
Mechanism, NRM)· υπογραμμίζει ότι η 
καλή συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας 
και των μη κυβερνητικών οργανώσεων 
(ΜΚΟ) δεν μπορεί να υποκαταστήσει έναν 
ολοκληρωμένο εθνικό μηχανισμό 
παραπομπής που θα καθορίζει τους ρόλους 
και τις αρμοδιότητες όλων των σχετικών 
φορέων16·

10. επισημαίνει ότι όλα τα κράτη μέλη 
διαθέτουν εθνικό μηχανισμό παραπομπής 
και ευρύ φάσμα μέσων διεθνικής 
συνεργασίας που συμβάλλουν στην 
παραπομπή των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων· επισημαίνει τις προκλήσεις 
κατά τον συντονισμό των διαφόρων 
φορέων, σε συνδυασμό με εκείνες που 
τίθενται από την περιορισμένη 
εμπιστοσύνη των θυμάτων, στοιχεία που 
αμφότερα επηρεάζουν αρνητικά την 
αποτελεσματική παραπομπή· τονίζει την 
ανάγκη να συσταθεί ένας πλήρως 
λειτουργικός εθνικός μηχανισμός 
παραπομπής (National Referral 
Mechanism, NRM)· υπογραμμίζει ότι η 
καλή συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας 
και των μη κυβερνητικών οργανώσεων 
(ΜΚΟ) δεν μπορεί να υποκαταστήσει έναν 
ολοκληρωμένο εθνικό μηχανισμό 
παραπομπής που θα καθορίζει τους ρόλους 
και τις αρμοδιότητες όλων των σχετικών 
φορέων16·

_________________ _________________
16 Οι συστάσεις της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας 
ανθρώπων (GRETA) περιλαμβάνουν τη 
διασφάλιση της εφαρμογής του εθνικού 
μηχανισμού παραπομπής στους αιτούντες 
άσυλο και στους μετανάστες που τελούν 
υπό κράτηση.

16 Οι συστάσεις της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας 
ανθρώπων (GRETA) περιλαμβάνουν τη 
διασφάλιση της εφαρμογής του εθνικού 
μηχανισμού παραπομπής στους αιτούντες 
άσυλο και στους μετανάστες που τελούν 
υπό κράτηση.

Or. en

Τροπολογία 206
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει την ανάγκη να 10. επισημαίνει ότι όλα τα κράτη μέλη 
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συσταθεί ένας συνεκτικός και 
συντονισμένος εθνικός μηχανισμός 
παραπομπής (National Referral 
Mechanism, NRM)· υπογραμμίζει ότι η 
καλή συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας 
και των μη κυβερνητικών οργανώσεων 
(ΜΚΟ) δεν μπορεί να υποκαταστήσει έναν 
ολοκληρωμένο εθνικό μηχανισμό 
παραπομπής που θα καθορίζει τους ρόλους 
και τις αρμοδιότητες όλων των σχετικών 
φορέων16·

διαθέτουν εθνικό μηχανισμό παραπομπής 
και μέσα διεθνικής συνεργασίας που 
συμβάλλουν στην παραπομπή των 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων· 
επισημαίνει τις προσκλήσεις κατά τον 
συντονισμό των διαφόρων φορέων, 
τονίζει την ανάγκη να συσταθεί ένας 
πλήρως λειτουργικός, συνεκτικός, 
συντονισμένος και στηριζόμενος 
οικονομικά εθνικός μηχανισμός 
παραπομπής (National Referral 
Mechanism, NRM)· υπογραμμίζει ότι η 
καλή συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας 
και των μη κυβερνητικών οργανώσεων 
(ΜΚΟ) δεν μπορεί να υποκαταστήσει έναν 
ολοκληρωμένο εθνικό μηχανισμό 
παραπομπής που θα καθορίζει τους ρόλους 
και τις αρμοδιότητες όλων των σχετικών 
φορέων16·

_________________ _________________
16 Οι συστάσεις της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας 
ανθρώπων (GRETA) περιλαμβάνουν τη 
διασφάλιση της εφαρμογής του εθνικού 
μηχανισμού παραπομπής στους αιτούντες 
άσυλο και στους μετανάστες που τελούν 
υπό κράτηση.

16 Οι συστάσεις της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας 
ανθρώπων (GRETA) περιλαμβάνουν τη 
διασφάλιση της εφαρμογής του εθνικού 
μηχανισμού παραπομπής στους αιτούντες 
άσυλο και στους μετανάστες που τελούν 
υπό κράτηση.

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει την ανάγκη να 
συσταθεί ένας συνεκτικός και 
συντονισμένος εθνικός μηχανισμός 
παραπομπής (National Referral 
Mechanism, NRM)· υπογραμμίζει ότι η 
καλή συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας 

10. επισημαίνει την ανάγκη να 
συσταθεί ένας συνεκτικός και 
συντονισμένος εθνικός μηχανισμός 
παραπομπής (National Referral 
Mechanism, NRM)· υπογραμμίζει ότι η 
καλή συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας 
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και των μη κυβερνητικών οργανώσεων 
(ΜΚΟ) δεν μπορεί να υποκαταστήσει έναν 
ολοκληρωμένο εθνικό μηχανισμό 
παραπομπής που θα καθορίζει τους ρόλους 
και τις αρμοδιότητες όλων των σχετικών 
φορέων16·

και των μη κυβερνητικών οργανώσεων 
(ΜΚΟ) δεν μπορεί να υποκαταστήσει έναν 
ολοκληρωμένο εθνικό μηχανισμό 
παραπομπής που θα καθορίζει τους ρόλους 
και τις αρμοδιότητες όλων των σχετικών 
φορέων16· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συστήσουν εθνικά κέντρα που θα 
ειδικεύονται στην παροχή στήριξης και 
την υποδοχή θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων και να διευκολύνουν την 
άμεση και αποδοτική διασυνοριακή 
συνεργασία μεταξύ των κέντρων αυτών 
καθώς και μεταξύ των αρχών επιβολής 
του νόμου·

_________________ _________________
16 Οι συστάσεις της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας 
ανθρώπων (GRETA) περιλαμβάνουν τη 
διασφάλιση της εφαρμογής του εθνικού 
μηχανισμού παραπομπής στους αιτούντες 
άσυλο και στους μετανάστες που τελούν 
υπό κράτηση.

16 Οι συστάσεις της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας 
ανθρώπων (GRETA) περιλαμβάνουν τη 
διασφάλιση της εφαρμογής του εθνικού 
μηχανισμού παραπομπής στους αιτούντες 
άσυλο και στους μετανάστες που τελούν 
υπό κράτηση.

Or. en

Τροπολογία 208
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει την ανάγκη να 
συσταθεί ένας συνεκτικός και 
συντονισμένος εθνικός μηχανισμός 
παραπομπής (National Referral 
Mechanism, NRM)· υπογραμμίζει ότι η 
καλή συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας 
και των μη κυβερνητικών οργανώσεων 
(ΜΚΟ) δεν μπορεί να υποκαταστήσει 
έναν ολοκληρωμένο εθνικό μηχανισμό 
παραπομπής που θα καθορίζει τους ρόλους 
και τις αρμοδιότητες όλων των σχετικών 
φορέων16·

10. επισημαίνει την ανάγκη να 
συσταθεί ένας συνεκτικός και 
συντονισμένος εθνικός μηχανισμός 
παραπομπής (National Referral 
Mechanism, NRM)· υπογραμμίζει ότι η 
καλή συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας 
και των μη κυβερνητικών οργανώσεων 
(ΜΚΟ) θα πρέπει να λειτουργεί 
συμπληρωματικά σε έναν ολοκληρωμένο 
εθνικό μηχανισμό παραπομπής που θα 
καθορίζει τους ρόλους και τις 
αρμοδιότητες όλων των σχετικών 
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φορέων16 κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία και η 
προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων·

_________________ _________________
16 Οι συστάσεις της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας 
ανθρώπων (GRETA) περιλαμβάνουν τη 
διασφάλιση της εφαρμογής του εθνικού 
μηχανισμού παραπομπής στους αιτούντες 
άσυλο και στους μετανάστες που τελούν 
υπό κράτηση.

16 Οι συστάσεις της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας 
ανθρώπων (GRETA) περιλαμβάνουν τη 
διασφάλιση της εφαρμογής του εθνικού 
μηχανισμού παραπομπής στους αιτούντες 
άσυλο και στους μετανάστες που τελούν 
υπό κράτηση.

Or. en

Τροπολογία 209
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει την ανάγκη να 
συσταθεί ένας συνεκτικός και 
συντονισμένος εθνικός μηχανισμός 
παραπομπής (National Referral 
Mechanism, NRM)· υπογραμμίζει ότι η 
καλή συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας 
και των μη κυβερνητικών οργανώσεων 
(ΜΚΟ) δεν μπορεί να υποκαταστήσει έναν 
ολοκληρωμένο εθνικό μηχανισμό 
παραπομπής που θα καθορίζει τους ρόλους 
και τις αρμοδιότητες όλων των σχετικών 
φορέων16·

10. επισημαίνει την ανάγκη να 
συσταθεί ένας συνεκτικός και διεθνικά 
συντονισμένος εθνικός μηχανισμός 
παραπομπής (National Referral 
Mechanism, NRM)· υπογραμμίζει ότι η 
καλή συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας 
και των μη κυβερνητικών οργανώσεων 
(ΜΚΟ) δεν μπορεί να υποκαταστήσει έναν 
ολοκληρωμένο εθνικό μηχανισμό 
παραπομπής που θα καθορίζει τους ρόλους 
και τις αρμοδιότητες όλων των σχετικών 
φορέων16·

_________________ _________________
16 Οι συστάσεις της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας 
ανθρώπων (GRETA) περιλαμβάνουν τη 
διασφάλιση της εφαρμογής του εθνικού 
μηχανισμού παραπομπής στους αιτούντες 
άσυλο και στους μετανάστες που τελούν 
υπό κράτηση.

16 Οι συστάσεις της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας 
ανθρώπων (GRETA) περιλαμβάνουν τη 
διασφάλιση της εφαρμογής του εθνικού 
μηχανισμού παραπομπής στους αιτούντες 
άσυλο και στους μετανάστες που τελούν 
υπό κράτηση.
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Or. en

Τροπολογία 210
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει την ανάγκη να 
συσταθεί ένας συνεκτικός και 
συντονισμένος εθνικός μηχανισμός 
παραπομπής (National Referral 
Mechanism, NRM)· υπογραμμίζει ότι η 
καλή συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας 
και των μη κυβερνητικών οργανώσεων 
(ΜΚΟ) δεν μπορεί να υποκαταστήσει έναν 
ολοκληρωμένο εθνικό μηχανισμό 
παραπομπής που θα καθορίζει τους ρόλους 
και τις αρμοδιότητες όλων των σχετικών 
φορέων16·

10. επισημαίνει την ανάγκη να 
συσταθεί ένας συνεκτικός και 
συντονισμένος εθνικός μηχανισμός 
παραπομπής (National Referral 
Mechanism, NRM)· υπογραμμίζει ότι η 
αστυνόμευση δεν μπορεί να 
αντικατασταθεί από το έργο μη 
κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και 
δεν μπορεί να υποκαταστήσει έναν 
ολοκληρωμένο εθνικό μηχανισμό 
παραπομπής που θα καθορίζει τους ρόλους 
και τις αρμοδιότητες όλων των σχετικών 
φορέων16·

_________________ _________________
16 Οι συστάσεις της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας 
ανθρώπων (GRETA) περιλαμβάνουν τη 
διασφάλιση της εφαρμογής του εθνικού 
μηχανισμού παραπομπής στους αιτούντες 
άσυλο και στους μετανάστες που τελούν 
υπό κράτηση.

16 Οι συστάσεις της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας 
ανθρώπων (GRETA) περιλαμβάνουν τη 
διασφάλιση της εφαρμογής του εθνικού 
μηχανισμού παραπομπής στους αιτούντες 
άσυλο και στους μετανάστες που τελούν 
υπό κράτηση.

Or. sk

Τροπολογία 211
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να αξιολογεί την 

διαγράφεται
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κατάσταση αποζημίωσης των θυμάτων 
στα κράτη μέλη όσον αφορά την 
πρόσβαση, την επιβολή και τις 
πραγματικές πληρωμές, και να προτείνει 
συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση 
καλύτερης πρόσβασης σε μέτρα 
αποζημίωσης·

Or. es

Τροπολογία 212
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να αξιολογεί την 
κατάσταση αποζημίωσης των θυμάτων στα 
κράτη μέλη όσον αφορά την πρόσβαση, 
την επιβολή και τις πραγματικές 
πληρωμές, και να προτείνει συγκεκριμένα 
μέτρα για τη διασφάλιση καλύτερης 
πρόσβασης σε μέτρα αποζημίωσης·

11. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να αξιολογεί την 
κατάσταση αποζημίωσης των θυμάτων στα 
κράτη μέλη όσον αφορά την πρόσβαση, 
την επιβολή και τις πραγματικές 
πληρωμές, και να προτείνει συγκεκριμένα 
μέτρα για τη διασφάλιση καλύτερης και 
ταχύτερης πρόσβασης σε μέτρα 
αποζημίωσης σε όλα τα κράτη μέλη, 
καθώς και για τη βελτίωση της 
πληροφόρησης και της παροχής στήριξης 
για τα θύματα προκειμένου να λάβουν 
αποζημίωση σε άλλο κράτος μέλος· εν 
προκειμένω, τονίζει τη σημασία της 
παροχής στα θύματα δωρεάν νομικής 
συνδρομής σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 213
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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11. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να αξιολογεί την 
κατάσταση αποζημίωσης των θυμάτων στα 
κράτη μέλη όσον αφορά την πρόσβαση, 
την επιβολή και τις πραγματικές 
πληρωμές, και να προτείνει συγκεκριμένα 
μέτρα για τη διασφάλιση καλύτερης 
πρόσβασης σε μέτρα αποζημίωσης·

11. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να αξιολογεί την 
κατάσταση αποζημίωσης των θυμάτων στα 
κράτη μέλη όσον αφορά την πρόσβαση, 
την επιβολή και τις πραγματικές 
πληρωμές, και να προτείνει συγκεκριμένα 
μέτρα για τη διασφάλιση καλύτερης 
πρόσβασης σε μέτρα αποζημίωσης, με την 
επιφύλαξη άλλων μορφών επανόρθωσης·

Or. en

Τροπολογία 214
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να αξιολογεί την 
κατάσταση αποζημίωσης των θυμάτων στα 
κράτη μέλη όσον αφορά την πρόσβαση, 
την επιβολή και τις πραγματικές 
πληρωμές, και να προτείνει συγκεκριμένα 
μέτρα για τη διασφάλιση καλύτερης 
πρόσβασης σε μέτρα αποζημίωσης·

11. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να αξιολογεί την 
κατάσταση αποζημίωσης των θυμάτων στα 
κράτη μέλη και διασυνοριακά όσον αφορά 
την πρόσβαση, την επιβολή και τις 
πραγματικές πληρωμές, και να προτείνει 
συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση 
καλύτερης πρόσβασης σε μέτρα 
αποζημίωσης·

Or. en

Τροπολογία 215
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να αξιολογεί την 
κατάσταση αποζημίωσης των θυμάτων στα 
κράτη μέλη όσον αφορά την πρόσβαση, 
την επιβολή και τις πραγματικές 

11. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να αξιολογεί την 
κατάσταση αποζημίωσης των θυμάτων στα 
κράτη μέλη και διασυνοριακά όσον αφορά 
την πρόσβαση, την επιβολή και τις 
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πληρωμές, και να προτείνει συγκεκριμένα 
μέτρα για τη διασφάλιση καλύτερης 
πρόσβασης σε μέτρα αποζημίωσης·

πραγματικές πληρωμές, και να προτείνει 
συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση 
πρόσβασης σε μέτρα αποζημίωσης·

Or. en

Τροπολογία 216
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να αξιολογεί την 
κατάσταση αποζημίωσης των θυμάτων στα 
κράτη μέλη όσον αφορά την πρόσβαση, 
την επιβολή και τις πραγματικές 
πληρωμές, και να προτείνει συγκεκριμένα 
μέτρα για τη διασφάλιση καλύτερης 
πρόσβασης σε μέτρα αποζημίωσης·

11. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να αξιολογεί την 
κατάσταση αποζημίωσης των θυμάτων στα 
κράτη μέλη όσον αφορά την πρόσβαση, 
την επιβολή και τις πραγματικές 
πληρωμές, και να προτείνει συγκεκριμένα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων·

Or. en

Τροπολογία 217
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επισημαίνει ότι και οι τρεις 
εκθέσεις προόδου της Επιτροπής έχουν 
επισημάνει την τρωτότητα των 
κοινοτήτων Ρομά, ιδίως των γυναικών 
και των παιδιών σε όλες τις μορφές 
εμπορίας ανθρώπων και εκμετάλλευσης· 
επισημαίνει ότι ο εκτιμώμενος αριθμός 
Ρομά μεταξύ των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων σε ορισμένες χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα με 
μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το 
πρόγραμμα Daphne III1α, ήταν 
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πολλαπλάσιος από το ποσοστό των Ρομά 
επί του γενικού πληθυσμού· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
σχεδιάσουν ειδικά μέτρα για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
μέσω των εθνικών στρατηγικών για την 
ένταξη των Ρομά για την περίοδο 2020-
2030· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συλλέξουν στατιστικά στοιχεία 
σχετικά με τα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων βάσει εθνοτικού υποβάθρου·
_________________
1α Breaking the Silence (Σπάζοντας τη 
σιωπή), έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
για τα Δικαιώματα των Ρομά και των 
ατόμων σε κατάσταση ανάγκης 
file://ep.parl.union.eu/MEP/UserData/04/
ivirag/Desktop/REPORT%20-
%20Breaking%20the%20Silence.pdf 

Or. en

Τροπολογία 218
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. εκφράζει την ανησυχία του διότι 
τα θύματα εμπορίας ανθρώπων συχνά 
δεν διαθέτουν επαρκή ενημέρωση 
σχετικά με τα δικαιώματά τους ή σχετικά 
με τα μέτρα βοήθειας και στήριξης που 
έχουν στη διάθεσή τους· υπογραμμίζει τη 
σημασία της διάθεσης σαφών και 
συνεκτικών πληροφοριών για τα θύματα 
και τους υπαλλήλους πρώτης γραμμής 
που μπορεί να έλθουν σε επαφή με αυτά, 
όπως τις δυνάμεις ασφαλείας, τις 
δικαστικές αρχές, την αστυνομία και τις 
κοινωνικές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων και πληροφοριών 
σχετικά με δικαιώματα που αφορούν τη 
βοήθεια έκτακτης ανάγκης, την 
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υγειονομική περίθαλψη και φροντίδα, τις 
άδειες διαμονής, τα εργασιακά 
δικαιώματα, την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη και σε δικηγόρο, τις 
δυνατότητες αξίωσης αποζημίωσης και 
τα ειδικά δικαιώματα των παιδιών· 
τονίζει ότι δεν πρέπει να ασκούνται 
διακρίσεις κατά την πρόσβαση στις 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 219
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. εκφράζει την ανησυχία του διότι 
τα θύματα εμπορίας ανθρώπων συχνά 
δεν διαθέτουν επαρκή ενημέρωση 
σχετικά με τα δικαιώματά τους ή σχετικά 
με τα μέτρα βοήθειας και στήριξης που 
έχουν στη διάθεσή τους· υπογραμμίζει τη 
σημασία της διάθεσης σαφών και 
συνεκτικών πληροφοριών για τα θύματα 
και τους υπαλλήλους πρώτης γραμμής 
που μπορεί να έλθουν σε επαφή με αυτά, 
όπως τις δυνάμεις ασφαλείας, τις 
δικαστικές αρχές, την αστυνομία και τις 
κοινωνικές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων και πληροφοριών 
σχετικά με δικαιώματα που αφορούν τη 
βοήθεια έκτακτης ανάγκης, την 
υγειονομική περίθαλψη και φροντίδα, τις 
άδειες διαμονής, τα εργασιακά 
δικαιώματα, την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη και σε δικηγόρο, τις 
δυνατότητες αξίωσης αποζημίωσης και 
τα ειδικά δικαιώματα των παιδιών· 
τονίζει ότι δεν πρέπει να ασκούνται 
διακρίσεις κατά την πρόσβαση στις 
υπηρεσίες·

Or. en
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Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες και η 
στήριξη που παρέχονται στα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων με γνώμονα το φύλο 
καλύπτουν τις ανάγκες τους, 
αναγνωρίζοντας τυχόν ανάγκες που 
μπορεί να αφορούν συγκεκριμένα τη 
μορφή της εμπορίας της οποίας 
αποτελούν αντικείμενο τα θύματα αυτά· 
καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
ανάγκες των ΛΟΑΔΜ, οι οποίοι είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτοι σε εμπορία ανθρώπων 
λόγω της σωρευτικής επίδρασης των 
διαφόρων μορφών διακρίσεων λόγω 
σεξουαλικού προσανατολισμού και 
ταυτότητας φύλου·

Or. en

Τροπολογία 221
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. ο έγκαιρος εντοπισμός είναι 
σημαντικός και θα πρέπει να λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
τομέων υψηλού κινδύνου και ομάδων, 
όπως οι γυναίκες και τα κορίτσια θύματα, 
μέσω επαρκούς πληροφόρησης, 
κατάρτισης και εμπειρογνωμοσύνης των 
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αρμόδιων αξιωματούχων·

Or. en

Τροπολογία 222
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. επισημαίνει την 
αποτελεσματικότητα των σχεδίων 
ευαισθητοποίησης που εκπαιδεύουν 
καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα από 
εταιρείες οι οποίες διασφαλίζουν ότι στην 
αλυσίδα εφοδιασμού τους δεν 
εφαρμόζονται πρακτικές δουλείας, 
σημειώνει ωστόσο ότι το μέσο αυτό δεν 
είναι από μόνο του αρκετό ώστε να 
μειωθεί η ζήτηση για εμπορία ανθρώπων· 
καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν πιο 
προορατικά, προληπτικά μέτρα, όπως 
εκστρατείες ενημέρωσης και αύξησης 
της ευαισθητοποίησης, κατάρτιση, 
συμπεριλαμβανομένης κατάρτισης ειδικά 
σχεδιασμένης για άνδρες, εξειδικευμένα 
εργαστήρια με άτομα σε ευάλωτες 
καταστάσεις και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες στα σχολεία, με 
προώθηση της ισότητας, καταπολέμηση 
των σεξιστικών στερεοτύπων και της 
έμφυλης βίας·

Or. en

Τροπολογία 223
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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11β. ζητεί μια νέα νομοθετική πρόταση 
που θα αφορά συγκεκριμένα την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, η οποία αποτελεί 
σημαντικό μέρος της εμπορίας 
ανθρώπων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και πρέπει να αντιμετωπιστεί χωριστά·

Or. en

Τροπολογία 224
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. υπενθυμίζει ότι οι ΜΚΟ και τα 
άτομα που εργάζονται για την προστασία 
και την παροχή βοήθειας στα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων δεν θα πρέπει να 
θεωρούνται υπεύθυνα για τυχόν 
εγκληματικές πράξεις·

Or. en

Τροπολογία 225
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. επισημαίνει την 
αποτελεσματικότητα των σχεδίων 
ευαισθητοποίησης που εκπαιδεύουν 
καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα από 
εταιρείες οι οποίες διασφαλίζουν ότι στην 
αλυσίδα εφοδιασμού τους δεν 
εφαρμόζονται πρακτικές δουλείας, 
σημειώνει ωστόσο ότι το μέσο αυτό δεν 
είναι από μόνο του αρκετό ώστε να 
μειωθεί η ζήτηση για εμπορία ανθρώπων· 
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καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν πιο 
προορατικά, προληπτικά μέτρα, όπως 
εκστρατείες ενημέρωσης και αύξησης 
της ευαισθητοποίησης, κατάρτιση, 
συμπεριλαμβανομένης κατάρτισης ειδικά 
σχεδιασμένης για άνδρες, εξειδικευμένα 
εργαστήρια με άτομα σε ευάλωτες 
καταστάσεις και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες στα σχολεία, με 
προώθηση της ισότητας, καταπολέμηση 
των σεξιστικών στερεοτύπων και της 
έμφυλης βίας·

Or. en

Τροπολογία 226
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. υπογραμμίζει τη σημασία της 
θέσπισης πρόσθετων μηχανισμών από τα 
κράτη μέλη για τη συνδρομή και την 
υποστήριξη των θυμάτων και ζητεί, ως 
εκ τούτου, μια προσέγγιση 
ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση 
του φύλου αναφορικά με τα ελάχιστα 
πρότυπα που προβλέπονται στην οδηγία 
σχετικά με την υποστήριξη και την 
προστασία των θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 227
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η εμπορία ανθρώπων ως έμφυλο έγκλημα Η εμπορία ανθρώπων και η αντιμετώπιση 
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και η αντιμετώπιση της εμπορίας 
ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση

της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση

Or. es

Τροπολογία 228
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η εμπορία ανθρώπων ως έμφυλο έγκλημα 
και η αντιμετώπιση της εμπορίας 
ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση

Η εμπορία ανθρώπων ως έγκλημα και η 
αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Or. sk

Τροπολογία 229
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι η σεξουαλική 
εκμετάλλευση παραμένει η πιο 
διαδεδομένη μορφή εμπορίας στην ΕΕ από 
το 2008, δεδομένου ότι το 60 % των 
θυμάτων αποτελούν θύματα εμπορίας με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση· 
σημειώνει ότι πάνω από το 90 % των 
θυμάτων αυτών είναι γυναίκες και 
κορίτσια και ότι πάνω από το 70 % των 
διακινητών είναι άνδρες·

12. τονίζει ότι η σεξουαλική 
εκμετάλλευση παραμένει η πιο 
διαδεδομένη μορφή εμπορίας στην ΕΕ από 
το 2008·

Or. es

Τροπολογία 230
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Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι η σεξουαλική 
εκμετάλλευση παραμένει η πιο 
διαδεδομένη μορφή εμπορίας στην ΕΕ από 
το 2008, δεδομένου ότι το 60 % των 
θυμάτων αποτελούν θύματα εμπορίας με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση· 
σημειώνει ότι πάνω από το 90 % των 
θυμάτων αυτών είναι γυναίκες και 
κορίτσια και ότι πάνω από το 70 % των 
διακινητών είναι άνδρες·

12. τονίζει ότι η σεξουαλική 
εκμετάλλευση παραμένει η πιο 
διαδεδομένη μορφή εμπορίας στην ΕΕ από 
το 2008, δεδομένου ότι το 60 % των 
θυμάτων αποτελούν θύματα εμπορίας με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση· 
σημειώνει ότι πάνω από το 90 % των 
θυμάτων αυτών είναι γυναίκες και 
κορίτσια και ότι πάνω από το 70 % των 
διακινητών είναι άνδρες· τονίζει επίσης 
ότι σημαντική μερίδα των δραστών είναι 
μη ευρωπαϊκής ιθαγένειας·

Or. fr

Τροπολογία 231
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Robert Biedroń, Alessandra Moretti, 
Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι η σεξουαλική 
εκμετάλλευση παραμένει η πιο 
διαδεδομένη μορφή εμπορίας στην ΕΕ από 
το 2008, δεδομένου ότι το 60 % των 
θυμάτων αποτελούν θύματα εμπορίας με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση· 
σημειώνει ότι πάνω από το 90 % των 
θυμάτων αυτών είναι γυναίκες και 
κορίτσια και ότι πάνω από το 70 % των 
διακινητών είναι άνδρες·

12. τονίζει ότι η σεξουαλική 
εκμετάλλευση παραμένει η πιο 
διαδεδομένη μορφή εμπορίας στην ΕΕ από 
το 2008, δεδομένου ότι το 60 % των 
θυμάτων αποτελούν θύματα εμπορίας με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση· 
σημειώνει ότι πάνω από το 90 % των 
θυμάτων αυτών είναι γυναίκες και 
κορίτσια και ότι πάνω από το 70 % των 
διακινητών είναι άνδρες, 
αντικατοπτρίζοντας έτσι τη διάρθρωση 
των εξουσιών στις κοινωνίες μας·

Or. en
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Τροπολογία 232
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι η σεξουαλική 
εκμετάλλευση παραμένει η πιο 
διαδεδομένη μορφή εμπορίας στην ΕΕ από 
το 2008, δεδομένου ότι το 60 % των 
θυμάτων αποτελούν θύματα εμπορίας με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση· 
σημειώνει ότι πάνω από το 90% των 
θυμάτων αυτών είναι γυναίκες και 
κορίτσια και ότι πάνω από το 70 % των 
διακινητών είναι άνδρες·

12. τονίζει ότι η σεξουαλική 
εκμετάλλευση παραμένει η πιο 
διαδεδομένη μορφή εμπορίας στην ΕΕ από 
το 2008, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα, το 
60 % των θυμάτων αποτελούν θύματα 
εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση· σημειώνει ότι πάνω από το 
90% των θυμάτων αυτών είναι γυναίκες 
και κορίτσια και ότι πάνω από το 70 % των 
διακινητών είναι άνδρες·

Or. en

Τροπολογία 233
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι η σεξουαλική 
εκμετάλλευση παραμένει η πιο 
διαδεδομένη μορφή εμπορίας στην ΕΕ από 
το 2008, δεδομένου ότι το 60 % των 
θυμάτων αποτελούν θύματα εμπορίας με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση· 
σημειώνει ότι πάνω από το 90% των 
θυμάτων αυτών είναι γυναίκες και 
κορίτσια και ότι πάνω από το 70 % των 
διακινητών είναι άνδρες·

12. τονίζει ότι η σεξουαλική 
εκμετάλλευση παραμένει η πιο 
διαδεδομένη μορφή εμπορίας στην ΕΕ από 
το 2008, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα 
δεδομένα, μεταξύ 60 % και 69 % των 
θυμάτων αποτελούν θύματα εμπορίας με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση· 
σημειώνει ότι πάνω από το 90% των 
θυμάτων αυτών είναι γυναίκες και 
κορίτσια και ότι πάνω από το 70 % των 
διακινητών είναι άνδρες·

Or. en
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Τροπολογία 234
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι η σεξουαλική 
εκμετάλλευση παραμένει η πιο 
διαδεδομένη μορφή εμπορίας στην ΕΕ από 
το 2008, δεδομένου ότι το 60 % των 
θυμάτων αποτελούν θύματα εμπορίας με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση· 
σημειώνει ότι πάνω από το 90 % των 
θυμάτων αυτών είναι γυναίκες και 
κορίτσια και ότι πάνω από το 70 % των 
διακινητών είναι άνδρες·

12. τονίζει ότι η σεξουαλική 
εκμετάλλευση παραμένει η πιο 
διαδεδομένη μορφή εμπορίας στην ΕΕ από 
το 2008, δεδομένου ότι μεταξύ του 60 % 
και του 69 % των θυμάτων αποτελούν 
θύματα εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση· σημειώνει ότι μεταξύ του 
90 % και του 96 % των θυμάτων αυτών 
είναι γυναίκες και κορίτσια και ότι πάνω 
από το 70 % των διακινητών είναι άνδρες·

Or. en

Τροπολογία 235
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι η σεξουαλική 
εκμετάλλευση παραμένει η πιο 
διαδεδομένη μορφή εμπορίας στην ΕΕ από 
το 2008, δεδομένου ότι το 60 % των 
θυμάτων αποτελούν θύματα εμπορίας με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση· 
σημειώνει ότι πάνω από το 90 % των 
θυμάτων αυτών είναι γυναίκες και 
κορίτσια και ότι πάνω από το 70 % των 
διακινητών είναι άνδρες·

12. τονίζει ότι η σεξουαλική 
εκμετάλλευση παραμένει η πιο συχνά 
αναφερόμενη μορφή εμπορίας στην ΕΕ 
από το 2008, δεδομένου ότι το 60 % των 
θυμάτων αποτελούν θύματα εμπορίας με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση· 
σημειώνει ότι πάνω από το 90% των 
θυμάτων αυτών είναι γυναίκες και 
κορίτσια και ότι πάνω από το 70 % των 
διακινητών είναι άνδρες·

Or. en

Τροπολογία 236
Alice Kuhnke
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι η σεξουαλική 
εκμετάλλευση παραμένει η πιο 
διαδεδομένη μορφή εμπορίας στην ΕΕ από 
το 2008, δεδομένου ότι το 60 % των 
θυμάτων αποτελούν θύματα εμπορίας με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση· 
σημειώνει ότι πάνω από το 90 % των 
θυμάτων αυτών είναι γυναίκες και 
κορίτσια και ότι πάνω από το 70 % των 
διακινητών είναι άνδρες·

12. τονίζει ότι η σεξουαλική 
εκμετάλλευση παραμένει η πιο συχνά 
αναφερόμενη μορφή εμπορίας στην ΕΕ 
από το 2008, δεδομένου ότι το 60 % των 
θυμάτων αποτελούν θύματα εμπορίας με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση· 
σημειώνει ότι πάνω από το 90 % των 
θυμάτων αυτών είναι γυναίκες και 
κορίτσια και ότι πάνω από το 70 % των 
διακινητών είναι άνδρες·

Or. en

Τροπολογία 237
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επισημαίνει ότι παρά τις 
πρόσφατες αναφορές για εμπορία 
ανθρώπων από εγκληματικά δίκτυα 
διαμέσου της ΕΕ με σκοπό την εργασιακή 
εκμετάλλευση, τους καταναγκαστικούς 
ψεύτικους γάμους και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, τις απάτες με τα κοινωνικά 
επιδόματα, υπάρχει έλλειψη επαρκών 
δεδομένων, νομοθεσίας και πρόσβασης 
σε υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων 
αυτών των μορφών εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 238
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των 
γυναικών και των ανισοτήτων μεταξύ 
των φύλων, δεδομένου ότι αποτελούν τις 
βασικές αιτίες της εμπορίας ανθρώπων· 
συνιστά στην Επιτροπή να ενισχύσει και 
να αναπτύξει τη διάσταση του φύλου 
κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής 
της νομοθεσίας της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 239
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών 
και των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, 
δεδομένου ότι αποτελούν τις βασικές 
αιτίες της εμπορίας ανθρώπων· συνιστά 
στην Επιτροπή να ενισχύσει και να 
αναπτύξει τη διάσταση του φύλου κατά 
την παρακολούθηση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών·

Or. sk

Τροπολογία 240
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών 
και των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, 
δεδομένου ότι αποτελούν τις βασικές 
αιτίες της εμπορίας ανθρώπων· συνιστά 
στην Επιτροπή να ενισχύσει και να 
αναπτύξει τη διάσταση του φύλου κατά 
την παρακολούθηση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων·

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών 
και των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, 
δεδομένου ότι αποτελούν μέρος της 
καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων· 
ιδίως μέσω εκστρατειών εκπαίδευσης, 
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που συμπληρώνονται από ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών· συνιστά στην 
Επιτροπή να ενισχύσει και να αναπτύξει τη 
διάσταση του φύλου κατά την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 241
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των 
γυναικών και των ανισοτήτων μεταξύ 
των φύλων, δεδομένου ότι αποτελούν τις 
βασικές αιτίες της εμπορίας ανθρώπων· 
συνιστά στην Επιτροπή να ενισχύσει και 
να αναπτύξει τη διάσταση του φύλου 
κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής 
της νομοθεσίας της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
ανισοτήτων και της έλλειψης 
οικονομικών ευκαιριών, δεδομένου ότι 
αποτελούν τις βασικές αιτίες της εμπορίας 
ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 242
Maria Walsh
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών 
και των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, 
δεδομένου ότι αποτελούν τις βασικές αιτίες 
της εμπορίας ανθρώπων· συνιστά στην 
Επιτροπή να ενισχύσει και να αναπτύξει τη 
διάσταση του φύλου κατά την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων·

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών 
και των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, 
δεδομένου ότι αποτελούν τις βασικές αιτίες 
της εμπορίας ανθρώπων, μιας και η 
εμπορία γυναικών και κοριτσιών 
παραμένει δομική μορφή της έμφυλης 
βίας· συνιστά στην Επιτροπή να ενισχύσει 
και να αναπτύξει τη διάσταση του φύλου 
κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής 
της νομοθεσίας της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 243
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών 
και των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, 
δεδομένου ότι αποτελούν τις βασικές αιτίες 
της εμπορίας ανθρώπων· συνιστά στην 
Επιτροπή να ενισχύσει και να αναπτύξει τη 
διάσταση του φύλου κατά την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων·

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών 
και των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, 
δεδομένου ότι αποτελούν τις βασικές αιτίες 
της εμπορίας ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
αποδοχής της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης· συνιστά στην Επιτροπή 
να ενισχύσει και να αναπτύξει τη διάσταση 
του φύλου κατά την παρακολούθηση της 
εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

Or. en
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Τροπολογία 244
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών 
και των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, 
δεδομένου ότι αποτελούν τις βασικές 
αιτίες της εμπορίας ανθρώπων· συνιστά 
στην Επιτροπή να ενισχύσει και να 
αναπτύξει τη διάσταση του φύλου κατά 
την παρακολούθηση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων·

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, 
συμπεριλαμβανομένης της βίας κατά των 
γυναικών και των ανισοτήτων μεταξύ των 
φύλων, καθώς και άλλες βασικές αιτίες 
της εμπορίας ανθρώπων· συνιστά στην 
Επιτροπή να ενισχύσει και να αναπτύξει τη 
διάσταση του φύλου κατά την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών 
και των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, 
δεδομένου ότι αποτελούν τις βασικές αιτίες 
της εμπορίας ανθρώπων· συνιστά στην 
Επιτροπή να ενισχύσει και να αναπτύξει τη 
διάσταση του φύλου κατά την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων·

13. παροτρύνει, συνεπώς, τα κράτη 
μέλη να εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, 
των δομικών ανισοτήτων μεταξύ των 
φύλων και των έμφυλων στερεοτύπων, 
δεδομένου ότι αποτελούν τις βασικές αιτίες 
της εμπορίας ανθρώπων· συνιστά στην 
Επιτροπή να ενισχύσει και να αναπτύξει τη 
διάσταση του φύλου κατά την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων·

Or. en
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Τροπολογία 246
Tudor Ciuhodaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών 
και των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, 
δεδομένου ότι αποτελούν τις βασικές αιτίες 
της εμπορίας ανθρώπων· συνιστά στην 
Επιτροπή να ενισχύσει και να αναπτύξει τη 
διάσταση του φύλου κατά την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων·

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ειδικά μέτρα για τη στενότερη 
παρακολούθηση των υποθέσεων και για 
την αντιμετώπιση της βίας κατά των 
γυναικών και των ανισοτήτων μεταξύ των 
φύλων, δεδομένου ότι αποτελούν τις 
βασικές αιτίες της εμπορίας ανθρώπων· 
συνιστά στην Επιτροπή να ενισχύσει και 
να αναπτύξει τη διάσταση του φύλου κατά 
την παρακολούθηση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων·

Or. ro

Τροπολογία 247
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών 
και των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, 
δεδομένου ότι αποτελούν τις βασικές αιτίες 
της εμπορίας ανθρώπων· συνιστά στην 
Επιτροπή να ενισχύσει και να αναπτύξει τη 
διάσταση του φύλου κατά την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων·

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και της 
βίας κατά των γυναικών, καθώς και των 
ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, δεδομένου 
ότι αποτελούν τις βασικές αιτίες της 
εμπορίας ανθρώπων· συνιστά στην 
Επιτροπή να ενισχύσει και να αναπτύξει τη 
διάσταση του φύλου κατά την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων·

Or. en
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Τροπολογία 248
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών 
και των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, 
δεδομένου ότι αποτελούν τις βασικές αιτίες 
της εμπορίας ανθρώπων· συνιστά στην 
Επιτροπή να ενισχύσει και να αναπτύξει 
τη διάσταση του φύλου κατά την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών 
και των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, 
δεδομένου ότι αποτελούν τις βασικές αιτίες 
της εμπορίας ανθρώπων· καλεί τα κράτη 
μέλη να αναγνωρίσουν την αγορά 
σεξουαλικών υπηρεσιών ως μορφή βίας 
κατά των γυναικών και να 
ποινικοποιήσουν την αγορά σεξουαλικών 
υπηρεσιών σύμφωνα με το σουηδικό 
μοντέλο ισότητας που καθιερώθηκε το 
1999·

Or. en

Τροπολογία 249
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών 
και των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, 
δεδομένου ότι αποτελούν τις βασικές αιτίες 
της εμπορίας ανθρώπων· συνιστά στην 
Επιτροπή να ενισχύσει και να αναπτύξει τη 
διάσταση του φύλου κατά την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων·

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών 
και των ανηλίκων και των ανισοτήτων 
μεταξύ των φύλων, δεδομένου ότι 
αποτελούν τις βασικές αιτίες της εμπορίας 
ανθρώπων· συνιστά στην Επιτροπή να 
ενισχύσει και να αναπτύξει τη διάσταση 
του φύλου κατά την παρακολούθηση της 
εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

Or. ro
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Τροπολογία 250
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νέα νομοθετική πρόταση για την 
πρόληψη και τη δίωξη της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 83 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, προκειμένου να 
στοχεύσει με ολοκληρωμένο τρόπο στη 
ζήτηση για όλες τις μορφές σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, βοηθώντας έτσι να μπει 
τέλος στην εμπορία ανθρώπων με σκοπό 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση·

Or. en

Τροπολογία 251
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επισημαίνει ότι η ζήτηση ωθεί την 
εμπορία ανθρώπων και ότι, επομένως, θα 
πρέπει να αποτελέσει βασικό στόχο των 
προσπαθειών πρόληψης και δίωξης·

Or. en

Τροπολογία 252
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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13β. συνιστά στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν και να 
αναπτύξουν τη διάσταση της ισότητας 
των φύλων κατά την παρακολούθηση της 
εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, να εξετάσει τον τρόπο 
με τον οποίο η ζήτηση για σεξουαλικές 
υπηρεσίες προωθεί την εμπορία 
ανθρώπων, καθώς οι διακινητές 
συνηθίζουν να μεταφέρουν τα θύματά 
τους σε χώρες όπου η πορνεία ρυθμίζεται 
και ασκείται νόμιμα και όπου, επομένως, 
μπορούν να χρησιμοποιούν ένα νομικό 
περιβάλλον για να εκμεταλλεύονται τα 
θύματά τους17· υπενθυμίζει ότι, σε 
ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ όπου η 
πορνεία είναι νόμιμη, οι ύποπτοι ήταν σε 
θέση να εκμεταλλεύονται τόσο παιδιά όσο 
και ενήλικα θύματα18·

14. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, να εξετάσει τον τρόπο 
με τον οποίο η ζήτηση για σεξουαλικές 
υπηρεσίες προωθεί την εμπορία 
ανθρώπων·

_________________
17 Έκθεση της Ευρωπόλ, της 18ης 
Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Trafficking in Human Beings in the 
EU» (Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ).
18 Έκθεση της Ευρωπόλ, της 18ης 
Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Criminal networks involved in the 
trafficking and exploitation of underage 
victims in the EU» (Εγκληματικά δίκτυα 
που εμπλέκονται στην εμπορία και 
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εκμετάλλευση ανήλικων θυμάτων στην 
ΕΕ).

Or. en

Τροπολογία 254
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, να εξετάσει τον τρόπο 
με τον οποίο η ζήτηση για σεξουαλικές 
υπηρεσίες προωθεί την εμπορία 
ανθρώπων, καθώς οι διακινητές 
συνηθίζουν να μεταφέρουν τα θύματά τους 
σε χώρες όπου η πορνεία ρυθμίζεται και 
ασκείται νόμιμα και όπου, επομένως, 
μπορούν να χρησιμοποιούν ένα νομικό 
περιβάλλον για να εκμεταλλεύονται τα 
θύματά τους17· υπενθυμίζει ότι, σε 
ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ όπου η 
πορνεία είναι νόμιμη, οι ύποπτοι ήταν σε 
θέση να εκμεταλλεύονται τόσο παιδιά όσο 
και ενήλικα θύματα18·

14. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, να εξετάσει τον τρόπο 
με τον οποίο η ζήτηση για σεξουαλικές 
υπηρεσίες προωθεί την εμπορία 
ανθρώπων, καθώς οι διακινητές 
συνηθίζουν να μεταφέρουν τα θύματά τους 
σε χώρες όπου η πορνεία ρυθμίζεται και 
ασκείται νόμιμα και όπου, επομένως, 
μπορούν να χρησιμοποιούν ένα νομικό 
περιβάλλον για να εκμεταλλεύονται τα 
θύματά τους17· τονίζει ότι η χρήση 
νόμιμων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων για την κάλυψη των 
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης είναι 
αρκετά κοινό φαινόμενο για τους 
διακινητές· υπενθυμίζει ότι, σε ορισμένα 
κράτη μέλη της ΕΕ όπου η πορνεία είναι 
νόμιμη, οι ύποπτοι ήταν σε θέση να 
εκμεταλλεύονται τόσο παιδιά όσο και 
ενήλικα θύματα18·

_________________ _________________
17 Έκθεση της Ευρωπόλ, της 18ης 
Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Trafficking in Human Beings in the EU» 
(Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ).

17 Έκθεση της Ευρωπόλ, της 18ης 
Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Trafficking in Human Beings in the EU» 
(Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ).

18 Έκθεση της Ευρωπόλ, της 18ης 
Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Criminal networks involved in the 
trafficking and exploitation of underage 
victims in the EU» (Εγκληματικά δίκτυα 
που εμπλέκονται στην εμπορία και 

18 Έκθεση της Ευρωπόλ, της 18ης 
Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Criminal networks involved in the 
trafficking and exploitation of underage 
victims in the EU» (Εγκληματικά δίκτυα 
που εμπλέκονται στην εμπορία και 
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εκμετάλλευση ανήλικων θυμάτων στην 
ΕΕ).

εκμετάλλευση ανήλικων θυμάτων στην 
ΕΕ).

Or. en

Τροπολογία 255
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, να 
εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η ζήτηση 
για σεξουαλικές υπηρεσίες προωθεί την 
εμπορία ανθρώπων, καθώς οι διακινητές 
συνηθίζουν να μεταφέρουν τα θύματά τους 
σε χώρες όπου η πορνεία ρυθμίζεται και 
ασκείται νόμιμα και όπου, επομένως, 
μπορούν να χρησιμοποιούν ένα νομικό 
περιβάλλον για να εκμεταλλεύονται τα 
θύματά τους17· υπενθυμίζει ότι, σε 
ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ όπου η 
πορνεία είναι νόμιμη, οι ύποπτοι ήταν σε 
θέση να εκμεταλλεύονται τόσο παιδιά όσο 
και ενήλικα θύματα18·

14. επισημαίνει ότι η ζήτηση για 
σεξουαλικές υπηρεσίες προωθεί την 
εμπορία ανθρώπων, καθώς οι διακινητές 
συνηθίζουν να μεταφέρουν τα θύματά τους 
σε χώρες όπου η πορνεία ρυθμίζεται και 
ασκείται νόμιμα και όπου, επομένως, 
μπορούν να χρησιμοποιούν ένα νομικό 
περιβάλλον για να εκμεταλλεύονται τα 
θύματά τους17· υπενθυμίζει ότι, σε 
ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ όπου η 
πορνεία είναι νόμιμη, οι ύποπτοι ήταν σε 
θέση να εκμεταλλεύονται τόσο παιδιά όσο 
και ενήλικα θύματα18·

_________________ _________________
17 Έκθεση της Ευρωπόλ, της 18ης 
Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Trafficking in Human Beings in the EU» 
(Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ).

17 Έκθεση της Ευρωπόλ, της 18ης 
Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Trafficking in Human Beings in the EU» 
(Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ).

18 Έκθεση της Ευρωπόλ, της 18ης 
Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Criminal networks involved in the 
trafficking and exploitation of underage 
victims in the EU» (Εγκληματικά δίκτυα 
που εμπλέκονται στην εμπορία και 
εκμετάλλευση ανήλικων θυμάτων στην 
ΕΕ).

18 Έκθεση της Ευρωπόλ, της 18ης 
Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Criminal networks involved in the 
trafficking and exploitation of underage 
victims in the EU» (Εγκληματικά δίκτυα 
που εμπλέκονται στην εμπορία και 
εκμετάλλευση ανήλικων θυμάτων στην 
ΕΕ).

Or. en
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Τροπολογία 256
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, να εξετάσει τον τρόπο 
με τον οποίο η ζήτηση για σεξουαλικές 
υπηρεσίες προωθεί την εμπορία 
ανθρώπων, καθώς οι διακινητές 
συνηθίζουν να μεταφέρουν τα θύματά τους 
σε χώρες όπου η πορνεία ρυθμίζεται και 
ασκείται νόμιμα και όπου, επομένως, 
μπορούν να χρησιμοποιούν ένα νομικό 
περιβάλλον για να εκμεταλλεύονται τα 
θύματά τους17· υπενθυμίζει ότι, σε 
ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ όπου η 
πορνεία είναι νόμιμη, οι ύποπτοι ήταν σε 
θέση να εκμεταλλεύονται τόσο παιδιά όσο 
και ενήλικα θύματα18·

14. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, να εξετάσει τον τρόπο 
με τον οποίο η ζήτηση για σεξουαλικές 
υπηρεσίες και φθηνή εργασία προωθεί την 
εμπορία ανθρώπων, καθώς οι διακινητές 
συνηθίζουν να μεταφέρουν τα θύματά τους 
σε χώρες όπου η πορνεία ρυθμίζεται και 
ασκείται νόμιμα και όπου, επομένως, 
μπορούν να χρησιμοποιούν ένα νομικό 
περιβάλλον για να εκμεταλλεύονται τα 
θύματά τους17· υπενθυμίζει ότι, σε 
ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ όπου η 
πορνεία είναι νόμιμη, οι ύποπτοι ήταν σε 
θέση να εκμεταλλεύονται τόσο παιδιά όσο 
και ενήλικα θύματα18·

_________________ _________________
17 Έκθεση της Ευρωπόλ, της 18ης 
Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Trafficking in Human Beings in the EU» 
(Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ).

17 Έκθεση της Ευρωπόλ, της 18ης 
Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Trafficking in Human Beings in the EU» 
(Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ).

18 Έκθεση της Ευρωπόλ, της 18ης 
Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Criminal networks involved in the 
trafficking and exploitation of underage 
victims in the EU» (Εγκληματικά δίκτυα 
που εμπλέκονται στην εμπορία και 
εκμετάλλευση ανήλικων θυμάτων στην 
ΕΕ).

18 Έκθεση της Ευρωπόλ, της 18ης 
Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Criminal networks involved in the 
trafficking and exploitation of underage 
victims in the EU» (Εγκληματικά δίκτυα 
που εμπλέκονται στην εμπορία και 
εκμετάλλευση ανήλικων θυμάτων στην 
ΕΕ).

Or. en

Τροπολογία 257
Ernest Urtasun
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπογραμμίζει ότι η εμπορία 
ανθρώπων τροφοδοτείται από υψηλά 
κέρδη για τους διακινητές και από 
ζήτηση που προάγει όλες τις μορφές 
εκμετάλλευσης· υπενθυμίζει ότι τα κράτη 
μέλη έχουν τη νομική υποχρέωση να 
αποθαρρύνουν και να μειώσουν τη 
ζήτηση που προάγει όλες τις μορφές 
εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 258
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπογραμμίζει ότι η εμπορία 
ανθρώπων τροφοδοτείται από υψηλά 
κέρδη για τους διακινητές και από 
ζήτηση που προάγει όλες τις μορφές 
εκμετάλλευσης· υπενθυμίζει ότι τα κράτη 
μέλη έχουν τη νομική υποχρέωση να 
αποθαρρύνουν και να μειώσουν τη 
ζήτηση που προάγει όλες τις μορφές 
εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 259
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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15. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στην πρόληψη του 
εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, 
μεταξύ άλλων με τη θέσπιση μέτρων και 
προγραμμάτων για την αποθάρρυνση και 
τη μείωση της ζήτησης, και καλεί τα 
κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν, στις 
έννομες τάξεις τους, τη χρήση των 
υπηρεσιών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, 
σύμφωνα με τις συστάσεις του άρθρου 8 
της οδηγίας για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και όπως επανέλαβε η 
Επιτροπή το 201819·

15. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στην πρόληψη του 
εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, 
μεταξύ άλλων μέσω εκστρατειών 
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, 
και καλεί τα κράτη μέλη να 
ποινικοποιήσουν, στις έννομες τάξεις τους, 
τη χρήση των υπηρεσιών θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με τις 
συστάσεις του άρθρου 8 της οδηγίας για 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και όπως επανέλαβε η Επιτροπή 
το 201819· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν στενά με οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται 
με θύματα εμπορίας ανθρώπων·

_________________ _________________
19 Δεύτερη έκθεση προόδου σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας, COM(2018)0777, 
σ. 6.

19 Δεύτερη έκθεση προόδου σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας, COM(2018)0777, 
σ. 6.

Or. en

Τροπολογία 260
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στην πρόληψη του 
εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, 
μεταξύ άλλων με τη θέσπιση μέτρων και 
προγραμμάτων για την αποθάρρυνση και 
τη μείωση της ζήτησης, και καλεί τα κράτη 
μέλη να ποινικοποιήσουν, στις έννομες 
τάξεις τους, τη χρήση των υπηρεσιών 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα 
με τις συστάσεις του άρθρου 8 της 
οδηγίας για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και όπως επανέλαβε 
η Επιτροπή το 201819·

15. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στην πρόληψη του 
εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, 
μεταξύ άλλων με τη θέσπιση μέτρων και 
προγραμμάτων για την αποθάρρυνση και 
τη μείωση της ζήτησης, και καλεί τα κράτη 
μέλη να ποινικοποιήσουν, στις έννομες 
τάξεις τους, τη χρήση των υπηρεσιών 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων·
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_________________
19 Δεύτερη έκθεση προόδου σχετικά με 
την εφαρμογή της οδηγίας, 
COM(2018)0777, σ. 6.

Or. es

Τροπολογία 261
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στην πρόληψη του 
εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, 
μεταξύ άλλων με τη θέσπιση μέτρων και 
προγραμμάτων για την αποθάρρυνση και 
τη μείωση της ζήτησης, και καλεί τα κράτη 
μέλη να ποινικοποιήσουν, στις έννομες 
τάξεις τους, τη χρήση των υπηρεσιών 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με 
τις συστάσεις του άρθρου 8 της οδηγίας 
για την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και όπως επανέλαβε η Επιτροπή 
το 201819·

15. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στην πρόληψη του 
εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, 
μεταξύ άλλων με τη θέσπιση μέτρων και 
προγραμμάτων για την αποθάρρυνση και 
τη μείωση της ζήτησης, και καλεί τα κράτη 
μέλη να ποινικοποιήσουν, στις έννομες 
τάξεις τους, τη χρήση των υπηρεσιών 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με 
τις συστάσεις του άρθρου 8 της οδηγίας 
για την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και όπως επανέλαβε η Επιτροπή 
το 201819, και να προβλέψουν αναλογικές 
κυρώσεις·

_________________ _________________
19 Δεύτερη έκθεση προόδου σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας, COM(2018)0777, 
σ. 6.

19 Δεύτερη έκθεση προόδου σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας, COM(2018)0777, 
σ. 6.

Or. en

Τροπολογία 262
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στην πρόληψη του 
εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, 
μεταξύ άλλων με τη θέσπιση μέτρων και 
προγραμμάτων για την αποθάρρυνση και 
τη μείωση της ζήτησης, και καλεί τα κράτη 
μέλη να ποινικοποιήσουν, στις έννομες 
τάξεις τους, τη χρήση των υπηρεσιών 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με 
τις συστάσεις του άρθρου 8 της οδηγίας 
για την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και όπως επανέλαβε η Επιτροπή 
το 201819·

15. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στην πρόληψη του 
εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, 
μεταξύ άλλων με τη θέσπιση μέτρων και 
προγραμμάτων για την αποθάρρυνση και 
τη μείωση της ζήτησης, και καλεί τα κράτη 
μέλη να ποινικοποιήσουν, στις έννομες 
τάξεις τους, τη ζήτηση και τη χρήση των 
υπηρεσιών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, 
σύμφωνα με τις συστάσεις του άρθρου 8 
της οδηγίας για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και όπως επανέλαβε η 
Επιτροπή το 201819·

_________________ _________________
19 Δεύτερη έκθεση προόδου σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας, COM(2018)0777, 
σ. 6.

19 Δεύτερη έκθεση προόδου σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας, COM(2018)0777, 
σ. 6.

Or. en

Τροπολογία 263
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στην πρόληψη του 
εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, 
μεταξύ άλλων με τη θέσπιση μέτρων και 
προγραμμάτων για την αποθάρρυνση και 
τη μείωση της ζήτησης, και καλεί τα 
κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν, στις 
έννομες τάξεις τους, τη χρήση των 
υπηρεσιών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, 
σύμφωνα με τις συστάσεις του άρθρου 8 
της οδηγίας για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και όπως επανέλαβε η 
Επιτροπή το 201819·

15. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στην πρόληψη του 
εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, 
μεταξύ άλλων με τη θέσπιση μέτρων και 
προγραμμάτων για την αποθάρρυνση και 
τη μείωση της μαστροπείας, και καλεί τα 
κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν, στις 
έννομες τάξεις τους, τη χρήση των 
υπηρεσιών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, 
σύμφωνα με τις συστάσεις του άρθρου 8 
της οδηγίας για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και όπως επανέλαβε η 
Επιτροπή το 201819·
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_________________ _________________
19 Δεύτερη έκθεση προόδου σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας, COM(2018)0777, 
σ. 6.

19 Δεύτερη έκθεση προόδου σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας, COM(2018)0777, 
σ. 6.

Or. fr

Τροπολογία 264
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στην πρόληψη του 
εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, 
μεταξύ άλλων με τη θέσπιση μέτρων και 
προγραμμάτων για την αποθάρρυνση και 
τη μείωση της ζήτησης, και καλεί τα κράτη 
μέλη να ποινικοποιήσουν, στις έννομες 
τάξεις τους, τη χρήση των υπηρεσιών 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με 
τις συστάσεις του άρθρου 8 της οδηγίας 
για την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και όπως επανέλαβε η Επιτροπή 
το 201819·

15. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στην πρόληψη του 
εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, 
μεταξύ άλλων με τη θέσπιση μέτρων και 
προγραμμάτων για την αποθάρρυνση και 
τη μείωση της ζήτησης, και καλεί τα κράτη 
μέλη να ποινικοποιήσουν, στις έννομες 
τάξεις τους, τη χρήση των υπηρεσιών 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με 
τις συστάσεις του άρθρου 18 της οδηγίας 
για την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και όπως επανέλαβε η Επιτροπή 
το 201819·

_________________ _________________
19 Δεύτερη έκθεση προόδου σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας, COM(2018)0777, 
σ. 6.

19 Δεύτερη έκθεση προόδου σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας, COM(2018)0777, 
σ. 6.

Or. en

Τροπολογία 265
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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15. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στην πρόληψη του 
εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, 
μεταξύ άλλων με τη θέσπιση μέτρων και 
προγραμμάτων για την αποθάρρυνση και 
τη μείωση της ζήτησης, και καλεί τα κράτη 
μέλη να ποινικοποιήσουν, στις έννομες 
τάξεις τους, τη χρήση των υπηρεσιών 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με 
τις συστάσεις του άρθρου 8 της οδηγίας 
για την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και όπως επανέλαβε η Επιτροπή 
το 201819·

15. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στην πρόληψη του 
εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, 
μεταξύ άλλων με τη θέσπιση μέτρων και 
προγραμμάτων για την αποθάρρυνση και 
τη μείωση της ζήτησης, και καλεί τα κράτη 
μέλη να ποινικοποιήσουν, στις έννομες 
τάξεις τους, τη χρήση των υπηρεσιών 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με 
τις συστάσεις του άρθρου 18 της οδηγίας 
για την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και όπως επανέλαβε η Επιτροπή 
το 201819·

_________________ _________________
19 Δεύτερη έκθεση προόδου σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας, COM(2018)0777, 
σ. 6.

19 Δεύτερη έκθεση προόδου σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας, COM(2018)0777, 
σ. 6.

Or. en

Τροπολογία 266
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 
μια βασιζόμενη στα ανθρώπινα 
δικαιώματα προσέγγιση στην πρόληψη 
της εμπορίας ανθρώπων που θα 
επικεντρώνεται στα δικαιώματα του 
θύματος· συνιστά να συνεργαστούν η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη με την 
κοινωνία των πολιτών για την παροχή 
των αναγκαίων υπηρεσιών και 
συνδρομής στα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων, χωρίς προκαταλήψεις και 
στιγματισμό·

Or. en
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Τροπολογία 267
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει 
μια νέα νομοθετική διαδικασία σχετικά 
με την πρόληψη και τη δίωξη της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης με σκοπό τη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το άρθρο 83 παράγραφος 
1 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 268
Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εστιάσουν στις επαναλαμβανόμενες και 
αναδυόμενες πρακτικές εμπορίας 
ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, όπως, για παράδειγμα, η 
αυξανόμενη εκμετάλλευση παιδιών και η 
χρήση της μεθόδου του «υποτιθέμενου 
εραστή» («lover boy»), η οποία αποτελεί 
το συνηθέστερο μέσο στρατολόγησης 
θυμάτων μέσω της χρήσης επιγραμμικών 
τεχνολογιών·

16. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εστιάσουν στις επαναλαμβανόμενες και 
αναδυόμενες πρακτικές εμπορίας 
ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, όπως, για παράδειγμα, η 
αυξανόμενη εκμετάλλευση παιδιών και η 
χρήση της μεθόδου του «υποτιθέμενου 
εραστή» («lover boy»), η οποία αποτελεί 
το συνηθέστερο μέσο στρατολόγησης 
θυμάτων μέσω της χρήσης επιγραμμικών 
τεχνολογιών· επισημαίνει ότι η αυξημένη 
χρήση της τεχνολογίας από τα 
εγκληματικά δίκτυα που συμμετέχουν 
στην εμπορία ανθρώπων έχει 
μετασχηματίσει σε σημαντικό βαθμό τον 
παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας τους, 
ιδίως σε ορισμένα στάδια της 
διαδικασίας εμπορίας ανθρώπων·

Or. en
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Τροπολογία 269
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εστιάσουν στις επαναλαμβανόμενες και 
αναδυόμενες πρακτικές εμπορίας 
ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, όπως, για παράδειγμα, η 
αυξανόμενη εκμετάλλευση παιδιών και η 
χρήση της μεθόδου του «υποτιθέμενου 
εραστή» («lover boy»), η οποία αποτελεί 
το συνηθέστερο μέσο στρατολόγησης 
θυμάτων μέσω της χρήσης επιγραμμικών 
τεχνολογιών·

16. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εστιάσουν στις επαναλαμβανόμενες και 
αναδυόμενες πρακτικές εμπορίας 
ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, όπως, για παράδειγμα, η 
αυξανόμενη εκμετάλλευση παιδιών και η 
χρήση της μεθόδου του «υποτιθέμενου 
εραστή» («lover boy»), η οποία αποτελεί 
το συνηθέστερο μέσο στρατολόγησης 
θυμάτων μέσω της χρήσης επιγραμμικών 
τεχνολογιών· σημειώνει ότι η αυξημένη 
χρήση της τεχνολογίας από εγκληματικές 
ομάδες που ευθύνονται για την εμπορία 
ανθρώπων έχει μεταβάλει σημαντικά τον 
παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας τους·

Or. it

Τροπολογία 270
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εστιάσουν στις επαναλαμβανόμενες και 
αναδυόμενες πρακτικές εμπορίας 
ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, όπως, για παράδειγμα, η 
αυξανόμενη εκμετάλλευση παιδιών και η 
χρήση της μεθόδου του «υποτιθέμενου 
εραστή» («lover boy»), η οποία αποτελεί 
το συνηθέστερο μέσο στρατολόγησης 
θυμάτων μέσω της χρήσης επιγραμμικών 
τεχνολογιών·

16. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εστιάσουν στις επαναλαμβανόμενες και 
αναδυόμενες πρακτικές εμπορίας 
ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, όπως, για παράδειγμα η 
αυξανόμενη εκμετάλλευση παιδιών και, 
για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, η χρήση 
της μεθόδου του «υποτιθέμενου εραστή» 
(«lover boy»), η οποία αποτελεί το 
συνηθέστερο μέσο στρατολόγησης 
θυμάτων μέσω της χρήσης επιγραμμικών 
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τεχνολογιών, αναπτύσσοντας δεξιότητες 
στον τομέα της ασφάλειας στο διαδίκτυο 
και του γραμματισμού στον 
κυβερνοχώρο, και να καταπολεμήσουν 
αυτή την πρόκληση συνεργαζόμενα με 
τους αρμόδιους φορείς και τον ιδιωτικό 
τομέα·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εστιάσουν στις επαναλαμβανόμενες και 
αναδυόμενες πρακτικές εμπορίας 
ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, όπως, για παράδειγμα, η 
αυξανόμενη εκμετάλλευση παιδιών και η 
χρήση της μεθόδου του «υποτιθέμενου 
εραστή» («lover boy»), η οποία αποτελεί 
το συνηθέστερο μέσο στρατολόγησης 
θυμάτων μέσω της χρήσης επιγραμμικών 
τεχνολογιών·

16. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εστιάσουν στις επαναλαμβανόμενες και 
αναδυόμενες πρακτικές εμπορίας 
ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, όπως, για παράδειγμα, η 
αυξανόμενη εκμετάλλευση παιδιών και η 
χρήση της μεθόδου του «υποτιθέμενου 
εραστή» («lover boy»), η οποία αποτελεί 
το συνηθέστερο μέσο στρατολόγησης 
θυμάτων μέσω της χρήσης επιγραμμικών 
τεχνολογιών· επισημαίνει ότι η αυξημένη 
χρήση των επιγραμμικών τεχνολογιών 
από τα εγκληματικά δίκτυα που 
συμμετέχουν στην εμπορία ανθρώπων 
έχει μετασχηματίσει σε σημαντικό βαθμό 
τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας τους·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εστιάσουν στις επαναλαμβανόμενες και 
αναδυόμενες πρακτικές εμπορίας 
ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, όπως, για παράδειγμα, η 
αυξανόμενη εκμετάλλευση παιδιών και η 
χρήση της μεθόδου του «υποτιθέμενου 
εραστή» («lover boy»), η οποία αποτελεί 
το συνηθέστερο μέσο στρατολόγησης 
θυμάτων μέσω της χρήσης επιγραμμικών 
τεχνολογιών·

16. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εστιάσουν στις επαναλαμβανόμενες και 
αναδυόμενες πρακτικές εμπορίας 
ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, όπως, για παράδειγμα, η 
αυξανόμενη εκμετάλλευση παιδιών και 
γυναικών και η χρήση της μεθόδου του 
«υποτιθέμενου εραστή» («lover boy»), η 
οποία αποτελεί το συνηθέστερο μέσο 
προσέλκυσης και συμμόρφωσης των 
θυμάτων μέσω της χρήσης επιγραμμικών 
τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 273
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εστιάσουν στις επαναλαμβανόμενες και 
αναδυόμενες πρακτικές εμπορίας 
ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, όπως, για παράδειγμα, η 
αυξανόμενη εκμετάλλευση παιδιών και η 
χρήση της μεθόδου του «υποτιθέμενου 
εραστή» («lover boy»), η οποία αποτελεί 
το συνηθέστερο μέσο στρατολόγησης 
θυμάτων μέσω της χρήσης επιγραμμικών 
τεχνολογιών·

16. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εστιάσουν στις επαναλαμβανόμενες και 
αναδυόμενες πρακτικές όλων των μορφών 
της εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ άλλων με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, 
όπως, για παράδειγμα, η αυξανόμενη 
εκμετάλλευση παιδιών και η χρήση της 
μεθόδου του «υποτιθέμενου εραστή» 
(«lover boy»), και άλλων συνήθων μέσων 
στρατολόγησης θυμάτων μέσω της χρήσης 
επιγραμμικών τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 274
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εστιάσουν στις επαναλαμβανόμενες και 
αναδυόμενες πρακτικές εμπορίας 
ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, όπως, για παράδειγμα, η 
αυξανόμενη εκμετάλλευση παιδιών και η 
χρήση της μεθόδου του «υποτιθέμενου 
εραστή» («lover boy»), η οποία αποτελεί 
το συνηθέστερο μέσο στρατολόγησης 
θυμάτων μέσω της χρήσης επιγραμμικών 
τεχνολογιών·

16. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εστιάσουν στις επαναλαμβανόμενες και 
αναδυόμενες πρακτικές όλων των μορφών 
της εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ άλλων με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, 
όπως, για παράδειγμα, η αυξανόμενη 
εκμετάλλευση παιδιών και η χρήση της 
μεθόδου του «υποτιθέμενου εραστή» 
(«lover boy») και άλλων μέσων 
στρατολόγησης θυμάτων μέσω της χρήσης 
επιγραμμικών τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 275
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εστιάσουν στις επαναλαμβανόμενες και 
αναδυόμενες πρακτικές εμπορίας 
ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, όπως, για παράδειγμα, η 
αυξανόμενη εκμετάλλευση παιδιών και η 
χρήση της μεθόδου του «υποτιθέμενου 
εραστή» («lover boy»), η οποία αποτελεί 
το συνηθέστερο μέσο στρατολόγησης 
θυμάτων μέσω της χρήσης επιγραμμικών 
τεχνολογιών·

16. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εστιάσουν στις επαναλαμβανόμενες και 
αναδυόμενες πρακτικές εμπορίας 
ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, όπως, για παράδειγμα, η 
αυξανόμενη εκμετάλλευση παιδιών και τα 
συνηθέστερα μέσα στρατολόγησης 
θυμάτων μέσω της χρήσης επιγραμμικών 
τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 276
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. ανησυχεί για την ανάπτυξη 
δικτύων παιδοφιλίας και για την εμπορία 
γυναικών υπό τη μορφή κοινοτικών 
εγκληματικών οργανώσεων, όπως στις 
περιπτώσεις ομαδικού βιασμού στο 
Telford, στο Rotherham ή στο Oulu· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξαρθρώσουν αυτά τα δίκτυα και να 
εκδιώξουν τους αλλοδαπούς δράστες από 
τα εδάφη τους μετά την καταδίκη τους·

Or. fr

Τροπολογία 277
Tudor Ciuhodaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν με ιδιοκτήτες 
ιστοτόπων και με εταιρείες ΤΠ 
προκειμένου να αναπτύξουν μηχανισμούς 
παρακολούθησης και αποκλεισμού 
ιστοτόπων με πορνογραφικό υλικό ή 
ιστοτόπων με πορνογραφικό περιεχόμενο 
και τους ιδιοκτήτες αυτών, καθώς και 
τους χρήστες που στοχεύουν σε 
ανηλίκους·

Or. ro

Τροπολογία 278
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
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μέλη να στηρίξουν τις εξειδικευμένες 
υπηρεσίες που παρέχονται από τα 
καταφύγια γυναικών και άλλες 
οργανώσεις που διαθέτουν στοχευμένη 
εμπειρία σε θέματα γυναικών στη 
βιομηχανία της πορνείας και θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 279
Tudor Ciuhodaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διενεργούν τακτικές εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για 
τους νέους ανθρώπους σχετικά με την 
ασφαλή χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών 
και σχετικά με το πώς είναι δυνατός ο 
εντοπισμός των μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται για τη στρατολόγηση 
θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης στο 
διαδίκτυο·

Or. ro

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχονται προγράμματα κατάρτισης που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
στους αρμόδιους για την περίθαλψη 

17. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχονται προγράμματα κατάρτισης που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
σε όλους τους αρμόδιους για περιπτώσεις 
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θυμάτων υπαλλήλους, προκειμένου να 
βελτιωθεί ο έγκαιρος εντοπισμός των 
θυμάτων εμπορίας με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση, ενθαρρύνει δε 
τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για τη 
στήριξη των θυμάτων, όπως, για 
παράδειγμα, προγράμματα εξόδου, 
κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη 
ή υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας·

εμπορίας ανθρώπων, έρευνες και 
δυνητικά θύματα υπαλλήλους, 
προκειμένου να βελτιωθεί ο έγκαιρος 
εντοπισμός των θυμάτων εμπορίας με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, 
ενθαρρύνει δε τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
μέτρα για τη στήριξη των θυμάτων, όπως, 
για παράδειγμα, προγράμματα εξόδου, 
μέτρα ψυχολογικής υποστήριξης, 
ευκαιρίες αξιοπρεπούς κοινωνικής και 
επαγγελματικής επανένταξης ή πρόσβαση 
σε υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και σχετικά 
δικαιώματα· υπογραμμίζει επίσης εν 
προκειμένω τη σημασία που έχουν τα 
προγράμματα ευαισθητοποίησης του 
κοινού για τον εντοπισμό και την 
προστασία των δυνητικών θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 281
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχονται προγράμματα κατάρτισης που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
στους αρμόδιους για την περίθαλψη 
θυμάτων υπαλλήλους, προκειμένου να 
βελτιωθεί ο έγκαιρος εντοπισμός των 
θυμάτων εμπορίας με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση, ενθαρρύνει δε 
τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για τη 
στήριξη των θυμάτων, όπως, για 
παράδειγμα, προγράμματα εξόδου, 
κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη 
ή υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας·

17. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχονται προγράμματα κατάρτισης που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
σε όλους τους αρμόδιους για περιπτώσεις 
εμπορίας ανθρώπων, έρευνες και 
δυνητικά θύματα υπαλλήλους, 
προκειμένου να βελτιωθεί ο έγκαιρος 
εντοπισμός των δυνητικών θυμάτων 
εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, ενθαρρύνει δε τα κράτη 
μέλη να εγκρίνουν μέτρα για τη στήριξη 
των θυμάτων, όπως, για παράδειγμα, 
προγράμματα εξόδου, ευκαιρίες βιώσιμης 
κοινωνικής και επαγγελματικής 
επανένταξης και ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας·

Or. en
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Τροπολογία 282
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχονται προγράμματα κατάρτισης που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
στους αρμόδιους για την περίθαλψη 
θυμάτων υπαλλήλους, προκειμένου να 
βελτιωθεί ο έγκαιρος εντοπισμός των 
θυμάτων εμπορίας με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση, ενθαρρύνει δε 
τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για τη 
στήριξη των θυμάτων, όπως, για 
παράδειγμα, προγράμματα εξόδου, 
κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη 
ή υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας·

17. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχονται προγράμματα κατάρτισης που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
στους αρμόδιους για την περίθαλψη 
θυμάτων υπαλλήλους, προκειμένου να 
βελτιωθεί ο έγκαιρος εντοπισμός των 
θυμάτων εμπορίας με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση, ενθαρρύνει δε 
τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για τη 
στήριξη των θυμάτων, όπως, για 
παράδειγμα, προγράμματα εξόδου, 
κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη 
ή υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας, με τη 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, 
των κοινωνικών εταίρων και του 
ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση 
της ζημίας που προκαλείται λαμβάνοντας 
υπόψη τη διάσταση του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 283
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχονται προγράμματα κατάρτισης 
που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του 
φύλου στους αρμόδιους για την 
περίθαλψη θυμάτων υπαλλήλους, 
προκειμένου να βελτιωθεί ο έγκαιρος 
εντοπισμός των θυμάτων εμπορίας με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, 

17. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
βελτιωθεί ο έγκαιρος εντοπισμός των 
θυμάτων εμπορίας με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση, ενθαρρύνει δε 
τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για τη 
στήριξη των θυμάτων, όπως, για 
παράδειγμα, προγράμματα εξόδου, 
κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη·
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ενθαρρύνει δε τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
μέτρα για τη στήριξη των θυμάτων, όπως, 
για παράδειγμα, προγράμματα εξόδου, 
κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη 
ή υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας·

Or. en

Τροπολογία 284
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχονται προγράμματα κατάρτισης που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
στους αρμόδιους για την περίθαλψη 
θυμάτων υπαλλήλους, προκειμένου να 
βελτιωθεί ο έγκαιρος εντοπισμός των 
θυμάτων εμπορίας με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση, ενθαρρύνει δε 
τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για τη 
στήριξη των θυμάτων, όπως, για 
παράδειγμα, προγράμματα εξόδου, 
κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη 
ή υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας·

17. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχονται προγράμματα κατάρτισης που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
στους αρμόδιους για την περίθαλψη 
θυμάτων υπαλλήλους, προκειμένου να 
βελτιωθεί ο έγκαιρος εντοπισμός των 
θυμάτων εμπορίας με σκοπό την 
καταναγκαστική εργασία ή υπηρεσίες που 
περιλαμβάνουν τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, ενθαρρύνει δε τα κράτη 
μέλη να εγκρίνουν μέτρα για τη στήριξη 
των θυμάτων, όπως, για παράδειγμα, 
προγράμματα εξόδου, κοινωνική και 
επαγγελματική επανένταξη ή υπηρεσίες 
σεξουαλικής υγείας, εκπαίδευση και 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 285
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχονται προγράμματα κατάρτισης που 

17. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχονται προγράμματα κατάρτισης που 



AM\1218038EL.docx 157/180 PE660.289v01-00

EL

λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
στους αρμόδιους για την περίθαλψη 
θυμάτων υπαλλήλους, προκειμένου να 
βελτιωθεί ο έγκαιρος εντοπισμός των 
θυμάτων εμπορίας με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση, ενθαρρύνει δε 
τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για τη 
στήριξη των θυμάτων, όπως, για 
παράδειγμα, προγράμματα εξόδου, 
κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη 
ή υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας·

λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
στους αρμόδιους για την περίθαλψη 
θυμάτων υπαλλήλους, προκειμένου να 
βελτιωθεί ο έγκαιρος εντοπισμός των 
θυμάτων εμπορίας με σκοπό την 
καταναγκαστική εργασία και τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση, ενθαρρύνει δε 
τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για τη 
στήριξη των θυμάτων, όπως, για 
παράδειγμα, προγράμματα εξόδου, 
κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη, 
εκπαίδευση ή υπηρεσίες σεξουαλικής 
υγείας·

Or. en

Τροπολογία 286
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχονται προγράμματα κατάρτισης που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
στους αρμόδιους για την περίθαλψη 
θυμάτων υπαλλήλους, προκειμένου να 
βελτιωθεί ο έγκαιρος εντοπισμός των 
θυμάτων εμπορίας με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση, ενθαρρύνει δε 
τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για τη 
στήριξη των θυμάτων, όπως, για 
παράδειγμα, προγράμματα εξόδου, 
κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη 
ή υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας·

17. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχονται προγράμματα κατάρτισης που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
στους αρμόδιους για την περίθαλψη 
θυμάτων υπαλλήλους, προκειμένου να 
βελτιωθεί ο έγκαιρος εντοπισμός των 
θυμάτων εμπορίας με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση, ενθαρρύνει δε 
τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για τη 
στήριξη των θυμάτων, όπως, για 
παράδειγμα, προγράμματα εξόδου, 
κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη 
και ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
σεξουαλικής υγείας·

Or. en

Τροπολογία 287
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχονται προγράμματα κατάρτισης που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
στους αρμόδιους για την περίθαλψη 
θυμάτων υπαλλήλους, προκειμένου να 
βελτιωθεί ο έγκαιρος εντοπισμός των 
θυμάτων εμπορίας με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση, ενθαρρύνει δε 
τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για τη 
στήριξη των θυμάτων, όπως, για 
παράδειγμα, προγράμματα εξόδου, 
κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη 
ή υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας·

17. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχονται προγράμματα κατάρτισης που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
και επιδεικνύουν ευαισθησία για τα 
παιδιά στους αρμόδιους για την περίθαλψη 
θυμάτων υπαλλήλους, προκειμένου να 
βελτιωθεί ο έγκαιρος εντοπισμός των 
θυμάτων εμπορίας με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση, ενθαρρύνει δε 
τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για τη 
στήριξη των θυμάτων, όπως, για 
παράδειγμα, προγράμματα εξόδου, 
κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη 
ή υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας·

Or. en

Τροπολογία 288
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχονται προγράμματα κατάρτισης που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
στους αρμόδιους για την περίθαλψη 
θυμάτων υπαλλήλους, προκειμένου να 
βελτιωθεί ο έγκαιρος εντοπισμός των 
θυμάτων εμπορίας με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση, ενθαρρύνει δε 
τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για τη 
στήριξη των θυμάτων, όπως, για 
παράδειγμα, προγράμματα εξόδου, 
κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη 
ή υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας·

17. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχονται προγράμματα κατάρτισης 
στους αρμόδιους για την περίθαλψη 
θυμάτων υπαλλήλους, προκειμένου να 
βελτιωθεί ο έγκαιρος εντοπισμός των 
θυμάτων εμπορίας με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση, ενθαρρύνει δε 
τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για τη 
στήριξη των θυμάτων, όπως, για 
παράδειγμα, προγράμματα εξόδου, 
κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη 
ή υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας·

Or. sk
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Τροπολογία 289
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχονται προγράμματα κατάρτισης που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
στους αρμόδιους για την περίθαλψη 
θυμάτων υπαλλήλους, προκειμένου να 
βελτιωθεί ο έγκαιρος εντοπισμός των 
θυμάτων εμπορίας με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση, ενθαρρύνει δε 
τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για τη 
στήριξη των θυμάτων, όπως, για 
παράδειγμα, προγράμματα εξόδου, 
κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη 
ή υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας·

17. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχονται προγράμματα κατάρτισης 
στους αρμόδιους για την περίθαλψη 
θυμάτων υπαλλήλους, προκειμένου να 
βελτιωθεί ο έγκαιρος εντοπισμός των 
θυμάτων εμπορίας με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση, ενθαρρύνει δε 
τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για τη 
στήριξη των θυμάτων, όπως, για 
παράδειγμα, προγράμματα εξόδου, 
κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη 
ή υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας·

Or. es

Τροπολογία 290
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση ως βασική μορφή 
πρόληψης όλων των μορφών βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας 
ανθρώπων και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, και να συμπεριλάβουν σε 
αυτήν την εκπαίδευση σχετικά με θέματα 
συναίνεσης και σχέσεων που προωθούν 
υγιείς συμπεριφορές, τον σεβασμό και την 
ισότητα σε όλες τις αλληλεπιδράσεις 
καθώς και σχετικά με την 
πραγματικότητα της πορνείας και της 
εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη 
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σεξουαλική εκμετάλλευση·

Or. en

Τροπολογία 291
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
διασφαλισθεί η πρόσβαση των θυμάτων 
και των μελών των οικογενειών τους στη 
δικαιοσύνη και σε ασφαλή μέσα 
καταγγελίας, και να παρέχονται στα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων κατάλληλες, 
συναφείς και κατανοητές πληροφορίες 
σχετικά με τα δικαιώματά τους, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
σε προσφυγή, τους μηχανισμούς και τις 
διαδικασίες που έχουν στη διάθεσή τους 
προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα 
αυτά και σχετικά με τον τρόπο και τον 
τόπο λήψης νομικής και άλλης αναγκαίας 
συνδρομής·

Or. en

Τροπολογία 292
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση ως βασική μορφή 
πρόληψης όλων των μορφών βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας 
ανθρώπων και της σεξουαλικής 
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εκμετάλλευσης· ζητεί η διαπαιδαγώγηση 
αυτή να περιλαμβάνει εκπαίδευση 
σχετικά με τη συναίνεση και τις σχέσεις 
που θα προωθεί υγιείς συμπεριφορές, τον 
σεβασμό και την ισότητα σε όλες τις 
αλληλεπιδράσεις και σχετικά με την 
πραγματικότητα της εμπορίας ανθρώπων 
με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση 
που ωθείται από τη ζήτηση·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση ως βασική μορφή 
πρόληψης όλων των μορφών βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας 
ανθρώπων και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, και να συμπεριλάβουν σε 
αυτή την εκπαίδευση σχετικά με θέματα 
συναίνεσης και σχέσεων που προωθούν 
υγιείς συμπεριφορές, τον σεβασμό και την 
ισότητα σε όλες τις αλληλεπιδράσεις 
καθώς και σχετικά με την 
πραγματικότητα της πορνείας και της 
εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση·

Or. en

Τροπολογία 294
Malin Björk
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση ως βασική μορφή 
πρόληψης όλων των μορφών βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας 
ανθρώπων και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, και να συμπεριλάβουν σε 
αυτήν την εκπαίδευση σχετικά με θέματα 
συναίνεσης και σχέσεων προωθώντας μια 
στάση που θα προάγει τον σεβασμό και 
την ισότητα σε όλες τις αλληλεπιδράσεις, 
καθώς και σχετικά με την 
πραγματικότητα της πορνείας και της 
εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση·

Or. en

Τροπολογία 295
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
περιλαμβάνουν στα προγράμματα 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησής τους 
κατάλληλο για την κάθε ηλικία υλικό με 
σκοπό την πρόληψη όλων των μορφών 
βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένης της 
εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, και να προωθούν υγιείς 
συμπεριφορές, τον σεβασμό και την 
ισότητα σε όλες τις σχέσεις·

Or. en
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Τροπολογία 296
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επισημαίνει την ανάγκη να 
διατεθούν επαρκείς πόροι για σκοπούς 
κατάρτισης και, ως εκ τούτου, καλεί τα 
κράτη μέλη να παράσχουν επαρκείς 
πόρους για τις εθνικές αρχές που 
δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο 
πεδίο, όπως οι αστυνομικές δυνάμεις, 
ώστε να μπορέσουν να λάβουν κατάλληλη 
κατάρτιση για τον εντοπισμό και τη 
στήριξη των θυμάτων και να αναπτύξουν 
διαδικασίες που λαμβάνουν υπόψη τη 
διάσταση του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 297
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
υλοποιήσουν, στο πλαίσιο μιας ολιστικής 
προσέγγισης, αποτελεσματικά 
προγράμματα που θα στοχεύουν στην 
πάταξη της ζήτησης, ενημερωτικές και 
εκπαιδευτικές εκστρατείες και 
προγράμματα αποκατάστασης που θα 
αφορούν τους επιζήσαντες και θα 
προβλέπουν και τη συμμετοχή τους·

Or. en

Τροπολογία 298
Alice Kuhnke
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν την ατιμωρησία, να 
ποινικοποιήσουν την εμπορία ανθρώπων 
και να διασφαλίσουν την προσαγωγή των 
δραστών στη δικαιοσύνη· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να επικυρώσουν όλα τα 
συναφή διεθνή μέσα, τις διεθνείς 
συμφωνίες και τις νομικές υποχρεώσεις 
που προάγουν την προσπάθεια 
καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση 
κατά της εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 299
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εμπορία ανθρώπων με σκοπό την 
εργασιακή εκμετάλλευση

Or. en

Τροπολογία 300
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. εκφράζει τη βαθιά του λύπη διότι, 
σύμφωνα με την τρίτη έκθεση της 
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Επιτροπής, αρκετά κράτη μέλη και 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
αναφέρουν αύξηση της εμπορίας 
ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή 
εκμετάλλευση·

Or. en

Τροπολογία 301
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17γ. υπενθυμίζει ότι σε ορισμένα κράτη 
μέλη της ΕΕ, οι περιπτώσεις εμπορίας 
ανθρώπων διεκπεραιώνονται από ειδικά 
κατηρτισμένους δικαστές· εκφράζει τη 
λύπη του διότι αυτό δεν αποτελεί κοινή 
πρακτική μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 302
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17γ. εκφράζει τη λύπη του διότι τα 
κράτη μέλη ανέφεραν επίσης ότι τα 
παιδιά πέφτουν ομοίως ολοένα συχνότερα 
θύματα εμπορίας με σκοπό την 
εργασιακή εκμετάλλευση και ζητεί να 
αναληφθεί επειγόντως δράση από τις 
διεθνείς επιθεωρήσεις εργασίας 
προκειμένου να εντοπιστούν οι πρακτικές 
αυτές και να μπει τέλος σε αυτές·

Or. en
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Τροπολογία 303
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17δ. καλεί την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Εργασίας να αντιμετωπίσει το ζήτημα 
της σοβαρής εργασιακής εκμετάλλευσης 
κατά προτεραιότητα και να στηρίξει τα 
κράτη μέλη μέσω της ανάπτυξης 
ικανοτήτων με σκοπό τον καλύτερο 
εντοπισμό και την επιβολή κυρώσεων για 
πρακτικές σοβαρής εργασιακής 
εκμετάλλευσης μέσω στοχευμένων 
επιθεωρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 304
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 β (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Άλλες μορφές εκμετάλλευσης

Or. en

Τροπολογία 305
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17ε. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την 
τρίτη έκθεση της Επιτροπής1α, η εμπορία 
ανθρώπων για άλλες μορφές 
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εκμετάλλευσης αφορούσε ποσοστό 18% 
των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
δραστηριοτήτων στον τομέα της 
καταναγκαστικής επαιτείας, της 
καταναγκαστικής εγκληματικής 
δραστηριότητας, της πώλησης βρεφών, 
της αφαίρεσης οργάνων, των παράνομων 
υιοθεσιών, της οικονομικής 
εκμετάλλευσης μέσω απάτης και της 
εμπορίας ανθρώπων μέσω παρένθετης 
μητρότητας·
_________________
1α Τρίτη έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώνεται στις ενέργειες για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
(2020), όπως απαιτείται βάσει του 
άρθρου 20 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, COM 
(2020) 661 

Or. en

Τροπολογία 306
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17στ. επισημαίνει ότι πολλά από τα 
θύματα της καταναγκαστικής επαιτείας 
και της καταναγκαστικής εγκληματικής 
δραστηριότητας προέρχονται συχνά από 
περιθωριοποιημένες κοινότητες Ρομά και 
είναι συχνά παιδιά·

Or. en

Τροπολογία 307
Loránt Vincze
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17ζ. είναι της γνώμης ότι η παθητική 
αδιαφορία για τις πρακτικές 
καταναγκαστικής επαιτείας συμβάλλει 
στη διατήρηση των ροών κέρδους για τα 
εγκληματικά δίκτυα και μεγεθύνει ένα 
φαινόμενο εκμετάλλευσης ευάλωτων 
ανθρώπων και παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 308
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17η. επισημαίνει ότι με την 
παγκοσμιοποίηση της κοινωνίας και τις 
προόδους στις τεχνικές αναπαραγωγής, η 
παρένθετη μητρότητα για εμπορικούς 
σκοπούς καθίσταται ολοένα και πιο κοινή 
και ότι οι γυναίκες που αποκτούν παιδιά 
ως παρένθετες μητέρες για εμπορικούς 
σκοπούς προέρχονται συχνά από 
φτωχότερες χώρες, ιδίως από τη γειτονία 
της ΕΕ, και είναι περισσότερο ευάλωτες 
σε πιθανή εκμετάλλευση· θεωρεί ότι 
αποτελεί επιτακτική ανάγκη να 
επιστήσουν οι αρχές των κρατών μελών 
μεγαλύτερη προσοχή στο ζήτημα της 
παρένθετης μητρότητας για εμπορικούς 
σκοπούς με σκοπό την προστασία της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των 
συμφερόντων των παρένθετων μητέρων· 
επισημαίνει την πρόσφατη επιτυχημένη 
διάλυση από αρχές επιβολής του νόμου με 
τη συνεργασία της Ευρωπόλ μιας 
ευρωπαϊκής εγκληματικής οργάνωσης 
που μετείχε σε εμπορία ανθρώπων 
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(πωλώντας ωάρια), παράνομες υιοθεσίες 
και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες1α· ζητεί να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή σε αυτόν τον τομέα 
της εμπορίας ανθρώπων·
_________________
1α 
https://www.europol.europa.eu/newsroom/
news/66-suspected-of-arranging-illegal-
adoptions-and-surrogacies-and-human-
egg-trafficking-in-Greece 

Or. en

Τροπολογία 309
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. τονίζει ότι το νομικό και πολιτικό 
πλαίσιο της ΕΕ για την εμπορία 
ανθρώπων συνδυάζει τόσο την εσωτερική 
όσο και την εξωτερική διάσταση, καθώς 
αναγνωρίζει ότι η καταπολέμηση της 
εμπορίας που συνιστά σοβαρό έγκλημα 
και παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων αποτελεί σαφή στόχο της 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τη συνεργασία με τρίτες 
χώρες με σκοπό την καταπολέμηση όλων 
των μορφών εμπορίας ανθρώπων και να 
αυξήσουν τις δυνατότητας διεξαγωγής 
κοινών ερευνών και εξειδικευμένων 
διώξεων, μεταξύ άλλων λαμβάνοντας 
υπόψη τη στήριξη της δημιουργίας 
δικτύων εξειδικευμένων εισαγγελέων σε 
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο ως 
τρόπο για την ανταλλαγή γνώσεων και 
εμπειρογνωμοσύνης, άντλησης 
διδαγμάτων από εμπειρίες και πρακτικές 
άλλων και δημιουργίας κοινού πλαισίου 
κατανόησης·
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Or. en

Τροπολογία 310
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι οι μεταναστευτικές ροές 
μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για τους 
μετανάστες να πέσουν θύματα εμπορίας 
ανθρώπων εντός της ΕΕ20· επισημαίνει ότι 
ο αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών 
που διακινούνται μέσω της οδού της 
Κεντρικής Μεσογείου για σεξουαλική 
εκμετάλλευση στην ΕΕ έχει αυξηθεί 
κατακόρυφα21·

18. τονίζει ότι οι μεταναστευτικές ροές 
μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για τους 
μετανάστες να πέσουν θύματα εμπορίας 
ανθρώπων εντός της ΕΕ20· επισημαίνει ότι 
ο αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών 
που διακινούνται τα τελευταία χρόνια 
μέσω της οδού της Κεντρικής Μεσογείου 
για σεξουαλική εκμετάλλευση στην ΕΕ 
έχει αυξηθεί κατακόρυφα21· υπενθυμίζει 
ότι οι γυναίκες και τα παιδιά μπορεί να 
εξαναγκάζονται συχνά σε σεξουαλική 
συνεύρεση με αντάλλαγμα τόσο την 
προστασία τους, προκειμένου να 
επιβιώσουν και να συνεχίσουν τη 
μεταναστευτική διαδρομή που 
ακολουθούν, όσο και βασικά είδη 
διατροφής· υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες 
και τα παιδιά που συμμετέχουν σε 
σεξουαλική συνεύρεση για λόγους 
επιβίωσης δεν θεωρούνται θύματα 
εμπορίας και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν 
να λαμβάνουν την απαραίτητη βοήθεια·

_________________ _________________
20 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777· Ευρωπόλ, Ευρωπαϊκό 
Κέντρο κατά της Παράνομης Διακίνησης 
Μεταναστών (European Migrant 
Smuggling Centre, EMSC), 4η ετήσια 
έκθεση, 2020· έκθεση της Ευρωπόλ, της 
18ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Trafficking in Human Beings in the EU» 
(Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ).

20 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777· Ευρωπόλ, Ευρωπαϊκό 
Κέντρο κατά της Παράνομης Διακίνησης 
Μεταναστών (European Migrant 
Smuggling Centre, EMSC), 4η ετήσια 
έκθεση, 2020· έκθεση της Ευρωπόλ, της 
18ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Trafficking in Human Beings in the EU» 
(Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ).

21 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777, σ. 3.

21 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777, σ. 3.
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Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι οι μεταναστευτικές ροές 
μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για τους 
μετανάστες να πέσουν θύματα εμπορίας 
ανθρώπων εντός της ΕΕ20· επισημαίνει ότι 
ο αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών 
που διακινούνται μέσω της οδού της 
Κεντρικής Μεσογείου για σεξουαλική 
εκμετάλλευση στην ΕΕ έχει αυξηθεί 
κατακόρυφα21·

18. τονίζει ότι οι μεταναστευτικές ροές 
μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για τους 
μετανάστες να πέσουν θύματα εμπορίας 
ανθρώπων εντός της ΕΕ20· επισημαίνει ότι 
ο αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών 
που διακινούνται μέσω της οδού της 
Κεντρικής Μεσογείου για σεξουαλική 
εκμετάλλευση στην ΕΕ έχει αυξηθεί 
κατακόρυφα21· καλεί τα κράτη μέλη και 
την ΕΕ να βρουν αυτές τις γυναίκες και 
τα κορίτσια και να αποτρέψουν 
παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον 
χρησιμοποιώντας μια συνεκτική και 
συντονισμένη προσέγγιση που βασίζεται 
στα δικαιώματα και λαμβάνει υπόψη τη 
διάσταση του φύλου για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων·

_________________ _________________
20 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777· Ευρωπόλ, Ευρωπαϊκό 
Κέντρο κατά της Παράνομης Διακίνησης 
Μεταναστών (European Migrant 
Smuggling Centre, EMSC), 4η ετήσια 
έκθεση, 2020· έκθεση της Ευρωπόλ, της 
18ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Trafficking in Human Beings in the EU» 
(Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ).

20 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777· Ευρωπόλ, Ευρωπαϊκό 
Κέντρο κατά της Παράνομης Διακίνησης 
Μεταναστών (European Migrant 
Smuggling Centre, EMSC), 4η ετήσια 
έκθεση, 2020· έκθεση της Ευρωπόλ, της 
18ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Trafficking in Human Beings in the EU» 
(Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ).

21 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777, σ. 3.

21 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777, σ. 3.

Or. en
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Τροπολογία 312
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι οι μεταναστευτικές ροές 
μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για 
τους μετανάστες να πέσουν θύματα 
εμπορίας ανθρώπων εντός της ΕΕ20· 
επισημαίνει ότι ο αριθμός των γυναικών 
και των κοριτσιών που διακινούνται μέσω 
της οδού της Κεντρικής Μεσογείου για 
σεξουαλική εκμετάλλευση στην ΕΕ έχει 
αυξηθεί κατακόρυφα21·

18. τονίζει ότι, αν και η πλειονότητα 
των θυμάτων είναι υπήκοοι της ΕΕ, οι 
διακινητές χρησιμοποιούν ορισμένες 
μεταναστευτικές οδούς για τη διακίνηση 
των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στην 
ΕΕ· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι ο 
αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών 
που διακινούνται μέσω της οδού της 
Κεντρικής Μεσογείου για σεξουαλική 
εκμετάλλευση στην ΕΕ έχει αυξηθεί 
κατακόρυφα1α· ζητεί από την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη μια συνεκτική και 
συντονισμένη βασιζόμενη στα 
δικαιώματα και με γνώμονα τη διάσταση 
του φύλου προσέγγιση για την πρόληψη 
και την αντιμετώπιση της εμπορίας 
ανθρώπων·

_________________ _________________
1α Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777, σ. 3.

20 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777· Ευρωπόλ, Ευρωπαϊκό 
Κέντρο κατά της Παράνομης Διακίνησης 
Μεταναστών (European Migrant 
Smuggling Centre, EMSC), 4η ετήσια 
έκθεση, 2020· έκθεση της Ευρωπόλ, της 
18ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Trafficking in Human Beings in the 
EU» (Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ).
21 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777, σ. 3.

Or. en

Τροπολογία 313
Milan Uhrík
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι οι μεταναστευτικές ροές 
μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για τους 
μετανάστες να πέσουν θύματα εμπορίας 
ανθρώπων εντός της ΕΕ20· επισημαίνει ότι 
ο αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών 
που διακινούνται μέσω της οδού της 
Κεντρικής Μεσογείου για σεξουαλική 
εκμετάλλευση στην ΕΕ έχει αυξηθεί 
κατακόρυφα21·

18. τονίζει ότι οι μεταναστευτικές ροές 
μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για τους 
μετανάστες να πέσουν θύματα εμπορίας 
ανθρώπων εντός της ΕΕ20· επισημαίνει ότι 
ο αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών 
που διακινούνται μέσω της οδού της 
Κεντρικής Μεσογείου για σεξουαλική 
εκμετάλλευση στην ΕΕ έχει αυξηθεί 
κατακόρυφα21·τονίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζει, κατά συνέπεια, στο 
πλαίσιο συντονισμού της πολιτικής με τα 
κράτη μέλη, η διασφάλιση, στο μέτρο του 
δυνατού, ότι οι μεταναστευτικές ροές από 
την κεντρική Μεσόγειο και από άλλες 
οδούς δεν θα φτάνουν στην Ευρώπη·

_________________ _________________
20 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777· Ευρωπόλ, Ευρωπαϊκό 
Κέντρο κατά της Παράνομης Διακίνησης 
Μεταναστών (European Migrant 
Smuggling Centre, EMSC), 4η ετήσια 
έκθεση, 2020· έκθεση της Ευρωπόλ, της 
18ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Trafficking in Human Beings in the EU» 
(Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ).

20 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777· Ευρωπόλ, Ευρωπαϊκό 
Κέντρο κατά της Παράνομης Διακίνησης 
Μεταναστών (European Migrant 
Smuggling Centre, EMSC), 4η ετήσια 
έκθεση, 2020· έκθεση της Ευρωπόλ, της 
18ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Trafficking in Human Beings in the EU» 
(Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ).

21 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777, σ. 3.

21 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777, σ. 3.

Or. sk

Τροπολογία 314
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι οι μεταναστευτικές ροές 18. τονίζει ότι οι μεταναστευτικές ροές 
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μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για 
τους μετανάστες να πέσουν θύματα 
εμπορίας ανθρώπων εντός της ΕΕ20· 
επισημαίνει ότι ο αριθμός των γυναικών 
και των κοριτσιών που διακινούνται μέσω 
της οδού της Κεντρικής Μεσογείου για 
σεξουαλική εκμετάλλευση στην ΕΕ έχει 
αυξηθεί κατακόρυφα21·

αυξάνουν τον κίνδυνο για τους μετανάστες 
να πέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων 
εντός της ΕΕ20· επισημαίνει ότι ο αριθμός 
των γυναικών και των κοριτσιών που 
διακινούνται μέσω της οδού της Κεντρικής 
Μεσογείου για σεξουαλική εκμετάλλευση 
στην ΕΕ έχει αυξηθεί κατακόρυφα21· 
συνεπώς, ο έλεγχος των συνόρων και η 
επιβολή της υπάρχουσας νομοθεσίας για 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων ξεχωρίζουν ως βασικά μέτρα 
για τη μείωση της εμπορίας ανθρώπων·

_________________ _________________
20 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777· Ευρωπόλ, Ευρωπαϊκό 
Κέντρο κατά της Παράνομης Διακίνησης 
Μεταναστών (European Migrant 
Smuggling Centre, EMSC), 4η ετήσια 
έκθεση, 2020· έκθεση της Ευρωπόλ, της 
18ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Trafficking in Human Beings in the EU» 
(Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ).

20 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777· Ευρωπόλ, Ευρωπαϊκό 
Κέντρο κατά της Παράνομης Διακίνησης 
Μεταναστών (European Migrant 
Smuggling Centre, EMSC), 4η ετήσια 
έκθεση, 2020· έκθεση της Ευρωπόλ, της 
18ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Trafficking in Human Beings in the EU» 
(Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ).

21 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777, σ. 3.

21 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777, σ. 3.

Or. en

Τροπολογία 315
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι οι μεταναστευτικές ροές 
μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για τους 
μετανάστες να πέσουν θύματα εμπορίας 
ανθρώπων εντός της ΕΕ20· επισημαίνει ότι 
ο αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών 
που διακινούνται μέσω της οδού της 
Κεντρικής Μεσογείου για σεξουαλική 
εκμετάλλευση στην ΕΕ έχει αυξηθεί 
κατακόρυφα21·

18. τονίζει ότι οι μεταναστευτικές ροές 
μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για τους 
μετανάστες να πέσουν θύματα εμπορίας 
ανθρώπων εντός της ΕΕ20, με τις 
ανθρωπιστικές κρίσεις να επιδεινώνουν 
την έκθεση των μεταναστών, των 
προσφύγων και των αιτούντων άσυλο 
στους διακινητές· επισημαίνει ότι ο 
αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών 
που διακινούνται μέσω της οδού της 
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Κεντρικής Μεσογείου για σεξουαλική 
εκμετάλλευση στην ΕΕ έχει αυξηθεί 
κατακόρυφα21·

_________________ _________________
20 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777· Ευρωπόλ, Ευρωπαϊκό 
Κέντρο κατά της Παράνομης Διακίνησης 
Μεταναστών (European Migrant 
Smuggling Centre, EMSC), 4η ετήσια 
έκθεση, 2020· έκθεση της Ευρωπόλ, της 
18ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Trafficking in Human Beings in the EU» 
(Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ).

20 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777· Ευρωπόλ, Ευρωπαϊκό 
Κέντρο κατά της Παράνομης Διακίνησης 
Μεταναστών (European Migrant 
Smuggling Centre, EMSC), 4η ετήσια 
έκθεση, 2020· έκθεση της Ευρωπόλ, της 
18ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Trafficking in Human Beings in the EU» 
(Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ).

21 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777, σ. 3.

21 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777, σ. 3.

Or. en

Τροπολογία 316
Assita Kanko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι οι μεταναστευτικές ροές 
μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για τους 
μετανάστες να πέσουν θύματα εμπορίας 
ανθρώπων εντός της ΕΕ20· επισημαίνει ότι 
ο αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών 
που διακινούνται μέσω της οδού της 
Κεντρικής Μεσογείου για σεξουαλική 
εκμετάλλευση στην ΕΕ έχει αυξηθεί 
κατακόρυφα21·

18. τονίζει ότι οι μεταναστευτικές ροές 
μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για τους 
μετανάστες να πέσουν θύματα εμπορίας 
ανθρώπων εντός της ΕΕ20· επισημαίνει ότι 
ο αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών 
που διακινούνται μέσω της οδού της 
Κεντρικής Μεσογείου για σεξουαλική 
εκμετάλλευση στην ΕΕ έχει αυξηθεί 
κατακόρυφα21· ως εκ τούτου, τονίζει ότι η 
αποτελεσματική διαχείριση των 
εξωτερικών συνόρων έχει καίρια σημασία 
προκειμένου να μπει τέλος στην εμπορία 
ανθρώπων·

_________________ _________________
20 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777· Ευρωπόλ, Ευρωπαϊκό 
Κέντρο κατά της Παράνομης Διακίνησης 
Μεταναστών (European Migrant 

20 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777· Ευρωπόλ, Ευρωπαϊκό 
Κέντρο κατά της Παράνομης Διακίνησης 
Μεταναστών (European Migrant 
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Smuggling Centre, EMSC), 4η ετήσια 
έκθεση, 2020· έκθεση της Ευρωπόλ, της 
18ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Trafficking in Human Beings in the EU» 
(Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ).

Smuggling Centre, EMSC), 4η ετήσια 
έκθεση, 2020· έκθεση της Ευρωπόλ, της 
18ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Trafficking in Human Beings in the EU» 
(Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ).

21 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777, σ. 3.

21 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777, σ. 3.

Or. en

Τροπολογία 317
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι οι μεταναστευτικές ροές 
μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για 
τους μετανάστες να πέσουν θύματα 
εμπορίας ανθρώπων εντός της ΕΕ20· 
επισημαίνει ότι ο αριθμός των γυναικών 
και των κοριτσιών που διακινούνται μέσω 
της οδού της Κεντρικής Μεσογείου για 
σεξουαλική εκμετάλλευση στην ΕΕ έχει 
αυξηθεί κατακόρυφα21·

18. τονίζει ότι, αν και η πλειονότητα 
των θυμάτων είναι υπήκοοι της ΕΕ, οι 
διακινητές χρησιμοποιούν 
μεταναστευτικές οδούς για τη διακίνηση 
των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στην 
ΕΕ· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι ο 
αριθμός των Νιγηριανών γυναικών και 
κοριτσιών που διακινούνται μέσω της οδού 
της Κεντρικής Μεσογείου για σεξουαλική 
εκμετάλλευση στην ΕΕ έχει αυξηθεί 
κατακόρυφα21·

_________________ _________________
20 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777· Ευρωπόλ, Ευρωπαϊκό 
Κέντρο κατά της Παράνομης Διακίνησης 
Μεταναστών (European Migrant 
Smuggling Centre, EMSC), 4η ετήσια 
έκθεση, 2020· έκθεση της Ευρωπόλ, της 
18ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Trafficking in Human Beings in the 
EU» (Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ).
21 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777, σ. 3.

21 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777, σ. 3.

Or. en
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Τροπολογία 318
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι οι μεταναστευτικές 
ροές μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο 
για τους μετανάστες να πέσουν θύματα 
εμπορίας ανθρώπων εντός της ΕΕ20· 
επισημαίνει ότι ο αριθμός των γυναικών 
και των κοριτσιών που διακινούνται μέσω 
της οδού της Κεντρικής Μεσογείου για 
σεξουαλική εκμετάλλευση στην ΕΕ έχει 
αυξηθεί κατακόρυφα21·

18. τονίζει ότι η εκμετάλλευση των 
μεταναστευτικών ροών από τις 
εγκληματικές οργανώσεις μπορεί να 
αυξήσει τον κίνδυνο εμπορίας ανθρώπων 
εντός της ΕΕ·20· επισημαίνει ότι ο αριθμός 
των γυναικών και των κοριτσιών που 
διακινούνται μέσω της οδού της Κεντρικής 
Μεσογείου για σεξουαλική εκμετάλλευση 
στην ΕΕ έχει αυξηθεί κατακόρυφα·

_________________ _________________
20 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777· Ευρωπόλ, Ευρωπαϊκό 
Κέντρο κατά της Παράνομης Διακίνησης 
Μεταναστών (European Migrant 
Smuggling Centre, EMSC), 4η ετήσια 
έκθεση, 2020· έκθεση της Ευρωπόλ, της 
18ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Trafficking in Human Beings in the EU» 
(Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ).

20 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777· Ευρωπόλ, Ευρωπαϊκό 
Κέντρο κατά της Παράνομης Διακίνησης 
Μεταναστών (European Migrant 
Smuggling Centre, EMSC), 4η ετήσια 
έκθεση, 2020· έκθεση της Ευρωπόλ, της 
18ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Trafficking in Human Beings in the EU» 
(Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ).

21 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777, σ. 3.

Or. en

Τροπολογία 319
Nicola Procaccini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι οι μεταναστευτικές ροές 
μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για 
τους μετανάστες να πέσουν θύματα 

18. τονίζει ότι οι μεταναστευτικές ροές 
αυξάνουν τον κίνδυνο για τους μετανάστες 
να πέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων 



PE660.289v01-00 178/180 AM\1218038EL.docx

EL

εμπορίας ανθρώπων εντός της ΕΕ20· 
επισημαίνει ότι ο αριθμός των γυναικών 
και των κοριτσιών που διακινούνται μέσω 
της οδού της Κεντρικής Μεσογείου για 
σεξουαλική εκμετάλλευση στην ΕΕ έχει 
αυξηθεί κατακόρυφα21·

εντός της ΕΕ20· επισημαίνει ότι ο αριθμός 
των γυναικών και των κοριτσιών που 
διακινούνται μέσω της οδού της Κεντρικής 
Μεσογείου για σεξουαλική εκμετάλλευση 
στην ΕΕ έχει αυξηθεί κατακόρυφα21·

_________________ _________________
20 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777· Ευρωπόλ, Ευρωπαϊκό 
Κέντρο κατά της Παράνομης Διακίνησης 
Μεταναστών (European Migrant 
Smuggling Centre, EMSC), 4η ετήσια 
έκθεση, 2020· έκθεση της Ευρωπόλ, της 
18ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Trafficking in Human Beings in the EU» 
(Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ).

20 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777· Ευρωπόλ, Ευρωπαϊκό 
Κέντρο κατά της Παράνομης Διακίνησης 
Μεταναστών (European Migrant 
Smuggling Centre, EMSC), 4η ετήσια 
έκθεση, 2020· έκθεση της Ευρωπόλ, της 
18ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση, με τίτλο 
«Trafficking in Human Beings in the EU» 
(Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ).

21 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777, σ. 3.

21 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777, σ. 3.

Or. it

Τροπολογία 320
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η 
έλλειψη ασφαλών και νόμιμων οδών 
μετανάστευσης για τους αιτούντες άσυλο 
αυξάνει την τρωτότητά τους στην 
εμπορία ανθρώπων, καθώς μπορούν να 
πέσουν θύματα εκμετάλλευσης τόσο κατά 
τη διαμετακόμιση όσο και κατά την 
άφιξη· επισημαίνει ότι σε όσους 
παρέχεται άσυλο, η έλλειψη κατανόησης 
των δικαιωμάτων τους, η περιορισμένη 
πρόσβαση σε βιώσιμες δυνατότητες να 
βγάλουν τα προς το ζην ή σε ποιοτική 
εκπαίδευση και οι περιορισμοί της 
ελεύθερης μετακίνησής τους συμβάλλουν 
επίσης στον κίνδυνο να μετατραπούν σε 
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θύματα εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 321
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την 
Ευρωπόλ, η διακίνηση ναρκωτικών, η 
λαθραία διακίνηση μεταναστών και η 
εμπορία ανθρώπων εκτελούντα συχνά 
από τις ίδιες εγκληματικές οργανώσεις1α 
και ότι αυτές οι οργανώσεις που μετέχουν 
στην εμπορία ανθρώπων εκμεταλλεύονται 
συχνά τις υφιστάμενες μεταναστευτικές 
οδούς για την εμπορία των θυμάτων 
εντός της ΕΕ, με τις έρευνες να δείχνουν 
ότι οι διακινητές στοχεύουν ολοένα 
περισσότερο σε παράτυπους μετανάστες 
και αιτούντες άσυλο στην ΕΕ με σκοπό 
την εκμετάλλευση1α·
_________________
1α 4η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου κατά της Παράνομης 
Διακίνησης Μεταναστών της Ευρωπόλ 
(2020), 
1β Αξιολόγηση απειλής όσον αφορά το 
σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα 
(SOCTA) της Ευρωπόλ για το 2017

Or. en

Τροπολογία 322
Nicola Procaccini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. τονίζει ότι η εκ των προτέρων 
διαχείριση των αναχωρήσεων των 
μεταναστών θα μείωνε τον κίνδυνο να 
πέσουν τα εν λόγω άτομα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων· σημειώνει ότι ένα 
τέτοιο μέτρο θα βοηθούσε επίσης στην 
αντιμετώπιση των δραστηριοτήτων 
διεθνικών εγκληματικών δικτύων τα 
οποία επιδίδονται σε σεξουαλική ή 
εργασιακή εκμετάλλευση ή σε εμπορία 
οργάνων·

Or. it


