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Amendement 1
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden (EVRM),

Or. en

Amendement 2
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Visum 6

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag van de 
Verenigde Naties tegen 
grensoverschrijdende georganiseerde 
misdaad (het Verdrag van Palermo) en de 
bijbehorende protocollen, met name het 
Protocol inzake de voorkoming, bestrijding 
en bestraffing van mensenhandel, in het 
bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel 
(het Mensenhandelprotocol van de 
Verenigde Naties) en het Protocol tegen 
de smokkel van migranten over land, over 
zee en door de lucht,

– gezien het Verdrag van de 
Verenigde Naties tegen 
grensoverschrijdende georganiseerde 
misdaad (het Verdrag van Palermo) en de 
bijbehorende protocollen, met name het 
Protocol inzake de voorkoming, bestrijding 
en bestraffing van mensenhandel, in het 
bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel 
(het Mensenhandelprotocol van de 
Verenigde Naties),

Or. en

Amendement 3
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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– gezien het VN-Verdrag tegen 
foltering en andere wrede, onmenselijke 
of onterende behandeling of bestraffing,

Or. en

Amendement 4
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het VN-Verdrag inzake de 
afschaffing van mensenhandel en van de 
exploitatie van prostitutie van anderen,

Schrappen

Or. en

Amendement 5
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 11

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verklaring en het 
actieprogramma van Peking, die op 15 
september 1995 zijn goedgekeurd op de 
vierde Wereldvrouwenconferentie, en de 
latere slotdocumenten die zijn 
aangenomen op speciale bijeenkomsten 
van de Verenigde Naties Beijing +5 
(2000), Beijing +10 (2005), Beijing +15 
(2010) en het slotdocument van de 
toetsingsconferentie Beijing +20,

Schrappen

Or. es

Amendement 6
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpresolutie
Visum 12

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het “Joint UN 
Commentary” over de EU-richtlijn inzake 
de voorkoming en bestrijding van 
mensenhandel en de bescherming van 
slachtoffers, waarin wordt opgeroepen om 
slachtoffers van mensenhandel op een 
gendersensitieve manier internationale 
bescherming te verlenen,

Schrappen

Or. es

Amendement 7
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Visum 13

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
betreffende de gedwongen arbeid (1930, 
nr. 29), het Protocol van 2014 daarbij, het 
Verdrag betreffende de afschaffing van 
gedwongen arbeid (1957, nr. 105) en de 
Aanbeveling betreffende gedwongen 
arbeid (aanvullende maatregelen) (2014, 
nr. 203),

– gezien het Verdrag van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
betreffende de gedwongen arbeid (1930, 
nr. 29), het Protocol van 2014 daarbij, het 
Verdrag betreffende de afschaffing van 
gedwongen arbeid (1957, nr. 105) en de 
Aanbeveling betreffende gedwongen 
arbeid (aanvullende maatregelen) (2014, 
nr. 203), het Verdrag betreffende de ergste 
vormen van kinderarbeid (1999, nr. 182) 
en het Verdrag inzake fatsoenlijk werk 
voor huishoudelijk personeel (2011, 
nr. 189),

Or. en

Amendement 8
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
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Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de leidende beginselen van 
de VN inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten,

Or. en

Amendement 9
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 14

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag van de Raad 
van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul),

Schrappen

Or. es

Amendement 10
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2011/93/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 
13 december 2011 ter bestrijding van 
seksueel misbruik en seksuele uitbuiting 
van kinderen en kinderpornografie, en ter 
vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ 
van de Raad,

Or. en
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Amendement 11
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de “algemene aanbeveling 
over de toegang van vrouwen tot de 
rechter” van het Comité voor de 
uitbanning van discriminatie van 
vrouwen (CEDAW), voorlopige 
onbewerkte versie van 23 juli 2015,

Or. en

Amendement 12
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de “algemene aanbeveling 
over de toegang van vrouwen tot de 
rechter” van het Comité voor de 
uitbanning van discriminatie van 
vrouwen (CEDAW), voorlopige 
onbewerkte versie van 23 juli 2015,

Or. en

Amendement 13
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2011/93/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 
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13 december 2011 ter bestrijding van 
seksueel misbruik en seksuele uitbuiting 
van kinderen en kinderpornografie, en ter 
vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ 
van de Raad,

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2011/93/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 
13 december 2011 ter bestrijding van 
seksueel misbruik en seksuele uitbuiting 
van kinderen en kinderpornografie, en ter 
vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ 
van de Raad,

Or. en

Amendement 15
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2011/93/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 
13 december 2011 ter bestrijding van 
seksueel misbruik en seksuele uitbuiting 
van kinderen en kinderpornografie, en ter 
vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ 
van de Raad,
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Or. en

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

Ontwerpresolutie
Visum 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2002/90/EG van 
de Raad tot omschrĳving van 
hulpverlening bĳ illegale binnenkomst, 
illegale doortocht en illegaal verblĳf, en 
Kaderbesluit 2002/946/JBZ van de Raad 
van 28 november 2002 tot versterking van 
het strafrechtelĳk kader voor de 
bestrĳding van hulpverlening bĳ illegale 
binnenkomst, illegale doortocht en 
illegaal verblĳf,

Or. en

Amendement 17
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Visum 21

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het werkdocument van de 
diensten van de Commissie van 17 oktober 
2014 getiteld “Mid-term report on the 
implementation of the EU strategy towards 
the eradication of trafficking in human 
beings” (SWD(2014)0318) en gezien het 
eerste (COM(2016)0267), tweede 
(COM(2018)0777) en derde (2020) 
voortgangsverslag daarbij,

– gezien het werkdocument van de 
diensten van de Commissie van 17 oktober 
2014 getiteld “Mid-term report on the 
implementation of the EU strategy towards 
the eradication of trafficking in human 
beings” (SWD(2014)0318) en gezien het 
eerste (COM(2016)0267), tweede 
(COM(2018)0777) en derde 
voortgangsverslag (COM(2020)661) 
daarbij,

Or. en
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Amendement 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

Ontwerpresolutie
Visum 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de studie van de Commissie 
over de economische, sociale en 
menselijke kosten van mensenhandel 
(2020), de studie van de Commissie over 
evaluatie van de werking van de nationale 
en transnationale 
verwijzingsmechanismen van de lidstaten 
(2020), de studie van de Commissie over 
gegevensverzameling betreffende 
mensenhandel (2020) en de studie van de 
Commissie over de genderdimensie van 
mensenhandel (2016),

Or. en

Amendement 19
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Visum 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de studie van de Commissie 
over de economische, sociale en 
menselijke kosten van mensenhandel 
(2020), de studie van de Commissie over 
evaluatie van de werking van de nationale 
en transnationale 
verwijzingsmechanismen van de lidstaten 
(2020) en de studie van de Commissie 
over de genderdimensie van 
mensenhandel (2016),

Or. en
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Amendement 20
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Visum 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de studie van de Commissie 
over de economische, sociale en 
menselijke kosten van mensenhandel 
(2020) en de studie van de Commissie 
over evaluatie van de werking van de 
nationale en transnationale 
verwijzingsmechanismen van de lidstaten 
(2020),

Or. en

Amendement 21
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Visum 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de studie van de Commissie 
over de genderdimensie van 
mensenhandel (2016),

Or. en

Amendement 22
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Visum 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien doelstelling 5.2 van de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 
betreffende het uitroeien van alle vormen 
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van geweld tegen vrouwen en meisjes, ook 
inzake seksuele uitbuiting,

Or. en

Amendement 23
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Visum 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de studies van de 
Commissie over mensenhandel, met name 
de studie over de economische, sociale en 
menselijke kosten van mensenhandel 
(2020), de studie over evaluatie van de 
werking van de nationale en 
transnationale verwijzingsmechanismen 
van de lidstaten (2020) en de studie over 
de genderdimensie van mensenhandel 
(2016),

Or. en

Amendement 24
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Visum 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
23 oktober 2020 over gendergelijkheid in 
het buitenlands en veiligheidsbeleid van 
de EU,

Or. en

Amendement 25
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpresolutie
Visum 23

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
28 november 2019 over de toetreding van 
de EU tot het Verdrag van Istanbul en 
andere maatregelen ter bestrijding van 
gendergerelateerd geweld7,

Schrappen

_________________
7 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2019)0080.

Or. es

Amendement 26
Milan Uhrík

Ontwerpresolutie
Visum 23

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 28 
november 2019 over de toetreding van de 
EU tot het Verdrag van Istanbul en 
andere maatregelen ter bestrijding van 
gendergerelateerd geweld7,

Schrappen

_________________
7 Aangenomen teksten, P9_TA 
(2019)0080.

Or. sk

Amendement 27
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 24

Ontwerpresolutie Amendement
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– gezien zijn resolutie van 5 juli 
2016 over de bestrijding van 
mensenhandel in de externe betrekkingen 
van de EU8,

Schrappen

_________________
8 PB C 101 van 16.3.2018, blz. 47.

Or. es

Amendement 28
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 25

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 12 mei 
2016 over de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2011/36/EU van 5 april 2011 
inzake de voorkoming en bestrijding van 
mensenhandel en de bescherming van 
slachtoffers daarvan vanuit een 
genderperspectief9,

Schrappen

_________________
9 PB C 76 van 28.2.2018, blz. 61.

Or. es

Amendement 29
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 26

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 26 
februari 2014 over seksuele uitbuiting en 
prostitutie en de gevolgen daarvan voor de 
gendergelijkheid10,

Schrappen

_________________
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10 PB C 285 van 29.8.2017, blz. 78.

Or. es

Amendement 30
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 28

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 5 maart 2020 getiteld 
“Een Unie van gelijkheid: strategie voor 
gendergelijkheid 2020- 2025” 
(COM(2020)0152),

Schrappen

Or. es

Amendement 31
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Visum 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van Europol 
getiteld “The challenges of countering 
human trafficking in the digital era” (De 
uitdagingen bij de bestrijding van 
mensenhandel in het digitale tijdperk),

Or. en

Amendement 32
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Visum 29 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van Europol van 
2017 over de dreigingsevaluatie van de 
zware en georganiseerde criminaliteit 
(Socta),

Or. en

Amendement 33
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het vierde jaarlijkse verslag 
van het Europees Centrum tegen 
migrantensmokkel van Europol (2020),

Or. en

Amendement 34
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Visum 29 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de gezamenlijke verklaring 
om samen te werken bij de aanpak van 
mensenhandel, ondertekend in 2018 door 
het Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken (EASO), het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten 
(FRA), het Agentschap van de Europese 
Unie voor samenwerking op het gebied 
van rechtshandhaving (Europol), het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
justitiële samenwerking in strafzaken 
(Eurojust), de Europese Stichting tot 
verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden (Eurofound), het 
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Agentschap van de Europese Unie voor 
opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving (Cepol), het Europees 
Waarnemingscentrum voor drugs en 
drugsverslaving (EMCDDA), het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
het operationeel beheer van grootschalige 
IT-systemen op het gebied van vrijheid, 
veiligheid en recht (eu-LISA), het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap 
(Frontex) en het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid (EIGE),

Or. en

Amendement 35
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Visum 29 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten, getiteld “Severe labour 
exploitation: workers moving within or 
into the European Union” (Ernstige 
arbeidsuitbuiting: werknemers die zich 
binnen of naar de Europese Unie 
verplaatsen),

Or. en

Amendement 36
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Visum 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resolutie van de 
Verenigde Naties over Agenda 2030, 
getiteld “Onze wereld transformeren: de 
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agenda voor duurzame ontwikkeling tot 
2030” (A/RES/70/1), die op 25 september 
2015 werd aangenomen door de 
Algemene Vergadering,

Or. en

Amendement 37
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Visum 30 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien resolutie 9/1 van de 
Conferentie van de Partijen bij het 
Verdrag van de Verenigde Naties ter 
bestrijding van grensoverschrijdende 
georganiseerde criminaliteit betreffende 
het instellen van een mechanisme voor de 
evaluatie van de uitvoering van het 
verdrag (UNTOC) en zijn protocollen,

Or. en

Amendement 38
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Visum 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het algemeen verslag van 
UNODC over de mensenhandel van 2018,

Or. en

Amendement 39
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
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Visum 32

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Europese 
uitvoeringsanalyse getiteld 
“Implementation Assessment of Directive 
2011/36/EU: Migration and gender 
issues”, op 15 september 2020 
gepubliceerd door het directoraat-
generaal Parlementaire 
Onderzoeksdiensten11,

Schrappen

_________________
11 Europese uitvoeringsanalyse getiteld 
“Implementation of Directive 
2011/36/EU: Migration and gender 
issues”, directoraat-generaal 
Parlementaire Onderzoeksdiensten, 
afdeling Evaluatie achteraf, 15 september 
2020.

Or. es

Amendement 40
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 34

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het gezamenlijk overleg van 
de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken en de 
Commissie vrouwenrechten en 
gendergelijkheid overeenkomstig 
artikel 58 van het Reglement,

Schrappen

Or. es

Amendement 41
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
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Visum 35

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie 
en binnenlandse zaken en de Commissie 
vrouwenrechten en gendergelijkheid (A9-
0000/2020),

Schrappen

Or. es

Amendement 42
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat mensenhandel een 
moderne vorm van slavernij is en een 
grove schending van de grondrechten 
vormt in de zin van artikel 5, lid 3, van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie;

A. overwegende dat mensenhandel een 
moderne vorm van slavernij is, in ernst 
vergelijkbaar met draagmoederschap, en 
een grove schending van de grondrechten 
vormt in de zin van artikel 5, lid 3, van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat mensenhandel een 
moderne vorm van slavernij is en een 
grove schending van de grondrechten 
vormt in de zin van artikel 5, lid 3, van het 
Handvest van de grondrechten van de 

A. overwegende dat mensenhandel een 
schending van de menselijke waardigheid 
en de lichamelijke en psychologische 
integriteit van mensen vormt, een moderne 
vorm van slavernij is die ons in ons 
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Europese Unie; dagelijks leven omringt en een grove 
schending van de grondrechten vormt in de 
zin van artikel 5, lid 3, van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie;

Or. en

Amendement 44
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat mensenhandel een 
moderne vorm van slavernij is en een 
grove schending van de grondrechten 
vormt in de zin van artikel 5, lid 3, van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie;

A. overwegende dat mensenhandel een 
moderne vorm van slavernij is, een 
ernstige schending van de menselijke 
waardigheid en een grove schending van 
de grondrechten vormt in de zin van artikel 
5, lid 3, van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie;

Or. ro

Amendement 45
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat mensenhandel een 
moderne vorm van slavernij is en een 
grove schending van de grondrechten 
vormt in de zin van artikel 5, lid 3, van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie;

A. overwegende dat mensenhandel een 
grove schending van de grondrechten 
vormt in de zin van artikel 5, lid 3, van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie; overwegende dat 
mensenhandel genderspecifiek is;

Or. en
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Amendement 46
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat mensenhandel een 
moderne vorm van slavernij is en een 
grove schending van de grondrechten 
vormt in de zin van artikel 5, lid 3, van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie;

A. overwegende dat mensenhandel een 
grove schending van de grondrechten 
vormt in de zin van artikel 5, lid 3, van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de smokkel van 
migranten tot mensenhandel kan leiden, 
aangezien zich tijdens de reis of op de 
plaats van bestemming uitbuiting en 
misbruik kunnen voordoen, zelfs als er 
initieel sprake was van toestemming; 
overwegende dat meisjes en volwassen 
vrouwen in overgrote meerderheid 
worden uitgekozen en verhandeld met het 
oog op uitbuiting; overwegende dat het 
“hulpverleningspakket” 
(Richtlijn 2002/90/EG van de Raad en 
Kaderbesluit 2002/946/JBZ van de Raad) 
een belangrijk instrument is voor de 
bestrijding van mensenhandel en seksuele 
uitbuiting;

Or. en

Amendement 48
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Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het aantal 
geregistreerde slachtoffers van 
mensenhandel in de laatste door de 
Commissie onderzochte periode (2017 
en 2018) is toegenomen ten opzichte van 
de voorgaande periode; overwegende dat 
het daadwerkelijke aantal slachtoffers 
waarschijnlijk aanzienlijk hoger ligt dan 
uit de geregistreerde gegevens blijkt, 
aangezien veel gevallen onopgemerkt 
blijven1 bis;
_________________
1 bis Derde verslag van de Commissie over 
de vorderingen die zijn gemaakt op het 
gebied van de bestrijding van 
mensenhandel (2020) als vereist op grond 
van artikel 20 van Richtlijn 2011/36/EU 
inzake de voorkoming en bestrijding van 
mensenhandel en de bescherming van 
slachtoffers daarvan.

Or. en

Amendement 49
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het aantal 
personen dat slachtoffer is geworden van 
mensenhandel in de EU nog altijd blijft 
toenemen1 bis; 1 bis https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:5202
0DC0661
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Or. en

Amendement 50
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de snelle 
vernieuwingen op het gebied van digitale 
technologieën mensenhandel makkelijker 
maken doordat hierdoor een groeiend 
aantal slachtoffers aan 
mensenhandelaren wordt blootgesteld; 
overwegende dat deze mensenhandelaren 
sociale netwerken en 
onlineadvertentiesites gebruiken om hun 
slachtoffers aan te bieden, te ronselen, te 
verkopen en uit te buiten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat mensenhandel 
onlosmakelijk verbonden is met seksuele 
uitbuiting en een sterk genderbepaald 
verschijnsel is; overwegende dat de 
mensenhandel naar en binnen de EU nog 
steeds toeneemt, en dat Europol ervoor 
gewaarschuwd heeft dat het aantal 
slachtoffers nog verder kan stijgen onder 
invloed van de COVID-19-pandemie;

Or. en
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Amendement 52
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat een beheer van 
het vertrek van migranten in een vroeg 
stadium ertoe zou bijdragen 
honderdduizenden vrouwen en kinderen 
te redden van een toekomst waarin zij 
worden uitgebuit als ze eenmaal het 
Europees grondgebied bereiken;

Or. it

Amendement 53
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat mensenhandel 
een sterk genderbepaald verschijnsel is, 
ook in het geval van seksuele uitbuiting, 
zoals aangegeven in de resolutie van het 
Parlement van 2014 over seksuele 
uitbuiting en prostitutie en de gevolgen 
daarvan voor de gendergelijkheid;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat mensenhandel 
een sterk genderbepaalde vorm van 
criminaliteit is, gegeven dat bijna drie 
kwart van alle slachtoffers in de EU 
vrouwen en meisjes zijn, die voor het 
merendeel worden verhandeld met het oog 
op seksuele uitbuiting;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat er veel vormen 
van mensenhandel bestaan, maar dat zij 
allemaal gebaseerd zijn op misbruik van 
de inherente kwetsbaarheid van de 
slachtoffers en gericht zijn op de 
uitbuiting van personen;

Or. en

Amendement 56
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat online- en 
socialemediaplatforms tot de meest 
gebruikte methoden behoren om 
slachtoffers te ronselen;
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Or. ro

Amendement 57
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de meeste 
slachtoffers van mensenhandel vrouwen 
en meisjes zijn; overwegende dat 78 % 
van alle verhandelde kinderen meisjes zijn 
en 72 % van alle verhandelde 
volwassenen vrouwen zijn;

Or. en

Amendement 58
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de meeste 
slachtoffers van mensenhandel vrouwen 
en meisjes zijn; overwegende dat 78 % 
van alle verhandelde kinderen meisjes zijn 
en 68 % van alle verhandelde 
volwassenen vrouwen zijn;

Or. en

Amendement 59
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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A ter. overwegende dat mensenhandel 
weliswaar voor alles een ernstige misdaad 
tegen individuele personen is, maar ook 
kosten voor de maatschappij met zich 
meebrengt, zoals de extra inzet van 
openbare voorzieningen, waaronder 
wetshandhaving, gespecialiseerde 
diensten, gezondheidsdiensten en sociale 
bescherming; gederfde economische 
productie; de waarde van het verlies aan 
levenskwaliteit; en de coördinatie van de 
activiteiten voor de preventie en 
bestrijding van mensenhandel; 
overwegende dat de kosten hiervan voor 
de EU-28 worden geschat op 
3 700 524 433 EUR; 

Or. en

Amendement 60
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat 
genderongelijkheid, armoede, gedwongen 
verplaatsing, werkloosheid, gebrek aan 
sociaaleconomische kansen, gebrek aan 
toegang tot onderwijs, gendergeweld, 
discriminatie, marginalisatie en corruptie 
een aantal van de factoren zijn die 
mensen, en met name vrouwen en 
kinderen, kwetsbaar maken voor 
mensenhandel; overwegende dat de 
onderliggende oorzaken van 
mensenhandel nog onvoldoende worden 
aangepakt;

Or. en

Amendement 61
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut
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Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat volgens de 
Commissie1 bis bijna drie kwart van alle 
slachtoffers in de EU in 2017 en 2018 van 
het vrouwelijk geslacht waren (vrouwen 
en meisjes), en dat zij overwegend werden 
verhandeld met het oog op seksuele 
uitbuiting; overwegende dat kinderen een 
aanzienlijk deel van de slachtoffers van 
mensenhandel uitmaken;
_________________
1 bis https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/eu-policy/third-report-
progress-made-fight-against-trafficking-
human-beings_en

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat mensenhandel 
een vorm van georganiseerde misdaad is 
en derhalve vraag- en winstgedreven is; 
overwegende dat bij de bestrijding van 
mensenhandel de nadruk moet liggen op 
het terugdringen van de vraag, ook met 
betrekking tot de uitbuiting van vrouwen 
en meisjes;

Or. en
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Amendement 63
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat het ronselen, de 
reclame en het verkoopproces door het 
internet zijn verschoven van de straat 
naar de digitale sfeer; overwegende dat 
online-interactie zowel risico’s als kansen 
voor criminelen, slachtoffers en 
wetshandhavingsautoriteiten met zich 
meebrengt;

Or. en

Amendement 64
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat er andere vormen 
van mensenhandel bestaan die onvolledig 
geregistreerd en onvolledig gemeld 
worden, waaronder sommige vormen die 
sterk genderbepaald zijn, zoals 
gedwongen huwelijken en huishoudelijke 
slavernij;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat mensenhandel 
een sterk genderbepaald verschijnsel is en 
dat seksuele uitbuiting sinds 2008 nog 
altijd de meest voorkomende vorm van 
mensenhandel in de EU is;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat 
mensenhandel verschillende 
verschijningsvormen kent, bestaande uit 
zowel legale als illegale activiteiten, onder 
meer in de landbouwsector, de 
voedselverwerkende industrie, de 
seksindustrie, huishoudelijk werk, 
productiebedrijven, de zorg- en 
schoonmaaksector en andere sectoren 
(met name dienstverlenende sectoren), 
bedelarij, criminaliteit, gedwongen 
huwelijken, online en offline seksuele 
uitbuiting, illegale adopties en de handel 
in menselijke organen, waarbij seksuele 
uitbuiting verreweg de meest 
voorkomende vorm is;

Or. en

Amendement 67
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat ernstige 
arbeidsuitbuiting in veel economische 
sectoren in de EU plaatsvindt, en dat 
hiervan diverse groepen van 
grensoverschrijdende werknemers, zowel 
EU-burgers als niet-EU-burgers, het 
slachtoffer worden; overwegende dat, 
zoals aanbevolen door het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten1 bis, 
deze praktijken moeten worden aangepakt 
met behulp van onder meer een sluitend 
systeem van gerichte inspecties op de 
werkplek;
_________________
1 bis Severe labour exploitation: workers 
moving within or into the European 
Union 
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/s
evere-labour-exploitation-workers-
moving-within-or-european-union

Or. en

Amendement 68
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat de 
slachtoffers van mensenhandel vaak 
onderworpen zijn aan meervoudige en 
elkaar overlappende vormen van 
discriminatie en geweld, onder meer op 
grond van geslacht, leeftijd, ras, 
handicap, etnische herkomst, cultuur en 
godsdienst, alsook op grond van hun 
nationale of sociale herkomst of andere 
status, en dat deze vormen van 
discriminatie kunnen bijdragen aan 
mensenhandel1 bis;
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_________________
1 bis 
https://undocs.org/en/A/HRC/RES/44/4

Or. en

Amendement 69
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat de 
mensenhandel nog steeds toeneemt, en 
dat Europol ervoor gewaarschuwd heeft 
dat het aantal slachtoffers nog verder kan 
stijgen onder invloed van de pandemie1 bis; 
overwegende dat de situatie van de 
slachtoffers van mensenhandel sinds het 
begin van de crisis is verslechterd en dat 
de hulpverleningsdiensten moeilijkheden 
hebben ondervonden bij het verlenen van 
bijstand aan slachtoffers;
_________________
1 bis Derde verslag over de vorderingen bij 
de uitvoering van de richtlijn, 
COM(2020)661, blz. 1.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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A quater. overwegende dat de 
maatschappelijke tolerantie van 
genderongelijkheid en geweld tegen 
vrouwen en meisjes en het gebrek aan 
publiek bewustzijn van de problemen 
omtrent mensenhandel een toegeeflijk 
klimaat en een cultuur van straffeloosheid 
in stand houden waarin mensenhandel 
mogelijk wordt;

Or. en

Amendement 71
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat Europol 
ervoor heeft gewaarschuwd dat de 
pandemie ertoe kan leiden dat het aantal 
slachtoffers verder toeneemt en de 
pakkans voor mensenhandelaren 
afneemt, en dat een economische recessie 
ten gevolge van de COVID-19-crisis ook 
gevaarlijke gevolgen op het gebied van de 
mensenhandel zou kunnen hebben1 bis;
_________________
1 bis 
https://www.europol.europa.eu/publicatio
ns-documents/challenges-of-countering-
human-trafficking-in-digital-era

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)



AM\1218038NL.docx 35/169 PE660.289v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat 
lichamelijk, psychologisch en seksueel 
geweld bestanddelen van mensenhandel 
met het oog op seksuele uitbuiting en van 
geweld tegen vrouwen vormen, en dat de 
ratificatie door de EU van het Verdrag 
van Istanbul een aanvulling zou kunnen 
vormen op de inspanningen van de EU en 
de lidstaten bij de bestrijding van 
mensenhandel;

Or. en

Amendement 73
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat 
mensenhandel een complexe en 
veelvoorkomende vorm van criminaliteit 
is, die de mogelijkheden om alle 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling (SDG’s) te verwezenlijken 
negatief beïnvloedt, met name SDG 5 
(gendergelijkheid), 8 (eerlijk werk en 
economische groei), 16 (vrede, justitie en 
sterke publieke diensten) en 17 
(partnerschap om doelstellingen te 
bereiken);

Or. en

Amendement 74
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat de 
richtlijn inzake mensenhandel in heel de 
EU toepasselijke minimumnormen 
vaststelt voor de voorkoming en 
bestrijding van mensenhandel en de 
bescherming van slachtoffers daarvan, en 
voorziet in een definitie van 
mensenhandel;

Or. en

Amendement 75
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A sexies. overwegende dat volgens 
Europol1 bis het gebruik van digitale 
technologieën de mogelijkheden voor 
criminelen heeft verruimd om in mensen 
te handelen, met het oog op verschillende 
soorten uitbuiting, waaronder seksuele en 
arbeidsuitbuiting, het wegnemen van 
organen, de illegale adoptie van kinderen 
en gedwongen huwelijken; overwegende 
dat mensenhandelaren tijdens alle fasen 
van seksuele uitbuiting gebruikmaken van 
nieuwe technologieën, van het ronselen 
en het aanbieden van slachtoffers tot het 
chanteren van slachtoffers aan de hand 
van foto’s en video’s en de controle van 
waar zij zich bevinden; overwegende dat 
deze nieuwe hulpmiddelen 
mensenhandelaren een grotere mate van 
anonimiteit bieden en het moeilijker 
maken voor rechtshandhavers om hen op 
te sporen;
_________________
1 bis 
https://www.europol.europa.eu/publicatio
ns-documents/challenges-of-countering-
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human-trafficking-in-digital-era

Or. en

Amendement 76
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A sexies. overwegende dat sommige 
lidstaten de omzetting van de richtlijn nog 
niet hebben voltooid; overwegende dat de 
volledige en correcte omzetting van de 
richtlijn, gevolgd door de volledige 
tenuitvoerlegging ervan, niet alleen 
verplicht maar ook noodzakelijk is om 
voortgang te boeken bij de bestrijding van 
mensenhandel;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A sexies. overwegende dat de 
afgelopen jaren is gebleken dat met name 
migranten en asielzoekers het risico lopen 
om slachtoffer van mensenhandel te 
worden; overwegende dat netwerken voor 
mensenhandel zich binnen deze groepen 
in het bijzonder richten op niet-begeleide 
minderjarigen en vrouwen;

Or. en
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Amendement 78
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A septies. overwegende dat de 
lidstaten gehouden zijn gepaste 
zorgvuldigheid te betrachten om 
mensenhandel te voorkomen, om gevallen 
van mensenhandel te onderzoeken en 
daders te bestraffen, om slachtoffers te 
ondersteunen, hun zelfstandigheid te 
vergroten en hun waardigheid te 
eerbiedigen, ervoor te zorgen dat zij 
beschermd worden en toegang tot 
rechtsmiddelen hebben, en dat het 
verzuimen van deze verplichtingen 
betekent dat de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden van slachtoffers 
worden geschonden, beperkt of teniet 
worden gedaan;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A septies. overwegende dat uit alle 
monitoringverslagen blijkt dat bijna tien 
jaar na vaststelling van de richtlijn er op 
het niveau van de lidstaten nog steeds 
sprake is van belemmeringen voor de 
volledige uitvoering ervan, met het gevolg 
dat de meeste slachtoffers onopgemerkt 
blijven en nog maar weinig daders 
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bestraft worden;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat 
mensenhandel een complex 
transnationaal verschijnsel is dat alleen 
doeltreffend kan worden aangepakt als de 
EU-instellingen, de lidstaten en 
internationale organisaties op 
gecoördineerde wijze met elkaar 
samenwerken;

Or. en

Amendement 81
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A septies. overwegende dat 
mensenhandel een uiterst internationale 
en grensoverschrijdende vorm van 
criminaliteit is, wat problemen met zich 
meebrengt voor de opsporing, het 
onderzoek, de bewijsgaring, de jurisdictie, 
uitleveringen en de wederzijdse 
rechtshulp;

Or. en
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Amendement 82
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Overweging A octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A octies. overwegende dat de 
mensenhandel niet is afgenomen; 
overwegende dat mensenhandel enorme 
menselijke, maatschappelijke en 
economische schade veroorzaakt, terwijl 
mensenhandelaren en andere partijen die 
bewust of onbewust bij illegale activiteiten 
in de handelsketen betrokken zijn, enorme 
winsten boeken; overwegende dat 
bedrijven de verantwoordelijkheid hebben 
om grondrechten te eerbiedigen en 
gepaste zorgvuldigheid te betrachten om 
mensenhandel te voorkomen;

Or. en

Amendement 83
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging A octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A octies. overwegende dat de 
doeltreffende opsporing van de 
slachtoffers van mensenhandel in de 
meeste lidstaten nog steeds een uitdaging 
vormt, om verschillende redenen, zoals 
het gebrek aan taalvaardigheid van 
slachtoffers in een vreemde omgeving en 
hun onwilligheid om aangifte te doen bij 
de politie, alsook een gebrek aan 
capaciteit bij 
wetshandhavingsautoriteiten; 
overwegende dat de identificatie van 
minderjarige slachtoffers vaak nog 
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moeilijker is doordat zij niet begrijpen dat 
zij slachtoffer zijn;

Or. en

Amendement 84
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Overweging A nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A nonies. overwegende dat de 
uitvoering van de slachtofferrichtlijn niet 
bevredigend is, met name vanwege de 
onvolledige en/of onjuiste omzetting 
daarvan;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. overwegende dat mensenhandel 
een vorm van criminaliteit is die gedreven 
wordt door een grote vraag en hoge 
winsten, die volgens Europol geschat 
worden op 29,4 miljard EUR per jaar; 
overwegende dat verschillen in de 
wetgeving tussen de lidstaten de 
georganiseerde misdaad aanzienlijk in de 
hand werken, dat er nog steeds sprake is 
van een kleine kans op vervolging en een 
hoge mate van straffeloosheid, en dat de 
straffen die worden toegepast om deze 
vorm van criminaliteit af te schrikken 
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ontoereikend zijn vergeleken met de 
potentieel hoge winsten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten met klem, zowel op papier als in 
de praktijk, prioriteit te geven aan de 
bestrijding van mensenhandel; verzoekt 
de lidstaten structureel de noodzakelijke 
financiële en personele middelen ter 
beschikking te stellen om alle betrokken 
sectoren en actoren, zoals 
wetshandhavingsautoriteiten, de 
rechterlijke macht, maatschappelijk 
werkers en zorgprofessionals, in staat te 
stellen hun taken volledig en efficiënt te 
vervullen;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 bis. benadrukt dat de 
wetshandhavingsautoriteiten in de EU 
een aanzienlijke toename van de handel 
binnen de EU hebben waargenomen en 
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dat bijna de helft (49 %) van alle 
slachtoffers van mensenhandel in de EU 
burgers van de Unie zijn en meer dan één 
vierde (27 %) van alle EU-slachtoffers 
binnen hun eigen land worden 
verhandeld;

Or. en

Amendement 88
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst op de noodzaak tot een 
gecoördineerd en samenhangend EU-kader 
dat de bescherming van slachtoffers van 
mensenhandel waarborgt, onder meer door 
een gecoördineerde uitvoering 
overeenkomstig de verleende rechten in de 
richtlijn rechten van slachtoffers, de 
richtlijn betreffende de verblijfstitel en de 
richtlijn betreffende schadeloosstelling12;

1. wijst op de noodzaak tot een 
gecoördineerd en samenhangend EU-kader 
dat de bescherming van slachtoffers van 
mensenhandel waarborgt, onder meer door 
een gecoördineerde uitvoering 
overeenkomstig de verleende rechten in de 
richtlijn rechten van slachtoffers, de 
richtlijn betreffende de verblijfstitel en de 
richtlijn betreffende schadeloosstelling12, 
gezien het feit dat het gebrek aan 
geharmoniseerde wetgeving in de EU en 
de onderlinge verschillen in de wetgeving 
van de lidstaten worden genoemd als twee 
van de voornaamste factoren die 
bijdragen aan mensenhandel12 bis;

_________________ _________________
12 bis Europol, situatieverslag “Trafficking 
in human beings in the EU”, 18 februari 
2016.

12 Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 
29 april 2004 betreffende de 
schadeloosstelling van slachtoffers van 
misdrijven, PB L 261 van 6.8.2004, blz. 
15.

12 Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 
29 april 2004 betreffende de 
schadeloosstelling van slachtoffers van 
misdrijven, PB L 261 van 6.8.2004, blz. 
15.

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst op de noodzaak tot een 
gecoördineerd en samenhangend EU-kader 
dat de bescherming van slachtoffers van 
mensenhandel waarborgt, onder meer door 
een gecoördineerde uitvoering 
overeenkomstig de verleende rechten in de 
richtlijn rechten van slachtoffers, de 
richtlijn betreffende de verblijfstitel en de 
richtlijn betreffende schadeloosstelling12;

1. wijst op de noodzaak tot een 
gecoördineerd en samenhangend EU-kader 
dat een betere preventie van 
mensenhandel en de bescherming van 
slachtoffers van mensenhandel waarborgt 
met het oog op de volledige uitbanning 
daarvan, onder meer door een 
gecoördineerde uitvoering overeenkomstig 
de verleende rechten in de richtlijn rechten 
van slachtoffers, de richtlijn betreffende de 
verblijfstitel en de richtlijn betreffende 
schadeloosstelling12, aangezien 
mensenhandel een wereldwijde vorm van 
criminaliteit is die niet alleen op nationaal 
niveau kan worden aangepakt;

_________________ _________________
12 Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 
29 april 2004 betreffende de 
schadeloosstelling van slachtoffers van 
misdrijven, PB L 261 van 6.8.2004, blz. 
15.

12 Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 
29 april 2004 betreffende de 
schadeloosstelling van slachtoffers van 
misdrijven, PB L 261 van 6.8.2004, blz. 
15.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst op de noodzaak tot een 
gecoördineerd en samenhangend EU-kader 
dat de bescherming van slachtoffers van 

1. wijst op de noodzaak tot een 
gecoördineerd en samenhangend EU-kader 
dat de bescherming van slachtoffers van 
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mensenhandel waarborgt, onder meer door 
een gecoördineerde uitvoering 
overeenkomstig de verleende rechten in de 
richtlijn rechten van slachtoffers, de 
richtlijn betreffende de verblijfstitel en de 
richtlijn betreffende schadeloosstelling12;

mensenhandel waarborgt, onder meer door 
een gecoördineerde uitvoering 
overeenkomstig de verleende rechten in de 
richtlijn rechten van slachtoffers, de 
richtlijn betreffende de verblijfstitel, 
Richtlijn 93/2011/EU ter bestrijding van 
seksueel misbruik en seksuele uitbuiting 
van kinderen en kinderpornografie en de 
richtlijn betreffende schadeloosstelling12;

_________________ _________________
12 Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 
29 april 2004 betreffende de 
schadeloosstelling van slachtoffers van 
misdrijven, PB L 261 van 6.8.2004, blz. 
15.

12 Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 
29 april 2004 betreffende de 
schadeloosstelling van slachtoffers van 
misdrijven, PB L 261 van 6.8.2004, blz. 
15.

Or. en

Amendement 91
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst op de noodzaak tot een 
gecoördineerd en samenhangend EU-kader 
dat de bescherming van slachtoffers van 
mensenhandel waarborgt, onder meer door 
een gecoördineerde uitvoering 
overeenkomstig de verleende rechten in de 
richtlijn rechten van slachtoffers, de 
richtlijn betreffende de verblijfstitel en de 
richtlijn betreffende schadeloosstelling12;

1. wijst op de noodzaak tot een 
gecoördineerd en samenhangend EU-kader 
gebaseerd op een efficiëntere monitoring 
dat de bescherming van slachtoffers van 
mensenhandel waarborgt, onder meer door 
een gecoördineerde uitvoering 
overeenkomstig de verleende rechten in de 
richtlijn rechten van slachtoffers, de 
richtlijn betreffende de verblijfstitel en de 
richtlijn betreffende schadeloosstelling12;

_________________ _________________
12 Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 
29 april 2004 betreffende de 
schadeloosstelling van slachtoffers van 
misdrijven, PB L 261 van 6.8.2004, blz. 
15.

12 Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 
29 april 2004 betreffende de 
schadeloosstelling van slachtoffers van 
misdrijven, PB L 261 van 6.8.2004, blz. 
15.

Or. ro
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Amendement 92
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst op de noodzaak tot een 
gecoördineerd en samenhangend EU-kader 
dat de bescherming van slachtoffers van 
mensenhandel waarborgt, onder meer door 
een gecoördineerde uitvoering 
overeenkomstig de verleende rechten in de 
richtlijn rechten van slachtoffers, de 
richtlijn betreffende de verblijfstitel en de 
richtlijn betreffende schadeloosstelling12;

1. wijst op de noodzaak tot een 
gecoördineerd en samenhangend EU-kader 
dat de ondersteuning, bijstand en 
bescherming van slachtoffers van 
mensenhandel waarborgt, onder meer door 
een gecoördineerde uitvoering 
overeenkomstig de verleende rechten in de 
richtlijn rechten van slachtoffers, de 
richtlijn betreffende de verblijfstitel en de 
richtlijn betreffende schadeloosstelling12;

_________________ _________________
12 Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 
29 april 2004 betreffende de 
schadeloosstelling van slachtoffers van 
misdrijven, PB L 261 van 6.8.2004, blz. 
15.

12 Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 
29 april 2004 betreffende de 
schadeloosstelling van slachtoffers van 
misdrijven, PB L 261 van 6.8.2004, blz. 
15.

Or. ro

Amendement 93
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat 70 % van de 
slachtoffers en verdachten van 
mensenhandel in de EU burgers van de 
Unie zijn1 bis; 1 bis 
https://www.europol.europa.eu/publicatio
ns-documents/trafficking-in-human-
beings-in-eu

Or. en
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Amendement 94
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met het werk dat de 
EU-coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel (ATC) heeft verricht bij het 
coördineren van de respons van de EU op 
de mensenhandel en het opbouwen van 
kennis en bevindingen over de 
verschillende aspecten van mensenhandel, 
met inbegrip van onderzoek naar de 
genderdimensie en de specifieke 
kwetsbaarheid van kinderen;

2. is ingenomen met het werk dat de 
EU-coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel (ATC) in de periode 2011-
2019 heeft verricht bij het coördineren van 
de respons van de EU op de mensenhandel 
en het opbouwen van kennis en 
bevindingen over de verschillende aspecten 
van mensenhandel, met inbegrip van 
onderzoek naar de genderdimensie en de 
specifieke kwetsbaarheid van kinderen; 
verzoekt de Commissie de continuïteit van 
dat werk te waarborgen door een fulltime 
EU-coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel met een duidelijk mandaat 
en relevante expertise te benoemen, en 
een netwerk van nationale 
vertegenwoordigers van de lidstaten en 
maatschappelijke organisaties op te zetten 
om zorg te dragen voor een goede 
samenwerking binnen de EU; 

Or. en

Amendement 95
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met het werk dat de 
EU-coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel (ATC) heeft verricht bij het 
coördineren van de respons van de EU op 
de mensenhandel en het opbouwen van 
kennis en bevindingen over de 

2. is ingenomen met het werk dat de 
EU-coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel (ATC) heeft verricht bij het 
coördineren van de respons van de EU op 
de mensenhandel en het opbouwen van 
kennis en bevindingen over de 
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verschillende aspecten van mensenhandel, 
met inbegrip van onderzoek naar de 
genderdimensie en de specifieke 
kwetsbaarheid van kinderen;

verschillende aspecten van mensenhandel, 
met inbegrip van onderzoek naar de 
genderdimensie en de specifieke 
kwetsbaarheid van kinderen; meent echter 
dat het mandaat van de EU-coördinator 
voor de bestrijding van mensenhandel 
moet worden uitgebreid, zodat de EU 
sneller in actie kan komen tegen 
mensenhandel;

Or. en

Amendement 96
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met het werk dat de 
EU-coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel (ATC) heeft verricht bij het 
coördineren van de respons van de EU op 
de mensenhandel en het opbouwen van 
kennis en bevindingen over de 
verschillende aspecten van mensenhandel, 
met inbegrip van onderzoek naar de 
genderdimensie en de specifieke 
kwetsbaarheid van kinderen;

2. is ingenomen met het werk dat de 
EU-coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel (ATC) heeft verricht om de 
slachtoffers te beschermen en bij het 
coördineren van de respons van de EU op 
de mensenhandel en het opbouwen van 
kennis en bevindingen over de 
verschillende aspecten van mensenhandel, 
met inbegrip van onderzoek naar de 
genderdimensie en de specifieke 
kwetsbaarheid van kinderen;

Or. ro

Amendement 97
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met het werk dat de 
EU-coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel (ATC) heeft verricht bij het 

2. is ingenomen met het werk dat de 
EU-coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel (ATC) heeft verricht bij het 
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coördineren van de respons van de EU op 
de mensenhandel en het opbouwen van 
kennis en bevindingen over de 
verschillende aspecten van mensenhandel, 
met inbegrip van onderzoek naar de 
genderdimensie en de specifieke 
kwetsbaarheid van kinderen;

coördineren van de respons van de EU op 
de mensenhandel en het opbouwen van 
kennis en bevindingen over de 
verschillende aspecten van mensenhandel 
en de specifieke kwetsbaarheid van 
kinderen;

Or. es

Amendement 98
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met het werk dat de 
EU-coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel (ATC) heeft verricht bij het 
coördineren van de respons van de EU op 
de mensenhandel en het opbouwen van 
kennis en bevindingen over de 
verschillende aspecten van mensenhandel, 
met inbegrip van onderzoek naar de 
genderdimensie en de specifieke 
kwetsbaarheid van kinderen;

2. is ingenomen met het werk dat de 
voormalige EU-coördinator voor de 
bestrijding van mensenhandel (ATC) heeft 
verricht bij het coördineren van de respons 
van de EU op de mensenhandel en het 
opbouwen van kennis en bevindingen over 
de verschillende aspecten van 
mensenhandel, met inbegrip van onderzoek 
naar de genderdimensie en de specifieke 
kwetsbaarheid van kinderen;

Or. en

Amendement 99
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met het werk dat de 
EU-coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel (ATC) heeft verricht bij het 
coördineren van de respons van de EU op 
de mensenhandel en het opbouwen van 
kennis en bevindingen over de 

2. is ingenomen met het werk dat de 
voormalige EU-coördinator voor de 
bestrijding van mensenhandel (ATC) heeft 
verricht bij het coördineren van de respons 
van de EU op de mensenhandel en het 
opbouwen van kennis en bevindingen over 
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verschillende aspecten van mensenhandel, 
met inbegrip van onderzoek naar de 
genderdimensie en de specifieke 
kwetsbaarheid van kinderen;

de verschillende aspecten van 
mensenhandel, met inbegrip van onderzoek 
naar de genderdimensie en de specifieke 
kwetsbaarheid van kinderen;

Or. en

Amendement 100
Milan Uhrík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met het werk dat de 
EU-coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel (ATC) heeft verricht bij het 
coördineren van de respons van de EU op 
de mensenhandel en het opbouwen van 
kennis en bevindingen over de 
verschillende aspecten van mensenhandel, 
met inbegrip van onderzoek naar de 
genderdimensie en de specifieke 
kwetsbaarheid van kinderen;

2. is ingenomen met het werk dat de 
EU-coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel (ATC) heeft verricht bij het 
coördineren van de respons van de EU op 
de mensenhandel en het opbouwen van 
kennis en bevindingen over de 
verschillende aspecten van mensenhandel, 
met inbegrip van de specifieke 
kwetsbaarheid van kinderen;

Or. sk

Amendement 101
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie de 
continuïteit van dat werk te waarborgen 
door een fulltime EU-coördinator voor de 
bestrijding van mensenhandel met 
relevante expertise te benoemen, die zijn 
of haar werkzaamheden vervult in overleg 
met een netwerk van nationale 
vertegenwoordigers van de lidstaten en 
maatschappelijke organisaties om zorg te 
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dragen voor een goede samenwerking 
binnen de EU;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie de 
continuïteit van dat werk te waarborgen 
door een fulltime EU-coördinator voor de 
bestrijding van mensenhandel met 
relevante expertise te benoemen, die in 
overleg met nationale vertegenwoordigers 
van de lidstaten en maatschappelijke 
organisaties streeft naar een goede 
samenwerking binnen de EU;

Or. en

Amendement 103
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
stabiele financiering en de personele 
middelen die nodig zijn om de slachtoffers 
in de praktijk op te sporen, alsook voor 
gepaste financiering voor alle activiteiten 
van hun nationale 
verwijzingsmechanismen;

Or. en
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Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt hoe belangrijk het is dat 
de financiering van de programma’s onder 
het Fonds voor asiel, migratie en integratie 
(AMIF) en het Fonds voor interne 
veiligheid (ISF) gebruikt blijft worden voor 
projecten ter bestrijding van mensenhandel, 
net als de inzet van andere beschikbare 
instrumenten;

3. benadrukt hoe belangrijk het is dat 
de financiering van de programma’s onder 
het Fonds voor asiel, migratie en integratie 
(AMIF), het Daphne-programma en het 
Fonds voor interne veiligheid (ISF) 
gebruikt blijft worden voor projecten ter 
bestrijding van mensenhandel, net als de 
inzet van andere beschikbare instrumenten, 
zoals het programma “Rechten, gelijkheid 
en burgerschap”, Empact-acties, het 
Spotlight-initiatief van de EU en de VN, 
het Trustfonds voor Afrika van de EU, het 
GLO.ACT-initiatief, het 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking en het 
Europees Ontwikkelingsfonds;

Or. en

Amendement 105
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt hoe belangrijk het is dat 
de financiering van de programma’s onder 
het Fonds voor asiel, migratie en integratie 
(AMIF) en het Fonds voor interne 
veiligheid (ISF) gebruikt blijft worden voor 
projecten ter bestrijding van mensenhandel, 
net als de inzet van andere beschikbare 
instrumenten;

3. benadrukt de aanzienlijke rol die 
EU-fondsen spelen bij de financiering van 
diverse aspecten van de bestrijding van 
mensenhandel; benadrukt hoe belangrijk 
het is dat de financiering van de 
programma’s door middel van het 
Daphne-fonds, het Europees Sociaal 
Fonds+, het Fonds voor asiel, migratie en 
integratie (AMIF) en het Fonds voor 



AM\1218038NL.docx 53/169 PE660.289v01-00

NL

interne veiligheid (ISF) gebruikt blijft 
worden voor projecten ter bestrijding van 
mensenhandel, net als de inzet van andere 
beschikbare instrumenten;

Or. en

Amendement 106
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt hoe belangrijk het is dat 
de financiering van de programma’s onder 
het Fonds voor asiel, migratie en integratie 
(AMIF) en het Fonds voor interne 
veiligheid (ISF) gebruikt blijft worden voor 
projecten ter bestrijding van mensenhandel, 
net als de inzet van andere beschikbare 
instrumenten;

3. benadrukt hoe belangrijk het is dat 
de financiering van de programma’s onder 
het Fonds voor asiel, migratie en integratie 
(AMIF), het Daphne-fonds en het Fonds 
voor interne veiligheid (ISF) gebruikt blijft 
worden voor projecten ter bestrijding van 
mensenhandel, net als de inzet van andere 
beschikbare instrumenten; wijst opnieuw 
op de noodzaak van genderspecifieke 
projecten en dringt aan op een uitgebreide 
beleidsevaluatie van de projecten die sinds 
2015 rechtstreeks door de EU 
gefinancierd zijn;

Or. en

Amendement 107
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt hoe belangrijk het is dat 
de financiering van de programma’s onder 
het Fonds voor asiel, migratie en 
integratie (AMIF) en het Fonds voor 
interne veiligheid (ISF) gebruikt blijft 
worden voor projecten ter bestrijding van 

3. benadrukt hoe belangrijk het is dat 
de financiering van het programma 
“Burgers, gelijkheid, rechten en 
waarden”, waaronder het Daphne-fonds, 
gebruikt blijft worden voor projecten ter 
bestrijding van mensenhandel, net als de 
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mensenhandel, net als de inzet van andere 
beschikbare instrumenten;

inzet van andere beschikbare instrumenten, 
waaronder het Fonds voor asiel, migratie 
en integratie (AMIF) en het Fonds voor 
interne veiligheid (ISF);

Or. en

Amendement 108
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt hoe belangrijk het is dat 
de financiering van de programma’s onder 
het Fonds voor asiel, migratie en 
integratie (AMIF) en het Fonds voor 
interne veiligheid (ISF) gebruikt blijft 
worden voor projecten ter bestrijding van 
mensenhandel, net als de inzet van andere 
beschikbare instrumenten;

3. benadrukt hoe belangrijk het is dat 
de financiering van het programma 
“Burgers, gelijkheid, rechten en 
waarden”, met name het Daphne-fonds, 
gebruikt blijft worden voor projecten ter 
bestrijding van mensenhandel, net als de 
inzet van andere beschikbare instrumenten, 
zoals het Fonds voor asiel, migratie en 
integratie (AMIF) en het Fonds voor 
interne veiligheid (ISF);

Or. en

Amendement 109
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt hoe belangrijk het is dat 
de financiering van de programma’s onder 
het Fonds voor asiel, migratie en integratie 
(AMIF) en het Fonds voor interne 
veiligheid (ISF) gebruikt blijft worden voor 
projecten ter bestrijding van mensenhandel, 
net als de inzet van andere beschikbare 
instrumenten;

3. benadrukt hoe belangrijk het is dat 
de financiering van de programma’s onder 
het Daphne-fonds, het Fonds voor asiel, 
migratie en integratie (AMIF) en het Fonds 
voor interne veiligheid (ISF) gebruikt blijft 
worden voor projecten ter bestrijding van 
mensenhandel, net als de inzet van andere 
beschikbare instrumenten;
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Or. en

Amendement 110
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt hoe belangrijk het is dat 
de financiering van de programma’s onder 
het Fonds voor asiel, migratie en 
integratie (AMIF) en het Fonds voor 
interne veiligheid (ISF) gebruikt blijft 
worden voor projecten ter bestrijding van 
mensenhandel, net als de inzet van andere 
beschikbare instrumenten;

3. benadrukt hoe belangrijk het is dat 
de financiering van de programma’s onder 
het Fonds voor interne veiligheid (ISF) 
gebruikt blijft worden voor projecten ter 
bestrijding van mensenhandel, net als de 
inzet van andere beschikbare instrumenten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt hoe belangrijk het is dat 
de financiering van de programma’s onder 
het Fonds voor asiel, migratie en integratie 
(AMIF) en het Fonds voor interne 
veiligheid (ISF) gebruikt blijft worden voor 
projecten ter bestrijding van mensenhandel, 
net als de inzet van andere beschikbare 
instrumenten;

3. benadrukt hoe belangrijk het is dat 
de financiering van de programma’s onder 
het Fonds voor asiel, migratie en integratie 
(AMIF), het Daphne-fonds en het Fonds 
voor interne veiligheid (ISF) gebruikt blijft 
worden voor projecten ter bestrijding van 
mensenhandel, net als de inzet van andere 
beschikbare instrumenten;

Or. en

Amendement 112
Annika Bruna, Virginie Joron
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt hoe belangrijk het is dat 
de financiering van de programma’s 
onder het Fonds voor asiel, migratie en 
integratie (AMIF) en het Fonds voor 
interne veiligheid (ISF) gebruikt blijft 
worden voor projecten ter bestrijding van 
mensenhandel, net als de inzet van andere 
beschikbare instrumenten;

3. benadrukt hoe belangrijk het is dat 
de bestrijding van mensenhandel door 
Europese fondsen gefinancierd blijft 
worden; wijst erop dat deze financiering 
niet ten koste mag gaan van de middelen 
die worden besteed aan het bestrijden van 
illegale immigratie;

Or. fr

Amendement 113
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst op het belang van 
maatregelen om tegemoet te komen aan 
de bijzondere behoeften van slachtoffers 
in kwetsbare situaties, waarvan velen het 
slachtoffer zijn van mensenhandel en 
seksuele uitbuiting, en van andere 
maatregelen om alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en kinderen aan te pakken, 
met name in noodsituaties;

Or. ro

Amendement 114
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat 
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hulpverleningsorganisaties voldoende 
financiering voor projecten nodig hebben, 
en uit zijn bezorgdheid over het feit dat 
vele daarvan, in het bijzonder 
vrouwenorganisaties, het moeilijk hebben 
als gevolg van bezuinigingen op subsidies;

Or. en

Amendement 115
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat het gebrek aan 
consistente en gedetailleerde gegevens een 
correcte beoordeling van trends op het 
gebied van mensenhandel nog steeds 
belemmert; roept de lidstaten op actuelere 
gegevens te verzamelen, opgesplitst naar 
leeftijd en gender, en met informatie over 
intern verhandelde personen, door in 
samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld statistische informatie te 
vergaren;

4. wijst erop dat de verzameling van 
relevante gegevens is verbeterd, maar dat 
het gebrek aan consistente en 
gedetailleerde gegevens een correcte 
beoordeling van trends op het gebied van 
mensenhandel nog steeds belemmert; roept 
de lidstaten op de verzameling van 
gegevens te verbeteren en meer middelen 
beschikbaar te stellen voor het 
onderzoeken, verzamelen en analyseren 
van gegevens over alle vormen van 
mensenhandel, opgesplitst naar leeftijd en 
gender, en met informatie over intern 
verhandelde personen, onder gepaste 
inachtneming van het recht van 
slachtoffers op privacy, autonomie en de 
bescherming van hun persoonsgegevens; 
benadrukt dat de vergaring van 
statistische informatie dient te gebeuren in 
samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld, het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid (EIGE) en de relevante 
internationale organisaties;

Or. en

Amendement 116
Alice Kuhnke
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat het gebrek aan 
consistente en gedetailleerde gegevens een 
correcte beoordeling van trends op het 
gebied van mensenhandel nog steeds 
belemmert; roept de lidstaten op actuelere 
gegevens te verzamelen, opgesplitst naar 
leeftijd en gender, en met informatie over 
intern verhandelde personen, door in 
samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld statistische informatie te 
vergaren;

4. wijst erop dat het gebrek aan 
consistente, vergelijkbare en gedetailleerde 
gegevens een correcte beoordeling van 
trends op het gebied van mensenhandel 
nog steeds belemmert; roept de lidstaten op 
actuelere gegevens te verzamelen, 
opgesplitst naar leeftijd, gender, ras en 
etnische herkomst, en met informatie over 
intern verhandelde personen, door in 
samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld statistische informatie te 
vergaren; verzoekt de lidstaten met klem 
de registratie en rapportage van 
statistische gegevens te verbeteren; wijst 
erop dat een meer volledige, empirisch 
onderbouwde ondersteuning een 
nauwkeurigere beoordeling van de aard 
van het probleem mogelijk zal maken, wat 
essentieel is voor toekomstige 
beleidsmaatregelen;

Or. en

Amendement 117
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat het gebrek aan 
consistente en gedetailleerde gegevens een 
correcte beoordeling van trends op het 
gebied van mensenhandel nog steeds 
belemmert; roept de lidstaten op actuelere 
gegevens te verzamelen, opgesplitst naar 
leeftijd en gender, en met informatie over 
intern verhandelde personen, door in 
samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld statistische informatie te 

4. betreurt dat gegevens over 
mensenhandel niet stelselmatig worden 
verzameld en regelmatig openbaar 
worden gemaakt; wijst erop dat het gebrek 
aan consistente en gedetailleerde gegevens 
een correcte beoordeling van de schaal en 
de trends op het gebied van mensenhandel 
nog steeds belemmert; roept de lidstaten op 
de verzameling van actuelere gegevens, 
opgesplitst naar het soort mensenhandel, 
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vergaren; leeftijd en gender, en met informatie over 
intern verhandelde personen, te verbeteren, 
door in samenwerking met het 
maatschappelijk middenveld statistische 
informatie te vergaren;

Or. en

Amendement 118
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat het gebrek aan 
consistente en gedetailleerde gegevens een 
correcte beoordeling van trends op het 
gebied van mensenhandel nog steeds 
belemmert; roept de lidstaten op actuelere 
gegevens te verzamelen, opgesplitst naar 
leeftijd en gender, en met informatie over 
intern verhandelde personen, door in 
samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld statistische informatie te 
vergaren;

4. wijst erop dat de verzameling van 
gegevens nog altijd kan worden verbeterd 
om trends op het gebied van mensenhandel 
correct te beoordelen; roept de lidstaten op 
de verzameling van gegevens te verbeteren 
teneinde actuelere gegevens te verkrijgen, 
opgesplitst naar leeftijd en gender, en met 
informatie over intern verhandelde 
personen, door in samenwerking met de 
betrokken institutionele actoren en 
maatschappelijke organisaties, alsook met 
de hulp van het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid (EIGE) statistische 
informatie te vergaren, waaronder 
gegevens over mensenhandel in de 
onderzoeken naar geweld tegen vrouwen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement
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4. wijst erop dat het gebrek aan 
consistente en gedetailleerde gegevens een 
correcte beoordeling van trends op het 
gebied van mensenhandel nog steeds 
belemmert; roept de lidstaten op actuelere 
gegevens te verzamelen, opgesplitst naar 
leeftijd en gender, en met informatie over 
intern verhandelde personen, door in 
samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld statistische informatie te 
vergaren;

4. wijst erop dat het gebrek aan 
consistente en gedetailleerde gegevens een 
correcte beoordeling van trends op het 
gebied van mensenhandel nog steeds 
belemmert; roept de lidstaten op actuelere 
gegevens te verzamelen, opgesplitst naar 
leeftijd en gender, en met informatie over 
intern verhandelde personen, door in 
samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld en relevante internationale 
organisaties statistische informatie te 
vergaren, onder inachtneming van het 
recht van slachtoffers op privacy, 
autonomie en de bescherming van hun 
persoonsgegevens;

Or. en

Amendement 120
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat het gebrek aan 
consistente en gedetailleerde gegevens een 
correcte beoordeling van trends op het 
gebied van mensenhandel nog steeds 
belemmert; roept de lidstaten op actuelere 
gegevens te verzamelen, opgesplitst naar 
leeftijd en gender, en met informatie over 
intern verhandelde personen, door in 
samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld statistische informatie te 
vergaren;

4. wijst erop dat het gebrek aan 
consistente en gedetailleerde gegevens een 
correcte beoordeling van trends op het 
gebied van mensenhandel nog steeds 
belemmert; roept de lidstaten op actuelere 
gegevens te verzamelen, opgesplitst naar 
leeftijd, gender, ras en etnische herkomst, 
en met informatie over intern verhandelde 
personen, door in samenwerking met het 
maatschappelijk middenveld statistische 
informatie te vergaren, onder gepaste 
inachtneming van het recht van 
slachtoffers op privacy, autonomie en de 
bescherming van hun persoonsgegevens;

Or. en

Amendement 121
Malin Björk
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat het gebrek aan 
consistente en gedetailleerde gegevens een 
correcte beoordeling van trends op het 
gebied van mensenhandel nog steeds 
belemmert; roept de lidstaten op actuelere 
gegevens te verzamelen, opgesplitst naar 
leeftijd en gender, en met informatie over 
intern verhandelde personen, door in 
samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld statistische informatie te 
vergaren;

4. erkent dat de verzameling van 
consistente en gedetailleerde gegevens 
verbeterd is; roept de lidstaten op de 
gegevens te blijven verbeteren door 
actuelere gegevens te verzamelen, 
opgesplitst naar leeftijd en gender, en met 
informatie over intern verhandelde 
personen, in samenwerking met het 
maatschappelijk middenveld en het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid 
(EIGE); verzoekt de Commissie de 
gegevens die betrekking hebben op de EU 
regelmatig te verzamelen en te publiceren;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat het gebrek aan 
consistente en gedetailleerde gegevens een 
correcte beoordeling van trends op het 
gebied van mensenhandel nog steeds 
belemmert; roept de lidstaten op actuelere 
gegevens te verzamelen, opgesplitst naar 
leeftijd en gender, en met informatie over 
intern verhandelde personen, door in 
samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld statistische informatie te 
vergaren;

4. wijst erop dat het gebrek aan 
consistente en gedetailleerde gegevens een 
correcte beoordeling van trends op het 
gebied van mensenhandel nog steeds 
belemmert; roept de lidstaten op actuelere, 
meer gecentraliseerde en volledigere 
gegevens te verzamelen, opgesplitst naar 
leeftijd en gender, en met informatie over 
intern verhandelde personen, door in 
samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld statistische informatie te 
vergaren;

Or. en
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Amendement 123
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat het gebrek aan 
consistente en gedetailleerde gegevens een 
correcte beoordeling van trends op het 
gebied van mensenhandel nog steeds 
belemmert; roept de lidstaten op actuelere 
gegevens te verzamelen, opgesplitst naar 
leeftijd en gender, en met informatie over 
intern verhandelde personen, door in 
samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld statistische informatie te 
vergaren;

4. wijst erop dat het gebrek aan 
consistente en gedetailleerde gegevens een 
correcte beoordeling van trends op het 
gebied van mensenhandel nog steeds 
belemmert; roept de lidstaten op actuelere 
gegevens te verzamelen, te analyseren en 
op te slaan, opgesplitst naar leeftijd en 
gender, en met informatie over intern 
verhandelde personen, door in 
samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld statistische informatie te 
vergaren;

Or. ro

Amendement 124
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat het gebrek aan 
consistente en gedetailleerde gegevens een 
correcte beoordeling van trends op het 
gebied van mensenhandel nog steeds 
belemmert; roept de lidstaten op actuelere 
gegevens te verzamelen, opgesplitst naar 
leeftijd en gender, en met informatie over 
intern verhandelde personen, door in 
samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld statistische informatie te 
vergaren;

4. wijst erop dat gegevens consistent 
en zeer gedetailleerd moeten zijn om een 
correcte beoordeling van trends op het 
gebied van mensenhandel mogelijk te 
maken; roept de lidstaten op actuele 
gegevens te verzamelen, opgesplitst naar 
leeftijd en gender, en met informatie over 
intern verhandelde personen, door in 
samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld statistische informatie te 
vergaren;

Or. en
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Amendement 125
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. beklemtoont dat 15 tot 30 % van de 
patiënten die op wachtlijsten voor 
orgaandonatie staan, overlijden voordat 
ze een transplantatie krijgen; benadrukt 
dat criminele organisaties dit probleem en 
de zwakte van mensen in extreme 
armoede uitbuiten om hen ertoe aan te 
zetten hun organen te verkopen; is van 
mening dat deze handel een van de meest 
verachtelijke aspecten van mensenhandel 
is;

Or. fr

Amendement 126
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is ingenomen met het besluit tot 
het instellen van het mechanisme voor de 
evaluatie van de uitvoering van het 
Verdrag van de Verenigde Naties tegen 
grensoverschrijdende georganiseerde 
criminaliteit en de bijbehorende 
protocollen; vraagt de Commissie zichzelf 
als rolmodel in het evaluatieproces te 
positioneren;

Or. en

Amendement 127
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst in dit verband op de 
noodzaak om de rapportage van gevallen 
van mensenhandel te verbeteren, evenals 
de verdere gegevensverzameling en de 
onderlinge afstemming van 
gegevensbronnen op nationaal en EU-
niveau, teneinde meer inzicht te krijgen in 
het verschijnsel en de verschillende 
aspecten daarvan;

Or. en

Amendement 128
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. vraagt om meer genderspecifieke 
maatregelen en kindvriendelijke 
beleidsinstrumenten, trainingen en 
richtsnoeren voor belanghebbenden, 
betrokken actoren en bevoegde 
autoriteiten, in de verschillende fasen van 
het proces, zoals de identificatie van 
slachtoffers en de verwijzings- en 
bijstandsprocedures voor slachtoffers van 
mensenhandel voor seksuele uitbuiting;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de Commissie en de lidstaten 
met klem op toe te zien op differentiatie 
tussen mensenhandel en mensensmokkel, 
die elk hun eigen wetgeving vergen; wijst 
erop dat de verwarring tussen deze twee 
begrippen vaak leidt tot een onjuiste 
identificatie van slachtoffers, waardoor zij 
geen gebruik van beschermende 
maatregelen kunnen maken en een risico 
op secundair slachtofferschap lopen;

Schrappen

Or. en

Amendement 130
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de Commissie en de lidstaten 
met klem op toe te zien op differentiatie 
tussen mensenhandel en mensensmokkel, 
die elk hun eigen wetgeving vergen; wijst 
erop dat de verwarring tussen deze twee 
begrippen vaak leidt tot een onjuiste 
identificatie van slachtoffers, waardoor zij 
geen gebruik van beschermende 
maatregelen kunnen maken en een risico 
op secundair slachtofferschap lopen;

5. roept de Commissie en de lidstaten 
met klem op toe te zien op differentiatie 
tussen legale en illegale migratie en hun 
respectievelijke relevantie voor aan 
mensenhandel gerelateerde problemen;

Or. en

Amendement 131
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de Commissie en de lidstaten 5. roept de Commissie en de lidstaten 
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met klem op toe te zien op differentiatie 
tussen mensenhandel en mensensmokkel, 
die elk hun eigen wetgeving vergen; wijst 
erop dat de verwarring tussen deze twee 
begrippen vaak leidt tot een onjuiste 
identificatie van slachtoffers, waardoor zij 
geen gebruik van beschermende 
maatregelen kunnen maken en een risico 
op secundair slachtofferschap lopen;

met klem op toe te zien op differentiatie 
tussen mensenhandel en mensensmokkel, 
die elk hun eigen wetgeving vergen; wijst 
erop dat de verwarring tussen deze twee 
begrippen vaak leidt tot een onjuiste 
identificatie van slachtoffers, waardoor zij 
geen gebruik van beschermende 
maatregelen kunnen maken en een risico 
op secundair slachtofferschap lopen; 
herinnert eraan dat mensenhandel 
eveneens zwaar moet worden bestraft;

Or. fr

Amendement 132
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de Commissie en de lidstaten 
met klem op toe te zien op differentiatie 
tussen mensenhandel en mensensmokkel, 
die elk hun eigen wetgeving vergen; wijst 
erop dat de verwarring tussen deze twee 
begrippen vaak leidt tot een onjuiste 
identificatie van slachtoffers, waardoor zij 
geen gebruik van beschermende 
maatregelen kunnen maken en een risico 
op secundair slachtofferschap lopen;

5. roept de Commissie en de lidstaten 
met klem op, door middel van grondig 
onderzoek, toe te zien op differentiatie 
tussen mensenhandel en mensensmokkel, 
die elk hun eigen wetgeving vergen; wijst 
erop dat de verwarring tussen deze twee 
begrippen vaak leidt tot een onjuiste 
identificatie van slachtoffers, waardoor zij 
geen gebruik van beschermende 
maatregelen kunnen maken en een risico 
op secundair slachtofferschap lopen;

Or. ro

Amendement 133
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de Commissie en de lidstaten 5. roept de Commissie en de lidstaten 
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met klem op toe te zien op differentiatie 
tussen mensenhandel en mensensmokkel, 
die elk hun eigen wetgeving vergen; wijst 
erop dat de verwarring tussen deze twee 
begrippen vaak leidt tot een onjuiste 
identificatie van slachtoffers, waardoor zij 
geen gebruik van beschermende 
maatregelen kunnen maken en een risico 
op secundair slachtofferschap lopen;

met klem op toe te zien op differentiatie 
tussen mensenhandel en 
migrantensmokkel, die elk hun eigen 
wetgeving en beleid vergen; wijst erop dat 
de verwarring tussen deze twee begrippen 
vaak leidt tot een onjuiste identificatie van 
slachtoffers, waardoor zij geen gebruik van 
beschermende maatregelen kunnen maken 
en een risico op secundair slachtofferschap 
lopen;

Or. en

Amendement 134
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
met klem op toe te zien op differentiatie 
tussen mensenhandel en georganiseerde 
misdaad, en ervoor te zorgen dat het 
genderperspectief en de mensenrechten 
centraal blijven staan bij de analyse en de 
aanpak van mensenhandel;

Or. en

Amendement 135
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
met klem op toe te zien op differentiatie 
tussen mensenhandel en georganiseerde 
misdaad, en ervoor te zorgen dat de 
mensenrechten centraal blijven staan bij 
de analyse en de aanpak van 
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mensenhandel;

Or. en

Amendement 136
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. onderstreept het belang van een 
beter inzicht in mensenhandel als een 
complexe en zich voortdurend 
ontwikkelende vorm van criminaliteit; 
wijst opnieuw op de noodzaak om burgers 
en maatschappelijke organisaties te 
betrekken bij de bestrijding van 
mensenhandel; benadrukt de belangrijke 
rol die het Europees Parlement en de 
nationale parlementen spelen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten deel te nemen 
aan de internationale campagne van de 
Verenigde Naties tegen mensenhandel;

Or. en

Amendement 137
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de Commissie en de lidstaten 
op het gebruik van digitale technologieën 
voor mensenhandel te monitoren, 
aangezien dit de meest gebruikte tools zijn 
om slachtoffers van mensenhandel te 
ronselen;

6. roept de Commissie en de lidstaten 
op het gebruik van digitale technologieën 
voor mensenhandel te monitoren en te 
beoordelen, aangezien deze tot de meest 
gebruikte tools behoren om slachtoffers 
van mensenhandel te ronselen, en verzoekt 
hen bij te dragen aan gepaste maatregelen 
en ondersteuning, met bijzondere nadruk 
op bewustmakingscampagnes en 
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opleidingen; benadrukt dat alle 
maatregelen ter voorkoming van het 
ronselen van slachtoffers of andere 
illegale onlineactiviteiten doelgericht, 
doeltreffend en evenredig moeten zijn om 
onterechte beperkingen van de vrijheid 
van meningsuiting en de 
vertrouwelijkheid van de communicatie te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 138
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de Commissie en de lidstaten 
op het gebruik van digitale technologieën 
voor mensenhandel te monitoren, 
aangezien dit de meest gebruikte tools zijn 
om slachtoffers van mensenhandel te 
ronselen;

6. roept de Commissie en de lidstaten 
op om wetshandhavingsautoriteiten goed 
uit te rusten, opdat zij het hoofd kunnen 
bieden aan nieuwe technologische 
uitdagingen met behulp van technische 
kennis en gespecialiseerde personele 
middelen, alsook om de 
wetgevingsinstrumenten te verbeteren die 
gebruikt kunnen worden in gerechtelijke 
procedures en bij de vervolging van 
mensenhandelaren;

Or. en

Amendement 139
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de Commissie en de lidstaten 
op het gebruik van digitale technologieën 
voor mensenhandel te monitoren, 

6. roept de Commissie en de lidstaten 
op te erkennen dat internet een bepalende 
rol speelt in alle fasen van mensenhandel, 
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aangezien dit de meest gebruikte tools zijn 
om slachtoffers van mensenhandel te 
ronselen;

van het ronselen en het vervoer tot de 
huisvesting van de slachtoffers en hun 
uiteindelijke uitbuiting, en om het gebruik 
van digitale technologieën voor 
mensenhandel te monitoren, met name 
sociale media en pornografische websites;

Or. en

Amendement 140
Assita Kanko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de Commissie en de lidstaten 
op het gebruik van digitale technologieën 
voor mensenhandel te monitoren, 
aangezien dit de meest gebruikte tools zijn 
om slachtoffers van mensenhandel te 
ronselen;

6. roept de Commissie en de lidstaten 
op het gebruik van digitale technologieën 
voor mensenhandel te monitoren, 
aangezien dit de meest gebruikte tools zijn 
om slachtoffers van mensenhandel te 
ronselen; roept op tot het houden van een 
nieuwe en uitgebreide publieke 
voorlichtingscampagne in heel de EU 
over de gevaren en signalen van 
mensenhandel;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de Commissie en de lidstaten 
op het gebruik van digitale technologieën 
voor mensenhandel te monitoren, 
aangezien dit de meest gebruikte tools zijn 

6. roept de Commissie en de lidstaten 
op het gebruik van digitale technologieën, 
internet en sociale media voor 
mensenhandel te monitoren, aangezien dit 
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om slachtoffers van mensenhandel te 
ronselen;

de meest gebruikte tools zijn om 
slachtoffers van mensenhandel te ronselen, 
en om de derdenaansprakelijkheid te 
reguleren van technologiebedrijven die 
aan uitbuiting gerelateerd materiaal 
hosten;

Or. en

Amendement 142
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de Commissie en de lidstaten 
op het gebruik van digitale technologieën 
voor mensenhandel te monitoren, 
aangezien dit de meest gebruikte tools zijn 
om slachtoffers van mensenhandel te 
ronselen;

6. roept de Commissie en de lidstaten 
op het gebruik van digitale technologieën 
voor mensenhandel te monitoren, 
aangezien dit de meest gebruikte tools zijn 
om slachtoffers te ronselen, te verhandelen 
en uit te buiten, alsook om meer steun te 
bieden aan het opbouwen van 
transnationale expertise en capaciteit met 
behulp van op technologie gebaseerde 
oplossingen;

Or. en

Amendement 143
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de Commissie en de lidstaten 
op het gebruik van digitale technologieën 
voor mensenhandel te monitoren, 
aangezien dit de meest gebruikte tools zijn 
om slachtoffers van mensenhandel te 
ronselen;

6. roept de Commissie en de lidstaten 
op het gebruik van digitale technologieën 
voor mensenhandel te monitoren, 
aangezien dit de meest gebruikte tools zijn 
om slachtoffers van mensenhandel te 
ronselen, onder inachtneming van de 
grondrechten en het recht op 
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gegevensbescherming van personen, 
alsook van het recht van slachtoffers op 
eerbiediging van hun privacy;

Or. en

Amendement 144
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de Commissie en de lidstaten 
op het gebruik van digitale technologieën 
voor mensenhandel te monitoren, 
aangezien dit de meest gebruikte tools zijn 
om slachtoffers van mensenhandel te 
ronselen;

6. roept de Commissie en de lidstaten 
op het gebruik van digitale technologieën 
voor mensenhandel te monitoren, 
aangezien dit de meest gebruikte tools zijn 
om slachtoffers van mensenhandel te 
ronselen, onder inachtneming van de 
grondrechten en het recht op 
gegevensbescherming van personen, 
alsook van het recht van slachtoffers op 
eerbiediging van hun privacy;

Or. en

Amendement 145
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de Commissie en de lidstaten 
op het gebruik van digitale technologieën 
voor mensenhandel te monitoren, 
aangezien dit de meest gebruikte tools zijn 
om slachtoffers van mensenhandel te 
ronselen;

6. roept de Commissie en de lidstaten 
op het gebruik van digitale technologieën 
voor mensenhandel te monitoren, 
aangezien dit de meest gebruikte tools zijn 
om slachtoffers van mensenhandel te 
ronselen en maatregelen vast te stellen om 
het ronselen van slachtoffers te 
verhinderen;

Or. ro
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Amendement 146
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. roept op tot actualisering van het 
bestaande rechts- en beleidskader ter 
bevordering van de informatie-
uitwisseling en samenwerking tussen 
wetshandhavingsautoriteiten en de 
particuliere sector, waaronder aanbieders 
van internetdiensten en exploitanten van 
sociale media; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten de derdenaansprakelijkheid te 
reguleren van technologiebedrijven die 
aan uitbuiting gerelateerd materiaal 
hosten om te waarborgen dat hun 
platforms niet worden misbruikt voor 
doeleinden van mensenhandel;

Or. en

Amendement 147
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. herinnert eraan dat de 
aanwerving, met het oog op maximale 
winst en met volledige kennis van zaken, 
van personen die zich in een 
onregelmatige situatie bevinden met een 
loon dat lager is dan het wettelijke 
minimumloon, of in onwaardige 
arbeidsomstandigheden, een vorm van 
mensenhandel is; dat dit met name 
mannen treft die worden uitgebuit in 
handenarbeidsectoren;
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Or. fr

Amendement 148
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten voort te bouwen op de bestaande 
expertise en succesvolle programma’s en 
ervaringen, zoals het portaal Better 
Internet for Kids, dat informatie, adviezen 
en hulpmiddelen biedt voor een beter 
gebruik van het internet, aangeboden 
door het gezamenlijke Insafe-INHOPE-
netwerk van Safer Internet Centres in 
Europa, en door andere belangrijke 
belanghebbenden;

Or. en

Amendement 149
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de derdenaansprakelijkheid te 
reguleren van technologiebedrijven die 
aan uitbuiting gerelateerd materiaal 
hosten, in aanmerking genomen dat 
digitale technologieën in toenemende 
mate worden gebruikt voor het uitbuiten 
van slachtoffers, onder meer door middel 
van pornografische en andere websites die 
zogenaamd “exclusief voor leden” zijn;

Or. en
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Amendement 150
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst erop dat de genderdimensie 
consistent moet worden gemonitord bij de 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving 
tegen mensenhandel, en dringt er bij de 
Commissie op aan om dit te blijven 
monitoren bij haar beoordeling van de 
naleving en tenuitvoerlegging van de 
richtlijn door de lidstaten;

Or. en

Amendement 151
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst erop dat de genderdimensie 
consistent moet worden gemonitord bij de 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving 
tegen mensenhandel, en dringt er bij de 
Commissie op aan om dit te blijven 
monitoren bij haar beoordeling van de 
naleving en tenuitvoerlegging van de 
richtlijn door de lidstaten;

Or. en

Amendement 152
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten met klem in hun 
voorlichtingscampagnes prioriteit te geven 
aan vergroting van het bewustzijn van 
cybergevaren, met inbegrip van de 
campagnes die gericht zijn op scholen, 
universiteiten, het bedrijfsleven en 
onderzoeksinstellingen; is van mening dat 
de Europese maand van de 
cyberveiligheid die ieder jaar in oktober 
wordt gehouden onder toezicht van Enisa 
moet worden uitgebreid en verbreed om 
haar impact als gemeenschappelijke 
communicatiecampagne op nationaal en 
EU-niveau te vergroten;

Or. en

Amendement 153
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. onderstreept dat het 
creëren van meer bewustzijn over 
onlinemensenhandel op sociale media 
essentieel is om te voorkomen dat er 
nieuwe slachtoffers in de netwerken van 
mensenhandelaren belanden; wijst er 
opnieuw op dat de bundeling van 
expertise en het delen van ervaringen op 
Europees niveau een duidelijke 
toegevoegde waarde blijkt te hebben, 
aangezien dit gerichtere acties mogelijk 
maakt; 

Or. en

Amendement 154
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Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quinquies. wijst op de belangrijke rol 
die in het algemeen door platforms wordt 
vervuld, maar in het bijzonder door 
sociale media; verzoekt de Commissie 
actief samen te werken met platforms bij 
de ontwikkeling van gemeenschappelijke 
richtsnoeren en actieplannen voor het 
voorkomen en bestrijden van 
mensenhandel in al zijn 
verschijningsvormen;

Or. en

Amendement 155
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat een vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers nog steeds een 
van de belangrijkste uitdagingen bij de 
uitvoering is, terwijl dit van cruciaal 
belang is, anders kunnen de slachtoffers 
hun rechten niet uitoefenen; verzoekt de 
lidstaten meer actoren verantwoordelijk te 
maken voor de identificatie van 
slachtoffers van mensenhandel in alle 
fasen van het proces, zoals 
vertegenwoordigers uit het maatschappelijk 
middenveld, immigratie- en 
asielambtenaren, arbeidsinspecteurs en 
maatschappelijk werkers of medische 
zorgverleners;

7. wijst erop dat een vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers nog steeds een 
van de belangrijkste uitdagingen bij de 
uitvoering is, maar benadrukt dat dit niets 
afdoet aan de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten om hen te beschermen; 
onderstreept dat volgens artikel 11 van de 
richtlijn de lidstaten een verplichting 
hebben om te voorzien in mechanismen 
die het mogelijk maken om, in 
samenwerking met de relevante 
hulpverleningsorganisaties, slachtoffers 
vroegtijdig te identificeren, bij te staan en 
te steunen; beklemtoont de nood aan een 
gestructureerde strategie op vier 
fundamentele gebieden: preventie, 
vervolging van strafbare feiten, 
bescherming van slachtoffers en 
partnerschappen op meerdere niveaus; 
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benadrukt dat de identificatie van 
slachtoffers van cruciaal belang is, omdat 
zij anders hun rechten niet kunnen 
uitoefenen; verzoekt de lidstaten 
vertegenwoordigers uit het maatschappelijk 
middenveld, immigratie- en 
asielambtenaren, arbeidsinspecteurs en 
maatschappelijk werkers of medisch 
personeel meer bevoegdheden te geven om 
slachtoffers van mensenhandel in alle 
fasen van het proces te identificeren;

Or. en

Amendement 156
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat een vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers nog steeds een 
van de belangrijkste uitdagingen bij de 
uitvoering is, terwijl dit van cruciaal belang 
is, anders kunnen de slachtoffers hun 
rechten niet uitoefenen; verzoekt de 
lidstaten meer actoren verantwoordelijk te 
maken voor de identificatie van 
slachtoffers van mensenhandel in alle 
fasen van het proces, zoals 
vertegenwoordigers uit het 
maatschappelijk middenveld, immigratie- 
en asielambtenaren, arbeidsinspecteurs 
en maatschappelijk werkers of medische 
zorgverleners;

7. wijst erop dat een vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers nog steeds een 
van de belangrijkste uitdagingen bij de 
uitvoering is, terwijl dit van cruciaal belang 
is, anders kunnen de slachtoffers hun 
rechten niet uitoefenen;

Or. es

Amendement 157
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat een vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers nog steeds een 
van de belangrijkste uitdagingen bij de 
uitvoering is, terwijl dit van cruciaal belang 
is, anders kunnen de slachtoffers hun 
rechten niet uitoefenen; verzoekt de 
lidstaten meer actoren verantwoordelijk te 
maken voor de identificatie van 
slachtoffers van mensenhandel in alle fasen 
van het proces, zoals vertegenwoordigers 
uit het maatschappelijk middenveld, 
immigratie- en asielambtenaren, 
arbeidsinspecteurs en maatschappelijk 
werkers of medische zorgverleners;

7. wijst erop dat een vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers nog steeds een 
van de belangrijkste uitdagingen bij de 
uitvoering is, terwijl dit van cruciaal belang 
is, anders kunnen de slachtoffers hun 
rechten niet uitoefenen; merkt op dat het 
aantal geïdentificeerde slachtoffers nog 
altijd lager ligt dan het werkelijke aantal 
slachtoffers; verzoekt de lidstaten meer 
actoren verantwoordelijk te maken voor de 
identificatie van slachtoffers van 
mensenhandel in alle fasen van het proces, 
zoals vertegenwoordigers uit het 
maatschappelijk middenveld, immigratie- 
en asielambtenaren, 
wetshandhavingsfunctionarissen, 
arbeidsinspecteurs en maatschappelijk 
werkers of medische zorgverleners, en hun 
daartoe gepaste opleidingen aan te 
bieden;

Or. en

Amendement 158
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat een vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers nog steeds een 
van de belangrijkste uitdagingen bij de 
uitvoering is, terwijl dit van cruciaal belang 
is, anders kunnen de slachtoffers hun 
rechten niet uitoefenen; verzoekt de 
lidstaten meer actoren verantwoordelijk te 
maken voor de identificatie van 
slachtoffers van mensenhandel in alle fasen 
van het proces, zoals vertegenwoordigers 
uit het maatschappelijk middenveld, 
immigratie- en asielambtenaren, 
arbeidsinspecteurs en maatschappelijk 

7. wijst erop dat een vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers nog steeds een 
van de belangrijkste uitdagingen bij de 
uitvoering is, terwijl dit van cruciaal belang 
is, anders kunnen de slachtoffers hun 
rechten niet uitoefenen; verzoekt de 
lidstaten meer actoren verantwoordelijk te 
maken voor de identificatie van 
slachtoffers van mensenhandel in alle fasen 
van het proces, zoals vertegenwoordigers 
van maatschappelijke organisaties, 
immigratie- en asielambtenaren, 
arbeidsinspecteurs en maatschappelijk 
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werkers of medische zorgverleners; werkers of medische zorgverleners, 
evenals andere betrokken professionals en 
actoren; verzoekt alle lidstaten voldoende 
middelen te oormerken voor de 
identificatie van slachtoffers van 
mensenhandel;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat een vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers nog steeds een 
van de belangrijkste uitdagingen bij de 
uitvoering is, terwijl dit van cruciaal belang 
is, anders kunnen de slachtoffers hun 
rechten niet uitoefenen; verzoekt de 
lidstaten meer actoren verantwoordelijk te 
maken voor de identificatie van 
slachtoffers van mensenhandel in alle fasen 
van het proces, zoals vertegenwoordigers 
uit het maatschappelijk middenveld, 
immigratie- en asielambtenaren, 
arbeidsinspecteurs en maatschappelijk 
werkers of medische zorgverleners;

7. wijst erop dat een vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers nog steeds een 
van de belangrijkste uitdagingen bij de 
uitvoering is, terwijl dit van cruciaal belang 
is, anders kunnen de slachtoffers hun 
rechten niet uitoefenen; verzoekt de 
lidstaten meer actoren verantwoordelijk te 
maken voor de identificatie van 
slachtoffers van mensenhandel in alle fasen 
van het proces, zoals vertegenwoordigers 
uit het maatschappelijk middenveld, 
immigratie- en asielambtenaren, 
arbeidsinspecteurs, 
wetshandhavingsfunctionarissen en 
maatschappelijk werkers of medische 
zorgverleners, en hun hulpmiddelen te 
bieden voor het creëren van bewustzijn 
die behulpzaam kunnen zijn voor de 
identificatie;

Or. en

Amendement 160
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat een vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers nog steeds een 
van de belangrijkste uitdagingen bij de 
uitvoering is, terwijl dit van cruciaal belang 
is, anders kunnen de slachtoffers hun 
rechten niet uitoefenen; verzoekt de 
lidstaten meer actoren verantwoordelijk te 
maken voor de identificatie van 
slachtoffers van mensenhandel in alle fasen 
van het proces, zoals vertegenwoordigers 
uit het maatschappelijk middenveld, 
immigratie- en asielambtenaren, 
arbeidsinspecteurs en maatschappelijk 
werkers of medische zorgverleners;

7. wijst erop dat een vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers nog steeds een 
van de belangrijkste uitdagingen bij de 
uitvoering is, terwijl dit van cruciaal belang 
is, anders kunnen de slachtoffers hun 
rechten niet uitoefenen; verzoekt de 
lidstaten meer actoren verantwoordelijk te 
maken voor de identificatie van 
slachtoffers van mensenhandel in alle fasen 
van het proces, zoals onder andere 
vertegenwoordigers uit het maatschappelijk 
middenveld, immigratie- en 
asielambtenaren, arbeidsinspecteurs, 
wetshandhavingsfunctionarissen en 
maatschappelijk werkers of medische 
zorgverleners;

Or. en

Amendement 161
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat een vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers nog steeds een 
van de belangrijkste uitdagingen bij de 
uitvoering is, terwijl dit van cruciaal belang 
is, anders kunnen de slachtoffers hun 
rechten niet uitoefenen; verzoekt de 
lidstaten meer actoren verantwoordelijk te 
maken voor de identificatie van 
slachtoffers van mensenhandel in alle fasen 
van het proces, zoals vertegenwoordigers 
uit het maatschappelijk middenveld, 
immigratie- en asielambtenaren, 
arbeidsinspecteurs en maatschappelijk 
werkers of medische zorgverleners;

7. wijst erop dat een vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers nog steeds een 
van de belangrijkste uitdagingen bij de 
uitvoering is, terwijl dit van cruciaal belang 
is, anders kunnen de slachtoffers hun 
rechten niet uitoefenen; verzoekt de 
lidstaten meer actoren verantwoordelijk te 
maken voor de identificatie van 
slachtoffers van mensenhandel in alle fasen 
van het proces, zoals 
wetshandhavingsfunctionarissen, 
vertegenwoordigers uit het maatschappelijk 
middenveld, immigratie- en 
asielambtenaren, arbeidsinspecteurs en 
maatschappelijk werkers of medische 
zorgverleners;
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Or. en

Amendement 162
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de lidstaten ervoor zorg te 
dragen dat potentiële slachtoffers van 
mensenhandel in een zo vroeg mogelijk 
stadium deskundige juridische bijstand en 
advies ontvangen, waaronder 
toegankelijke informatie over hun 
wettelijke rechten en mogelijkheden;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de lidstaten ervoor zorg te 
dragen dat potentiële slachtoffers van 
mensenhandel in een zo vroeg mogelijk 
stadium deskundige juridische bijstand en 
advies ontvangen, waaronder 
toegankelijke informatie over hun 
wettelijke rechten en mogelijkheden;

Or. en

Amendement 164
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de lidstaten ervoor zorg te 
dragen dat potentiële slachtoffers van 
mensenhandel in een zo vroeg mogelijk 
stadium deskundige juridische bijstand en 
advies ontvangen, waaronder 
toegankelijke informatie over hun 
wettelijke rechten en mogelijkheden;

Or. en

Amendement 165
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de lidstaten ervoor zorg te 
dragen dat potentiële slachtoffers van 
mensenhandel in een zo vroeg mogelijk 
stadium deskundige juridische bijstand en 
advies ontvangen, waaronder 
toegankelijke informatie over hun 
wettelijke rechten en mogelijkheden;

Or. en

Amendement 166
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt alle lidstaten de rechten 
van slachtoffers effectief te waarborgen, 
hen te steunen met een gendersensitieve 

8. verzoekt alle lidstaten de rechten 
van slachtoffers effectief te waarborgen, 
hen te steunen met een kindvriendelijke en 
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aanpak en complementariteit met de 
richtlijn rechten van slachtoffers te 
verzekeren; merkt op dat de richtlijn ter 
bestrijding van mensenhandel de 
strafbaarstelling van slachtoffers van 
mensenhandel verbiedt;

gendersensitieve aanpak en 
complementariteit met de richtlijn rechten 
van slachtoffers te verzekeren; merkt op 
dat de richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel de lidstaten verplicht de 
noodzakelijke maatregelen te nemen om 
autoriteiten te mogelijkheid te bieden 
slachtoffers niet te vervolgen of sancties 
op te leggen vanwege hun betrokkenheid 
bij activiteiten die zij gedwongen werden 
te verrichten, en veroordeelt het feit dat 
slachtoffers van mensenhandel in sommige 
lidstaten nog vaak worden 
gecriminaliseerd of bestraft;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt alle lidstaten de rechten 
van slachtoffers effectief te waarborgen, 
hen te steunen met een gendersensitieve 
aanpak en complementariteit met de 
richtlijn rechten van slachtoffers te 
verzekeren; merkt op dat de richtlijn ter 
bestrijding van mensenhandel de 
strafbaarstelling van slachtoffers van 
mensenhandel verbiedt;

8. verzoekt alle lidstaten de rechten 
van slachtoffers effectief te waarborgen, 
hen te steunen met een gendersensitieve 
aanpak en complementariteit met de 
richtlijn rechten van slachtoffers te 
verzekeren; merkt op dat de richtlijn ter 
bestrijding van mensenhandel de 
strafbaarstelling van slachtoffers van 
mensenhandel verbiedt, en dringt daarom 
aan op een grondiger onderzoek naar de 
effecten van de pandemie op potentiële 
slachtoffers van mensenhandel en de 
structuur en werking van mensenhandel 
in het algemeen om specifieke 
maatregelen te creëren waarmee 
mensenhandel kan worden uitgebannen;

Or. en
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Amendement 168
Abir Al-Sahlani, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt alle lidstaten de rechten 
van slachtoffers effectief te waarborgen, 
hen te steunen met een gendersensitieve 
aanpak en complementariteit met de 
richtlijn rechten van slachtoffers te 
verzekeren; merkt op dat de richtlijn ter 
bestrijding van mensenhandel de 
strafbaarstelling van slachtoffers van 
mensenhandel verbiedt;

8. verzoekt alle lidstaten de rechten 
van slachtoffers effectief te waarborgen, 
hen te steunen met een gendersensitieve 
aanpak en complementariteit met de 
richtlijn rechten van slachtoffers te 
verzekeren; merkt op dat de richtlijn ter 
bestrijding van mensenhandel de 
strafbaarstelling van slachtoffers van 
mensenhandel verbiedt; verzoekt de 
lidstaten ervoor zorg te dragen dat 
potentiële slachtoffers van mensenhandel 
in een zo vroeg mogelijk stadium 
deskundige juridische bijstand ontvangen;

Or. en

Amendement 169
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt alle lidstaten de rechten 
van slachtoffers effectief te waarborgen, 
hen te steunen met een gendersensitieve 
aanpak en complementariteit met de 
richtlijn rechten van slachtoffers te 
verzekeren; merkt op dat de richtlijn ter 
bestrijding van mensenhandel de 
strafbaarstelling van slachtoffers van 
mensenhandel verbiedt;

8. verzoekt alle lidstaten de rechten 
van slachtoffers effectief te waarborgen en 
complementariteit met de richtlijn rechten 
van slachtoffers te verzekeren; merkt op 
dat de richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel de strafbaarstelling van 
slachtoffers van mensenhandel verbiedt;

Or. es

Amendement 170
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Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt alle lidstaten de rechten 
van slachtoffers effectief te waarborgen, 
hen te steunen met een gendersensitieve 
aanpak en complementariteit met de 
richtlijn rechten van slachtoffers te 
verzekeren; merkt op dat de richtlijn ter 
bestrijding van mensenhandel de 
strafbaarstelling van slachtoffers van 
mensenhandel verbiedt;

8. verzoekt alle lidstaten de rechten 
van slachtoffers effectief te waarborgen, 
hen te steunen met een gendersensitieve en 
genderspecifieke aanpak en 
complementariteit met de richtlijn rechten 
van slachtoffers te verzekeren; is ermee 
ingenomen dat de richtlijn ter bestrijding 
van mensenhandel de strafbaarstelling van 
slachtoffers van mensenhandel verbiedt;

Or. en

Amendement 171
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt alle lidstaten de rechten 
van slachtoffers effectief te waarborgen, 
hen te steunen met een gendersensitieve 
aanpak en complementariteit met de 
richtlijn rechten van slachtoffers te 
verzekeren; merkt op dat de richtlijn ter 
bestrijding van mensenhandel de 
strafbaarstelling van slachtoffers van 
mensenhandel verbiedt;

8. verzoekt alle lidstaten de rechten 
van slachtoffers effectief te waarborgen, 
hen te beschermen en te steunen met een 
gendersensitieve aanpak en 
complementariteit met de richtlijn rechten 
van slachtoffers te verzekeren; merkt op 
dat de richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel de strafbaarstelling van 
slachtoffers van mensenhandel verbiedt;

Or. ro

Amendement 172
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt alle lidstaten de rechten 
van slachtoffers effectief te waarborgen, 
hen te steunen met een gendersensitieve 
aanpak en complementariteit met de 
richtlijn rechten van slachtoffers te 
verzekeren; merkt op dat de richtlijn ter 
bestrijding van mensenhandel de 
strafbaarstelling van slachtoffers van 
mensenhandel verbiedt;

8. verzoekt alle lidstaten de rechten 
van slachtoffers effectief te waarborgen en 
kenbaar te maken, hen te steunen met een 
gendersensitieve aanpak en 
complementariteit met de richtlijn rechten 
van slachtoffers te verzekeren; merkt op 
dat de richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel de strafbaarstelling van 
slachtoffers van mensenhandel verbiedt;

Or. en

Amendement 173
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt alle lidstaten de rechten 
van slachtoffers effectief te waarborgen, 
hen te steunen met een gendersensitieve 
aanpak en complementariteit met de 
richtlijn rechten van slachtoffers te 
verzekeren; merkt op dat de richtlijn ter 
bestrijding van mensenhandel de 
strafbaarstelling van slachtoffers van 
mensenhandel verbiedt;

8. verzoekt alle lidstaten de rechten 
van slachtoffers effectief te waarborgen, 
hen te steunen met een gendersensitieve en 
kindbewuste aanpak en complementariteit 
met de richtlijn rechten van slachtoffers te 
verzekeren; merkt op dat de richtlijn ter 
bestrijding van mensenhandel de 
strafbaarstelling van slachtoffers van 
mensenhandel verbiedt;

Or. en

Amendement 174
Milan Uhrík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt alle lidstaten de rechten 
van slachtoffers effectief te waarborgen, 
hen te steunen met een gendersensitieve 

8. verzoekt alle lidstaten de rechten 
van slachtoffers effectief te waarborgen en 
complementariteit met de richtlijn rechten 
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aanpak en complementariteit met de 
richtlijn rechten van slachtoffers te 
verzekeren; merkt op dat de richtlijn ter 
bestrijding van mensenhandel de 
strafbaarstelling van slachtoffers van 
mensenhandel verbiedt;

van slachtoffers te verzekeren; merkt op 
dat de richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel de strafbaarstelling van 
slachtoffers van mensenhandel verbiedt;

Or. sk

Amendement 175
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt alle lidstaten de rechten 
van slachtoffers effectief te waarborgen, 
hen te steunen met een gendersensitieve 
aanpak en complementariteit met de 
richtlijn rechten van slachtoffers te 
verzekeren; merkt op dat de richtlijn ter 
bestrijding van mensenhandel de 
strafbaarstelling van slachtoffers van 
mensenhandel verbiedt;

8. verzoekt alle lidstaten de rechten 
van slachtoffers effectief te waarborgen en 
hen te steunen, en daarbij 
complementariteit met de richtlijn rechten 
van slachtoffers te verzekeren; merkt op 
dat de richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel de strafbaarstelling van 
slachtoffers van mensenhandel verbiedt;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt alle lidstaten de rechten 
van slachtoffers effectief te waarborgen, 
hen te steunen met een gendersensitieve 
aanpak en complementariteit met de 
richtlijn rechten van slachtoffers te 
verzekeren; merkt op dat de richtlijn ter 
bestrijding van mensenhandel de 

8. verzoekt alle lidstaten de rechten 
van slachtoffers effectief te waarborgen, 
hen te steunen met een gendersensitieve 
aanpak en complementariteit met de 
richtlijn rechten van slachtoffers te 
verzekeren; onderstreept dat de richtlijn ter 
bestrijding van mensenhandel de 
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strafbaarstelling van slachtoffers van 
mensenhandel verbiedt;

strafbaarstelling van slachtoffers van 
mensenhandel verbiedt;

Or. en

Amendement 177
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt alle lidstaten de rechten 
van slachtoffers effectief te waarborgen, 
hen te steunen met een gendersensitieve 
aanpak en complementariteit met de 
richtlijn rechten van slachtoffers te 
verzekeren; merkt op dat de richtlijn ter 
bestrijding van mensenhandel de 
strafbaarstelling van slachtoffers van 
mensenhandel verbiedt;

8. verzoekt alle lidstaten de rechten 
van slachtoffers effectief te waarborgen, 
hen te steunen met een gendersensitieve 
aanpak en complementariteit met de 
richtlijn rechten van slachtoffers te 
verzekeren; is ermee ingenomen dat de 
richtlijn ter bestrijding van mensenhandel 
de strafbaarstelling van slachtoffers van 
mensenhandel verbiedt;

Or. en

Amendement 178
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. betreurt het gebrek aan gerichte 
beschermings- en hulpprogramma’s voor 
kwetsbare slachtoffers in sommige 
lidstaten; benadrukt het belang om 
specifieke voorzieningen te bieden aan 
vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn 
van mensenhandel voor seksuele 
uitbuiting, alsook om gepaste bijstand en 
ondersteuning te bieden aan slachtoffers 
met speciale behoeften, en te waarborgen 
dat gepaste bescherming wordt geboden 
op basis van een individuele 
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risicobeoordeling; verzoekt de Commissie 
de doeltreffende uitvoering van de 
bestaande EU-wetgeving in alle lidstaten 
te waarborgen;

Or. en

Amendement 179
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat gerechtelijke 
procedures waarbij de slachtoffers van 
mensenhandel betrokken zijn niet 
schadelijk mogen zijn voor hun rechten, 
waardigheid en lichamelijke en geestelijke 
gezondheid; verzoekt de lidstaten 
slachtoffers van mensenhandel 
rechtsbijstand te verlenen bij het voeren 
van eventuele strafrechtelijke, civiele of 
andersoortige procedures tegen 
mensenhandelaren/uitbuiters, en om hun 
informatie te verstrekken in een voor hen 
begrijpelijke taal;

Or. en

Amendement 180
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. maakt zich zorgen over het feit dat 
veel EU-lidstaten weliswaar bescherming 
en bijstand bieden aan slachtoffers van 
seksuele uitbuiting, maar over 
onvoldoende wetgeving en voorzieningen 
beschikken voor de slachtoffers van 
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andere vormen van uitbuiting; verzoekt de 
lidstaten rekening te houden met alle 
vormen van mensenhandel wanneer zij 
bescherming, bijstand en ondersteuning 
verlenen aan slachtoffers;

Or. en

Amendement 181
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. betreurt dat in bepaalde lidstaten 
de toegang tot voorzieningen en 
bescherming, waaronder het recht van 
verblijf voor slachtoffers van 
mensenhandel, afhankelijk wordt gesteld 
van de deelname aan strafrechtelijke 
procedures; verzoekt de lidstaten 
onvoorwaardelijke bescherming te bieden 
aan alle slachtoffers van mensenhandel, 
met inbegrip van zowel vrouwen als 
meisjes;

Or. en

Amendement 182
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. betreurt dat in bepaalde lidstaten 
de toegang tot voorzieningen en 
bescherming, waaronder het recht van 
verblijf voor slachtoffers van 
mensenhandel, afhankelijk wordt gesteld 
van de deelname aan strafrechtelijke 
procedures; verzoekt de lidstaten 
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onvoorwaardelijke bescherming te bieden 
aan alle slachtoffers van mensenhandel, 
met inbegrip van zowel vrouwen als 
meisjes;

Or. en

Amendement 183
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de lidstaten de uitvoering 
van de slachtofferrichtlijn te verbeteren 
en slachtoffers toegang te bieden tot de 
rechter en de bijbehorende bijstand, met 
speciale aandacht voor slachtoffers van 
gendergeweld;

Or. en

Amendement 184
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. verzoekt de lidstaten ervoor zorg te 
dragen dat potentiële slachtoffers van 
mensenhandel in een zo vroeg mogelijk 
stadium deskundige juridische bijstand en 
advies ontvangen, waaronder 
toegankelijke informatie over hun 
wettelijke rechten en mogelijkheden;

Or. en

Amendement 185
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Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. verzoekt de lidstaten ervoor zorg te 
dragen dat potentiële slachtoffers van 
mensenhandel in een zo vroeg mogelijk 
stadium deskundige juridische bijstand en 
advies ontvangen, waaronder 
toegankelijke informatie over hun 
wettelijke rechten en mogelijkheden;

Or. en

Amendement 186
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie weliswaar nog niet 
allemaal te meten zijn, maar dat het 
duidelijk is dat de kwetsbaarste slachtoffers 
van mensenhandel, vooral vrouwen en 
kinderen, onevenredig door de crisis 
worden getroffen;

9. wijst erop dat de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie weliswaar nog niet 
allemaal te meten zijn, maar dat het 
duidelijk is dat de kwetsbaarste slachtoffers 
van mensenhandel, vooral vrouwen, 
kinderen en personen in een irreguliere of 
precaire situatie, onevenredig door de 
crisis worden getroffen; wijst erop dat de 
onderliggende oorzaken van 
mensenhandel door de pandemie zijn 
versterkt, waardoor kwetsbare groepen 
nog grotere risico’s lopen om slachtoffer 
hiervan te worden; constateert dat 
criminelen hun handelswijze hebben 
aangepast door slachtoffers online aan te 
bieden en hen in besloten gelegenheden 
uit te buiten; merkt op dat zich ook een 
snelle groei heeft voorgedaan van op seks 
met kinderen beluste personen, de 
uitwisseling van kinderpornomateriaal op 
internet en de vraag naar 
kinderpornografie in Europa;
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Or. en

Amendement 187
Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie weliswaar nog niet 
allemaal te meten zijn, maar dat het 
duidelijk is dat de kwetsbaarste slachtoffers 
van mensenhandel, vooral vrouwen en 
kinderen, onevenredig door de crisis 
worden getroffen;

9. wijst erop dat de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie weliswaar nog niet 
allemaal te meten zijn, maar dat het 
duidelijk is dat de kwetsbaarste slachtoffers 
van mensenhandel, vooral vrouwen en 
kinderen, onevenredig door de crisis 
worden getroffen; wijst erop dat het 
toegenomen gebruik van internet, sociale 
media en onlinereclame naar verwachting 
zal leiden tot een sterke stijging van het 
aantal slachtoffers van mensenhandel dat 
online wordt uitgebuit; verzoekt de 
lidstaten effectievere en beter 
gecoördineerde maatregelen te nemen 
tegen online-uitbuiting, met 
ondersteuning van de desbetreffende EU-
agentschappen, zoals Europol;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie weliswaar nog niet 
allemaal te meten zijn, maar dat het 
duidelijk is dat de kwetsbaarste slachtoffers 
van mensenhandel, vooral vrouwen en 
kinderen, onevenredig door de crisis 

9. wijst erop dat de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie weliswaar nog niet 
allemaal te meten zijn, maar dat het 
duidelijk is dat de kwetsbaarste slachtoffers 
van mensenhandel, vooral vrouwen en 
kinderen, onevenredig door de crisis 
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worden getroffen; worden getroffen; wijst erop dat het 
toegenomen gebruik van internet, sociale 
media en onlinereclame naar verwachting 
zal leiden tot een sterke stijging van het 
aantal slachtoffers van mensenhandel dat 
online wordt uitgebuit; verzoekt de 
lidstaten effectievere en beter 
gecoördineerde maatregelen te nemen 
tegen online-uitbuiting, met 
ondersteuning van de desbetreffende EU-
agentschappen, zoals Europol;

Or. en

Amendement 189
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie weliswaar nog niet 
allemaal te meten zijn, maar dat het 
duidelijk is dat de kwetsbaarste slachtoffers 
van mensenhandel, vooral vrouwen en 
kinderen, onevenredig door de crisis 
worden getroffen;

9. wijst erop dat de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie weliswaar nog niet 
allemaal te meten zijn, maar dat het 
duidelijk is dat de kwetsbaarste slachtoffers 
van mensenhandel, vooral vrouwen en 
kinderen, onevenredig door de crisis 
worden getroffen; benadrukt dat online 
uitbuiting, met name online seksuele 
uitbuiting, tijdens de COVID-19-crisis is 
toegenomen en verzoekt de lidstaten 
daarom coherentere en effectievere 
maatregelen te nemen tegen online 
uitbuiting met steun van de relevante 
Europese agentschappen, zoals Europol;

Or. it

Amendement 190
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie weliswaar nog niet 
allemaal te meten zijn, maar dat het 
duidelijk is dat de kwetsbaarste slachtoffers 
van mensenhandel, vooral vrouwen en 
kinderen, onevenredig door de crisis 
worden getroffen;

9. wijst erop dat de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie weliswaar nog niet 
allemaal te meten zijn, maar dat het 
duidelijk is dat de kwetsbaarste personen, 
zoals vrouwen en kinderen, in alle fasen 
van de mensenhandel onevenredig door de 
crisis worden getroffen; wijst er tevens op 
dat de risico’s en de kwetsbaarheid voor 
mensenhandel groter worden, 
bijvoorbeeld door het toenemende gebruik 
van technologie en online seksuele 
uitbuiting, waardoor de identificatie van 
slachtoffers wordt vertraagd en de 
toegang tot de rechter, bijstand en 
ondersteuning wordt belemmerd en 
vertraagd;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie weliswaar nog niet 
allemaal te meten zijn, maar dat het 
duidelijk is dat de kwetsbaarste slachtoffers 
van mensenhandel, vooral vrouwen en 
kinderen, onevenredig door de crisis 
worden getroffen;

9. wijst erop dat de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie weliswaar nog niet 
allemaal te meten zijn, maar dat het 
duidelijk is dat de kwetsbaarste slachtoffers 
van mensenhandel, vooral vrouwen en 
kinderen, onevenredig door de crisis 
worden getroffen; verzoekt de lidstaten 
zorg te dragen voor een goede werking 
van de nationale verwijzingsmechanismen 
en vergelijkbare systemen, alsook om deze 
aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van mensenhandel die zich 
voordoen tijdens de COVID-19-pandemie;

Or. en
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Amendement 192
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie weliswaar nog niet 
allemaal te meten zijn, maar dat het 
duidelijk is dat de kwetsbaarste slachtoffers 
van mensenhandel, vooral vrouwen en 
kinderen, onevenredig door de crisis 
worden getroffen;

9. wijst erop dat de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie weliswaar nog niet 
allemaal te meten zijn, maar dat het 
duidelijk is dat de kwetsbaarste slachtoffers 
van mensenhandel, vooral personen in 
precaire omstandigheden, waaronder 
vrouwen en kinderen, onevenredig door de 
crisis worden getroffen;

Or. en

Amendement 193
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie weliswaar nog niet 
allemaal te meten zijn, maar dat het 
duidelijk is dat de kwetsbaarste slachtoffers 
van mensenhandel, vooral vrouwen en 
kinderen, onevenredig door de crisis 
worden getroffen;

9. wijst erop dat de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie weliswaar nog niet 
allemaal te meten zijn, maar dat het 
duidelijk is dat de kwetsbaarste slachtoffers 
van mensenhandel, vooral vrouwen, 
kinderen en personen in precaire 
omstandigheden, onevenredig door de 
crisis worden getroffen;

Or. en

Amendement 194
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie weliswaar nog niet 
allemaal te meten zijn, maar dat het 
duidelijk is dat de kwetsbaarste slachtoffers 
van mensenhandel, vooral vrouwen en 
kinderen, onevenredig door de crisis 
worden getroffen;

9. wijst erop dat de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie weliswaar nog niet 
allemaal te meten zijn, maar dat het 
duidelijk is dat de kwetsbaarste slachtoffers 
van mensenhandel door de crisis worden 
getroffen;

Or. es

Amendement 195
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst op de noodzaak om 
bescherming en doeltreffende en gepaste, 
genderspecifieke en multidisciplinaire 
hulp te bieden aan slachtoffers van 
mensenhandel, daarbij mede rekening 
houdend met de personen die rechtstreeks 
van hen afhankelijk zijn en hun 
specifieke behoeften, met inbegrip van 
kindvriendelijke maatregelen en het 
gebruik van meertalig personeel, die niet 
afhankelijk mag worden gesteld van hun 
medewerking met 
wetshandhavingsautoriteiten; verzoekt de 
lidstaten met klem hun inspanningen op 
dit gebied op te voeren;

Or. en

Amendement 196
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst op de noodzaak om 
bescherming en doeltreffende en gepaste, 
genderspecifieke en multidisciplinaire 
hulp te bieden aan slachtoffers van 
mensenhandel, daarbij mede rekening 
houdend met de personen die rechtstreeks 
van hen afhankelijk zijn en hun 
specifieke behoeften, met inbegrip van 
kindvriendelijke maatregelen en het 
gebruik van meertalig personeel, die niet 
afhankelijk mag worden gesteld van hun 
medewerking met 
wetshandhavingsautoriteiten; verzoekt de 
lidstaten met klem hun inspanningen op 
dit gebied op te voeren;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. neemt nota van Europol’s verslag 
“Pandemic profiteering” van maart 2020, 
waarin gesignaleerd wordt dat criminelen 
hun werkwijzen aanpassen aan de 
COVID-19-pandemie; verzoekt de 
lidstaten een doeltreffender strategie voor 
de aanpak van mensenhandel in de 
huidige pandemie te ontwikkelen, in 
aanmerking genomen dat het gevaar dat 
mensenhandelaren en maffia’s misbruik 
maken van kwetsbare mensen is 
toegenomen;

Or. en

Amendement 198
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Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst erop dat veel opvangcentra 
ten gevolge van de COVID-crisis hebben 
moeten sluiten of de verlening van 
bepaalde diensten tijdelijk hebben moeten 
onderbreken vanwege geconstateerde 
besmettingen, waardoor slachtoffers van 
mensenhandel zonder huisvesting, 
gezondheidszorg en rechtsbijstand zijn 
komen te zitten; benadrukt dat de toegang 
tot sociale en zorgdiensten zonder 
onderscheid moet worden gegarandeerd, 
waarbij prioriteit moet worden gegeven 
aan de openbare gezondheidszorg; 

Or. en

Amendement 199
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. betreurt dat de handel in personen 
in kwetsbare omstandigheden, zoals 
vrouwen, kinderen, LHBTI’ers, mensen 
met een handicap en mensen uit raciale 
groepen vaak over het hoofd worden 
gezien; benadrukt het belang van 
verbeterde gegevensverzameling om de 
inspanningen voor de identificatie van 
slachtoffers ten aanzien van deze groepen 
te bevorderen, alsook van het ontwikkelen 
van beste praktijken voor de omgang met 
de specifieke behoeften van deze 
slachtoffers; 

Or. en
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Amendement 200
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. betreurt dat de handel in personen 
in kwetsbare omstandigheden, zoals 
vrouwen, kinderen, LHBTI’ers, mensen 
met een handicap en mensen uit raciale 
groepen vaak over het hoofd worden 
gezien; benadrukt het belang van 
verbeterde gegevensverzameling om de 
inspanningen voor de identificatie van 
slachtoffers ten aanzien van deze groepen 
te bevorderen, alsook van het ontwikkelen 
van beste praktijken voor de omgang met 
de specifieke behoeften van deze 
slachtoffers;

Or. en

Amendement 201
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. merkt op dat slachtoffers 
van mensenhandel gespecialiseerde 
diensten behoeven, waaronder toegang tot 
veilige accommodatie op korte en lange 
termijn, 
getuigenbeschermingsprogramma’s, 
gezondheidszorg en advies, vertaling en 
vertolking, voorzieningen in rechte, 
compensatie, toegang tot onderwijs en 
opleiding, met inbegrip van les om de taal 
van hun land van verblijf te leren, 
arbeidsbemiddeling, bijstand bij hun re-
integratie, gezinsbemiddeling en 
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hervestiging, en wijst erop dat deze 
diensten zo veel mogelijk moeten worden 
gepersonaliseerd, waarbij bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
genderaspecten; verzoekt de lidstaten te 
zorgen voor een genderspecifieke 
verstrekking van diensten aan slachtoffers 
van mensenhandel die aansluit op hun 
behoeften, waarbij eventuele specifieke 
behoeften moeten worden erkend die 
gepaard gaan met de vorm van 
mensenhandel waaraan de slachtoffers 
werden onderworpen;

Or. en

Amendement 202
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. merkt op dat slachtoffers 
van mensenhandel gespecialiseerde 
diensten behoeven, waaronder toegang tot 
veilige accommodatie op korte en lange 
termijn, 
getuigenbeschermingsprogramma’s, 
gezondheidszorg en advies, vertaling en 
vertolking, voorzieningen in rechte, 
compensatie, toegang tot onderwijs en 
opleiding, met inbegrip van les om de taal 
van hun land van verblijf te leren, 
arbeidsbemiddeling, bijstand bij hun re-
integratie, gezinsbemiddeling en 
hervestiging, en wijst erop dat deze 
diensten zo veel mogelijk moeten worden 
gepersonaliseerd, waarbij bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
genderaspecten; verzoekt de lidstaten te 
zorgen voor een genderspecifieke 
verstrekking van diensten aan slachtoffers 
van mensenhandel die aansluit op hun 
behoeften, waarbij eventuele specifieke 
behoeften moeten worden erkend die 
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gepaard gaan met de vorm van 
mensenhandel waaraan de slachtoffers 
werden onderworpen;

Or. en

Amendement 203
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de noodzaak van een 
samenhangend en gecoördineerd 
nationaal verwijzingsmechanisme; 
onderstreept dat een goede samenwerking 
tussen de politie en ngo’s (niet-
gouvernementele organisaties) niet de 
plaats kan innemen van een volwaardig 
nationaal verwijzingsmechanisme waarin 
alle rollen en verantwoordelijkheden van 
alle relevante actoren zijn vastgelegd13;

Schrappen

_________________
13 Een van de aanbevelingen van de 
Groep van deskundigen inzake actie tegen 
mensenhandel (GRETA) van de Raad van 
Europa luidt dat moet worden gezorgd 
voor de toepassing van het nationale 
verwijzingsmechanisme op asielzoekers en 
immigranten in bewaring.

Or. es

Amendement 204
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de noodzaak van een 10. merkt op dat alle lidstaten 



PE660.289v01-00 104/169 AM\1218038NL.docx

NL

samenhangend en gecoördineerd nationaal 
verwijzingsmechanisme; onderstreept dat 
een goede samenwerking tussen de politie 
en ngo’s (niet-gouvernementele 
organisaties) niet de plaats kan innemen 
van een volwaardig nationaal 
verwijzingsmechanisme waarin alle rollen 
en verantwoordelijkheden van alle 
relevante actoren zijn vastgelegd13;

beschikken over een nationaal 
verwijzingsmechanisme en over een groot 
aantal instrumenten voor 
grensoverschrijdende samenwerking die 
bijdragen aan de doorverwijzing van de 
slachtoffers van mensenhandel; wijst op 
de moeilijkheden die de coördinatie van 
de verschillende actoren met zich 
meebrengt, naast de problemen die 
voortvloeien uit het gebrek aan 
vertrouwen bij slachtoffers, die samen een 
goede verwijzing lastig maken; benadrukt 
de noodzaak van een goed functionerend, 
samenhangend en gecoördineerd nationaal 
verwijzingsmechanisme; onderstreept dat 
een goede samenwerking tussen de politie 
en ngo’s (niet-gouvernementele 
organisaties) niet de plaats kan innemen 
van een volwaardig nationaal 
verwijzingsmechanisme waarin alle rollen 
en verantwoordelijkheden van alle 
relevante actoren zijn vastgelegd13;

_________________ _________________
13 Een van de aanbevelingen van de Groep 
van deskundigen inzake actie tegen 
mensenhandel (GRETA) van de Raad van 
Europa luidt dat moet worden gezorgd 
voor de toepassing van het nationale 
verwijzingsmechanisme op asielzoekers en 
immigranten in bewaring.

13 Een van de aanbevelingen van de Groep 
van deskundigen inzake actie tegen 
mensenhandel (GRETA) van de Raad van 
Europa luidt dat moet worden gezorgd 
voor de toepassing van het nationale 
verwijzingsmechanisme op asielzoekers en 
immigranten in bewaring.

Or. en

Amendement 205
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de noodzaak van een 
samenhangend en gecoördineerd nationaal 
verwijzingsmechanisme; onderstreept dat 
een goede samenwerking tussen de politie 
en ngo’s (niet-gouvernementele 

10. merkt op dat alle lidstaten 
beschikken over een nationaal 
verwijzingsmechanisme en over een groot 
aantal instrumenten voor 
grensoverschrijdende samenwerking die 
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organisaties) niet de plaats kan innemen 
van een volwaardig nationaal 
verwijzingsmechanisme waarin alle rollen 
en verantwoordelijkheden van alle 
relevante actoren zijn vastgelegd13;

bijdragen aan de doorverwijzing van de 
slachtoffers van mensenhandel; wijst op 
de moeilijkheden die de coördinatie van 
de verschillende actoren met zich 
meebrengt, naast de problemen die 
voortvloeien uit het gebrek aan 
vertrouwen bij slachtoffers, die samen een 
goede verwijzing lastig maken; benadrukt 
de noodzaak van een goed functionerend, 
samenhangend en gecoördineerd nationaal 
verwijzingsmechanisme; onderstreept dat 
een goede samenwerking tussen de politie 
en ngo’s (niet-gouvernementele 
organisaties) niet de plaats kan innemen 
van een volwaardig nationaal 
verwijzingsmechanisme waarin alle rollen 
en verantwoordelijkheden van alle 
relevante actoren zijn vastgelegd13;

_________________ _________________
13 Een van de aanbevelingen van de Groep 
van deskundigen inzake actie tegen 
mensenhandel (GRETA) van de Raad van 
Europa luidt dat moet worden gezorgd 
voor de toepassing van het nationale 
verwijzingsmechanisme op asielzoekers en 
immigranten in bewaring.

13 Een van de aanbevelingen van de Groep 
van deskundigen inzake actie tegen 
mensenhandel (GRETA) van de Raad van 
Europa luidt dat moet worden gezorgd 
voor de toepassing van het nationale 
verwijzingsmechanisme op asielzoekers en 
immigranten in bewaring.

Or. en

Amendement 206
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de noodzaak van een 
samenhangend en gecoördineerd nationaal 
verwijzingsmechanisme; onderstreept dat 
een goede samenwerking tussen de politie 
en ngo’s (niet-gouvernementele 
organisaties) niet de plaats kan innemen 
van een volwaardig nationaal 
verwijzingsmechanisme waarin alle rollen 
en verantwoordelijkheden van alle 

10. merkt op dat alle lidstaten 
beschikken over een nationaal 
verwijzingsmechanisme en over 
instrumenten voor grensoverschrijdende 
samenwerking die bijdragen aan de 
doorverwijzing van de slachtoffers van 
mensenhandel; wijst op de moeilijkheden 
die de coördinatie van de verschillende 
actoren met zich meebrengt, en benadrukt 
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relevante actoren zijn vastgelegd13; de noodzaak van een goed functionerend, 
samenhangend, gecoördineerd en 
financieel ondersteund nationaal 
verwijzingsmechanisme; onderstreept dat 
een goede samenwerking tussen de politie 
en ngo’s (niet-gouvernementele 
organisaties) niet de plaats kan innemen 
van een volwaardig nationaal 
verwijzingsmechanisme waarin alle rollen 
en verantwoordelijkheden van alle 
relevante actoren zijn vastgelegd13;

_________________ _________________
13 Een van de aanbevelingen van de Groep 
van deskundigen inzake actie tegen 
mensenhandel (GRETA) van de Raad van 
Europa luidt dat moet worden gezorgd 
voor de toepassing van het nationale 
verwijzingsmechanisme op asielzoekers en 
immigranten in bewaring.

13 Een van de aanbevelingen van de Groep 
van deskundigen inzake actie tegen 
mensenhandel (GRETA) van de Raad van 
Europa luidt dat moet worden gezorgd 
voor de toepassing van het nationale 
verwijzingsmechanisme op asielzoekers en 
immigranten in bewaring.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de noodzaak van een 
samenhangend en gecoördineerd nationaal 
verwijzingsmechanisme; onderstreept dat 
een goede samenwerking tussen de politie 
en ngo’s (niet-gouvernementele 
organisaties) niet de plaats kan innemen 
van een volwaardig nationaal 
verwijzingsmechanisme waarin alle rollen 
en verantwoordelijkheden van alle 
relevante actoren zijn vastgelegd13;

10. wijst op de noodzaak van een 
samenhangend en gecoördineerd nationaal 
verwijzingsmechanisme; onderstreept dat 
een goede samenwerking tussen de politie 
en ngo’s (niet-gouvernementele 
organisaties) niet de plaats kan innemen 
van een volwaardig nationaal 
verwijzingsmechanisme waarin alle rollen 
en verantwoordelijkheden van alle 
relevante actoren zijn vastgelegd13; spoort 
de lidstaten aan om nationale centra op te 
zetten die gespecialiseerd zijn in de 
ondersteuning en opvang van slachtoffers 
van mensenhandel en om rechtstreekse en 
efficiënte grensoverschrijdende 
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samenwerking tussen die centra mogelijk 
te maken, alsook tussen 
wetshandhavingsautoriteiten;

_________________ _________________
13 Een van de aanbevelingen van de Groep 
van deskundigen inzake actie tegen 
mensenhandel (GRETA) van de Raad van 
Europa luidt dat moet worden gezorgd 
voor de toepassing van het nationale 
verwijzingsmechanisme op asielzoekers en 
immigranten in bewaring.

13 Een van de aanbevelingen van de Groep 
van deskundigen inzake actie tegen 
mensenhandel (GRETA) van de Raad van 
Europa luidt dat moet worden gezorgd 
voor de toepassing van het nationale 
verwijzingsmechanisme op asielzoekers en 
immigranten in bewaring.

Or. en

Amendement 208
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de noodzaak van een 
samenhangend en gecoördineerd nationaal 
verwijzingsmechanisme; onderstreept dat 
een goede samenwerking tussen de politie 
en ngo’s (niet-gouvernementele 
organisaties) niet de plaats kan innemen 
van een volwaardig nationaal 
verwijzingsmechanisme waarin alle rollen 
en verantwoordelijkheden van alle 
relevante actoren zijn vastgelegd13;

10. wijst op de noodzaak van een 
samenhangend en gecoördineerd nationaal 
verwijzingsmechanisme; onderstreept dat 
een goede samenwerking tussen de politie 
en ngo’s (niet-gouvernementele 
organisaties) een aanvulling moet vormen 
op een volwaardig nationaal 
verwijzingsmechanisme waarin alle rollen 
en verantwoordelijkheden van alle 
relevante actoren zijn vastgelegd13, op 
zodanige wijze dat de grondrechten van de 
slachtoffers van mensenhandel worden 
beschermd en bevorderd;

_________________ _________________
13 Een van de aanbevelingen van de Groep 
van deskundigen inzake actie tegen 
mensenhandel (GRETA) van de Raad van 
Europa luidt dat moet worden gezorgd 
voor de toepassing van het nationale 
verwijzingsmechanisme op asielzoekers en 
immigranten in bewaring.

13 Een van de aanbevelingen van de Groep 
van deskundigen inzake actie tegen 
mensenhandel (GRETA) van de Raad van 
Europa luidt dat moet worden gezorgd 
voor de toepassing van het nationale 
verwijzingsmechanisme op asielzoekers en 
immigranten in bewaring.

Or. en
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Amendement 209
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de noodzaak van een 
samenhangend en gecoördineerd nationaal 
verwijzingsmechanisme; onderstreept dat 
een goede samenwerking tussen de politie 
en ngo’s (niet-gouvernementele 
organisaties) niet de plaats kan innemen 
van een volwaardig nationaal 
verwijzingsmechanisme waarin alle rollen 
en verantwoordelijkheden van alle 
relevante actoren zijn vastgelegd13;

10. wijst op de noodzaak van een 
samenhangend en transnationaal 
gecoördineerd nationaal 
verwijzingsmechanisme; onderstreept dat 
een goede samenwerking tussen de politie 
en ngo’s (niet-gouvernementele 
organisaties) niet de plaats kan innemen 
van een volwaardig nationaal 
verwijzingsmechanisme waarin alle rollen 
en verantwoordelijkheden van alle 
relevante actoren zijn vastgelegd13;

_________________ _________________
13 Een van de aanbevelingen van de Groep 
van deskundigen inzake actie tegen 
mensenhandel (GRETA) van de Raad van 
Europa luidt dat moet worden gezorgd 
voor de toepassing van het nationale 
verwijzingsmechanisme op asielzoekers en 
immigranten in bewaring.

13 Een van de aanbevelingen van de Groep 
van deskundigen inzake actie tegen 
mensenhandel (GRETA) van de Raad van 
Europa luidt dat moet worden gezorgd 
voor de toepassing van het nationale 
verwijzingsmechanisme op asielzoekers en 
immigranten in bewaring.

Or. en

Amendement 210
Milan Uhrík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de noodzaak van een 
samenhangend en gecoördineerd nationaal 
verwijzingsmechanisme; onderstreept dat 
een goede samenwerking tussen de politie 
en ngo’s (niet-gouvernementele 
organisaties) niet de plaats kan innemen 

10. wijst op de noodzaak van een 
samenhangend en gecoördineerd nationaal 
verwijzingsmechanisme; onderstreept dat 
politiewerk niet kan worden vervangen 
door het werk van ngo’s (niet-
gouvernementele organisaties) en niet de 
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van een volwaardig nationaal 
verwijzingsmechanisme waarin alle rollen 
en verantwoordelijkheden van alle 
relevante actoren zijn vastgelegd13;

plaats kan innemen van een volwaardig 
nationaal verwijzingsmechanisme waarin 
alle rollen en verantwoordelijkheden van 
alle relevante actoren zijn vastgelegd13;

_________________ _________________
13 Een van de aanbevelingen van de Groep 
van deskundigen inzake actie tegen 
mensenhandel (GRETA) van de Raad van 
Europa luidt dat moet worden gezorgd 
voor de toepassing van het nationale 
verwijzingsmechanisme op asielzoekers en 
immigranten in bewaring.

13 Een van de aanbevelingen van de Groep 
van deskundigen inzake actie tegen 
mensenhandel (GRETA) van de Raad van 
Europa luidt dat moet worden gezorgd 
voor de toepassing van het nationale 
verwijzingsmechanisme op asielzoekers en 
immigranten in bewaring.

Or. sk

Amendement 211
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie de situatie 
betreffende de schadeloosstelling van 
slachtoffers in de lidstaten te monitoren 
en te inventariseren betreffende toegang, 
handhaving en daadwerkelijke 
uitkeringen, en vervolgens maatregelen 
voor te stellen om de toegang tot 
schadeloosstelling te verbeteren;

Schrappen

Or. es

Amendement 212
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie de situatie 
betreffende de schadeloosstelling van 

11. verzoekt de Commissie de situatie 
betreffende de schadeloosstelling van 
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slachtoffers in de lidstaten te monitoren en 
te inventariseren betreffende toegang, 
handhaving en daadwerkelijke uitkeringen, 
en vervolgens maatregelen voor te stellen 
om de toegang tot schadeloosstelling te 
verbeteren;

slachtoffers in de lidstaten te monitoren en 
te inventariseren betreffende toegang, 
handhaving en daadwerkelijke uitkeringen, 
en vervolgens maatregelen voor te stellen 
om de toegang tot schadeloosstelling in 
alle lidstaten te verbeteren en te 
versnellen, alsook om betere informatie 
en ondersteuning aan slachtoffers te 
bieden bij het claimen van 
schadevergoeding in een andere lidstaat; 
benadrukt in dit verband het belang om 
slachtoffers in alle lidstaten kosteloze 
rechtsbijstand te bieden;

Or. en

Amendement 213
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie de situatie 
betreffende de schadeloosstelling van 
slachtoffers in de lidstaten te monitoren en 
te inventariseren betreffende toegang, 
handhaving en daadwerkelijke uitkeringen, 
en vervolgens maatregelen voor te stellen 
om de toegang tot schadeloosstelling te 
verbeteren;

11. verzoekt de Commissie de situatie 
betreffende de schadeloosstelling van 
slachtoffers in de lidstaten te monitoren en 
te inventariseren betreffende toegang, 
handhaving en daadwerkelijke uitkeringen, 
en vervolgens maatregelen voor te stellen 
om de toegang tot schadeloosstelling te 
verbeteren, onverminderd de andere 
vormen van herstel waar ze recht op 
kunnen hebben;

Or. en

Amendement 214
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement
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11. verzoekt de Commissie de situatie 
betreffende de schadeloosstelling van 
slachtoffers in de lidstaten te monitoren en 
te inventariseren betreffende toegang, 
handhaving en daadwerkelijke uitkeringen, 
en vervolgens maatregelen voor te stellen 
om de toegang tot schadeloosstelling te 
verbeteren;

11. verzoekt de Commissie de situatie 
betreffende de schadeloosstelling van 
slachtoffers in en tussen de lidstaten te 
monitoren en te inventariseren betreffende 
toegang, handhaving en daadwerkelijke 
uitkeringen, en vervolgens maatregelen 
voor te stellen om de toegang tot 
schadeloosstelling te verbeteren;

Or. en

Amendement 215
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie de situatie 
betreffende de schadeloosstelling van 
slachtoffers in de lidstaten te monitoren en 
te inventariseren betreffende toegang, 
handhaving en daadwerkelijke uitkeringen, 
en vervolgens maatregelen voor te stellen 
om de toegang tot schadeloosstelling te 
verbeteren;

11. verzoekt de Commissie de situatie 
betreffende de schadeloosstelling van 
slachtoffers in en tussen de lidstaten te 
monitoren en te inventariseren betreffende 
toegang, handhaving en daadwerkelijke 
uitkeringen, en vervolgens maatregelen 
voor te stellen om de toegang tot 
schadeloosstelling te waarborgen;

Or. en

Amendement 216
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie de situatie 
betreffende de schadeloosstelling van 
slachtoffers in de lidstaten te monitoren en 
te inventariseren betreffende toegang, 
handhaving en daadwerkelijke uitkeringen, 
en vervolgens maatregelen voor te stellen 
om de toegang tot schadeloosstelling te 

11. verzoekt de Commissie de situatie 
betreffende de schadeloosstelling van 
slachtoffers in de lidstaten te monitoren en 
te inventariseren betreffende toegang, 
handhaving en daadwerkelijke uitkeringen, 
en vervolgens maatregelen voor te stellen 
om tekortkomingen te verhelpen;
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verbeteren;

Or. en

Amendement 217
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst erop dat alle drie de 
voortgangsverslagen van de Commissie 
melding maken van de kwetsbaarheid van 
de Roma-gemeenschappen, en met name 
vrouwen en kinderen in deze 
gemeenschappen, voor alle vormen van 
mensenhandel en uitbuiting; wijst erop 
dat uit een onderzoek gefinancierd in het 
kader van het Daphne III-programma1 bis 
is gebleken dat het geschatte percentage 
Roma onder de slachtoffers van 
mensenhandel in een aantal Oost-
Europese landen diverse malen hoger lag 
dan het percentage Roma van de 
bevolking in zijn geheel; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten specifieke 
maatregelen ter bestrijding van 
mensenhandel voor te bereiden in het 
kader van de nationale strategieën voor de 
integratie van Roma voor de periode 
2020-2030; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten statistische gegevens over de 
slachtoffers van mensenhandel te 
verzamelen op basis van hun etnische 
achtergrond;
_________________
1 bis Breaking the Silence, verslag van het 
Europees Centrum voor de rechten van 
Roma en People in Need, 
http://www.errc.org/uploads/upload_en/fil
e/breaking-the-silence-19-march-2011.pdf

Or. en
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Amendement 218
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is bezorgd over het feit dat 
slachtoffers van mensenhandel vaak niet 
voldoende worden geïnformeerd over hun 
rechten en de bijstand en 
steunmaatregelen die tot hun beschikking 
staan; onderstreept het belang van 
duidelijke en coherente informatie voor 
slachtoffers en eerstelijns hulpverleners 
die in contact komen met slachtoffers, 
zoals politiemedewerkers, rechterlijke 
autoriteiten en sociale diensten, 
waaronder informatie over hun rechten 
met betrekking tot noodhulp, medische 
zorg en behandelingen, 
verblijfsvergunningen, arbeidsrechten, 
toegang tot de rechter en een advocaat, de 
beschikbare rechtsmiddelen en de 
specifieke rechten van kinderen; 
benadrukt dat er geen discriminatie bij de 
toegang van diensten mag plaatsvinden;

Or. en

Amendement 219
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is bezorgd over het feit dat 
slachtoffers van mensenhandel vaak niet 
voldoende worden geïnformeerd over hun 
rechten en de bijstand en 
steunmaatregelen die tot hun beschikking 
staan; onderstreept het belang van 
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duidelijke en coherente informatie voor 
slachtoffers en eerstelijns hulpverleners 
die in contact komen met slachtoffers, 
zoals politiemedewerkers, rechterlijke 
autoriteiten en sociale diensten, 
waaronder informatie over hun rechten 
met betrekking tot noodhulp, medische 
zorg en behandelingen, 
verblijfsvergunningen, arbeidsrechten, 
toegang tot de rechter en een advocaat, de 
beschikbare rechtsmiddelen en de 
specifieke rechten van kinderen; 
benadrukt dat er geen discriminatie bij de 
toegang van diensten mag plaatsvinden;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
een genderspecifieke verstrekking van 
diensten en ondersteuning aan 
slachtoffers van mensenhandel die 
aansluit op hun behoeften, waarbij 
eventuele specifieke behoeften moeten 
worden erkend die gepaard gaan met de 
vorm van mensenhandel waaraan de 
slachtoffers werden onderworpen; 
verzoekt de lidstaten rekening te houden 
met de behoeften van LHBTI’ers, 
aangezien zij uiterst kwetsbaar zijn voor 
mensenhandel vanwege het cumulatieve 
effect van de verschillende vormen van 
discriminatie waaraan zij worden 
onderworpen op grond van hun seksuele 
geaardheid en genderidentiteit;

Or. en
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Amendement 221
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst erop dat vroegtijdige 
identificatie belangrijk is en dat daarbij 
naar behoren rekening moet worden 
gehouden met de specifieke kenmerken 
van sectoren en groepen met een hoog 
risico, zoals vrouwen en meisjes, door 
gepaste informatie, training en vakkennis 
aan te bieden aan de betrokken 
functionarissen;

Or. en

Amendement 222
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. wijst op de effectiviteit van 
bewustmakingscampagnes in het proces 
om consumenten zover te krijgen dat ze 
kiezen voor producten van bedrijven die 
een slavernijvrije toeleveringsketen 
garanderen, maar merkt op dat dit op 
zichzelf niet genoeg is om de vraag naar 
mensenhandel terug te dringen; vraagt de 
lidstaten om meer proactieve 
preventiemaatregelen, zoals informatie- 
en bewustmakingscampagnes, 
opleidingen (waaronder specifiek voor 
mannen), gerichte workshops met mensen 
in een kwetsbare situatie en 
onderwijsactiviteiten op scholen, met 
inbegrip van het bevorderen van 
gelijkheid en het bestrijden van 
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vooroordelen op basis van geslacht en 
geweld op basis van gender;

Or. en

Amendement 223
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. verzoekt om voorbereiding van een 
nieuw wetgevingsvoorstel specifiek gericht 
op seksuele uitbuiting, aangezien dit een 
belangrijk onderdeel van mensenhandel 
vormt, met eigen kenmerken, dat 
afzonderlijk moet worden aangepakt;

Or. en

Amendement 224
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. wijst erop dat ngo’s en personen 
die zich inzetten om slachtoffers van 
mensenhandel te beschermen en te 
helpen, niet verantwoordelijk mogen 
worden gehouden voor enig misdrijf;

Or. en

Amendement 225
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. wijst op de effectiviteit van 
bewustmakingscampagnes in het proces 
om consumenten zover te krijgen dat ze 
kiezen voor producten van bedrijven die 
een slavernijvrije toeleveringsketen 
garanderen, maar merkt op dat dit op 
zichzelf niet genoeg is om de vraag naar 
mensenhandel terug te dringen; vraagt de 
lidstaten om meer proactieve 
preventiemaatregelen, zoals informatie- 
en bewustmakingscampagnes, 
opleidingen (waaronder specifiek voor 
mannen), gerichte workshops met mensen 
in een kwetsbare situatie en 
onderwijsactiviteiten op scholen, met 
inbegrip van het bevorderen van 
gelijkheid en het bestrijden van 
vooroordelen op basis van geslacht en 
geweld op basis van gender;

Or. en

Amendement 226
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. onderstreept dat het 
belangrijk is dat de lidstaten aanvullende 
mechanismen opzetten voor de bijstand 
aan en ondersteuning van slachtoffers; 
vraagt daarom om een genderspecifieke 
benadering van de minimumnormen 
voorzien in de richtlijn voor de 
ondersteuning en bescherming van 
slachtoffers;

Or. en
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Amendement 227
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Kopje 2

Ontwerpresolutie Amendement

Mensenhandel als genderspecifiek misdrijf 
en de aanpak van mensenhandel met het 
oog op seksuele uitbuiting

Mensenhandel en de aanpak van 
mensenhandel met het oog op seksuele 
uitbuiting

Or. es

Amendement 228
Milan Uhrík

Ontwerpresolutie
Ondertitel 2

Ontwerpresolutie Amendement

Mensenhandel als genderspecifiek misdrijf 
en de aanpak van mensenhandel met het 
oog op seksuele uitbuiting

Mensenhandel als misdrijf en de aanpak 
van mensenhandel met het oog op seksuele 
uitbuiting

Or. sk

Amendement 229
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst erop dat seksuele uitbuiting 
sinds 2008 de meest voorkomende vorm 
van mensenhandel in de EU is, aangezien 
60 % van de slachtoffers met het oog op 
seksuele uitbuiting wordt verhandeld; 
merkt op dat meer dan 90 % van deze 
slachtoffers vrouwen en meisjes zijn en 
dat ruim 70 % van alle 
mensenhandelaren mannen zijn;

12. wijst erop dat seksuele uitbuiting 
sinds 2008 de meest voorkomende vorm 
van mensenhandel in de EU is;
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Or. es

Amendement 230
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst erop dat seksuele uitbuiting 
sinds 2008 de meest voorkomende vorm 
van mensenhandel in de EU is, aangezien 
60 % van de slachtoffers met het oog op 
seksuele uitbuiting wordt verhandeld; 
merkt op dat meer dan 90 % van deze 
slachtoffers vrouwen en meisjes zijn en dat 
ruim 70 % van alle mensenhandelaren 
mannen zijn;

12. wijst erop dat seksuele uitbuiting 
sinds 2008 de meest voorkomende vorm 
van mensenhandel in de EU is, aangezien 
60 % van de slachtoffers met het oog op 
seksuele uitbuiting wordt verhandeld; 
merkt op dat meer dan 90 % van deze 
slachtoffers vrouwen en meisjes zijn en dat 
ruim 70 % van alle mensenhandelaren 
mannen zijn; wijst er tevens op dat een 
aanzienlijk deel van de 
mensenhandelaren een niet-Europese 
nationaliteit heeft;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst erop dat seksuele uitbuiting 
sinds 2008 de meest voorkomende vorm 
van mensenhandel in de EU is, aangezien 
60 % van de slachtoffers met het oog op 
seksuele uitbuiting wordt verhandeld; 
merkt op dat meer dan 90 % van deze 
slachtoffers vrouwen en meisjes zijn en dat 
ruim 70 % van alle mensenhandelaren 
mannen zijn;

12. wijst erop dat seksuele uitbuiting 
sinds 2008 de meest voorkomende vorm 
van mensenhandel in de EU is, aangezien 
60 % van de slachtoffers met het oog op 
seksuele uitbuiting wordt verhandeld; 
merkt op dat meer dan 90 % van deze 
slachtoffers vrouwen en meisjes zijn en dat 
ruim 70 % van alle mensenhandelaren 
mannen zijn, hetgeen een uitdrukking 
vormt van de machtsverhoudingen in onze 
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samenlevingen;

Or. en

Amendement 232
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst erop dat seksuele uitbuiting 
sinds 2008 de meest voorkomende vorm 
van mensenhandel in de EU is, aangezien 
60 % van de slachtoffers met het oog op 
seksuele uitbuiting wordt verhandeld; 
merkt op dat meer dan 90 % van deze 
slachtoffers vrouwen en meisjes zijn en dat 
ruim 70 % van alle mensenhandelaren 
mannen zijn;

12. wijst erop dat seksuele uitbuiting 
sinds 2008 de meest voorkomende vorm 
van mensenhandel in de EU is, aangezien 
volgens de laatste beschikbare gegevens 
60 % van de slachtoffers met het oog op 
seksuele uitbuiting wordt verhandeld; 
merkt op dat meer dan 90 % van deze 
slachtoffers vrouwen en meisjes zijn en dat 
ruim 70 % van alle mensenhandelaren 
mannen zijn;

Or. en

Amendement 233
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst erop dat seksuele uitbuiting 
sinds 2008 de meest voorkomende vorm 
van mensenhandel in de EU is, aangezien 
60 % van de slachtoffers met het oog op 
seksuele uitbuiting wordt verhandeld; 
merkt op dat meer dan 90 % van deze 
slachtoffers vrouwen en meisjes zijn en dat 
ruim 70 % van alle mensenhandelaren 
mannen zijn;

12. wijst erop dat seksuele uitbuiting 
sinds 2008 de meest voorkomende vorm 
van mensenhandel in de EU is, aangezien 
uit de verzamelde gegevens blijkt dat 60 
tot 69 % van de slachtoffers met het oog op 
seksuele uitbuiting wordt verhandeld; 
merkt op dat meer dan 90 % van deze 
slachtoffers vrouwen en meisjes zijn en dat 
ruim 70 % van alle mensenhandelaren 
mannen zijn;

Or. en
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Amendement 234
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst erop dat seksuele uitbuiting 
sinds 2008 de meest voorkomende vorm 
van mensenhandel in de EU is, aangezien 
60 % van de slachtoffers met het oog op 
seksuele uitbuiting wordt verhandeld; 
merkt op dat meer dan 90 % van deze 
slachtoffers vrouwen en meisjes zijn en dat 
ruim 70 % van alle mensenhandelaren 
mannen zijn;

12. wijst erop dat seksuele uitbuiting 
sinds 2008 de meest voorkomende vorm 
van mensenhandel in de EU is, aangezien 
60 tot 69 % van de slachtoffers met het oog 
op seksuele uitbuiting wordt verhandeld; 
merkt op dat 90 tot 96 % van deze 
slachtoffers vrouwen en meisjes zijn en dat 
ruim 70 % van alle mensenhandelaren 
mannen zijn;

Or. en

Amendement 235
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst erop dat seksuele uitbuiting 
sinds 2008 de meest voorkomende vorm 
van mensenhandel in de EU is, aangezien 
60 % van de slachtoffers met het oog op 
seksuele uitbuiting wordt verhandeld; 
merkt op dat meer dan 90 % van deze 
slachtoffers vrouwen en meisjes zijn en dat 
ruim 70 % van alle mensenhandelaren 
mannen zijn;

12. wijst erop dat seksuele uitbuiting 
sinds 2008 de meest gemelde vorm van 
mensenhandel in de EU is, aangezien 60 % 
van de slachtoffers met het oog op seksuele 
uitbuiting wordt verhandeld; merkt op dat 
meer dan 90 % van deze slachtoffers 
vrouwen en meisjes zijn en dat ruim 70 % 
van alle mensenhandelaren mannen zijn;

Or. en

Amendement 236
Alice Kuhnke
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst erop dat seksuele uitbuiting 
sinds 2008 de meest voorkomende vorm 
van mensenhandel in de EU is, aangezien 
60 % van de slachtoffers met het oog op 
seksuele uitbuiting wordt verhandeld; 
merkt op dat meer dan 90 % van deze 
slachtoffers vrouwen en meisjes zijn en dat 
ruim 70 % van alle mensenhandelaren 
mannen zijn;

12. wijst erop dat seksuele uitbuiting 
sinds 2008 de meest gemelde vorm van 
mensenhandel in de EU is, aangezien 60 % 
van de slachtoffers met het oog op seksuele 
uitbuiting wordt verhandeld; merkt op dat 
meer dan 90 % van deze slachtoffers 
vrouwen en meisjes zijn en dat ruim 70 % 
van alle mensenhandelaren mannen zijn;

Or. en

Amendement 237
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. merkt op dat er ondanks recente 
verslagen over criminele netwerken die 
binnen de EU in mensen handelen met 
het oog op arbeidsuitbuiting, gedwongen 
schijnhuwelijken en in sommige gevallen 
uitkeringsfraude, sprake is van een 
gebrek aan geschikte gegevens, wetgeving 
en toegang tot ondersteunende diensten 
voor de slachtoffers van deze vormen van 
uitbuiting;

Or. en

Amendement 238
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13



AM\1218038NL.docx 123/169 PE660.289v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te treffen om 
geweld tegen vrouwen en 
genderongelijkheid als onderliggende 
oorzaken van mensenhandel aan te 
pakken; beveelt de Commissie aan de 
genderdimensie bij de monitoring van de 
uitvoering van de EU-wetgeving tegen 
mensenhandel te versterken en verder uit 
te werken;

Schrappen

Or. es

Amendement 239
Milan Uhrík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te treffen om 
geweld tegen vrouwen en 
genderongelijkheid als onderliggende 
oorzaken van mensenhandel aan te 
pakken; beveelt de Commissie aan de 
genderdimensie bij de monitoring van de 
uitvoering van de EU-wetgeving tegen 
mensenhandel te versterken en verder uit 
te werken;

13. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te treffen om 
geweld tegen vrouwen aan te pakken;

Or. sk

Amendement 240
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten met klem 13. verzoekt de lidstaten met klem 
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specifieke maatregelen te treffen om 
geweld tegen vrouwen en 
genderongelijkheid als onderliggende 
oorzaken van mensenhandel aan te 
pakken; beveelt de Commissie aan de 
genderdimensie bij de monitoring van de 
uitvoering van de EU-wetgeving tegen 
mensenhandel te versterken en verder uit te 
werken;

specifieke maatregelen te treffen om 
geweld tegen vrouwen en 
genderongelijkheid aan te pakken als 
onderdeel van de strijd tegen 
mensenhandel, in het bijzonder door 
middel van onderwijs, voorlichting en 
bewustmakingscampagnes, aangevuld met 
de uitwisseling van beste praktijken; 
beveelt de Commissie aan de 
genderdimensie bij de monitoring van de 
uitvoering van de EU-wetgeving tegen 
mensenhandel te versterken en verder uit te 
werken;

Or. en

Amendement 241
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te treffen om 
geweld tegen vrouwen en 
genderongelijkheid als onderliggende 
oorzaken van mensenhandel aan te pakken; 
beveelt de Commissie aan de 
genderdimensie bij de monitoring van de 
uitvoering van de EU-wetgeving tegen 
mensenhandel te versterken en verder uit 
te werken;

13. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te treffen om de 
economische ongelijkheid en het gebrek 
aan economische kansen als 
onderliggende oorzaken van mensenhandel 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 242
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement
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13. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te treffen om 
geweld tegen vrouwen en 
genderongelijkheid als onderliggende 
oorzaken van mensenhandel aan te pakken; 
beveelt de Commissie aan de 
genderdimensie bij de monitoring van de 
uitvoering van de EU-wetgeving tegen 
mensenhandel te versterken en verder uit te 
werken;

13. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te treffen om 
geweld tegen vrouwen en 
genderongelijkheid als onderliggende 
oorzaken van mensenhandel aan te pakken, 
aangezien de handel in vrouwen en 
meisjes een structurele vorm van 
gendergeweld blijft; beveelt de Commissie 
aan de genderdimensie bij de monitoring 
van de uitvoering van de EU-wetgeving 
tegen mensenhandel te versterken en 
verder uit te werken;

Or. en

Amendement 243
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te treffen om 
geweld tegen vrouwen en 
genderongelijkheid als onderliggende 
oorzaken van mensenhandel aan te pakken; 
beveelt de Commissie aan de 
genderdimensie bij de monitoring van de 
uitvoering van de EU-wetgeving tegen 
mensenhandel te versterken en verder uit te 
werken;

13. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te treffen om 
geweld tegen vrouwen en 
genderongelijkheid als onderliggende 
oorzaken van mensenhandel aan te pakken, 
waaronder de maatschappelijke acceptatie 
van seksuele uitbuiting; beveelt de 
Commissie aan de genderdimensie bij de 
monitoring van de uitvoering van de EU-
wetgeving tegen mensenhandel te 
versterken en verder uit te werken;

Or. en

Amendement 244
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement
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13. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te treffen om 
geweld tegen vrouwen en 
genderongelijkheid als onderliggende 
oorzaken van mensenhandel aan te pakken; 
beveelt de Commissie aan de 
genderdimensie bij de monitoring van de 
uitvoering van de EU-wetgeving tegen 
mensenhandel te versterken en verder uit te 
werken;

13. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te treffen om 
gendergeweld, waaronder geweld tegen 
vrouwen en genderongelijkheid, alsook 
andere onderliggende oorzaken van 
mensenhandel aan te pakken; beveelt de 
Commissie aan de genderdimensie bij de 
monitoring van de uitvoering van de EU-
wetgeving tegen mensenhandel te 
versterken en verder uit te werken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te treffen om 
geweld tegen vrouwen en 
genderongelijkheid als onderliggende 
oorzaken van mensenhandel aan te pakken; 
beveelt de Commissie aan de 
genderdimensie bij de monitoring van de 
uitvoering van de EU-wetgeving tegen 
mensenhandel te versterken en verder uit te 
werken;

13. verzoekt de lidstaten daarom met 
klem specifieke maatregelen te treffen om 
geweld tegen vrouwen, structurele 
genderongelijkheid en genderstereotypen 
als onderliggende oorzaken van 
mensenhandel aan te pakken; beveelt de 
Commissie aan de genderdimensie bij de 
monitoring van de uitvoering van de EU-
wetgeving tegen mensenhandel te 
versterken en verder uit te werken;

Or. en

Amendement 246
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten met klem 13. verzoekt de lidstaten met klem 
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specifieke maatregelen te treffen om 
geweld tegen vrouwen en 
genderongelijkheid als onderliggende 
oorzaken van mensenhandel aan te pakken; 
beveelt de Commissie aan de 
genderdimensie bij de monitoring van de 
uitvoering van de EU-wetgeving tegen 
mensenhandel te versterken en verder uit te 
werken;

specifieke maatregelen te treffen om 
gevallen nauwlettender in het oog te 
houden en geweld tegen vrouwen en 
genderongelijkheid als onderliggende 
oorzaken van mensenhandel aan te pakken; 
beveelt de Commissie aan de 
genderdimensie bij de monitoring van de 
uitvoering van de EU-wetgeving tegen 
mensenhandel te versterken en verder uit te 
werken;

Or. ro

Amendement 247
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te treffen om 
geweld tegen vrouwen en 
genderongelijkheid als onderliggende 
oorzaken van mensenhandel aan te pakken; 
beveelt de Commissie aan de 
genderdimensie bij de monitoring van de 
uitvoering van de EU-wetgeving tegen 
mensenhandel te versterken en verder uit te 
werken;

13. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te treffen om 
gendergeweld en geweld tegen vrouwen, 
alsook genderongelijkheid als 
onderliggende oorzaken van mensenhandel 
aan te pakken; beveelt de Commissie aan 
de genderdimensie bij de monitoring van 
de uitvoering van de EU-wetgeving tegen 
mensenhandel te versterken en verder uit te 
werken;

Or. en

Amendement 248
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te treffen om 
geweld tegen vrouwen en 

13. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te treffen om 
geweld tegen vrouwen en 
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genderongelijkheid als onderliggende 
oorzaken van mensenhandel aan te pakken; 
beveelt de Commissie aan de 
genderdimensie bij de monitoring van de 
uitvoering van de EU-wetgeving tegen 
mensenhandel te versterken en verder uit 
te werken;

genderongelijkheid als onderliggende 
oorzaken van mensenhandel aan te pakken; 
verzoekt de lidstaten het kopen van seks 
als een vorm van geweld tegen vrouwen te 
erkennen en het kopen van seks strafbaar 
te stellen overeenkomstig het Zweedse 
gelijkheidsmodel dat in 1999 werd 
geïntroduceerd;

Or. en

Amendement 249
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te treffen om 
geweld tegen vrouwen en 
genderongelijkheid als onderliggende 
oorzaken van mensenhandel aan te pakken; 
beveelt de Commissie aan de 
genderdimensie bij de monitoring van de 
uitvoering van de EU-wetgeving tegen 
mensenhandel te versterken en verder uit te 
werken;

13. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te treffen om 
geweld tegen vrouwen en minderjarigen 
en genderongelijkheid als onderliggende 
oorzaken van mensenhandel aan te pakken; 
beveelt de Commissie aan de 
genderdimensie bij de monitoring van de 
uitvoering van de EU-wetgeving tegen 
mensenhandel te versterken en verder uit te 
werken;

Or. ro

Amendement 250
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie een nieuw 
wetgevingsvoorstel te doen betreffende de 
preventie en vervolging van seksuele 
uitbuiting krachtens artikel 83, lid 1, 
VWEU, teneinde de vraag naar alle 
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vormen van seksuele uitbuiting grondig 
aan te pakken en zo bij te dragen aan de 
uitbanning van seksuele uitbuiting;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. wijst erop dat de vraag bij 
mensenhandel bepalend is, en dat de 
maatregelen voor de preventie en 
vervolging ervan derhalve in belangrijke 
mate gericht moeten zijn op het 
aanpakken van de vraag;

Or. en

Amendement 252
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. beveelt de Commissie en de 
lidstaten aan de 
gendergelijkheidsdimensie bij de 
monitoring van de uitvoering van de EU-
wetgeving tegen mensenhandel te 
versterken en verder uit te werken;

Or. en

Amendement 253
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de lidstaten te 
onderzoeken in hoeverre de mensenhandel 
wordt ingegeven door de vraag naar 
seksuele diensten, aangezien 
mensenhandelaren hun slachtoffers vaak 
onderbrengen in landen waar prostitutie 
gereguleerd is en legaal kan worden 
bedreven, wat het mensenhandelaren 
makkelijker maakt om hun slachtoffers in 
een legale omgeving uit te buiten14; 
herinnert eraan dat in enkele EU-
lidstaten waar prostitutie legaal is, 
verdachten naast volwassen slachtoffers 
ook kinderen konden uitbuiten15;

14. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de lidstaten te 
onderzoeken in hoeverre de mensenhandel 
wordt ingegeven door de vraag naar 
seksuele diensten;

_________________
14 Europol, situatieverslag “Trafficking in 
human beings in the EU”, 18 februari 
2016.
15 Europol, situatieverslag “Criminal 
networks involved in the trafficking and 
exploitation of underage victims in the 
EU”, 18 oktober 2018.

Or. en

Amendement 254
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de lidstaten te 
onderzoeken in hoeverre de mensenhandel 
wordt ingegeven door de vraag naar 
seksuele diensten, aangezien 
mensenhandelaren hun slachtoffers vaak 
onderbrengen in landen waar prostitutie 

14. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de lidstaten te 
onderzoeken in hoeverre de mensenhandel 
wordt ingegeven door de vraag naar 
seksuele diensten, aangezien 
mensenhandelaren hun slachtoffers vaak 
onderbrengen in landen waar prostitutie 



AM\1218038NL.docx 131/169 PE660.289v01-00

NL

gereguleerd is en legaal kan worden 
bedreven, wat het mensenhandelaren 
makkelijker maakt om hun slachtoffers in 
een legale omgeving uit te buiten14; 
herinnert eraan dat in enkele EU-lidstaten 
waar prostitutie legaal is, verdachten naast 
volwassen slachtoffers ook kinderen 
konden uitbuiten15;

gereguleerd is en legaal kan worden 
bedreven, wat het mensenhandelaren 
makkelijker maakt om hun slachtoffers in 
een legale omgeving uit te buiten14; 
benadrukt dat mensenhandelaren 
regelmatig gebruikmaken van legale 
ondernemingen als dekmantel voor hun 
op uitbuiting gerichte activiteiten; 
herinnert eraan dat in enkele EU-lidstaten 
waar prostitutie legaal is, verdachten naast 
volwassen slachtoffers ook kinderen 
konden uitbuiten15;

_________________ _________________
14 Europol, situatieverslag “Trafficking in 
human beings in the EU”, 18 februari 
2016.

14 Europol, situatieverslag “Trafficking in 
human beings in the EU”, 18 februari 
2016.

15 Europol, situatieverslag “Criminal 
networks involved in the trafficking and 
exploitation of underage victims in the 
EU”, 18 oktober 2018.

15 Europol, situatieverslag “Criminal 
networks involved in the trafficking and 
exploitation of underage victims in the 
EU”, 18 oktober 2018.

Or. en

Amendement 255
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de lidstaten te 
onderzoeken in hoeverre de mensenhandel 
wordt ingegeven door de vraag naar 
seksuele diensten, aangezien 
mensenhandelaren hun slachtoffers vaak 
onderbrengen in landen waar prostitutie 
gereguleerd is en legaal kan worden 
bedreven, wat het mensenhandelaren 
makkelijker maakt om hun slachtoffers in 
een legale omgeving uit te buiten14; 
herinnert eraan dat in enkele EU-lidstaten 
waar prostitutie legaal is, verdachten naast 
volwassen slachtoffers ook kinderen 

14. wijst erop dat mensenhandel wordt 
ingegeven door de vraag naar seksuele 
diensten, aangezien mensenhandelaren hun 
slachtoffers vaak onderbrengen in landen 
waar prostitutie gereguleerd is en legaal 
kan worden bedreven, wat het 
mensenhandelaren makkelijker maakt om 
hun slachtoffers in een legale omgeving uit 
te buiten14; herinnert eraan dat in enkele 
EU-lidstaten waar prostitutie legaal is, 
verdachten naast volwassen slachtoffers 
ook kinderen konden uitbuiten15;
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konden uitbuiten15;

_________________ _________________
14 Europol, situatieverslag “Trafficking in 
human beings in the EU”, 18 februari 
2016.

14 Europol, situatieverslag “Trafficking in 
human beings in the EU”, 18 februari 
2016.

15 Europol, situatieverslag “Criminal 
networks involved in the trafficking and 
exploitation of underage victims in the 
EU”, 18 oktober 2018.

15 Europol, situatieverslag “Criminal 
networks involved in the trafficking and 
exploitation of underage victims in the 
EU”, 18 oktober 2018.

Or. en

Amendement 256
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de lidstaten te 
onderzoeken in hoeverre de mensenhandel 
wordt ingegeven door de vraag naar 
seksuele diensten, aangezien 
mensenhandelaren hun slachtoffers vaak 
onderbrengen in landen waar prostitutie 
gereguleerd is en legaal kan worden 
bedreven, wat het mensenhandelaren 
makkelijker maakt om hun slachtoffers in 
een legale omgeving uit te buiten14; 
herinnert eraan dat in enkele EU-lidstaten 
waar prostitutie legaal is, verdachten naast 
volwassen slachtoffers ook kinderen 
konden uitbuiten15;

14. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de lidstaten te 
onderzoeken in hoeverre de mensenhandel 
wordt ingegeven door de vraag naar 
seksuele diensten en goedkope arbeid, 
aangezien mensenhandelaren hun 
slachtoffers vaak onderbrengen in landen 
waar prostitutie gereguleerd is en legaal 
kan worden bedreven, wat het 
mensenhandelaren makkelijker maakt om 
hun slachtoffers in een legale omgeving uit 
te buiten14; herinnert eraan dat in enkele 
EU-lidstaten waar prostitutie legaal is, 
verdachten naast volwassen slachtoffers 
ook kinderen konden uitbuiten15;

_________________ _________________
14 Europol, situatieverslag “Trafficking in 
human beings in the EU”, 18 februari 
2016.

14 Europol, situatieverslag “Trafficking in 
human beings in the EU”, 18 februari 
2016.

15 Europol, situatieverslag “Criminal 
networks involved in the trafficking and 
exploitation of underage victims in the 
EU”, 18 oktober 2018.

15 Europol, situatieverslag “Criminal 
networks involved in the trafficking and 
exploitation of underage victims in the 
EU”, 18 oktober 2018.
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Or. en

Amendement 257
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. onderstreept dat mensenhandel 
gestimuleerd wordt door hoge winsten en 
een vraag die de voedingsbodem vormt 
voor alle vormen van uitbuiting; herinnert 
eraan dat de lidstaten wettelijk verplicht 
zijn de vraag die de voedingsbodem vormt 
voor alle vormen van uitbuiting te 
ontmoedigen en te doen afnemen;

Or. en

Amendement 258
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. onderstreept dat mensenhandel 
gestimuleerd wordt door hoge winsten en 
een vraag die de voedingsbodem vormt 
voor alle vormen van uitbuiting; herinnert 
eraan dat de lidstaten wettelijk verplicht 
zijn de vraag die de voedingsbodem vormt 
voor alle vormen van uitbuiting te 
ontmoedigen en te doen afnemen;

Or. en

Amendement 259
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie prioriteit te 
geven aan de preventie van mensenhandel 
met het oog op seksuele uitbuiting, onder 
meer door maatregelen en programma’s 
in te stellen om de vraag te ontmoedigen 
en terug te dringen; verzoekt de lidstaten 
om de gebruikmaking van de diensten van 
slachtoffers van mensenhandel 
overeenkomstig de aanbeveling in artikel 8 
van de richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel en zoals in 2018 door de 
Commissie herhaald16 als misdrijf in hun 
nationale wetgeving op te nemen;

15. verzoekt de Commissie prioriteit te 
geven aan de preventie van mensenhandel 
met het oog op seksuele uitbuiting, onder 
meer door middel van voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes; verzoekt de 
lidstaten de gebruikmaking van de diensten 
van slachtoffers van mensenhandel 
overeenkomstig de aanbeveling in artikel 8 
van de richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel en zoals in 2018 door de 
Commissie herhaald16 als misdrijf in hun 
nationale wetgeving op te nemen; verzoekt 
de lidstaten met klem nauw samen te 
werken met maatschappelijke organisaties 
die in de praktijk werken met slachtoffers 
van mensenhandel;

_________________ _________________
16 Tweede verslag over de vorderingen bij 
de uitvoering van de richtlijn, 
COM(2018)0777, blz. 6.

16 Tweede verslag over de vorderingen bij 
de uitvoering van de richtlijn, 
COM(2018)0777, blz. 6.

Or. en

Amendement 260
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie prioriteit te 
geven aan de preventie van mensenhandel 
met het oog op seksuele uitbuiting, onder 
meer door maatregelen en programma’s in 
te stellen om de vraag te ontmoedigen en 
terug te dringen; verzoekt de lidstaten om 
de gebruikmaking van de diensten van 
slachtoffers van mensenhandel 
overeenkomstig de aanbeveling in 
artikel 8 van de richtlijn ter bestrijding 

15. verzoekt de Commissie prioriteit te 
geven aan de preventie van mensenhandel 
met het oog op seksuele uitbuiting, onder 
meer door maatregelen en programma’s in 
te stellen om de vraag te ontmoedigen en 
terug te dringen; verzoekt de lidstaten om 
de gebruikmaking van de diensten van 
slachtoffers van mensenhandel als misdrijf 
in hun nationale wetgeving op te nemen;
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van mensenhandel en zoals in 2018 door 
de Commissie herhaald als misdrijf in hun 
nationale wetgeving op te nemen16;

_________________
16 Tweede verslag over de vorderingen bij 
de uitvoering van de richtlijn, 
COM(2018)0777, blz. 7.

Or. es

Amendement 261
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie prioriteit te 
geven aan de preventie van mensenhandel 
met het oog op seksuele uitbuiting, onder 
meer door maatregelen en programma’s in 
te stellen om de vraag te ontmoedigen en 
terug te dringen; verzoekt de lidstaten om 
de gebruikmaking van de diensten van 
slachtoffers van mensenhandel 
overeenkomstig de aanbeveling in artikel 8 
van de richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel en zoals in 2018 door de 
Commissie herhaald16 als misdrijf in hun 
nationale wetgeving op te nemen;

15. verzoekt de Commissie prioriteit te 
geven aan de preventie van mensenhandel 
met het oog op seksuele uitbuiting, onder 
meer door maatregelen en programma’s in 
te stellen om de vraag te ontmoedigen en 
terug te dringen; verzoekt de lidstaten om 
de gebruikmaking van de diensten van 
slachtoffers van mensenhandel 
overeenkomstig de aanbeveling in artikel 8 
van de richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel en zoals in 2018 door de 
Commissie herhaald16 als misdrijf in hun 
nationale wetgeving op te nemen, met 
inbegrip van evenredige sancties;

_________________ _________________
16 Tweede verslag over de vorderingen bij 
de uitvoering van de richtlijn, 
COM(2018)0777, blz. 6.

16 Tweede verslag over de vorderingen bij 
de uitvoering van de richtlijn, 
COM(2018)0777, blz. 6.

Or. en

Amendement 262
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie prioriteit te 
geven aan de preventie van mensenhandel 
met het oog op seksuele uitbuiting, onder 
meer door maatregelen en programma’s in 
te stellen om de vraag te ontmoedigen en 
terug te dringen; verzoekt de lidstaten om 
de gebruikmaking van de diensten van 
slachtoffers van mensenhandel 
overeenkomstig de aanbeveling in artikel 8 
van de richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel en zoals in 2018 door de 
Commissie herhaald16 als misdrijf in hun 
nationale wetgeving op te nemen;

15. verzoekt de Commissie prioriteit te 
geven aan de preventie van mensenhandel 
met het oog op seksuele uitbuiting, onder 
meer door maatregelen en programma’s in 
te stellen om de vraag te ontmoedigen en 
terug te dringen; verzoekt de lidstaten om 
de vraag naar en de gebruikmaking van de 
diensten van slachtoffers van 
mensenhandel overeenkomstig de 
aanbeveling in artikel 8 van de richtlijn ter 
bestrijding van mensenhandel en zoals in 
2018 door de Commissie herhaald16 als 
misdrijf in hun nationale wetgeving op te 
nemen;

_________________ _________________
16 Tweede verslag over de vorderingen bij 
de uitvoering van de richtlijn, 
COM(2018)0777, blz. 6.

16 Tweede verslag over de vorderingen bij 
de uitvoering van de richtlijn, 
COM(2018)0777, blz. 6.

Or. en

Amendement 263
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie prioriteit te 
geven aan de preventie van mensenhandel 
met het oog op seksuele uitbuiting, onder 
meer door maatregelen en programma’s in 
te stellen om de vraag te ontmoedigen en 
terug te dringen; verzoekt de lidstaten om 
de gebruikmaking van de diensten van 
slachtoffers van mensenhandel 
overeenkomstig de aanbeveling in artikel 8 
van de richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel en zoals in 2018 door de 
Commissie herhaald16 als misdrijf in hun 
nationale wetgeving op te nemen;

15. verzoekt de Commissie prioriteit te 
geven aan de preventie van mensenhandel 
met het oog op seksuele uitbuiting, onder 
meer door maatregelen en programma’s in 
te stellen om het souteneurschap te 
ontmoedigen en terug te dringen; verzoekt 
de lidstaten om de gebruikmaking van de 
diensten van slachtoffers van 
mensenhandel overeenkomstig de 
aanbeveling in artikel 8 van de richtlijn ter 
bestrijding van mensenhandel en zoals in 
2018 door de Commissie herhaald16 als 
misdrijf in hun nationale wetgeving op te 
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nemen;

_________________ _________________
16 Tweede verslag over de vorderingen bij 
de uitvoering van de richtlijn, 
COM(2018)0777, blz. 6.

16 Tweede verslag over de vorderingen bij 
de uitvoering van de richtlijn, 
COM(2018) 777, blz. 6.

Or. fr

Amendement 264
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie prioriteit te 
geven aan de preventie van mensenhandel 
met het oog op seksuele uitbuiting, onder 
meer door maatregelen en programma’s in 
te stellen om de vraag te ontmoedigen en 
terug te dringen; verzoekt de lidstaten om 
de gebruikmaking van de diensten van 
slachtoffers van mensenhandel 
overeenkomstig de aanbeveling in artikel 8 
van de richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel en zoals in 2018 door de 
Commissie herhaald16 als misdrijf in hun 
nationale wetgeving op te nemen;

15. verzoekt de Commissie prioriteit te 
geven aan de preventie van mensenhandel 
met het oog op seksuele uitbuiting, onder 
meer door maatregelen en programma’s in 
te stellen om de vraag te ontmoedigen en 
terug te dringen; verzoekt de lidstaten om 
de gebruikmaking van de diensten van 
slachtoffers van mensenhandel 
overeenkomstig de aanbeveling in 
artikel 18 van de richtlijn ter bestrijding 
van mensenhandel en zoals in 2018 door de 
Commissie herhaald16 als misdrijf in hun 
nationale wetgeving op te nemen;

_________________ _________________
16 Tweede verslag over de vorderingen bij 
de uitvoering van de richtlijn, 
COM(2018)0777, blz. 6.

16 Tweede verslag over de vorderingen bij 
de uitvoering van de richtlijn, 
COM(2018)0777, blz. 6.

Or. en

Amendement 265
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie prioriteit te 
geven aan de preventie van mensenhandel 
met het oog op seksuele uitbuiting, onder 
meer door maatregelen en programma’s in 
te stellen om de vraag te ontmoedigen en 
terug te dringen; verzoekt de lidstaten om 
de gebruikmaking van de diensten van 
slachtoffers van mensenhandel 
overeenkomstig de aanbeveling in artikel 8 
van de richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel en zoals in 2018 door de 
Commissie herhaald16 als misdrijf in hun 
nationale wetgeving op te nemen;

15. verzoekt de Commissie prioriteit te 
geven aan de preventie van mensenhandel 
met het oog op seksuele uitbuiting, onder 
meer door maatregelen en programma’s in 
te stellen om de vraag te ontmoedigen en 
terug te dringen; verzoekt de lidstaten om 
de gebruikmaking van de diensten van 
slachtoffers van mensenhandel 
overeenkomstig de aanbeveling in 
artikel 18 van de richtlijn ter bestrijding 
van mensenhandel en zoals in 2018 door de 
Commissie herhaald16als misdrijf in hun 
nationale wetgeving op te nemen;

_________________ _________________
16 Tweede verslag over de vorderingen bij 
de uitvoering van de richtlijn, 
COM(2018)0777, blz. 6.

16 Tweede verslag over de vorderingen bij 
de uitvoering van de richtlijn, 
COM(2018)0777, blz. 6.

Or. en

Amendement 266
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie een op 
mensenrechten gebaseerde aanpak voor 
de preventie van mensenhandel toe te 
passen, waarbij de rechten van het 
slachtoffer centraal staan; beveelt de 
Commissie en de lidstaten aan samen te 
werken met het maatschappelijk 
middenveld om slachtoffers van 
mensenhandel de noodzakelijke 
voorzieningen en bijstand te bieden, 
zonder oordeel of stigmatisering;

Or. en
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Amendement 267
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie een nieuw 
wetgevingsvoorstel betreffende de 
preventie en vervolging van seksuele 
uitbuiting in te dienen om te voldoen aan 
de verplichtingen voorzien in artikel 83, 
lid 1, VWEU;

Or. en

Amendement 268
Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de lidstaten met klem zich 
te richten op terugkerende en opkomende 
patronen in de mensenhandel met het oog 
op seksuele uitbuiting, zoals de 
toegenomen uitbuiting van kinderen en de 
inzet van loverboys als frequentste 
ronseltechniek van slachtoffers door online 
technologieën te gebruiken;

16. verzoekt de lidstaten met klem zich 
te richten op terugkerende en opkomende 
patronen in de mensenhandel met het oog 
op seksuele uitbuiting, zoals de 
toegenomen uitbuiting van kinderen en de 
inzet van loverboys als frequentste 
ronseltechniek van slachtoffers door 
onlinetechnologieën te gebruiken; merkt 
op dat het toegenomen gebruik van 
technologie door criminele netwerken die 
zich bezighouden met mensenhandel hun 
traditionele werkwijze aanzienlijk heeft 
veranderd, met name in bepaalde fasen 
van het handelsproces;

Or. en

Amendement 269
Caterina Chinnici
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de lidstaten met klem zich 
te richten op terugkerende en opkomende 
patronen in de mensenhandel met het oog 
op seksuele uitbuiting, zoals de 
toegenomen uitbuiting van kinderen en de 
inzet van loverboys als frequentste 
ronseltechniek van slachtoffers door online 
technologieën te gebruiken;

16. verzoekt de lidstaten met klem zich 
te richten op terugkerende en opkomende 
patronen in de mensenhandel met het oog 
op seksuele uitbuiting, zoals de 
toegenomen uitbuiting van kinderen en de 
inzet van loverboys als frequentste 
ronseltechniek van slachtoffers door 
onlinetechnologieën te gebruiken; merkt 
op dat het toenemend gebruik van 
technologie door criminele groeperingen 
die verantwoordelijk zijn voor 
mensenhandel hun klassieke werkwijze 
aanzienlijk heeft veranderd;

Or. it

Amendement 270
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de lidstaten met klem zich 
te richten op terugkerende en opkomende 
patronen in de mensenhandel met het oog 
op seksuele uitbuiting, zoals de 
toegenomen uitbuiting van kinderen en de 
inzet van loverboys als frequentste 
ronseltechniek van slachtoffers door online 
technologieën te gebruiken;

16. verzoekt de lidstaten met klem zich 
te richten op terugkerende en opkomende 
patronen in de mensenhandel met het oog 
op seksuele uitbuiting, zoals de 
toegenomen uitbuiting van kinderen en de 
inzet van bijvoorbeeld loverboys als 
frequentste ronseltechniek van slachtoffers 
door onlinetechnologieën te gebruiken en 
onlineveiligheidsmaatregelen en 
cybergeletterdheid te ontwikkelen, en deze 
uitdaging aan te pakken in samenwerking 
met de relevante actoren en de 
particuliere sector;

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de lidstaten met klem zich 
te richten op terugkerende en opkomende 
patronen in de mensenhandel met het oog 
op seksuele uitbuiting, zoals de 
toegenomen uitbuiting van kinderen en de 
inzet van loverboys als frequentste 
ronseltechniek van slachtoffers door online 
technologieën te gebruiken;

16. verzoekt de lidstaten met klem zich 
te richten op terugkerende en opkomende 
patronen in de mensenhandel met het oog 
op seksuele uitbuiting, zoals de 
toegenomen uitbuiting van kinderen en de 
inzet van loverboys als frequentste 
ronseltechniek van slachtoffers door 
onlinetechnologieën te gebruiken; merkt 
op dat het toegenomen gebruik van 
onlinetechnologieën door criminele 
netwerken die zich bezighouden met 
mensenhandel hun traditionele werkwijze 
aanzienlijk heeft veranderd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de lidstaten met klem zich 
te richten op terugkerende en opkomende 
patronen in de mensenhandel met het oog 
op seksuele uitbuiting, zoals de 
toegenomen uitbuiting van kinderen en de 
inzet van loverboys als frequentste 
ronseltechniek van slachtoffers door 
online technologieën te gebruiken;

16. verzoekt de lidstaten met klem zich 
te richten op terugkerende en opkomende 
patronen in de mensenhandel met het oog 
op seksuele uitbuiting, zoals de 
toegenomen uitbuiting van kinderen en 
vrouwen en de inzet van loverboys als 
frequentste techniek om slachtoffers aan te 
trekken en volgzaam te maken door 
onlinetechnologieën te gebruiken;

Or. en
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Amendement 273
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de lidstaten met klem zich 
te richten op terugkerende en opkomende 
patronen in de mensenhandel met het oog 
op seksuele uitbuiting, zoals de 
toegenomen uitbuiting van kinderen en de 
inzet van loverboys als frequentste 
ronseltechniek van slachtoffers door 
online technologieën te gebruiken;

16. verzoekt de lidstaten met klem zich 
te richten op terugkerende en opkomende 
patronen bij alle vormen van 
mensenhandel, waaronder mensenhandel 
met het oog op seksuele uitbuiting, zoals 
de toegenomen uitbuiting van kinderen en 
de inzet van loverboys en andere 
frequente ronseltechnieken van 
slachtoffers door onlinetechnologieën te 
gebruiken;

Or. en

Amendement 274
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de lidstaten met klem zich 
te richten op terugkerende en opkomende 
patronen in de mensenhandel met het oog 
op seksuele uitbuiting, zoals de 
toegenomen uitbuiting van kinderen en de 
inzet van loverboys als frequentste 
ronseltechniek van slachtoffers door 
online technologieën te gebruiken;

16. verzoekt de lidstaten met klem zich 
te richten op terugkerende en opkomende 
patronen bij alle vormen van 
mensenhandel, waaronder mensenhandel 
met het oog op seksuele uitbuiting, zoals 
de toegenomen uitbuiting van kinderen en 
de inzet van loverboys en andere 
ronseltechnieken van slachtoffers door 
onlinetechnologieën te gebruiken;

Or. en

Amendement 275
Malin Björk
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de lidstaten met klem zich 
te richten op terugkerende en opkomende 
patronen in de mensenhandel met het oog 
op seksuele uitbuiting, zoals de 
toegenomen uitbuiting van kinderen en de 
inzet van loverboys als frequentste 
ronseltechniek van slachtoffers door 
online technologieën te gebruiken;

16. verzoekt de lidstaten met klem zich 
te richten op terugkerende en opkomende 
patronen in de mensenhandel met het oog 
op seksuele uitbuiting, zoals de 
toegenomen uitbuiting van kinderen en de 
frequentste ronseltechnieken van 
slachtoffers door onlinetechnologieën te 
gebruiken;

Or. en

Amendement 276
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. uit zijn bezorgdheid over de 
ontwikkeling van pedofielennetwerken of 
vrouwenhandel in de vorm van bendes, 
zoals in het geval van de 
groepsverkrachtingen in Telford, 
Rotherham en Oulu; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten deze netwerken 
te ontmantelen en buitenlandse daders 
van hun grondgebied te verwijderen nadat 
zij hun straf hebben uitgezeten;

Or. fr

Amendement 277
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten samen te werken met eigenaren 
van websites en IT-bedrijven teneinde 
mechanismen te ontwikkelen om 
pornosites of sites met pornografische 
inhoud en de eigenaren ervan, alsook 
gebruikers die zich op minderjarigen 
richten, te monitoren en te blokkeren;

Or. ro

Amendement 278
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om steun te verlenen aan de 
gespecialiseerde diensten die worden 
geboden door opvangcentra voor vrouwen 
en andere organisaties die specifieke 
ervaring hebben met het werken met 
prostituees en slachtoffers van 
mensenhandel;

Or. en

Amendement 279
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om regelmatig bewustmakings- 
en voorlichtingscampagnes voor jongeren 
te voeren over het veilig gebruik van 
onlinetechnologieën en over de manier 
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waarop methoden voor het online 
ronselen van slachtoffers van seksuele 
uitbuiting kunnen worden herkend;

Or. ro

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst op het belang van 
gendersensitieve trainingsprogramma’s 
voor ambtenaren die slachtoffers helpen, 
zodat zij beter in staat zijn slachtoffers van 
mensenhandel met het oog op seksuele 
uitbuiting vroegtijdig te identificeren; 
moedigt de lidstaten aan steunmaatregelen 
voor slachtoffers te treffen, zoals 
exitprogramma’s, maatschappelijke en 
beroepsmatige herintegratie of diensten op 
het gebied van de seksuele gezondheid;

17. wijst op het belang van 
gendersensitieve trainingsprogramma’s 
voor alle ambtenaren die zich bezighouden 
met gevallen van mensenhandel, 
onderzoeken en potentiële slachtoffers, 
zodat zij beter in staat zijn slachtoffers van 
mensenhandel met het oog op seksuele 
uitbuiting vroegtijdig te identificeren; 
moedigt de lidstaten aan steunmaatregelen 
voor slachtoffers te treffen, zoals 
exitprogramma’s, psychologische bijstand, 
kansen op fatsoenlijke maatschappelijke 
en beroepsmatige herintegratie of toegang 
tot diensten op het gebied van de seksuele 
en reproductieve gezondheid en 
aanverwante rechten; onderstreept in dit 
verband tevens het belang van 
bewustmakingsprogramma’s voor het 
brede publiek voor de identificatie en 
bescherming van potentiële slachtoffers;

Or. en

Amendement 281
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst op het belang van 
gendersensitieve trainingsprogramma’s 
voor ambtenaren die slachtoffers helpen, 
zodat zij beter in staat zijn slachtoffers van 
mensenhandel met het oog op seksuele 
uitbuiting vroegtijdig te identificeren; 
moedigt de lidstaten aan steunmaatregelen 
voor slachtoffers te treffen, zoals 
exitprogramma’s, maatschappelijke en 
beroepsmatige herintegratie of diensten op 
het gebied van de seksuele gezondheid;

17. wijst op het belang van 
gendersensitieve trainingsprogramma’s 
voor alle ambtenaren die zich bezighouden 
met gevallen van mensenhandel, 
onderzoeken en potentiële slachtoffers, 
zodat zij beter in staat zijn mogelijke 
slachtoffers van mensenhandel met het oog 
op seksuele uitbuiting vroegtijdig te 
identificeren; moedigt de lidstaten aan 
steunmaatregelen voor slachtoffers te 
treffen, zoals exitprogramma’s, 
fatsoenlijke kansen op maatschappelijke 
en beroepsmatige herintegratie of een ruim 
aanbod van diensten op het gebied van de 
seksuele gezondheid;

Or. en

Amendement 282
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst op het belang van 
gendersensitieve trainingsprogramma’s 
voor ambtenaren die slachtoffers helpen, 
zodat zij beter in staat zijn slachtoffers van 
mensenhandel met het oog op seksuele 
uitbuiting vroegtijdig te identificeren; 
moedigt de lidstaten aan steunmaatregelen 
voor slachtoffers te treffen, zoals 
exitprogramma’s, maatschappelijke en 
beroepsmatige herintegratie of diensten op 
het gebied van de seksuele gezondheid;

17. wijst op het belang van 
gendersensitieve trainingsprogramma’s 
voor ambtenaren die slachtoffers helpen, 
zodat zij beter in staat zijn slachtoffers van 
mensenhandel met het oog op seksuele 
uitbuiting vroegtijdig te identificeren; 
moedigt de lidstaten aan steunmaatregelen 
voor slachtoffers te treffen, zoals 
exitprogramma’s, maatschappelijke en 
beroepsmatige herintegratie of diensten op 
het gebied van de seksuele gezondheid, en 
daarbij het maatschappelijk middenveld, 
de sociale partners en de particuliere 
sector te betrekken met het oog op het 
aanpakken van genderspecifieke schade;

Or. en
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Amendement 283
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst op het belang van 
gendersensitieve trainingsprogramma’s 
voor ambtenaren die slachtoffers helpen, 
zodat zij beter in staat zijn slachtoffers van 
mensenhandel met het oog op seksuele 
uitbuiting vroegtijdig te identificeren; 
moedigt de lidstaten aan steunmaatregelen 
voor slachtoffers te treffen, zoals 
exitprogramma’s, maatschappelijke en 
beroepsmatige herintegratie of diensten op 
het gebied van de seksuele gezondheid;

17. wijst op het belang om slachtoffers 
van mensenhandel met het oog op seksuele 
uitbuiting vroegtijdig te identificeren; 
moedigt de lidstaten aan steunmaatregelen 
voor slachtoffers te treffen, zoals 
exitprogramma’s en maatschappelijke en 
beroepsmatige herintegratie;

Or. en

Amendement 284
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst op het belang van 
gendersensitieve trainingsprogramma’s 
voor ambtenaren die slachtoffers helpen, 
zodat zij beter in staat zijn slachtoffers van 
mensenhandel met het oog op seksuele 
uitbuiting vroegtijdig te identificeren; 
moedigt de lidstaten aan steunmaatregelen 
voor slachtoffers te treffen, zoals 
exitprogramma’s, maatschappelijke en 
beroepsmatige herintegratie of diensten op 
het gebied van de seksuele gezondheid;

17. wijst op het belang van 
gendersensitieve trainingsprogramma’s 
voor ambtenaren die slachtoffers helpen, 
zodat zij beter in staat zijn slachtoffers van 
mensenhandel met het oog op 
dwangarbeid of gedwongen diensten, 
waaronder seksuele uitbuiting, vroegtijdig 
te identificeren; moedigt de lidstaten aan 
steunmaatregelen voor slachtoffers te 
treffen, zoals exitprogramma’s, 
maatschappelijke en beroepsmatige 
herintegratie of toegang tot diensten op het 
gebied van de seksuele gezondheid, 
onderwijs en rechtspraak;

Or. en
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Amendement 285
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst op het belang van 
gendersensitieve trainingsprogramma’s 
voor ambtenaren die slachtoffers helpen, 
zodat zij beter in staat zijn slachtoffers van 
mensenhandel met het oog op seksuele 
uitbuiting vroegtijdig te identificeren; 
moedigt de lidstaten aan steunmaatregelen 
voor slachtoffers te treffen, zoals 
exitprogramma’s, maatschappelijke en 
beroepsmatige herintegratie of diensten op 
het gebied van de seksuele gezondheid;

17. wijst op het belang van 
gendersensitieve trainingsprogramma’s 
voor ambtenaren die slachtoffers helpen, 
zodat zij beter in staat zijn slachtoffers van 
mensenhandel met het oog op 
dwangarbeid en seksuele uitbuiting 
vroegtijdig te identificeren; moedigt de 
lidstaten aan steunmaatregelen voor 
slachtoffers te treffen, zoals 
exitprogramma’s, maatschappelijke en 
beroepsmatige herintegratie, scholing of 
diensten op het gebied van de seksuele 
gezondheid;

Or. en

Amendement 286
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst op het belang van 
gendersensitieve trainingsprogramma’s 
voor ambtenaren die slachtoffers helpen, 
zodat zij beter in staat zijn slachtoffers van 
mensenhandel met het oog op seksuele 
uitbuiting vroegtijdig te identificeren; 
moedigt de lidstaten aan steunmaatregelen 
voor slachtoffers te treffen, zoals 
exitprogramma’s, maatschappelijke en 
beroepsmatige herintegratie of diensten op 
het gebied van de seksuele gezondheid;

17. wijst op het belang van 
gendersensitieve trainingsprogramma’s 
voor ambtenaren die slachtoffers helpen, 
zodat zij beter in staat zijn slachtoffers van 
mensenhandel met het oog op seksuele 
uitbuiting vroegtijdig te identificeren; 
moedigt de lidstaten aan steunmaatregelen 
voor slachtoffers te treffen, zoals 
exitprogramma’s, maatschappelijke en 
beroepsmatige herintegratie en een breed 
aanbod aan diensten op het gebied van de 
seksuele gezondheid;
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Or. en

Amendement 287
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst op het belang van 
gendersensitieve trainingsprogramma’s 
voor ambtenaren die slachtoffers helpen, 
zodat zij beter in staat zijn slachtoffers van 
mensenhandel met het oog op seksuele 
uitbuiting vroegtijdig te identificeren; 
moedigt de lidstaten aan steunmaatregelen 
voor slachtoffers te treffen, zoals 
exitprogramma’s, maatschappelijke en 
beroepsmatige herintegratie of diensten op 
het gebied van de seksuele gezondheid;

17. wijst op het belang van 
gendersensitieve en kindbewuste 
trainingsprogramma’s voor ambtenaren die 
slachtoffers helpen, zodat zij beter in staat 
zijn slachtoffers van mensenhandel met het 
oog op seksuele uitbuiting vroegtijdig te 
identificeren; moedigt de lidstaten aan 
steunmaatregelen voor slachtoffers te 
treffen, zoals exitprogramma’s, 
maatschappelijke en beroepsmatige 
herintegratie of diensten op het gebied van 
de seksuele gezondheid;

Or. en

Amendement 288
Milan Uhrík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst op het belang van 
gendersensitieve trainingsprogramma’s 
voor ambtenaren die slachtoffers helpen, 
zodat zij beter in staat zijn slachtoffers van 
mensenhandel met het oog op seksuele 
uitbuiting vroegtijdig te identificeren; 
moedigt de lidstaten aan steunmaatregelen 
voor slachtoffers te treffen, zoals 
exitprogramma’s, maatschappelijke en 
beroepsmatige herintegratie of diensten op 
het gebied van de seksuele gezondheid;

17. wijst op het belang van 
trainingsprogramma’s voor ambtenaren die 
slachtoffers helpen, zodat zij beter in staat 
zijn slachtoffers van mensenhandel met het 
oog op seksuele uitbuiting vroegtijdig te 
identificeren; moedigt de lidstaten aan 
steunmaatregelen voor slachtoffers te 
treffen, zoals exitprogramma’s, 
maatschappelijke en beroepsmatige 
herintegratie of diensten op het gebied van 
de seksuele gezondheid;
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Or. sk

Amendement 289
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst op het belang van 
gendersensitieve trainingsprogramma’s 
voor ambtenaren die slachtoffers helpen, 
zodat zij beter in staat zijn slachtoffers van 
mensenhandel met het oog op seksuele 
uitbuiting vroegtijdig te identificeren; 
moedigt de lidstaten aan steunmaatregelen 
voor slachtoffers te treffen, zoals 
exitprogramma’s, maatschappelijke en 
beroepsmatige herintegratie of diensten op 
het gebied van de seksuele gezondheid;

17. wijst op het belang van 
trainingsprogramma’s voor ambtenaren die 
slachtoffers helpen, zodat zij beter in staat 
zijn slachtoffers van mensenhandel met het 
oog op seksuele uitbuiting vroegtijdig te 
identificeren; moedigt de lidstaten aan 
steunmaatregelen voor slachtoffers te 
treffen, zoals exitprogramma’s, 
maatschappelijke en beroepsmatige 
herintegratie of diensten op het gebied van 
de seksuele gezondheid;

Or. es

Amendement 290
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de lidstaten met klem 
uitgebreide seksuele voorlichting in te 
voeren als een essentiële vorm van 
preventie van alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes, waaronder 
mensenhandel en seksuele uitbuiting, en 
daarbij tevens aandacht te besteden aan 
vrijwillige seksuele betrekkingen om 
gezonde attitudes te bevorderen, zoals 
respect en gelijkheid bij alle vormen van 
interactie, alsook aan reële situaties, zoals 
prostitutie en mensenhandel met het oog 
op seksuele uitbuiting;
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Or. en

Amendement 291
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. wijst opnieuw op de noodzaak om 
ervoor te zorgen dat slachtoffers en hun 
familieleden toegang hebben tot de 
rechter en veilige mogelijkheden om 
aangifte te doen, alsook om slachtoffers 
gepaste, relevante en begrijpelijke 
informatie over hun rechten te 
verstrekken, waaronder het recht op 
verhaal, de beschikbare mechanismen en 
procedures om deze rechten uit te oefenen 
en informatie over hoe en waar zij 
juridische en andere noodzakelijke 
bijstand kunnen krijgen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de lidstaten met klem 
uitgebreide seksuele voorlichting in te 
voeren als een essentiële vorm van 
preventie van alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes, waaronder 
mensenhandel en seksuele uitbuiting; 
vraagt hun om daarbij tevens aandacht te 
besteden aan vrijwillige seksuele 
betrekkingen om gezonde attitudes te 
bevorderen, zoals respect en gelijkheid bij 
alle vormen van interactie, alsook aan 
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reële situaties, zoals vraaggedreven 
mensenhandel met het oog op seksuele 
uitbuiting;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de lidstaten met klem 
uitgebreide seksuele voorlichting in te 
voeren als een essentiële vorm van 
preventie van alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes, waaronder 
mensenhandel en seksuele uitbuiting, en 
daarbij tevens aandacht te besteden aan 
vrijwillige seksuele betrekkingen om 
gezonde attitudes te bevorderen, zoals 
respect en gelijkheid bij alle vormen van 
interactie, alsook aan reële situaties, zoals 
prostitutie en mensenhandel met het oog 
op seksuele uitbuiting;

Or. en

Amendement 294
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de lidstaten met klem 
uitgebreide seksuele voorlichting in te 
voeren als een essentiële vorm van 
preventie van alle vormen van geweld 
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tegen vrouwen en meisjes, waaronder 
mensenhandel en seksuele uitbuiting, en 
daarbij tevens aandacht te besteden aan 
vrijwillige seksuele betrekkingen om 
gezonde attitudes te bevorderen, zoals 
respect en gelijkheid bij alle vormen van 
interactie, alsook aan reële situaties, zoals 
prostitutie en mensenhandel met het oog 
op seksuele uitbuiting;

Or. en

Amendement 295
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. spoort de lidstaten aan om in hun 
seksuelevoorlichtingsprogramma’s 
leeftijdsgebonden materiaal op te nemen 
gericht op de preventie van alle vormen 
van geweld tegen vrouwen en meisjes, 
waaronder mensenhandel en seksuele 
uitbuiting, en om gezonde attitudes te 
bevorderen, zoals respect en gelijkheid bij 
alle vormen van interactie;

Or. en

Amendement 296
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. wijst op de noodzaak om 
toereikende middelen voor 
opleidingsdoeleinden te bestemmen en 
verzoekt de lidstaten daarom toereikende 
middelen ter beschikking te stellen aan de 
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nationale autoriteiten die op dit gebied 
werkzaam zijn, zoals de politie, opdat zij 
naar behoren kunnen worden getraind 
om slachtoffers op te sporen en te 
ondersteunen, alsook om gendersensitieve 
processen te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 297
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de lidstaten met klem, in 
het kader van een integrale aanpak, op de 
vraag gerichte programma’s en 
informatie- en voorlichtingscampagnes op 
te zetten, alsook op herstel gerichte 
programma’s voor en met de persoonlijke 
deelname van voormalige slachtoffers;

Or. en

Amendement 298
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. verzoekt de lidstaten 
straffeloosheid tegen te gaan, 
mensenhandel strafbaar te stellen en te 
waarborgen dat de daders worden 
berecht; verzoekt de lidstaten met klem 
alle relevante internationale 
instrumenten, overeenkomsten en 
juridische verbintenissen inzake de 
bestrijding van mensenhandel te 
ratificeren, waaronder het Verdrag van de 
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Raad van Europa inzake bestrijding van 
mensenhandel;

Or. en

Amendement 299
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Kopje 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Mensenhandel met het oog op 
arbeidsuitbuiting

Or. en

Amendement 300
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. betreurt ten zeerste dat, zoals 
vermeld in het derde verslag van de 
Commissie, diverse lidstaten en 
maatschappelijke organisaties melding 
hebben gemaakt van een toename van de 
mensenhandel met het oog op 
arbeidsuitbuiting;

Or. en

Amendement 301
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 quater. wijst erop dat in sommige 
lidstaten gevallen van mensenhandel 
worden behandeld door speciaal daartoe 
opgeleide rechters; betreurt dat dit geen 
standaardpraktijk is onder lidstaten;

Or. en

Amendement 302
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quater. betreurt dat de lidstaten 
ook hebben gerapporteerd dat kinderen in 
toenemende mate slachtoffer worden van 
mensenhandel met het oog op 
arbeidsuitbuiting, en verzoekt de 
nationale arbeidsinspecties dringend deze 
praktijken op te sporen en daar een einde 
aan te maken;

Or. en

Amendement 303
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quinquies. verzoekt de Europese 
Arbeidsautoriteit prioriteit te geven aan de 
aanpak van ernstige arbeidsuitbuiting en 
de lidstaten te ondersteunen met de 
opbouw van capaciteit om gevallen van 
ernstige arbeidsuitbuiting beter te kunnen 
vaststellen en bestraffen door middel van 
gerichte inspecties;



AM\1218038NL.docx 157/169 PE660.289v01-00

NL

Or. en

Amendement 304
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Subkopje 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Overige vormen van uitbuiting

Or. en

Amendement 305
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 sexies. merkt op dat volgens het 
derde verslag van de Commissie1 bis 
mensenhandel met het oog op andere 
vormen van uitbuiting goed was voor 
18 % van de slachtoffers, bestaande uit 
activiteiten op het gebied van gedwongen 
bedelarij, gedwongen criminaliteit, de 
verkoop van baby’s, financiële uitbuiting 
door middel van fraude en mensenhandel 
door middel van draagmoederschap;
_________________
1 bis Derde verslag van de Commissie over 
de vorderingen die zijn gemaakt op het 
gebied van de bestrijding van 
mensenhandel (2020) als vereist op grond 
van artikel 20 van Richtlijn 2011/36/EU 
inzake de voorkoming en bestrijding van 
mensenhandel en de bescherming van 
slachtoffers daarvan (COM(2020)661).

Or. en
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Amendement 306
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 septies. wijst erop dat veel van de 
slachtoffers van gedwongen bedelarij en 
gedwongen criminaliteit vaak afkomstig 
zijn uit gemarginaliseerde Roma-
gemeenschappen en dikwijls kinderen 
zijn;

Or. en

Amendement 307
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 octies. is van mening dat het 
passief negeren van gedwongen bedelarij 
bijdraagt tot de instandhouding van de 
winststromen voor criminele netwerken, 
alsook tot versterking van een verschijnsel 
waarbij kwetsbare volwassenen en 
kinderen worden uitgebuit;

Or. en

Amendement 308
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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17 nonies. wijst erop dat commercieel 
draagmoederschap ten gevolge van de 
globalisering en de voortschrijdende 
reproductietechnieken steeds 
gebruikelijker is en dat moeders die als 
draagmoeders voor commerciële 
doeleinden kinderen baren vaak uit 
armere landen komen, met name de 
landen uit de directe omgeving van de 
EU, en daardoor kwetsbaarder zijn voor 
mogelijke uitbuiting; acht het 
onontbeerlijk dat de autoriteiten van de 
lidstaten extra aandacht besteden aan de 
praktijken op het gebied van commercieel 
draagmoederschap met het oog op de 
bescherming van de menselijke 
waardigheid en de belangen van 
draagmoeders; wijst op de recente 
geslaagde ontmanteling door 
wetshandhavingsautoriteiten, gesteund 
door Europol, van een Europese 
georganiseerde criminele groep die 
betrokken was bij mensenhandel (verkoop 
van eicellen), illegale adoptie en 
witwassen1 bis; dringt erop aan meer 
aandacht te besteden aan dit aspect van 
mensenhandel;
_________________
1 bis 
https://www.europol.europa.eu/newsroom/
news/66-suspected-of-arranging-illegal-
adoptions-and-surrogacies-and-human-
egg-trafficking-in-Greece

Or. en

Amendement 309
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. benadrukt dat het juridische en 
beleidskader van de EU inzake 
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mensenhandel zowel de interne als de 
externe dimensie combineert door te 
erkennen dat de bestrijding van 
mensenhandel, dat een zwaar misdrijf en 
een ernstige schending van de 
mensenrechten is, een duidelijke 
doelstelling van het externe optreden van 
de EU is; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de samenwerking met derde 
landen te verbeteren met het oog op de 
bestrijding van alle vormen van 
mensenhandel, alsook om de 
mogelijkheden voor gezamenlijk 
onderzoek en gespecialiseerde vervolging 
uit te breiden, mede door steun te 
verlenen aan de oprichting van netwerken 
van gespecialiseerde officieren van justitie 
op regionaal en internationaal niveau, die 
kunnen dienen om kennis en 
deskundigheid te delen, te leren van 
elkaars ervaringen en 
gemeenschappelijke inzichten te 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement 310
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat migratiestromen het 
risico kunnen vergroten dat migranten ten 
prooi vallen aan mensenhandel in de EU17; 
wijst op de sterke toename van het aantal 
vrouwen en meisjes dat via de route door 
het centrale Middellandse Zeegebied wordt 
verhandeld met het oog op seksuele 
uitbuiting in de EU18;

18. benadrukt dat migratiestromen het 
risico kunnen vergroten dat migranten ten 
prooi vallen aan mensenhandel in de EU17; 
wijst op de sterke toename in de afgelopen 
jaren van het aantal vrouwen en meisjes 
dat via de route door het centrale 
Middellandse Zeegebied wordt verhandeld 
met het oog op seksuele uitbuiting in de 
EU18; wijst er opnieuw op dat vrouwen en 
kinderen kunnen worden gedwongen 
seksuele diensten te verlenen in ruil voor 
bescherming, om te kunnen overleven, 
vooruit te komen op hun migratieroute en 
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te voorzien in hun basisbehoeften; 
benadrukt dat vrouwen en kinderen die 
seks gebruiken om te overleven niet 
worden beschouwd als slachtoffers van 
mensenhandel en derhalve niet de vereiste 
ondersteuning kunnen ontvangen;

_________________ _________________
17 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777; Europol, Europees 
Centrum tegen migrantensmokkel 
(EMSC), 4th Annual Report, 2020; 
Europol, situatieverslag “Trafficking in 
Human Beings in the EU”, 18 februari 
2016.

17 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777; Europol, Europees 
Centrum tegen migrantensmokkel 
(EMSC), 4th Annual Report, 2020; 
Europol, situatieverslag “Trafficking in 
Human Beings in the EU”, 18 februari 
2016.

18 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777, blz. 3.

18 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777, blz. 3.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat migratiestromen het 
risico kunnen vergroten dat migranten ten 
prooi vallen aan mensenhandel in de EU17; 
wijst op de sterke toename van het aantal 
vrouwen en meisjes dat via de route door 
het centrale Middellandse Zeegebied wordt 
verhandeld met het oog op seksuele 
uitbuiting in de EU18;

18. benadrukt dat migratiestromen het 
risico kunnen vergroten dat migranten ten 
prooi vallen aan mensenhandel in de EU17; 
wijst op de sterke toename van het aantal 
vrouwen en meisjes dat via de route door 
het centrale Middellandse Zeegebied wordt 
verhandeld met het oog op seksuele 
uitbuiting in de EU18;verzoekt de lidstaten 
en de EU om deze vrouwen en meisjes te 
vinden en vergelijkbare gevallen in de 
toekomst te voorkomen door middel van 
een samenhangende en gecoördineerde, 
op rechten gebaseerde, gendersensitieve 
aanpak van mensenhandel;

_________________ _________________
17 Tweede verslag over de vorderingen, 17 Tweede verslag over de vorderingen, 

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2019
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2019
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
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COM(2018)0777; Europol, Europees 
Centrum tegen migrantensmokkel 
(EMSC), 4th Annual Report, 2020; 
Europol, situatieverslag “Trafficking in 
Human Beings in the EU”, 18 februari 
2016.

COM(2018)0777; Europol, Europees 
Centrum tegen migrantensmokkel 
(EMSC), 4th Annual Report, 2020; 
Europol, situatieverslag “Trafficking in 
Human Beings in the EU”, 18 februari 
2016.

18 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777, blz. 3.

18 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777, blz. 3.

Or. en

Amendement 312
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat migratiestromen het 
risico kunnen vergroten dat migranten ten 
prooi vallen aan mensenhandel in de 
EU17; wijst op de sterke toename van het 
aantal vrouwen en meisjes dat via de route 
door het centrale Middellandse Zeegebied 
wordt verhandeld met het oog op seksuele 
uitbuiting in de EU18;

18. benadrukt dat hoewel de meeste 
slachtoffers EU-burgers zijn, 
mensenhandelaren gebruikmaken van 
bepaalde migratieroutes om slachtoffers 
van mensenhandel de EU binnen te 
smokkelen; wijst in dit verband op de 
sterke toename van het aantal vrouwen en 
meisjes dat via de route door het centrale 
Middellandse Zeegebied wordt verhandeld 
met het oog op seksuele uitbuiting in de 
EU1 bis; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een samenhangende en 
gecoördineerde, op rechten gebaseerde, 
gendersensitieve aanpak van 
mensenhandel toe te passen;

_________________ _________________
1 bis Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777, blz. 3.

17 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777; Europol, Europees 
Centrum tegen migrantensmokkel 
(EMSC), 4th Annual Report, 2020; 
Europol, situatieverslag “Trafficking in 
Human Beings in the EU”, 18 februari 
2016.

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2019
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2019
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2019
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
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18 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777, blz. 3.

Or. en

Amendement 313
Milan Uhrík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat migratiestromen het 
risico kunnen vergroten dat migranten ten 
prooi vallen aan mensenhandel in de EU17; 
wijst op de sterke toename van het aantal 
vrouwen en meisjes dat via de route door 
het centrale Middellandse Zeegebied wordt 
verhandeld met het oog op seksuele 
uitbuiting in de EU18;

18. benadrukt dat migratiestromen het 
risico kunnen vergroten dat migranten ten 
prooi vallen aan mensenhandel in de EU17; 
wijst op de sterke toename van het aantal 
vrouwen en meisjes dat via de route door 
het centrale Middellandse Zeegebied wordt 
verhandeld met het oog op seksuele 
uitbuiting in de EU18; wijst erop dat het 
daarom belangrijk is om bij de 
coördinatie van het beleid met de lidstaten 
er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de 
migratiestromen vanuit het centrale deel 
van de Middellandse Zee en vanuit andere 
routes Europa niet bereiken;

_________________ _________________
17 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777; Europol, Europees 
Centrum tegen migrantensmokkel 
(EMSC), 4th Annual Report, 2020; 
Europol, situatieverslag “Trafficking in 
Human Beings in the EU”, 18 februari 
2016.

17 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777; Europol, Europees 
Centrum tegen migrantensmokkel 
(EMSC), 4th Annual Report, 2020; 
Europol, situatieverslag “Trafficking in 
Human Beings in the EU”, 18 februari 
2016.

18 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777, blz. 3.

18 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777, blz. 3.

Or. sk

Amendement 314
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2019
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2019
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
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Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat migratiestromen het 
risico kunnen vergroten dat migranten ten 
prooi vallen aan mensenhandel in de EU17; 
wijst op de sterke toename van het aantal 
vrouwen en meisjes dat via de route door 
het centrale Middellandse Zeegebied wordt 
verhandeld met het oog op seksuele 
uitbuiting in de EU18;

18. benadrukt dat migratiestromen het 
risico vergroten dat migranten ten prooi 
vallen aan mensenhandel in de EU17; wijst 
op de sterke toename van het aantal 
vrouwen en meisjes dat via de route door 
het centrale Middellandse Zeegebied wordt 
verhandeld met het oog op seksuele 
uitbuiting in de EU18; meent dan ook dat 
grenstoezicht en de handhaving van de 
bestaande wetgeving inzake de bestrijding 
van mensenhandel essentiële maatregelen 
zijn om de mensenhandel terug te 
dringen;

_________________ _________________
17 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777; Europol, Europees 
Centrum tegen migrantensmokkel 
(EMSC), 4th Annual Report, 2020; 
Europol, situatieverslag “Trafficking in 
Human Beings in the EU”, 18 februari 
2016.

17 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777; Europol, Europees 
Centrum tegen migrantensmokkel 
(EMSC), 4th Annual Report, 2020; 
Europol, situatieverslag “Trafficking in 
Human Beings in the EU”, 18 februari 
2016.

18 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777, blz. 3.

18 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777, blz. 3.

Or. en

Amendement 315
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat migratiestromen het 
risico kunnen vergroten dat migranten ten 
prooi vallen aan mensenhandel in de EU17; 
wijst op de sterke toename van het aantal 
vrouwen en meisjes dat via de route door 
het centrale Middellandse Zeegebied wordt 
verhandeld met het oog op seksuele 

18. benadrukt dat migratiestromen het 
risico kunnen vergroten dat migranten ten 
prooi vallen aan mensenhandel in de EU17, 
waarbij humanitaire crises de 
blootstelling van migranten, vluchtelingen 
en asielzoekers aan mensenhandelaren 
nog verder kunnen vergroten; wijst op de 
sterke toename van het aantal vrouwen en 

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2019
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2019
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu


AM\1218038NL.docx 165/169 PE660.289v01-00

NL

uitbuiting in de EU18; meisjes dat via de route door het centrale 
Middellandse Zeegebied wordt verhandeld 
met het oog op seksuele uitbuiting in de 
EU18;

_________________ _________________
17 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777; Europol, Europees 
Centrum tegen migrantensmokkel 
(EMSC), 4th Annual Report, 2020; 
Europol, situatieverslag “Trafficking in 
Human Beings in the EU”, 18 februari 
2016.

17 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777; Europol, Europees 
Centrum tegen migrantensmokkel 
(EMSC), 4th Annual Report, 2020; 
Europol, situatieverslag “Trafficking in 
Human Beings in the EU”, 18 februari 
2016.

18 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777, blz. 3.

18 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777, blz. 3.

Or. en

Amendement 316
Assita Kanko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat migratiestromen het 
risico kunnen vergroten dat migranten ten 
prooi vallen aan mensenhandel in de EU17; 
wijst op de sterke toename van het aantal 
vrouwen en meisjes dat via de route door 
het centrale Middellandse Zeegebied wordt 
verhandeld met het oog op seksuele 
uitbuiting in de EU18;

18. benadrukt dat migratiestromen het 
risico kunnen vergroten dat migranten ten 
prooi vallen aan mensenhandel in de EU17; 
wijst op de sterke toename van het aantal 
vrouwen en meisjes dat via de route door 
het centrale Middellandse Zeegebied wordt 
verhandeld met het oog op seksuele 
uitbuiting in de EU18; benadrukt daarom 
dat een doeltreffend beheer van de 
buitengrenzen essentieel is om een einde 
te maken aan mensenhandel;

_________________ _________________
17 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777; Europol, Europees 
Centrum tegen migrantensmokkel 
(EMSC), 4th Annual Report, 2020; 
Europol, situatieverslag “Trafficking in 
Human Beings in the EU”, 18 februari 
2016.

17 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777; Europol, Europees 
Centrum tegen migrantensmokkel 
(EMSC), 4th Annual Report, 2020; 
Europol, situatieverslag “Trafficking in 
Human Beings in the EU”, 18 februari 
2016.

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2019
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2019
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2019
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2019
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
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18 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777, blz. 3.

18 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777, blz. 3.

Or. en

Amendement 317
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat migratiestromen het 
risico kunnen vergroten dat migranten ten 
prooi vallen aan mensenhandel in de 
EU17; wijst op de sterke toename van het 
aantal vrouwen en meisjes dat via de route 
door het centrale Middellandse Zeegebied 
wordt verhandeld met het oog op seksuele 
uitbuiting in de EU18;

18. benadrukt dat hoewel de meeste 
slachtoffers EU-burgers zijn, 
mensenhandelaren gebruikmaken van 
migratieroutes om slachtoffers van 
mensenhandel de EU binnen te 
smokkelen; wijst in dit verband op de 
sterke toename van het aantal Nigeriaanse 
vrouwen en meisjes dat via de route door 
het centrale Middellandse Zeegebied wordt 
verhandeld met het oog op seksuele 
uitbuiting in de EU18;

_________________ _________________
17 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777; Europol, Europees 
Centrum tegen migrantensmokkel 
(EMSC), 4th Annual Report, 2020; 
Europol, situatieverslag “Trafficking in 
Human Beings in the EU”, 18 februari 
2016.
18 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777, blz. 3.

18 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777, blz. 3.

Or. en

Amendement 318
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2019
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
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Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat migratiestromen het 
risico kunnen vergroten dat migranten ten 
prooi vallen aan mensenhandel in de EU17; 
wijst op de sterke toename van het aantal 
vrouwen en meisjes dat via de route door 
het centrale Middellandse Zeegebied wordt 
verhandeld met het oog op seksuele 
uitbuiting in de EU18;

18. benadrukt dat de exploitatie van 
migratiestromen door criminele 
organisaties het risico op mensenhandel in 
de EU kan vergroten17; wijst op de sterke 
toename van het aantal vrouwen en meisjes 
dat via de route door het centrale 
Middellandse Zeegebied wordt verhandeld 
met het oog op seksuele uitbuiting in de 
EU;

_________________ _________________
17 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777; Europol, Europees 
Centrum tegen migrantensmokkel 
(EMSC), 4th Annual Report, 2020; 
Europol, situatieverslag “Trafficking in 
Human Beings in the EU”, 18 februari 
2016.

17 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777; Europol, Europees 
Centrum tegen migrantensmokkel 
(EMSC), 4th Annual Report, 2020; 
Europol, situatieverslag “Trafficking in 
Human Beings in the EU”, 18 februari 
2016.

18 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777, blz. 3.

Or. en

Amendement 319
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat migratiestromen het 
risico kunnen vergroten dat migranten ten 
prooi vallen aan mensenhandel in de EU17; 
wijst op de sterke toename van het aantal 
vrouwen en meisjes dat via de route door 
het centrale Middellandse Zeegebied wordt 
verhandeld met het oog op seksuele 
uitbuiting in de EU18;

18. benadrukt dat migratiestromen het 
risico vergroten dat migranten ten prooi 
vallen aan mensenhandel in de EU17; wijst 
op de sterke toename van het aantal 
vrouwen en meisjes dat via de route door 
het centrale Middellandse Zeegebied wordt 
verhandeld met het oog op seksuele 
uitbuiting in de EU18;

_________________ _________________
17 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777; Europol, Europees 
Centrum tegen migrantensmokkel 
(EMSC), 4th Annual Report, 2020; 

17 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777; Europol, Europees 
Centrum tegen migrantensmokkel 
(EMSC), 4th Annual Report, 2020; 

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2019
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2019
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2019
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2019
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Europol, situatieverslag “Trafficking in 
Human Beings in the EU”, 18 februari 
2016.

Europol, situatieverslag “Trafficking in 
Human Beings in the EU”, 18 februari 
2016.

18 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777, blz. 3.

18 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777, blz. 3.

Or. it

Amendement 320
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. herinnert de lidstaten eraan dat 
een gebrek aan veilige en legale 
migratieroutes voor asielzoekers hen 
kwetsbaarder maakt voor mensenhandel, 
aangezien zij zowel tijdens de reis als na 
aankomst kunnen worden uitgebuit; 
merkt op dat bij personen die asiel hebben 
gekregen het gebrekkige begrip van hun 
rechten, de beperkte toegang tot onderwijs 
of goede mogelijkheden om in hun 
levensonderhoud te voorzien en de 
beperkingen van hun bewegingsvrijheid 
eveneens bijdragen aan het risico dat zij 
slachtoffer van mensenhandel worden;

Or. en

Amendement 321
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wijst erop dat volgens Europol 
drugshandel, migrantensmokkel en 
mensenhandel soms door dezelfde 
georganiseerde bendes worden 

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
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gepleegd1 bis en dat dergelijke bij de 
mensenhandel betrokken bendes vaak 
gebruikmaken van bestaande 
migratieroutes om slachtoffers binnen de 
EU te verhandelen, waarbij uit onderzoek 
is gebleken dat mensenhandelaren zich in 
toenemende mate richten op illegale 
migranten en asielzoekers in de EU om 
deze uit te buiten1 ter;
_________________
1 bis Vierde jaarlijkse verslag van het 
Europees Centrum tegen 
migrantensmokkel van Europol (2020). 
1 ter Dreigingsevaluatie van de zware en 
georganiseerde criminaliteit (SOCTA) van 
Europol van 2017.

Or. en

Amendement 322
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt dat een beheer van het 
vertrek van migranten in een vroeg 
stadium hun risico om ten prooi te vallen 
aan mensensmokkel verlaagt; merkt op 
dat een dergelijke maatregel ook zou 
bijdragen aan de bestrijding van de 
activiteiten van transnationale criminele 
netwerken die profiteren van seksuele 
uitbuiting, arbeidsuitbuiting of handel in 
organen;

Or. it


