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Amendamentul 1
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Convenția 
europeană pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale 
(CEDO),

Or. en

Amendamentul 2
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Referirea 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Convenția 
Organizației Națiunilor Unite împotriva 
criminalității transnaționale organizate 
(„Convenția de la Palermo”) și 
protocoalele la aceasta, în special 
Protocolul privind prevenirea, reprimarea 
și pedepsirea traficului de persoane, în 
special de femei și copii („Protocolul ONU 
împotriva traficului de persoane”) și 
Protocolul împotriva traficului ilegal de 
migranți pe cale terestră, a aerului și pe 
mare,

— având în vedere Convenția 
Organizației Națiunilor Unite împotriva 
criminalității transnaționale organizate 
(„Convenția de la Palermo”) și 
protocoalele la aceasta, în special 
Protocolul privind prevenirea, reprimarea 
și pedepsirea traficului de persoane, în 
special de femei și copii („Protocolul ONU 
împotriva traficului de persoane”),

Or. en

Amendamentul 3
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Convenția ONU 
împotriva torturii și altor pedepse ori 
tratamente cu cruzime, inumane sau 
degradante,

Or. en

Amendamentul 4
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Referirea 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Convenția ONU 
pentru suprimarea traficului de persoane 
și a exploatării prostituției semenilor,

eliminat

Or. en

Amendamentul 5
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Declarația de la 
Beijing și Platforma de acțiune, adoptate 
în cadrul celei de a patra Conferințe 
mondiale privind femeile, la 15 
septembrie 1995, precum și documentele 
rezultate în urma acestora, adoptate cu 
ocazia sesiunilor speciale ale Organizației 
Națiunilor Unite Beijing+5 (2000), 
Beijing+10 (2005) și Beijing+15 (2010) și 
a conferinței de revizuire Beijing+20,

eliminat

Or. es
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Amendamentul 6
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere comentariul 
comun al ONU referitor la Directiva UE 
privind prevenirea și combaterea 
traficului de ființe umane și protejarea 
victimelor, care cere să se acorde protecție 
internațională victimelor traficului de 
ființe umane, acordând atenție aspectelor 
de gen,

eliminat

Or. es

Amendamentul 7
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Referirea 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Convenția 
Organizației Internaționale a Muncii (OIM) 
privind munca forțată, 1930 (nr. 29), 
Protocolul din 2014 anexat la Convenția 
privind munca forțată, 1930, Convenția 
privind abolirea muncii forțate, 1957 (nr. 
105) și Recomandarea privind munca 
forțată (Măsuri suplimentare), 2014 (nr. 
203),

— având în vedere Convenția 
Organizației Internaționale a Muncii (OIM) 
privind munca forțată, 1930 (nr. 29), 
Protocolul din 2014 anexat la Convenția 
privind munca forțată, 1930, Convenția 
privind abolirea muncii forțate, 1957 (nr. 
105) și Recomandarea privind munca 
forțată (Măsuri suplimentare), 2014 (nr. 
203), Convenția privind interzicerea celor 
mai grave forme ale muncii copiilor și 
acțiunea imediată în vederea eliminării 
lor, 1999 (nr. 182) și Convenția privind 
personalul casnic, 2011 (nr. 189),

Or. en

Amendamentul 8
Alice Kuhnke
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Propunere de rezoluție
Referirea 13 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Principiile 
directoare ale ONU privind afacerile și 
drepturile omului,

Or. en

Amendamentul 9
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Convenția 
Consiliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și 
a violenței domestice (Convenția de la 
Istanbul),

eliminat

Or. es

Amendamentul 10
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 
2011/93/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 13 decembrie 2011 
privind combaterea abuzului sexual 
asupra copiilor, a exploatării sexuale a 
copiilor și a pornografiei infantile și de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a 
Consiliului,



AM\1218038RO.docx 7/164 PE660.289v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 11
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere versiunea 
preliminară needitată din 23 iulie 2015 a 
documentului intitulat „General 
recommendation on women’s access to 
justice” al Comitetului pentru eliminarea 
discriminării împotriva femeilor,

Or. en

Amendamentul 12
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere versiunea 
preliminară needitată din 23 iulie 2015 a 
documentului intitulat „General 
recommendation on women’s access to 
justice” al Comitetului pentru eliminarea 
discriminării împotriva femeilor,

Or. en

Amendamentul 13
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 
2011/93/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 13 decembrie 2011 
privind combaterea abuzului sexual 
asupra copiilor, a exploatării sexuale a 
copiilor și a pornografiei infantile și de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a 
Consiliului,

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 
2011/93/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 13 decembrie 2011 
privind combaterea abuzului sexual 
asupra copiilor, a exploatării sexuale a 
copiilor și a pornografiei infantile și de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a 
Consiliului,

Or. en

Amendamentul 15
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 
2011/93/UE a Parlamentului European și 
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a Consiliului din 13 decembrie 2011 
privind combaterea abuzului sexual 
asupra copiilor, a exploatării sexuale a 
copiilor și a pornografiei infantile și de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a 
Consiliului,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 18 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 
2002/90/CE a Consiliului de definire a 
facilitării intrării, tranzitului și șederii 
neautorizate și Decizia-cadru 
2002/946/JAI a Consiliului privind 
consolidarea cadrului penal pentru a 
preveni facilitarea intrării, tranzitului și 
șederii neautorizate,

Or. en

Amendamentul 17
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Referirea 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere documentul de 
lucru al serviciilor Comisiei din 17 
octombrie 2014 intitulat „Raport 
intermediar privind punerea în aplicare a 
Strategiei UE în vederea eradicării 
traficului de persoane” (SWD (2014) 0318) 
și primul (COM(2016)0267), al doilea 
(COM (2018) 0777) și al treilea (2020) 
raport privind progresele înregistrate în 

— având în vedere documentul de 
lucru al serviciilor Comisiei din 17 
octombrie 2014 intitulat „Raport 
intermediar privind punerea în aplicare a 
Strategiei UE în vederea eradicării 
traficului de persoane” (SWD (2014) 0318) 
și primul (COM(2016)0267), al doilea 
(COM(2018) 0777) și al treilea 
(COM(2020)0661) raport privind 
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acest sens, progresele înregistrate în acest sens,

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Referirea 21 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Studiul privind 
costurile economice, sociale și umane ale 
traficului de ființe umane, elaborat de 
Comisie în 2020, având în vedere Studiul 
Comisiei din 2020 privind revizuirea 
funcționării mecanismelor naționale și 
transnaționale de sesizare ale statelor 
membre, Studiul Comisiei din 2020 
referitor la colectarea datelor privind 
traficul de persoane și Studiul Comisiei 
din 2016 privind dimensiunea de gen a 
traficului de ființe umane,

Or. en

Amendamentul 19
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Referirea 21 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Studiul privind 
costurile economice, sociale și umane ale 
traficului de ființe umane, elaborat de 
Comisie în 2020, având în vedere Studiul 
Comisiei din 2020 privind revizuirea 
funcționării mecanismelor naționale și 
transnaționale de sesizare ale statelor 
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membre și Studiul Comisiei din 2016 
privind dimensiunea de gen a traficului 
de ființe umane,

Or. en

Amendamentul 20
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Referirea 21 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Studiul privind 
costurile economice, sociale și umane ale 
traficului de ființe umane, elaborat de 
Comisie în 2020 și Studiul acesteia din 
2020 privind revizuirea funcționării 
mecanismelor naționale și transnaționale 
de sesizare ale statelor membre,

Or. en

Amendamentul 21
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Referirea 21 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Studiul Comisiei 
din 2016 privind dimensiunea de gen a 
traficului de ființe umane,

Or. en

Amendamentul 22
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Referirea 21 b (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere obiectivul 5.2 al 
Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă 
de eliminare a tuturor formelor de 
violență împotriva femeilor și fetelor, 
inclusiv a exploatării sexuale,

Or. en

Amendamentul 23
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Referirea 22 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere studiile Comisiei 
privind traficul de ființe umane, în special 
Studiul său din 2020 privind costurile 
economice, sociale și umane ale traficului 
de ființe umane, Studiul său din 2020 
privind revizuirea funcționării 
mecanismelor naționale și transnaționale 
de sesizare ale statelor membre și Studiul 
său din 2016 privind dimensiunea de gen 
a traficului de ființe umane,

Or. en

Amendamentul 24
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Referirea 22 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
23 octombrie 2020 referitoare la 
egalitatea de gen în politica externă și de 
securitate a UE,
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Or. en

Amendamentul 25
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 
28 noiembrie 2019 referitoare la aderarea 
UE la Convenția de la Istanbul și la alte 
măsuri de combatere a violenței de gen10,

eliminat

_________________
10 Texte adoptate, P9_TA(2019)0080.

Or. es

Amendamentul 26
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Referirea 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 
28 noiembrie 2019 referitoare la aderarea 
UE la Convenția de la Istanbul și la alte 
măsuri de combatere a violenței de gen10,

eliminat

_________________
10 Texte adoptate, P9_TA(2019)0080.

Or. sk

Amendamentul 27
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 24
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 5 
iulie 2016 referitoare la combaterea 
traficului de ființe umane în contextul 
relațiilor externe ale UE11,

eliminat

_________________
11 JO C 101, 16.3.2018, p. 47.

Or. es

Amendamentul 28
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 
12 mai 2016 referitoare la implementarea 
dintr-o perspectivă de gen a Directivei 
2011/36/UE din 5 aprilie 2011 privind 
prevenirea și combaterea traficului de 
persoane și protejarea victimelor 
acestuia12,

eliminat

_________________
12 JO C 76, 28.2.2018, p. 61.

Or. es

Amendamentul 29
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 
26 februarie 2014 referitoare la 
exploatarea sexuală și prostituția - 
impactul acestora asupra egalității de 

eliminat
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gen13,
_________________
13 JO C 285, 29.8.2017, p. 78.

Or. es

Amendamentul 30
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 5 martie 2020 intitulată „O 
Uniune a egalității: Strategia privind 
egalitatea de gen 2020-2025” 
(COM(2020)0152),

eliminat

Or. es

Amendamentul 31
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Referirea 29 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul Europol 
intitulat „Provocările legate de 
combaterea traficului de ființe umane în 
era digitală”,

Or. en

Amendamentul 32
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Referirea 29 b (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Evaluarea 
amenințării pe care o reprezintă formele 
grave de criminalitate și criminalitatea 
organizată (SOCTA), elaborată de 
Europol în 2017,

Or. en

Amendamentul 33
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Referirea 29 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere cel de al 4-lea 
raport anual al Centrului european 
privind introducerea ilegală de migranți, 
din cadrul Europol (2020),

Or. en

Amendamentul 34
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Referirea 29 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Declarația 
comună de angajament din 2018 privind 
colaborarea împotriva traficului de ființe 
umane, semnată de Biroul European de 
Sprijin pentru Azil (EASO), Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene (FRA), Agenția Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol), Agenția 
Uniunii Europene pentru Cooperare în 
Materie de Justiție Penală (Eurojust), 
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Fundația Europeană pentru 
Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de 
Muncă (Eurofound), Agenția Uniunii 
Europene pentru Formare în Materie de 
Aplicare a Legii (CEPOL), Observatorul 
European pentru Droguri și Toxicomanie 
(OEDT), Agenția Uniunii Europene 
pentru Gestionarea Operațională a 
Sistemelor Informatice la Scară Largă în 
Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție 
(eu-LISA), Agenția Europeană pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 
(Frontex) și Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
(EIGE),

Or. en

Amendamentul 35
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Referirea 29 e (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul Agenției 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene intitulat „Severe labour 
exploitation: workers moving within or 
into the European Union” (Exploatarea 
gravă prin muncă: lucrătorii care se 
deplasează în interiorul UE sau care 
pătrund în UE),

Or. en

Amendamentul 36
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Referirea 30 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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- având în vedere rezoluția 
Organizației Națiunilor Unite intitulată 
„Transformarea lumii în care trăim: 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă” 
(A/RES/70/1), adoptată de Adunarea 
Generală la 25 septembrie 2015,

Or. en

Amendamentul 37
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Referirea 30 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 9/1 a 
Conferinței părților la Convenția 
Națiunilor Unite împotriva criminalității 
transnaționale organizate referitoare la 
instituirea unui mecanism de evaluare a 
punerii în aplicare a Convenției 
Națiunilor Unite împotriva criminalității 
transnaționale organizate și a 
protocoalelor la aceasta,

Or. en

Amendamentul 38
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Referirea 31 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul global 
privind traficul de persoane, elaborat de 
UNODC în 2018,

Or. en
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Amendamentul 39
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Evaluarea 
europeană a implementării Directivei 
2011/36/UE: Aspecte privind migrația și 
genul, publicată de Direcția Generală 
Servicii de Cercetare Parlamentară, la 15 
septembrie 2020)14;

eliminat

_________________
14 Evaluarea europeană a implementării - 
„Implementarea Directivei 2011/36/UE: 
Aspecte privind migrația și genul, Direcția 
Generală Cercetare Parlamentară, 
Unitatea de evaluare ex post, 15 
septembrie 2020.

Or. es

Amendamentul 40
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere deliberările 
comune ale Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne și Comisiei 
pentru drepturile femeii și egalitatea de 
gen, desfășurate în temeiul articolului 58 
din Regulamentul său de procedură,

eliminat

Or. es

Amendamentul 41
Margarita de la Pisa Carrión
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Propunere de rezoluție
Referirea 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere raportul Comisiei 
pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne și al Comisiei pentru drepturile 
femeii și egalitatea de gen (A9-
0000/2020),

eliminat

Or. es

Amendamentul 42
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât traficul de ființe umane 
(TFU) constituie o formă modernă de 
sclavie și reprezintă o încălcare gravă a 
drepturilor fundamentale, după cum se 
subliniază la articolul 5 alineatul (3) din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene;

A. întrucât traficul de ființe umane 
(TFU) constituie o formă modernă de 
sclavie la fel ca maternitatea de substituție 
și reprezintă o încălcare gravă a drepturilor 
fundamentale, după cum se subliniază la 
articolul 5 alineatul (3) din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât traficul de ființe umane 
(TFU) constituie o formă modernă de 
sclavie și reprezintă o încălcare gravă a 

A. întrucât traficul de ființe umane 
(TFU) constituie o încălcare a demnității 
umane, a integrității fizice și psihologice a 
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drepturilor fundamentale, după cum se 
subliniază la articolul 5 alineatul (3) din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene;

unei ființe umane, o formă modernă de 
sclavie care ne înconjoară în viața de zi 
cu zi și o încălcare gravă a drepturilor 
fundamentale, după cum se subliniază la 
articolul 5 alineatul (3) din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 44
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât traficul de ființe umane 
(TFU) constituie o formă modernă de 
sclavie și reprezintă o încălcare gravă a 
drepturilor fundamentale, după cum se 
subliniază la articolul 5 alineatul (3) din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene;

A. întrucât traficul de ființe umane 
(TFU) constituie o formă modernă de 
sclavie, o încălcare gravă a demnității 
umane și reprezintă o încălcare gravă a 
drepturilor fundamentale, după cum se 
subliniază la articolul 5 alineatul (3) din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene;

Or. ro

Amendamentul 45
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât traficul de ființe umane 
(TFU) constituie o formă modernă de 
sclavie și reprezintă o încălcare gravă a 
drepturilor fundamentale, după cum se 
subliniază la articolul 5 alineatul (3) din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene;

A. întrucât traficul de ființe umane 
(TFU) reprezintă o încălcare gravă a 
drepturilor fundamentale, după cum se 
subliniază la articolul 5 alineatul (3) din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; întrucât traficul de ființe 
umane se diferențiază în funcție de gen;
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Or. en

Amendamentul 46
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât traficul de ființe umane 
(TFU) constituie o formă modernă de 
sclavie și reprezintă o încălcare gravă a 
drepturilor fundamentale, după cum se 
subliniază la articolul 5 alineatul (3) din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene;

A. întrucât traficul de ființe umane 
(TFU) constituie o încălcare gravă a 
drepturilor fundamentale, după cum se 
subliniază la articolul 5 alineatul (3) din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât introducerea ilegală de 
migranți poate conduce la trafic de ființe 
umane, deoarece exploatarea și abuzurile 
pot apărea în timpul tranzitului sau la 
destinație, chiar și atunci când 
consimțământul a existat inițial; întrucât 
fetele și femeile adulte sunt vizate și fac 
într-o măsură covârșitoare obiectul 
traficului în scopul exploatării sexuale; 
întrucât „Pachetul privind facilitarea” 
(Directiva 2002/90/CE a Consiliului și 
Decizia-cadru 2002/946/JAI a 
Consiliului) este un instrument important, 
adoptat pentru combaterea traficului de 
ființe umane și a exploatării sexuale;

Or. en
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Amendamentul 48
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât numărul de victime 
înregistrate ale TFU a crescut în ultima 
perioadă de studiu a Comisiei (2017 și 
2018), comparativ cu cea precedentă; 
întrucât numărul actual al victimelor este, 
cel mai probabil, considerabil mai mare 
decât datele raportate, deoarece multe 
victime rămân nedetectate1a;
_________________
1a Comisia Europeană, Al treilea raport 
privind progresele înregistrate cu privire 
la combaterea traficului de persoane 
(2020) elaborat în temeiul articolului 20 
din Directiva 2011/36/UE privind 
prevenirea și combaterea traficului de 
persoane și protejarea victimelor acestuia.

Or. en

Amendamentul 49
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât numărul de persoane 
traficate în UE continuă să 
crească[1]; [1] https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/third
_progress_report.pdf

Or. en
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Amendamentul 50
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât inovațiile rapide în 
domeniul tehnologiilor digitale facilitează 
traficul de ființe umane (TFU) prin 
expunerea la activitățile traficanților a 
unui număr tot mai mare de victime; 
întrucât acești traficanți utilizează rețelele 
sociale și site-urile de anunțuri publicitare 
pentru a comercializa, a recruta, a vinde 
și a exploata victimele;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât TFU este intrinsec legat 
de exploatarea sexuală și constituie un 
fenomen cu o puternică dimensiune de 
gen; întrucât TFU către și în cadrul UE 
continuă să crească, Europol avertizând 
cu privire la modul în care impactul 
pandemiei de COVID-19 poate majora în 
continuare numărul victimelor;

Or. en

Amendamentul 52
Nicola Procaccini

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât gestionarea în amonte a 
plecărilor migranților ar contribui la 
salvarea destinelor a sute de mii de femei 
și copii de un viitor marcat de exploatare, 
odată ajunși pe teritoriul european;

Or. it

Amendamentul 53
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât TFU este un fenomen cu 
o puternică dimensiune de gen, inclusiv în 
cazul exploatării sexuale, astfel cum se 
prevede în Rezoluția din 2014 a 
Parlamentului referitoare la exploatarea 
sexuală și prostituție – impactul acestora 
asupra egalității de gen;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât traficul de ființe umane 
este o infracțiune cu o puternică 
dimensiune de gen, aproape trei sferturi 
din totalul victimelor din UE fiind femei și 
fete, traficate în principal în scopul 
exploatării sexuale;
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Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât există multe forme de 
trafic de ființe umane, dar toate sunt 
bazate pe utilizarea abuzivă a 
vulnerabilității inerente a victimelor și 
sunt orientate către exploatarea ființelor 
umane;

Or. en

Amendamentul 56
Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât utilizarea internetului și a 
platformelor de comunicare socială este 
una dintre cele mai frecvente metode 
pentru recrutarea victimelor;

Or. ro

Amendamentul 57
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât majoritatea victimelor 
TFU sunt femei și fete; întrucât 78 % din 
totalul copiilor traficați sunt fete și 72 % 
dintre adulți sunt femei;

Or. en

Amendamentul 58
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât majoritatea victimelor 
TFU sunt femei și fete; întrucât 78 % din 
totalul copiilor traficați sunt fete și 68 % 
dintre adulți sunt femei;

Or. en

Amendamentul 59
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât traficul de persoane este, 
în primul rând, o infracțiune gravă 
împotriva persoanelor și generează, de 
asemenea, costuri pentru societate, de 
exemplu, utilizarea suplimentară a 
serviciilor publice, inclusiv a serviciilor de 
asigurare a respectării legii, a serviciilor 
specializate, a serviciilor medicale și de 
protecție socială, pierderi la nivelul 
productivității economice, valoarea 
calității pierdute a vieții și coordonarea 
activităților de prevenire a traficului de 
ființe umane; întrucât acest cost este 
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estimat la 3 700 524 433 EUR pentru UE-
28; 

Or. en

Amendamentul 60
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât disparitatea de gen, 
sărăcia, strămutarea forțată, șomajul, 
lipsa oportunităților socioeconomice, lipsa 
accesului la educație, violența bazată pe 
gen, discriminarea și marginalizarea și 
corupția reprezintă unii dintre factorii 
contributivi, care fac ca persoanele, în 
special femeile și copiii, să fie vulnerabile 
la traficul de ființe umane; întrucât 
cauzele profunde ale TFU sunt, în 
continuare, insuficient abordate;

Or. en

Amendamentul 61
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât, potrivit Comisiei1a, 
aproape trei sferturi din totalul victimelor 
din 2017 și 2018 din UE au fost de sex 
feminin (femei și fete), care au fost 
traficate, în principal, în scopul 
exploatării sexuale; întrucât copiii 
reprezintă un număr considerabil de 
victime ale TFU;
_________________
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1a https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-
policy/third-report-progress-made-fight-
against-trafficking-human-beings_en

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât traficul de ființe umane 
este o formă de criminalitate organizată 
și, astfel, este determinat de cerere și de 
profit; întrucât reducerea cererii, inclusiv 
în ceea ce privește exploatarea sexuală a 
femeilor și fetelor, trebuie să fie o temă 
centrală în lupta împotriva traficului;

Or. en

Amendamentul 63
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât internetul a permis 
transferarea procesului de recrutare, 
publicitate și vânzare din stradă în mediul 
digital; întrucât interacțiunea online 
creează atât riscuri, cât și oportunități 
pentru infractori, victime și autoritățile de 
aplicare a legii;

Or. en
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Amendamentul 64
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât există alte forme de trafic 
de ființe umane care rămân insuficient 
înregistrate și raportate, inclusiv unele 
care au o puternică dimensiune de gen, 
precum căsătoriile forțate și aservirea 
domestică;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât traficul de ființe umane 
este un fenomen cu o puternică 
dimensiune de gen și întrucât exploatarea 
sexuală rămâne în continuare cea mai 
răspândită formă de trafic de ființe 
umane din UE începând cu 2008;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât TFU ia multe forme 
diferite, iar victimele TFU se regăsesc în 
diferite activități legale și ilegale, inclusiv, 
dar nu numai sectorul agricol, 
prelucrarea alimentelor, industria 
sexului, activitățile casnice, industria 
prelucrătoare, îngrijirea, curățenia, alte 
industrii (în special cele ale serviciilor), 
cerșetoria, criminalitatea, căsătoriile 
forțate, exploatarea sexuală online și 
offline, adopțiile ilegale și traficul de 
organe, exploatarea sexuală fiind de 
departe cea mai frecventă formă;

Or. en

Amendamentul 67
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât exploatarea gravă a forței 
de muncă se manifestă în multe sectoare 
economice din UE și afectează diverse 
grupuri de lucrători transfrontalieri, atât 
cetățeni din UE, cât și din afara UE; 
întrucât, în conformitate cu 
recomandările Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene1a, 
astfel de practici ar trebui abordate, 
printre altele, printr-un sistem cuprinzător 
de inspecții specifice ale condițiilor de 
muncă;
_________________
1a Exploatarea gravă a forței de muncă: 
lucrătorii care se deplasează în interiorul 
Uniunii sau care intră în Uniunea 
Europeană. 
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/s
evere-labour-exploitation-workers-
moving-within-or-european-union 
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Or. en

Amendamentul 68
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât victimele TFU fac adesea 
obiectul unor forme multiple și 
intersectate de discriminare și violență, 
inclusiv din motive de gen, vârstă, rasă, 
dizabilitate, etnie, cultură și religie, 
precum și origine națională sau socială 
ori alt statut, și întrucât aceste forme de 
discriminare pot, prin ele însele, să 
alimenteze traficul de persoane1a;
_________________
1a https://undocs.org/en/A/HRC/RES/44/4

Or. en

Amendamentul 69
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât TFU continuă să crească, 
Europol avertizând că impactul 
pandemiei poate majora în continuare 
numărul victimelor1a; întrucât situația 
victimelor traficate s-a înrăutățit de la 
începutul crizei și serviciile de sprijin s-au 
confruntat cu dificultăți în a oferi 
asistență victimelor;
_________________
1a Al treilea raport privind progresele 
înregistrate cu privire la punerea în 
aplicare a directivei, COM (2020)0661, 
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p. 1.

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât toleranța societății față de 
inegalitatea de gen și față de violența 
asupra femeilor și fetelor, precum și lipsa 
de sensibilizare a publicului cu privire la 
problemele asociate TFU perpetuează un 
mediu permisiv pentru acest fenomen și o 
cultură a impunității;

Or. en

Amendamentul 71
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Considerentul Ad (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ad. întrucât Europol avertizează că 
impactul pandemiei ar putea majora în 
continuare numărul victimelor și ar putea 
diminua probabilitatea detectării 
traficanților de către autoritățile de 
aplicare a legii, precum și că o recesiune 
economică în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 ar putea, de 
asemenea, să aibă consecințe periculoase 
în domeniul TFU1a;
_________________
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1a 
https://www.europol.europa.eu/publicatio
ns-documents/challenges-of-countering-
human-trafficking-in-digital-era

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ad (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ad. întrucât violența fizică, violența 
psihologică și violența sexuală constituie 
elemente ale traficului de ființe umane în 
scopul exploatării sexuale și ale violenței 
împotriva femeilor și întrucât ratificarea 
de către UE a Convenției de la Istanbul ar 
putea completa eforturile UE și ale 
statelor membre de combatere a traficului 
de ființe umane;

Or. en

Amendamentul 73
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Considerentul Ad (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ad. întrucât TFU rămâne o 
infracțiune complexă și predominantă, 
care afectează posibilitatea de a îndeplini 
toate ODD-urile, în special ODD 5 
(egalitatea de gen), ODD 8 (munca 
decentă și creșterea economică), ODD 16 
(pace, justiție și instituții puternice) și 
ODD 17 (parteneriate pentru obiective);

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/challenges-of-countering-human-trafficking-in-digital-era
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/challenges-of-countering-human-trafficking-in-digital-era
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/challenges-of-countering-human-trafficking-in-digital-era
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Or. en

Amendamentul 74
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Considerentul Ad (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ad. întrucât Directiva privind 
combaterea traficului de persoane 
stabilește standardele minime care trebuie 
aplicate în întreaga Uniune Europeană 
pentru a preveni și a combate traficul de 
ființe umane și pentru a proteja victimele 
și definește traficul de ființe umane;

Or. en

Amendamentul 75
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Considerentul Ae (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ae. întrucât, potrivit Europol1a, 
utilizarea tehnologiilor digitale a extins 
capacitatea infractorilor de a face trafic 
de ființe umane pentru mai multe tipuri 
de exploatare, inclusiv exploatarea 
sexuală și prin muncă, prelevarea de 
organe, adopția ilegală de copii și 
căsătoriile forțate; întrucât noile 
tehnologii sunt utilizate de traficanți în 
timpul fiecărei faze a exploatării sexuale, 
de la recrutarea victimelor și publicitatea 
referitoare la acestea la șantajarea lor cu 
fotografii și videoclipuri și la controlarea 
deplasărilor lor; întrucât aceste noi 
instrumente oferă traficanților o 
anonimitate sporită și creează dificultăți 
pentru autoritățile de aplicare a legii în 
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ceea ce privește detectarea lor;
_________________
1a 
https://www.europol.europa.eu/publicatio
ns-documents/challenges-of-countering-
human-trafficking-in-digital-era

Or. en

Amendamentul 76
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Considerentul Ae (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ae. întrucât unele state membre nu au 
finalizat încă transpunerea directivei; 
întrucât o transpunere completă și corectă 
a directivei, urmată de punerea sa deplină 
în aplicare, nu este numai obligatorie, ci 
și necesară pentru a se înregistra progrese 
în combaterea traficului de ființe umane;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ae (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ae. întrucât ultimii ani au arătat că 
migranții și solicitanții de azil sunt 
deosebit de expuși riscului de a fi 
traficați; întrucât, printre aceștia, minorii 
neînsoțiți și femeile reprezintă un grup-
țintă special pentru rețelele de trafic de 
ființe umane;

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/challenges-of-countering-human-trafficking-in-digital-era
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/challenges-of-countering-human-trafficking-in-digital-era
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/challenges-of-countering-human-trafficking-in-digital-era
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Or. en

Amendamentul 78
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Considerentul Af (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Af. întrucât statele membre au 
obligația de a aplica procesul de diligență 
pentru a preveni TFU, de a investiga 
cazurile de trafic de ființe umane și de a 
pedepsi infractorii, de a sprijini victimele, 
de a le consolida capacitatea de acțiune, 
de a le respecta demnitatea și de a le 
asigura protecția și accesul la căi de atac 
și întrucât nerespectarea acestei obligații 
încalcă și afectează sau anulează 
drepturile omului și libertățile 
fundamentale ale victimelor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Af (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Af. întrucât toate rapoartele de 
monitorizare arată că, la aproape 10 ani 
de la adoptarea directivei, încă există 
obstacole în calea punerii sale depline în 
aplicare în statele membre, cele mai multe 
victime rămânând nedepistate, iar 
numărul cazurilor de urmărire penală și 
de condamnare a infractorilor fiind în 
continuare scăzut;
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Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ad (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ad. întrucât traficul de ființe umane 
este un fenomen transnațional complex, 
care poate fi combătut în mod efectiv 
numai dacă instituțiile UE, statele 
membre și organizațiile internaționale 
colaborează într-un mod coordonat;

Or. en

Amendamentul 81
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Considerentul Af (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Af. întrucât TFU este o infracțiune cu 
un puternic caracter internațional și 
transfrontalier, creând dificultăți în ceea 
ce privește detectarea, investigarea, 
colectarea de probe, jurisdicția, 
extrădarea și asistența juridică reciprocă;

Or. en

Amendamentul 82
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
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Considerentul Ag (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ag. întrucât traficul de ființe umane 
nu a înregistrat o scădere; întrucât 
existența TFU determină costuri umane, 
sociale și economice imense, în timp ce 
traficanții și alți actori care sunt implicați 
cu sau fără bună știință în activitățile 
ilegale din cadrul lanțului traficului de 
ființe umane se bucură de profituri 
enorme; întrucât întreprinderile au 
responsabilitatea de a respecta drepturile 
fundamentale și de a acționa cu diligența 
necesară pentru a preveni traficul de 
ființe umane;

Or. en

Amendamentul 83
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Considerentul Ag (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ag. întrucât detectarea efectivă a 
victimelor TFU continuă să fie o 
provocare în majoritatea statelor membre 
din diverse motive, precum lipsa 
competențelor lingvistice ale victimelor 
într-un mediu străin și reticența lor de a 
raporta situația poliției sau capacitățile 
limitate ale autorităților de aplicare a 
legii; întrucât identificarea victimelor 
care sunt copii este adesea și mai dificilă 
deoarece aceștia nu înțeleg că sunt 
victime;

Or. en

Amendamentul 84
Alice Kuhnke



PE660.289v01-00 40/164 AM\1218038RO.docx

RO

Propunere de rezoluție
Considerentul Ah (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ah. întrucât punerea în aplicare a 
Directivei privind victimele nu este 
satisfăcătoare, în special din cauza 
transpunerii incomplete și/sau incorecte;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. întrucât TFU este o infracțiune 
determinată de un nivel ridicat al cererii 
și al profiturilor, estimat la 29,4 miliarde 
EUR pe an, potrivit Europol; întrucât 
diferențele dintre legislațiile statelor 
membre facilitează în mare măsură 
activitățile criminalității organizate, 
întrucât există încă un risc prea mic de 
urmărire penală și un nivel ridicat de 
impunitate și întrucât sancțiunile aplicate 
pentru a descuraja această infracțiune 
sunt inadecvate în comparație cu 
profiturile ridicate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
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Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. îndeamnă Comisia și statele 
membre să prioritizeze, pe hârtie și în 
practică, lupta împotriva TFU; solicită 
statelor membre să aloce resursele 
financiare și umane necesare pe o bază 
structurală, pentru a permite tuturor 
sectoarelor și actorilor implicați, precum 
autoritățile de aplicare a legii, sistemul 
judiciar și lucrătorii din sectorul social și 
cel medical, să își îndeplinească pe deplin 
și eficient responsabilitățile;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul -1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1a. întrucât autoritățile de aplicare a 
legii din UE au fost martorele unei 
creșteri considerabile a traficului de ființe 
umane în interiorul UE și întrucât 
aproape jumătate (49 %) dintre toate 
victimele traficului din UE sunt cetățeni 
ai UE și peste o treime (27 %) dintre toate 
victimele din UE sunt traficate intern, în 
propriile lor țări;

Or. en

Amendamentul 88
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
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Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea unui cadru 
coordonat și coerent la nivelul UE care să 
garanteze protecția victimelor TFU, 
inclusiv prin punerea în aplicare 
coordonată cu drepturile conferite de 
Directiva privind drepturile victimelor, de 
Directiva privind permisele de ședere și de 
Directiva privind compensațiile15;

1. subliniază necesitatea unui cadru 
coordonat și coerent la nivelul UE care să 
garanteze protecția victimelor TFU, 
inclusiv prin punerea în aplicare 
coordonată cu drepturile conferite de 
Directiva privind drepturile victimelor, de 
Directiva privind permisele de ședere și de 
Directiva privind compensațiile15, dat fiind 
faptul că lipsa unei legislații armonizate 
în UE și diferențele dintre legislațiile 
statelor membre sunt indicate drept doi 
dintre principalii factori declanșatori și de 
facilitare a traficului de ființe umane în 
Uniune1a;

_________________ _________________
1a Europol, Raportul asupra situației 
traficului de persoane în UE, 18 februarie 
2016.

15 Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind despăgubirea 
victimelor infracționalității, JO L 261, 
6.8.2004, p. 15.

15 Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind despăgubirea 
victimelor infracționalității, JO L 261, 
6.8.2004, p. 15.

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea unui cadru 
coordonat și coerent la nivelul UE care să 
garanteze protecția victimelor TFU, 
inclusiv prin punerea în aplicare 
coordonată cu drepturile conferite de 
Directiva privind drepturile victimelor, de 
Directiva privind permisele de ședere și de 

1. subliniază necesitatea unui cadru 
coordonat și coerent la nivelul UE care să 
garanteze consolidarea prevenirii TFU și 
protecția victimelor TFU în vederea 
eliminării complete a acestuia, inclusiv 
prin punerea în aplicare coordonată cu 
drepturile conferite de Directiva privind 
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Directiva privind compensațiile15; drepturile victimelor, de Directiva privind 
permisele de ședere și de Directiva privind 
compensațiile15, deoarece traficul de ființe 
umane este o infracțiune globală și nu 
poate fi combătut numai la nivel național;

_________________ _________________
15 Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind despăgubirea 
victimelor infracționalității, JO L 261, 
6.8.2004, p. 15.

15 Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind despăgubirea 
victimelor infracționalității, JO L 261, 
6.8.2004, p. 15.

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea unui cadru 
coordonat și coerent la nivelul UE care să 
garanteze protecția victimelor TFU, 
inclusiv prin punerea în aplicare 
coordonată cu drepturile conferite de 
Directiva privind drepturile victimelor, de 
Directiva privind permisele de ședere și de 
Directiva privind compensațiile15;

1. subliniază necesitatea unui cadru 
coordonat și coerent la nivelul UE care să 
garanteze protecția victimelor TFU, 
inclusiv prin punerea în aplicare 
coordonată cu drepturile conferite de 
Directiva privind drepturile victimelor, de 
Directiva privind permisele de ședere, de 
Directiva 2011/93/UE privind combaterea 
abuzului sexual asupra copiilor, a 
exploatării sexuale a copiilor și a 
pornografiei infantile și de Directiva 
privind compensațiile15;

_________________ _________________
15 Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind despăgubirea 
victimelor infracționalității, JO L 261, 
6.8.2004, p. 15.

15 Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind despăgubirea 
victimelor infracționalității, JO L 261, 
6.8.2004, p. 15.

Or. en

Amendamentul 91
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Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea unui cadru 
coordonat și coerent la nivelul UE care să 
garanteze protecția victimelor TFU, 
inclusiv prin punerea în aplicare 
coordonată cu drepturile conferite de 
Directiva privind drepturile victimelor, de 
Directiva privind permisele de ședere și de 
Directiva privind compensațiile15 ;

1. subliniază necesitatea unui cadru 
coordonat și coerent la nivelul UE bazat pe 
o monitorizare mai eficientă care să 
garanteze protecția victimelor TFU, 
inclusiv prin punerea în aplicare 
coordonată cu drepturile conferite de 
Directiva privind drepturile victimelor, de 
Directiva privind permisele de ședere și de 
Directiva privind compensațiile15 ;

_________________ _________________
15 Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind despăgubirea 
victimelor infracționalității, JO L 261, 
6.8.2004, p. 15.

15 Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind despăgubirea 
victimelor infracționalității, JO L 261, 
6.8.2004, p. 15.

Or. ro

Amendamentul 92
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea unui cadru 
coordonat și coerent la nivelul UE care să 
garanteze protecția victimelor TFU, 
inclusiv prin punerea în aplicare 
coordonată cu drepturile conferite de 
Directiva privind drepturile victimelor, de 
Directiva privind permisele de ședere și de 
Directiva privind compensațiile15 ;

1. subliniază necesitatea unui cadru 
coordonat și coerent la nivelul UE care să 
garanteze sprijinul, asistența și protecția 
victimelor TFU, inclusiv prin punerea în 
aplicare coordonată cu drepturile conferite 
de Directiva privind drepturile victimelor, 
de Directiva privind permisele de ședere și 
de Directiva privind compensațiile15 ;

_________________ _________________
15 Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind despăgubirea 
victimelor infracționalității, JO L 261, 
6.8.2004, p. 15.

15 Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind despăgubirea 
victimelor infracționalității, JO L 261, 
6.8.2004, p. 15.
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Or. ro

Amendamentul 93
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că 70 % din victimele 
traficului de persoane și suspecții în 
cazurile de trafic de ființe umane din UE 
sunt cetățeni ai UE[1]; [1] 
https://www.europol.europa.eu/publicatio
ns-documents/trafficking-in-human-
beings-in-eu

Or. en

Amendamentul 94
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută activitatea fructuoasă 
desfășurată de coordonatorul UE pentru 
combaterea traficului de persoane (ATC 
UE) în coordonarea răspunsului UE la 
traficul de ființe umane (TFU) și 
dezvoltarea cunoștințelor și a constatărilor 
privind diferitele aspecte ale TFU, inclusiv 
cercetări în ce privește dimensiunea de gen 
și vulnerabilitatea deosebită a copiilor;

2. salută activitatea fructuoasă 
desfășurată în perioada 2011-2019 de 
coordonatorul UE pentru combaterea 
traficului de persoane (ATC UE) în 
coordonarea răspunsului UE la traficul de 
ființe umane (TFU) și dezvoltarea 
cunoștințelor și a constatărilor privind 
diferitele aspecte ale TFU, inclusiv 
cercetări în ce privește dimensiunea de gen 
și vulnerabilitatea deosebită a copiilor; 
solicită Comisiei să asigure continuitatea 
acestei activități prin numirea unui 
coordonator al UE cu normă întreagă 
pentru combaterea traficului de persoane, 
care să aibă un mandat clar și expertiză 
relevantă, precum și a unei rețele de 
reprezentanți naționali din cadrul statelor 
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membre și al societății civile pentru a 
asigura cooperarea consecventă la nivelul 
UE; 

Or. en

Amendamentul 95
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută activitatea fructuoasă 
desfășurată de coordonatorul UE pentru 
combaterea traficului de persoane (ATC 
UE) în coordonarea răspunsului UE la 
traficul de ființe umane (TFU) și 
dezvoltarea cunoștințelor și a constatărilor 
privind diferitele aspecte ale TFU, inclusiv 
cercetări în ce privește dimensiunea de gen 
și vulnerabilitatea deosebită a copiilor;

2. salută activitatea fructuoasă 
desfășurată de coordonatorul UE pentru 
combaterea traficului de persoane (ATC 
UE) în coordonarea răspunsului UE la 
traficul de ființe umane (TFU) și 
dezvoltarea cunoștințelor și a constatărilor 
privind diferitele aspecte ale TFU, inclusiv 
cercetări în ce privește dimensiunea de gen 
și vulnerabilitatea deosebită a copiilor; 
consideră însă că, pentru a accelera 
reacția UE la TFU, mandatul 
coordonatorului UE pentru combaterea 
traficului de persoane ar putea fi extins;

Or. en

Amendamentul 96
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută activitatea fructuoasă 
desfășurată de coordonatorul UE pentru 
combaterea traficului de persoane (ATC 
UE) în coordonarea răspunsului UE la 
traficul de ființe umane (TFU) și 
dezvoltarea cunoștințelor și a constatărilor 
privind diferitele aspecte ale TFU, inclusiv 

2. salută activitatea fructuoasă 
desfășurată de coordonatorul UE pentru 
combaterea traficului de persoane (ATC 
UE) și protecția victimelor sale în 
coordonarea răspunsului UE la traficul de 
ființe umane (TFU) și dezvoltarea 
cunoștințelor și a constatărilor privind 
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cercetări în ce privește dimensiunea de gen 
și vulnerabilitatea deosebită a copiilor;

diferitele aspecte ale TFU, inclusiv 
cercetări în ce privește dimensiunea de gen 
și vulnerabilitatea deosebită a copiilor;

Or. ro

Amendamentul 97
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută activitatea fructuoasă 
desfășurată de coordonatorul UE pentru 
combaterea traficului de persoane (ATC 
UE) în coordonarea răspunsului UE la 
traficul de ființe umane (TFU) și 
dezvoltarea cunoștințelor și a constatărilor 
privind diferitele aspecte ale TFU, inclusiv 
cercetări în ce privește dimensiunea de 
gen și vulnerabilitatea deosebită a copiilor;

2. salută activitatea fructuoasă 
desfășurată de coordonatorul UE pentru 
combaterea traficului de persoane (ATC 
UE) în coordonarea răspunsului UE la 
traficul de ființe umane (TFU) și 
dezvoltarea cunoștințelor și a constatărilor 
privind diferitele aspecte ale TFU, precum 
și vulnerabilitatea deosebită a copiilor;

Or. es

Amendamentul 98
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută activitatea fructuoasă 
desfășurată de coordonatorul UE pentru 
combaterea traficului de persoane (ATC 
UE) în coordonarea răspunsului UE la 
traficul de ființe umane (TFU) și 
dezvoltarea cunoștințelor și a constatărilor 
privind diferitele aspecte ale TFU, inclusiv 
cercetări în ce privește dimensiunea de gen 
și vulnerabilitatea deosebită a copiilor;

2. salută activitatea fructuoasă 
desfășurată de fostul coordonator al UE 
pentru combaterea traficului de persoane 
(ATC UE) în coordonarea răspunsului UE 
la traficul de ființe umane (TFU) și 
dezvoltarea cunoștințelor și a constatărilor 
privind diferitele aspecte ale TFU, inclusiv 
cercetări în ce privește dimensiunea de gen 
și vulnerabilitatea deosebită a copiilor;

Or. en
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Amendamentul 99
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută activitatea fructuoasă 
desfășurată de coordonatorul UE pentru 
combaterea traficului de persoane (ATC 
UE) în coordonarea răspunsului UE la 
traficul de ființe umane (TFU) și 
dezvoltarea cunoștințelor și a constatărilor 
privind diferitele aspecte ale TFU, inclusiv 
cercetări în ce privește dimensiunea de gen 
și vulnerabilitatea deosebită a copiilor;

2. salută activitatea fructuoasă 
desfășurată de fostul coordonator al UE 
pentru combaterea traficului de persoane 
(ATC UE) în coordonarea răspunsului UE 
la traficul de ființe umane (TFU) și 
dezvoltarea cunoștințelor și a constatărilor 
privind diferitele aspecte ale TFU, inclusiv 
cercetări în ce privește dimensiunea de gen 
și vulnerabilitatea deosebită a copiilor;

Or. en

Amendamentul 100
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută activitatea fructuoasă 
desfășurată de coordonatorul UE pentru 
combaterea traficului de persoane (ATC 
UE) în coordonarea răspunsului UE la 
traficul de ființe umane (TFU) și 
dezvoltarea cunoștințelor și a constatărilor 
privind diferitele aspecte ale TFU, inclusiv 
cercetări în ce privește dimensiunea de 
gen și vulnerabilitatea deosebită a copiilor;

2. salută activitatea desfășurată de 
coordonatorul UE pentru combaterea 
traficului de persoane (ATC UE) în 
coordonarea răspunsului UE la traficul de 
ființe umane (TFU) și dezvoltarea 
cunoștințelor și a constatărilor privind 
diferitele aspecte ale TFU, inclusiv 
vulnerabilitatea deosebită a copiilor;

Or. sk

Amendamentul 101
Eugenia Rodríguez Palop
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Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. solicită Comisiei să asigure 
continuitatea activității coordonatorului 
UE pentru combaterea traficului de 
persoane prin numirea unui coordonator 
al UE cu normă întreagă pentru 
combaterea traficului de persoane, care 
să dețină expertiză relevantă și să 
colaboreze cu o rețea de reprezentanți 
naționali din cadrul statelor membre și al 
societății civile pentru a asigura 
cooperarea consecventă la nivelul UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. solicită Comisiei să asigure 
continuitatea activității coordonatorului 
UE pentru combaterea traficului de 
persoane prin numirea unui coordonator 
al UE cu normă întreagă pentru 
combaterea traficului de persoane, care 
să dețină expertiză relevantă și să lucreze 
cu reprezentanți naționali din cadrul 
statelor membre și al societății civile 
pentru a asigura cooperarea consecventă 
la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 103
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
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Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. solicită statelor membre să asigure 
o finanțare stabilă și personalul adecvat 
necesare pentru a detecta victimele din 
prima linie și să asigure finanțarea 
consecventă a tuturor activităților NRM;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța finanțării 
programelor Fondului pentru azil, migrație 
și integrare (FAMI) și ale Fondului pentru 
securitate internă (FSI) pentru proiectele de 
combatere a TFU, precum și utilizarea altor 
instrumente disponibile;

3. subliniază importanța finanțării 
programelor Fondului pentru azil, migrație 
și integrare (FAMI), a programului 
Daphne și a programelor Fondului pentru 
securitate internă (FSI) pentru proiectele de 
combatere a TFU, precum și utilizarea altor 
instrumente disponibile, precum 
programul „Drepturi, egalitate și 
cetățenie”, acțiunile EMPACT, inițiativa 
Spotlight UE-ONU, Fondul fiduciar al 
UE pentru Africa, Acțiunea mondială 
pentru prevenirea și combaterea traficului 
de persoane și a introducerii ilegale de 
migranți, Instrumentul de cooperare 
pentru dezvoltare și Fondul european de 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 105
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța finanțării 
programelor Fondului pentru azil, migrație 
și integrare (FAMI) și ale Fondului pentru 
securitate internă (FSI) pentru proiectele de 
combatere a TFU, precum și utilizarea altor 
instrumente disponibile;

3. subliniază rolul semnificativ al 
fondurilor UE în finanțarea diverselor 
aspecte ale luptei împotriva traficului de 
ființe umane; subliniază importanța 
finanțării, prin intermediul programelor 
Fondului Daphne, ale Fondului social 
european Plus, ale Fondului pentru azil, 
migrație și integrare (FAMI) și ale 
Fondului pentru securitate internă (FSI) 
pentru proiectele de combatere a TFU, 
precum și utilizarea altor instrumente 
disponibile;

Or. en

Amendamentul 106
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța finanțării 
programelor Fondului pentru azil, migrație 
și integrare (FAMI) și ale Fondului pentru 
securitate internă (FSI) pentru proiectele de 
combatere a TFU, precum și utilizarea altor 
instrumente disponibile;

3. subliniază importanța finanțării 
programelor Fondului pentru azil, migrație 
și integrare (FAMI), ale Fondului Daphne 
și ale Fondului pentru securitate internă 
(FSI) pentru proiectele de combatere a 
TFU, precum și utilizarea altor instrumente 
disponibile; reamintește nevoia de proiecte 
care să integreze aspectele de gen și 
solicită o revizuire cuprinzătoare din 
perspectiva politicii a proiectelor finanțate 
direct de UE începând cu 2015;

Or. en

Amendamentul 107
Ernest Urtasun
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța finanțării 
programelor Fondului pentru azil, 
migrație și integrare (FAMI) și ale 
Fondului pentru securitate internă (FSI) 
pentru proiectele de combatere a TFU, 
precum și utilizarea altor instrumente 
disponibile;

3. subliniază importanța finanțării 
programului „Drepturi și valori”, inclusiv 
a Fondului Daphne, pentru proiectele de 
combatere a TFU, precum și utilizarea altor 
instrumente disponibile, inclusiv a 
programelor Fondului pentru azil, 
migrație și integrare (FAMI) și ale 
Fondului pentru securitate internă (FSI);

Or. en

Amendamentul 108
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța finanțării 
programelor Fondului pentru azil, 
migrație și integrare (FAMI) și ale 
Fondului pentru securitate internă (FSI) 
pentru proiectele de combatere a TFU, 
precum și utilizarea altor instrumente 
disponibile;

3. subliniază importanța finanțării 
programului „Drepturi și valori”, în 
special a Fondului Daphne, pentru 
proiectele de combatere a TFU, precum și 
utilizarea altor instrumente disponibile, 
precum programele Fondului pentru azil, 
migrație și integrare (FAMI) și ale 
Fondului pentru securitate internă (FSI);

Or. en

Amendamentul 109
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța finanțării 
programelor Fondului pentru azil, migrație 

3. subliniază importanța finanțării 
programelor Fondului Daphne, ale 
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și integrare (FAMI) și ale Fondului pentru 
securitate internă (FSI) pentru proiectele de 
combatere a TFU, precum și utilizarea altor 
instrumente disponibile;

Fondului pentru azil, migrație și integrare 
(FAMI) și ale Fondului pentru securitate 
internă (FSI) pentru proiectele de 
combatere a TFU, precum și utilizarea altor 
instrumente disponibile;

Or. en

Amendamentul 110
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța finanțării 
programelor Fondului pentru azil, 
migrație și integrare (FAMI) și ale 
Fondului pentru securitate internă (FSI) 
pentru proiectele de combatere a TFU, 
precum și utilizarea altor instrumente 
disponibile;

3. subliniază importanța finanțării 
programelor Fondului pentru securitate 
internă (FSI) pentru proiectele de 
combatere a TFU, precum și utilizarea altor 
instrumente disponibile;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța finanțării 
programelor Fondului pentru azil, migrație 
și integrare (FAMI) și ale Fondului pentru 
securitate internă (FSI) pentru proiectele de 
combatere a TFU, precum și utilizarea altor 
instrumente disponibile;

3. subliniază importanța finanțării 
programelor Fondului pentru azil, migrație 
și integrare (FAMI), ale Fondului Daphne 
și ale Fondului pentru securitate internă 
(FSI) pentru proiectele de combatere a 
TFU, precum și utilizarea altor instrumente 
disponibile;

Or. en
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Amendamentul 112
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța finanțării 
programelor Fondului pentru azil, 
migrație și integrare (FAMI) și ale 
Fondului pentru securitate internă (FSI) 
pentru proiectele de combatere a TFU, 
precum și utilizarea altor instrumente 
disponibile;

3. subliniază că este important să se 
finanțeze în continuare combaterea TFU 
prin intermediul fondurilor europene; 
precizează că această finanțare nu trebuie 
acordată în detrimentul mijloacelor 
destinate combaterii imigrației 
clandestine;

Or. fr

Amendamentul 113
Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază importanța acordată 
măsurilor menite să răspundă nevoilor 
speciale ale persoanelor aflate în situații 
vulnerabile din care fac parte victimele 
traficului de persoane în scopul 
exploatării sexuale, împotriva combaterii 
tuturor formelor de 
violență aduse femeilor și copiilor, 
inclusiv în situații de urgență;

Or. ro

Amendamentul 114
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. reamintește că organizațiile care 
acordă sprijin au nevoie de fonduri 
suficiente pentru proiecte și își exprimă 
îngrijorarea că numeroase organizații, 
mai ales cele pentru femei, se confruntă 
cu dificultăți din cauza reducerii 
fondurilor;

Or. en

Amendamentul 115
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că lipsa de date coerente 
și detaliate continuă să împiedice evaluarea 
adecvată a tendințelor în ceea ce privește 
TFU; invită statele membre să colecteze 
mai multe date actualizate defalcate pe 
vârstă și sex și să le includă pe persoanele 
care au făcut obiectul traficului intern, 
compilând informații statistice în 
cooperare cu societatea civilă;

4. subliniază că s-a îmbunătățit 
colectarea de date relevante, dar că lipsa 
de date coerente și detaliate continuă să 
împiedice evaluarea adecvată a tendințelor 
în ceea ce privește TFU; invită statele 
membre să îmbunătățească colectarea de 
date și să sporească eforturile și 
finanțarea în ceea ce privește cercetarea, 
colectarea și analiza datelor privind toate 
formele de trafic de ființe umane la 
nivelul UE, defalcându-le pe vârstă și sex, 
precum și să le includă pe persoanele care 
au făcut obiectul traficului intern, 
respectând în mod corespunzător 
drepturile persoanelor traficate la viață 
privată și autonomie și la protecția datelor 
lor cu caracter personal; subliniază că 
informațiile statistice ar trebui compilate 
în cooperare cu societatea civilă, Institutul 
European pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați (EIGE) și 
organizațiile internaționale relevante;

Or. en
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Amendamentul 116
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că lipsa de date coerente 
și detaliate continuă să împiedice evaluarea 
adecvată a tendințelor în ceea ce privește 
TFU; invită statele membre să colecteze 
mai multe date actualizate defalcate pe 
vârstă și sex și să le includă pe persoanele 
care au făcut obiectul traficului intern, 
compilând informații statistice în cooperare 
cu societatea civilă;

4. subliniază că lipsa de date coerente, 
comparabile și detaliate continuă să 
împiedice evaluarea adecvată a tendințelor 
în ceea ce privește TFU; invită statele 
membre să colecteze mai multe date 
actualizate defalcate pe vârstă, sex și 
origine rasială și etnică și să le includă pe 
persoanele care au făcut obiectul traficului 
intern, compilând informații statistice în 
cooperare cu societatea civilă; îndeamnă 
statele membre să îmbunătățească 
înregistrarea și raportarea de date 
statistice; reamintește că un sprijin mai 
cuprinzător bazat pe dovezi va permite 
evaluarea mai exactă a naturii problemei, 
ceea ce este esențial pentru viitoarea 
intervenție la nivel de politici;

Or. en

Amendamentul 117
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că lipsa de date coerente 
și detaliate continuă să împiedice evaluarea 
adecvată a tendințelor în ceea ce privește 
TFU; invită statele membre să colecteze 
mai multe date actualizate defalcate pe 
vârstă și sex și să le includă pe persoanele 
care au făcut obiectul traficului intern, 
compilând informații statistice în cooperare 
cu societatea civilă;

4. deplânge faptul că datele privind 
traficul de ființe umane nu sunt colectate 
sistematic și publicate periodic; subliniază 
că lipsa de date coerente și detaliate 
continuă să împiedice evaluarea adecvată a 
amplorii și a tendințelor în ceea ce privește 
TFU; invită statele membre să 
îmbunătățească colectarea mai multor 
date actualizate defalcate pe tipul de trafic, 
vârstă și sex și să le includă pe persoanele 
care au făcut obiectul traficului intern, 
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compilând informații statistice în cooperare 
cu societatea civilă;

Or. en

Amendamentul 118
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că lipsa de date coerente 
și detaliate continuă să împiedice 
evaluarea adecvată a tendințelor în ceea 
ce privește TFU; invită statele membre să 
colecteze mai multe date actualizate 
defalcate pe vârstă și sex și să le includă pe 
persoanele care au făcut obiectul traficului 
intern, compilând informații statistice în 
cooperare cu societatea civilă;

4. subliniază că, pentru a evalua în 
mod adecvat tendințele în ceea ce privește 
TFU, colectarea de date poate fi 
îmbunătățită în continuare; invită statele 
membre să consolideze colectarea de date 
vizând mai multe date actualizate defalcate 
pe vârstă și sex și să le includă pe 
persoanele care au făcut obiectul traficului 
intern, compilând informații statistice în 
cooperare cu actorii instituționali 
implicați, organizațiile societății civile, 
precum și cu implicarea Institutului 
European pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați (EIGE), inclusiv 
date referitoare la traficul de ființe umane 
din sondajele privind violența;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că lipsa de date coerente 
și detaliate continuă să împiedice evaluarea 
adecvată a tendințelor în ceea ce privește 

4. subliniază că lipsa de date coerente 
și detaliate continuă să împiedice evaluarea 
adecvată a tendințelor în ceea ce privește 
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TFU; invită statele membre să colecteze 
mai multe date actualizate defalcate pe 
vârstă și sex și să le includă pe persoanele 
care au făcut obiectul traficului intern, 
compilând informații statistice în cooperare 
cu societatea civilă;

TFU; invită statele membre să colecteze 
mai multe date actualizate defalcate pe 
vârstă și sex și să le includă pe persoanele 
care au făcut obiectul traficului intern, 
compilând informații statistice în cooperare 
cu societatea civilă și cu organizațiile 
internaționale relevante, respectând 
totodată drepturile persoanelor traficate 
la viață privată și autonomie și la 
protecția datelor lor cu caracter personal;

Or. en

Amendamentul 120
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că lipsa de date coerente 
și detaliate continuă să împiedice evaluarea 
adecvată a tendințelor în ceea ce privește 
TFU; invită statele membre să colecteze 
mai multe date actualizate defalcate pe 
vârstă și sex și să le includă pe persoanele 
care au făcut obiectul traficului intern, 
compilând informații statistice în cooperare 
cu societatea civilă;

4. subliniază că lipsa de date coerente 
și detaliate continuă să împiedice evaluarea 
adecvată a tendințelor în ceea ce privește 
TFU; invită statele membre să colecteze 
mai multe date actualizate defalcate pe 
vârstă, sex și origine rasială și etnică și să 
le includă pe persoanele care au făcut 
obiectul traficului intern, compilând 
informații statistice în cooperare cu 
societatea civilă, respectând în mod 
corespunzător drepturile persoanelor 
traficate la viață privată și autonomie și la 
protecția datelor lor cu caracter personal;

Or. en

Amendamentul 121
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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4. subliniază că lipsa de date coerente 
și detaliate continuă să împiedice 
evaluarea adecvată a tendințelor în ceea 
ce privește TFU; invită statele membre să 
colecteze mai multe date actualizate 
defalcate pe vârstă și sex și să le includă pe 
persoanele care au făcut obiectul traficului 
intern, compilând informații statistice în 
cooperare cu societatea civilă;

4. recunoaște îmbunătățirea 
colectării de date coerente și detaliate; 
invită statele membre să îmbunătățească 
în continuare datele prin colectarea mai 
multor date actualizate defalcate pe vârstă 
și sex și să le includă pe persoanele care au 
făcut obiectul traficului intern, în cooperare 
cu societatea civilă și cu Institutul 
European pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați (EIGE); solicită 
Comisiei să compileze și să publice 
periodic astfel de date pentru UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că lipsa de date coerente 
și detaliate continuă să împiedice evaluarea 
adecvată a tendințelor în ceea ce privește 
TFU; invită statele membre să colecteze 
mai multe date actualizate defalcate pe 
vârstă și sex și să le includă pe persoanele 
care au făcut obiectul traficului intern, 
compilând informații statistice în cooperare 
cu societatea civilă;

4. subliniază că lipsa de date coerente 
și detaliate continuă să împiedice evaluarea 
adecvată a tendințelor în ceea ce privește 
TFU; invită statele membre să colecteze 
mai multe date actualizate, centralizate și 
cuprinzătoare, defalcate pe vârstă și sex și 
să le includă pe persoanele care au făcut 
obiectul traficului intern, compilând 
informații statistice în cooperare cu 
societatea civilă;

Or. en

Amendamentul 123
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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4. subliniază că lipsa de date coerente 
și detaliate continuă să împiedice evaluarea 
adecvată a tendințelor în ceea ce privește 
TFU; invită statele membre să colecteze 
mai multe date actualizate defalcate pe 
vârstă și sex și să le includă pe persoanele 
care au făcut obiectul traficului intern, 
compilând informații statistice în cooperare 
cu societatea civilă;

4. subliniază că lipsa de date coerente 
și detaliate continuă să împiedice evaluarea 
adecvată a tendințelor în ceea ce privește 
TFU; invită statele membre să colecteze, să 
analizeze și să stocheze mai multe date 
actualizate defalcate pe vârstă și sex și să le 
includă pe persoanele care au făcut 
obiectul traficului intern, compilând 
informații statistice în cooperare cu 
societatea civilă;

Or. ro

Amendamentul 124
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că lipsa de date coerente 
și detaliate continuă să împiedice 
evaluarea adecvată a tendințelor în ceea ce 
privește TFU; invită statele membre să 
colecteze mai multe date actualizate 
defalcate pe vârstă și sex și să le includă pe 
persoanele care au făcut obiectul traficului 
intern, compilând informații statistice în 
cooperare cu societatea civilă;

4. subliniază că datele trebuie să fie 
coerente și pe deplin detaliate pentru a 
permite o evaluare adecvată a tendințelor 
în ceea ce privește TFU; invită statele 
membre să colecteze date actualizate 
defalcate pe vârstă și sex și să le includă pe 
persoanele care au făcut obiectul traficului 
intern, compilând informații statistice în 
cooperare cu societatea civilă;

Or. en

Amendamentul 125
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că 15-30 % dintre 
pacienții înscriși pe listele de așteptare 
pentru a primi un organ donat decedează 
înainte de a beneficia de un transplant; 



AM\1218038RO.docx 61/164 PE660.289v01-00

RO

subliniază că organizațiile criminale 
profită de această situație problematică, 
precum și de slăbiciunea persoanelor care 
trăiesc în condiții de sărăcie extremă, 
pentru a le încuraja să își vândă organele; 
precizează că acest tip de trafic este una 
dintre cele mai abjecte componente ale 
traficului de ființe umane;

Or. fr

Amendamentul 126
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. salută adoptarea instituirii 
Mecanismului de evaluare a punerii în 
aplicare a Convenției Națiunilor Unite 
împotriva criminalității transnaționale 
organizate și a protocoalelor la aceasta; 
solicită Comisiei să acționeze ca model 
demn de urmat în cadrul acestui proces de 
evaluare;

Or. en

Amendamentul 127
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază, în acest sens, nevoia de 
a îmbunătăți raportarea cazurilor de 
trafic de ființe umane și colectarea 
ulterioară de date și coordonarea între 
sursele de date la nivelul statelor membre 
și al UE, pentru o mai bună înțelegere a 
fenomenului și a diverselor sale 
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componente;

Or. en

Amendamentul 128
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. solicită măsuri mai bine 
diferențiate în funcție de sex și 
instrumente de politică, cursuri de 
formare și orientări adaptate copiilor 
pentru părțile interesate, actori și 
autoritățile responsabile, în diverse etape 
ale procesului, cum ar fi identificarea 
victimelor, procedurile de sesizare și 
asistență legate de victimele traficului de 
ființe umane în scopul exploatării 
sexuale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Comisia și statele 
membre să asigure diferențierea între 
traficul de ființe umane și introducerea 
ilegală de persoane, care necesită reacții 
diferite în drept; subliniază că confuzia 
dintre ele duce adesea la identificarea 
incorectă a victimelor și la faptul că 
acestea nu pot avea acces la măsuri de 
protecție, precum și la eșecul evitării 
victimizării secundare;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 130
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Comisia și statele 
membre să asigure diferențierea între 
traficul de ființe umane și introducerea 
ilegală de persoane, care necesită reacții 
diferite în drept; subliniază că confuzia 
dintre ele duce adesea la identificarea 
incorectă a victimelor și la faptul că 
acestea nu pot avea acces la măsuri de 
protecție, precum și la eșecul evitării 
victimizării secundare;

5. îndeamnă Comisia și statele 
membre să asigure diferențierea între 
migrația legală și cea ilegală și relevanța 
lor pentru problemele legate de traficul de 
ființe umane;

Or. en

Amendamentul 131
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Comisia și statele 
membre să asigure diferențierea între 
traficul de ființe umane și introducerea 
ilegală de persoane, care necesită reacții 
diferite în drept; subliniază că confuzia 
dintre ele duce adesea la identificarea 
incorectă a victimelor și la faptul că acestea 
nu pot avea acces la măsuri de protecție, 
precum și la eșecul evitării victimizării 
secundare;

5. îndeamnă Comisia și statele 
membre să asigure diferențierea între 
traficul de ființe umane și introducerea 
ilegală de persoane, care necesită reacții 
diferite în drept; subliniază că confuzia 
dintre ele duce adesea la identificarea 
incorectă a victimelor și la faptul că acestea 
nu pot avea acces la măsuri de protecție, 
precum și la eșecul evitării victimizării 
secundare; reamintește că și traficul de 
ființe umane trebuie să fie combătut în 
mod sever;

Or. fr
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Amendamentul 132
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Comisia și statele 
membre să asigure diferențierea între 
traficul de ființe umane și introducerea 
ilegală de persoane, care necesită reacții 
diferite în drept; subliniază că confuzia 
dintre ele duce adesea la identificarea 
incorectă a victimelor și la faptul că acestea 
nu pot avea acces la măsuri de protecție, 
precum și la eșecul evitării victimizării 
secundare;

5. îndeamnă Comisia și statele 
membre să asigure diferențierea între 
traficul de ființe umane și introducerea 
ilegală de persoane, printr-o cercetare și o 
investigare mai aprofundată, care necesită 
reacții diferite în drept; subliniază că 
confuzia dintre ele duce adesea la 
identificarea incorectă a victimelor și la 
faptul că acestea nu pot avea acces la 
măsuri de protecție, precum și la eșecul 
evitării victimizării secundare;

Or. ro

Amendamentul 133
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Comisia și statele 
membre să asigure diferențierea între 
traficul de ființe umane și introducerea 
ilegală de persoane, care necesită reacții 
diferite în drept; subliniază că confuzia 
dintre ele duce adesea la identificarea 
incorectă a victimelor și la faptul că acestea 
nu pot avea acces la măsuri de protecție, 
precum și la eșecul evitării victimizării 
secundare;

5. îndeamnă Comisia și statele 
membre să asigure diferențierea între 
traficul de persoane și introducerea ilegală 
de migranți, care necesită reacții diferite în 
drept și la nivel de politică; subliniază că 
confuzia dintre ele duce adesea la 
identificarea incorectă a victimelor și la 
faptul că acestea nu pot avea acces la 
măsuri de protecție, precum și la eșecul 
evitării victimizării secundare;

Or. en
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Amendamentul 134
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. îndeamnă Comisia și statele 
membre să asigure diferențierea între 
TFU și criminalitatea organizată și să 
garanteze că un răspuns bazat pe 
perspectiva de gen și pe drepturile omului 
rămâne în centrul analizei și al reacțiilor 
la TFU;

Or. en

Amendamentul 135
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. îndeamnă Comisia și statele 
membre să asigure diferențierea între 
TFU și criminalitatea organizată și să 
garanteze că un răspuns bazat pe 
drepturile omului rămâne în centrul 
analizei și al reacțiilor la TFU;

Or. en

Amendamentul 136
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. subliniază importanța unei 
înțelegeri mai ample a traficului de 



PE660.289v01-00 66/164 AM\1218038RO.docx

RO

persoane ca infracțiune complexă și în 
evoluție și reamintește nevoia de a 
interacționa cu cetățenii și cu 
organizațiile societății civile; subliniază 
rolul semnificativ pe care îl au 
Parlamentul European și parlamentele 
naționale; invită Comisia și statele 
membre să se alăture campaniei 
internaționale a ONU împotriva traficului 
de persoane;

Or. en

Amendamentul 137
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze utilizarea tehnologiilor 
digitale pentru TFU, ca instrumente 
predominante utilizate pentru recrutarea 
victimelor traficului;

6. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze și să evalueze utilizarea 
tehnologiilor digitale pentru TFU, ca unul 
dintre instrumentele predominante 
utilizate pentru recrutarea victimelor 
traficului și le solicită să promoveze și să 
sprijine măsuri adecvate, axate în special 
pe campanii de sensibilizare și pe 
formare; subliniază că toate măsurile 
menite să prevină recrutarea de victime 
sau alte activități ilegale desfășurate 
online trebuie să fie specifice, efective și 
proporționale, pentru a nu restricționa în 
mod necuvenit libertatea de exprimare și 
confidențialitatea comunicațiilor;

Or. en

Amendamentul 138
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze utilizarea tehnologiilor 
digitale pentru TFU, ca instrumente 
predominante utilizate pentru recrutarea 
victimelor traficului;

6. invită Comisia și statele membre să 
împuternicească autoritățile de aplicare a 
legii care luptă împotriva traficanților de 
ființe umane, astfel încât să poată 
răspunde la noile provocări tehnologice în 
ceea ce privește cunoștințele tehnice, 
resursele umane dedicate, precum și 
îmbunătățirea instrumentelor legislative 
care pot fi folosite în procedurile judiciare 
și în urmărirea penală a traficanților;

Or. en

Amendamentul 139
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze utilizarea tehnologiilor 
digitale pentru TFU, ca instrumente 
predominante utilizate pentru recrutarea 
victimelor traficului;

6. invită Comisia și statele membre să 
recunoască internetul ca factor esențial 
de facilitare a TFU, cu impact asupra 
întregului lanț al traficului de persoane, 
de la recrutare și transport la adăpostirea 
victimelor și exploatarea lor efectivă, 
precum și să monitorizeze utilizarea 
tehnologiilor digitale, în special a 
platformelor de comunicare socială și a 
site-urilor de servicii pentru adulți, pentru 
TFU;

Or. en

Amendamentul 140
Assita Kanko

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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6. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze utilizarea tehnologiilor 
digitale pentru TFU, ca instrumente 
predominante utilizate pentru recrutarea 
victimelor traficului;

6. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze utilizarea tehnologiilor 
digitale pentru TFU, ca instrumente 
predominante utilizate pentru recrutarea 
victimelor traficului; solicită o campanie 
de informare publică reînnoită și amplă la 
nivelul UE referitoare la pericolele și 
indiciile traficului de ființe umane;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze utilizarea tehnologiilor 
digitale pentru TFU, ca instrumente 
predominante utilizate pentru recrutarea 
victimelor traficului;

6. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze utilizarea tehnologiilor 
digitale, a internetului și a platformelor de 
comunicare socială pentru TFU, ca 
instrumente predominante utilizate pentru 
recrutarea victimelor traficului, precum și 
să reglementeze responsabilitatea părților 
terțe în cazul întreprinderilor din sectorul 
tehnologiilor care găzduiesc materiale 
exploatatoare;

Or. en

Amendamentul 142
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze utilizarea tehnologiilor 

6. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze utilizarea tehnologiilor 
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digitale pentru TFU, ca instrumente 
predominante utilizate pentru recrutarea 
victimelor traficului;

digitale pentru TFU, ca instrumente 
predominante utilizate pentru recrutarea, 
traficarea și exploatarea victimelor, 
precum și să sporească sprijinul pentru 
consolidarea expertizei și a capacității 
transnaționale în ceea ce privește soluțiile 
bazate pe tehnologie;

Or. en

Amendamentul 143
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze utilizarea tehnologiilor 
digitale pentru TFU, ca instrumente 
predominante utilizate pentru recrutarea 
victimelor traficului;

6. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze utilizarea tehnologiilor 
digitale pentru TFU, ca instrumente 
predominante utilizate pentru recrutarea 
victimelor traficului, asigurând totodată 
drepturile fundamentale ale persoanelor 
și protecția datelor acestora, precum și 
dreptul la viață privată al victimelor;

Or. en

Amendamentul 144
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze utilizarea tehnologiilor 
digitale pentru TFU, ca instrumente 
predominante utilizate pentru recrutarea 
victimelor traficului;

6. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze utilizarea tehnologiilor 
digitale pentru TFU, ca instrumente 
predominante utilizate pentru recrutarea 
victimelor traficului, asigurând totodată 
drepturile fundamentale ale persoanelor 
și protecția datelor acestora, precum și 
dreptul la viață privată al victimelor;



PE660.289v01-00 70/164 AM\1218038RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 145
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze utilizarea tehnologiilor 
digitale pentru TFU, ca instrumente 
predominante utilizate pentru recrutarea 
victimelor traficului;

6. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze utilizarea tehnologiilor 
digitale pentru TFU, ca instrumente 
predominante utilizate pentru recrutarea 
victimelor traficului și să stabilească 
măsuri de blocare a recrutării victimelor;

Or. ro

Amendamentul 146
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită actualizarea cadrului 
legislativ și de politică existent pentru a 
promova schimbul de informații și 
cooperarea între autoritățile de aplicare a 
legii și sectorul privat, inclusiv furnizorii 
de servicii de internet și întreprinderile 
din sectorul platformelor de comunicare 
socială; solicită Comisiei și statelor 
membre să reglementeze responsabilitatea 
părților terțe în cazul întreprinderilor din 
sectorul tehnologiilor care găzduiesc 
materiale exploatatoare, pentru a asigura 
că platformele lor nu sunt utilizate în mod 
abuziv în scopuri legate de TFU;

Or. en
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Amendamentul 147
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. reamintește că angajarea, în 
cunoștință de cauză, a unor persoane 
aflate în situație neregulamentară, cu o 
remunerație mai mică decât salariul 
minim legal sau în condiții de muncă 
nedemne, cu scopul de a maximiza 
profiturile, este o formă de trafic de ființe 
umane; consideră că acest aspect vizează 
în special bărbații exploatați în sectoare 
care implică munca fizică;

Or. fr

Amendamentul 148
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită Comisiei și statelor 
membre să se bazeze pe expertiza 
existentă și pe programele și experiențele 
de succes, precum portalul „Un internet 
mai bun pentru copii” care oferă 
informații, orientări și resurse privind 
aspectele legate de un internet mai bun, 
din cadrul rețelei comune a Insafe și 
INHOPE de centre europene pentru un 
internet mai sigur, precum și ale altor 
părți interesate principale;

Or. en

Amendamentul 149
Eugenia Rodríguez Palop
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Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită Comisiei și statelor 
membre să reglementeze responsabilitatea 
părților terțe în cazul întreprinderilor din 
sectorul tehnologiilor care găzduiesc 
materiale exploatatoare, recunoscând 
utilizarea sporită a tehnologiilor digitale 
în scopul exploatării victimelor, inclusiv 
prin site-uri pornografice și site-urile care 
oferă servicii de conținut pe bază de 
abonament (așa-numitele „only fans”);

Or. en

Amendamentul 150
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. reamintește că dimensiunea de gen 
trebuie monitorizată atent în 
implementarea legislației UE pentru 
combaterea traficului de ființe umane și 
îndemnă Comisia să monitorizeze în 
continuare aceste aspecte în evaluarea sa 
privind respectarea și transpunerea 
directivei de către statele membre;

Or. en

Amendamentul 151
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. reamintește că dimensiunea de gen 
trebuie monitorizată atent în 
implementarea legislației UE pentru 
combaterea traficului de ființe umane și 
îndeamnă Comisia să monitorizeze în 
continuare aceste aspecte în evaluarea sa 
privind respectarea și transpunerea 
directivei de către statele membre;

Or. en

Amendamentul 152
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. îndeamnă Comisia și statele 
membre să considere drept prioritară 
conștientizarea în domeniul cibernetic în 
cadrul campaniilor de sensibilizare, 
inclusiv al celor care vizează școlile, 
universitățile, comunitatea de afaceri și 
organismele de cercetare; consideră că 
evenimentul „Luna securității 
cibernetice” care are loc în fiecare an în 
luna octombrie sub coordonarea ENISA 
ar trebui extins pentru a avea un impact 
mai amplu, ca efort comun de comunicare 
la nivelul UE și la nivel național;

Or. en

Amendamentul 153
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 6 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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6c. subliniază că sensibilizarea cu 
privire la traficul online de ființe umane 
pe platformele de comunicare socială este 
esențială pentru a preveni intrarea 
victimelor în rețele de trafic de persoane; 
insistă asupra importanței faptului că 
punerea în comun a expertizei și 
partajarea experiențelor la nivel european 
s-au dovedit a avea o valoare adăugată 
pentru asigurarea unei direcții de 
acțiune; 

Or. en

Amendamentul 154
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 6 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6d. subliniază rolul puternic al 
platformelor în general, dar acordă o 
atenție specială platformelor de 
comunicare socială; solicită Comisiei să 
dialogheze activ cu platformele pentru 
elaborarea unor orientări și planuri de 
acțiune comune, care să prevină și să 
combată traficul online de ființe umane în 
toate formele lui;

Or. en

Amendamentul 155
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că identificarea timpurie 
a victimelor rămâne una dintre principalele 
încercări pentru punerea în aplicare și este 

7. subliniază că identificarea timpurie 
a victimelor rămâne una dintre principalele 
încercări pentru punerea în aplicare, dar 
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una dintre cele mai importante în ce 
privește posibilitatea victimelor de a-și 
exercita drepturile; invită statele membre 
să atribuie mai multor actori 
responsabilitatea pentru identificarea 
victimelor TFU în toate etapele 
procesului, inclusiv reprezentanților 
societății civile, funcționarilor din 
domeniul imigrației și al azilului, 
inspectorilor de muncă, asistenților sociali 
sau personalului medical;

subliniază că aceasta nu diminuează 
responsabilitatea statelor membre de a le 
proteja; reamintește că, în conformitate 
cu articolul 11 din directivă, statele 
membre au obligația de a stabili 
mecanisme care să asigure identificarea 
cât mai devreme a victimelor, precum și 
acordarea de asistență și sprijin, în 
cooperare cu organizațiile de sprijin 
relevante; subliniază necesitatea unei 
abordări bazate pe patru strategii 
fundamentale: prevenirea, urmărirea 
penală, protecția victimelor și 
parteneriatul pe mai multe niveluri; 
subliniază că identificarea victimelor este 
esențială pentru ca victimele să își 
exercite drepturile; invită statele membre 
să atribuie reprezentanților societății civile, 
funcționarilor din domeniul imigrației și al 
azilului, inspectorilor de muncă, 
asistenților sociali sau personalului medical 
mai multe prerogative pentru 
identificarea victimelor TFU în toate 
etapele procesului;

Or. en

Amendamentul 156
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că identificarea timpurie 
a victimelor rămâne una dintre principalele 
încercări pentru punerea în aplicare și este 
una dintre cele mai importante în ce 
privește posibilitatea victimelor de a-și 
exercita drepturile; invită statele membre 
să atribuie mai multor actori 
responsabilitatea pentru identificarea 
victimelor TFU în toate etapele 
procesului, inclusiv reprezentanților 
societății civile, funcționarilor din 
domeniul imigrației și al azilului, 

7. subliniază că identificarea timpurie 
a victimelor rămâne una dintre principalele 
încercări pentru punerea în aplicare și este 
una dintre cele mai importante în ce 
privește posibilitatea victimelor de a-și 
exercita drepturile;
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inspectorilor de muncă, asistenților sociali 
sau personalului medical;

Or. es

Amendamentul 157
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că identificarea timpurie 
a victimelor rămâne una dintre principalele 
încercări pentru punerea în aplicare și este 
una dintre cele mai importante în ce 
privește posibilitatea victimelor de a-și 
exercita drepturile; invită statele membre 
să atribuie mai multor actori 
responsabilitatea pentru identificarea 
victimelor TFU în toate etapele procesului, 
inclusiv reprezentanților societății civile, 
funcționarilor din domeniul imigrației și al 
azilului, inspectorilor de muncă, 
asistenților sociali sau personalului 
medical;

7. subliniază că identificarea timpurie 
a victimelor rămâne una dintre principalele 
încercări pentru punerea în aplicare și este 
una dintre cele mai importante în ce 
privește posibilitatea victimelor de a-și 
exercita drepturile; constată că numărul 
victimelor identificate este încă prea 
scăzut, comparativ cu numărul real al 
victimelor; invită statele membre să 
atribuie mai multor actori responsabilitatea 
pentru identificarea victimelor TFU în 
toate etapele procesului, inclusiv 
reprezentanților societății civile, 
funcționarilor din domeniul imigrației și al 
azilului, agenților responsabili cu 
aplicarea legii, inspectorilor de muncă, 
asistenților sociali sau personalului 
medical, precum și să asigure formarea 
adecvată a acestor actori;

Or. en

Amendamentul 158
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că identificarea timpurie 
a victimelor rămâne una dintre principalele 

7. subliniază că identificarea timpurie 
a victimelor rămâne una dintre principalele 
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încercări pentru punerea în aplicare și este 
una dintre cele mai importante în ce 
privește posibilitatea victimelor de a-și 
exercita drepturile; invită statele membre 
să atribuie mai multor actori 
responsabilitatea pentru identificarea 
victimelor TFU în toate etapele procesului, 
inclusiv reprezentanților societății civile, 
funcționarilor din domeniul imigrației și al 
azilului, inspectorilor de muncă, 
asistenților sociali sau personalului 
medical;

încercări pentru punerea în aplicare și este 
una dintre cele mai importante în ce 
privește posibilitatea victimelor de a-și 
exercita drepturile; invită statele membre 
să atribuie mai multor actori 
responsabilitatea pentru identificarea 
victimelor TFU în toate etapele procesului, 
inclusiv reprezentanților organizațiilor 
societății civile, funcționarilor din 
domeniul imigrației și al azilului, 
inspectorilor de muncă, asistenților sociali 
sau personalului medical, precum și altor 
profesioniști și actori implicați; solicită 
tuturor statelor membre să aloce fonduri 
adecvate pentru identificarea victimelor 
TFU;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că identificarea timpurie 
a victimelor rămâne una dintre principalele 
încercări pentru punerea în aplicare și este 
una dintre cele mai importante în ce 
privește posibilitatea victimelor de a-și 
exercita drepturile; invită statele membre 
să atribuie mai multor actori 
responsabilitatea pentru identificarea 
victimelor TFU în toate etapele procesului, 
inclusiv reprezentanților societății civile, 
funcționarilor din domeniul imigrației și al 
azilului, inspectorilor de muncă, 
asistenților sociali sau personalului 
medical;

7. subliniază că identificarea timpurie 
a victimelor rămâne una dintre principalele 
încercări pentru punerea în aplicare și este 
una dintre cele mai importante în ce 
privește posibilitatea victimelor de a-și 
exercita drepturile; invită statele membre 
să atribuie mai multor actori 
responsabilitatea  pentru identificarea 
victimelor TFU în toate etapele procesului, 
precum și posibilități de sensibilizare în 
acest sens, inclusiv reprezentanților 
societății civile, funcționarilor din 
domeniul imigrației și al azilului, 
inspectorilor de muncă, agenților 
responsabili cu aplicarea legii, asistenților 
sociali sau personalului medical;

Or. en
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Amendamentul 160
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că identificarea timpurie 
a victimelor rămâne una dintre principalele 
încercări pentru punerea în aplicare și este 
una dintre cele mai importante în ce 
privește posibilitatea victimelor de a-și 
exercita drepturile; invită statele membre 
să atribuie mai multor actori 
responsabilitatea pentru identificarea 
victimelor TFU în toate etapele procesului, 
inclusiv reprezentanților societății civile, 
funcționarilor din domeniul imigrației și al 
azilului, inspectorilor de muncă, 
asistenților sociali sau personalului 
medical;

7. subliniază că identificarea timpurie 
a victimelor rămâne una dintre principalele 
încercări pentru punerea în aplicare și este 
una dintre cele mai importante în ce 
privește posibilitatea victimelor de a-și 
exercita drepturile; invită statele membre 
să atribuie mai multor actori 
responsabilitatea pentru identificarea 
victimelor TFU în toate etapele procesului, 
inclusiv, printre alții, reprezentanților 
societății civile, funcționarilor din 
domeniul imigrației și al azilului, 
inspectorilor de muncă, agenților 
responsabili cu aplicarea legii, asistenților 
sociali sau personalului medical;

Or. en

Amendamentul 161
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că identificarea timpurie 
a victimelor rămâne una dintre principalele 
încercări pentru punerea în aplicare și este 
una dintre cele mai importante în ce 
privește posibilitatea victimelor de a-și 
exercita drepturile; invită statele membre 
să atribuie mai multor actori 
responsabilitatea pentru identificarea 
victimelor TFU în toate etapele procesului, 
inclusiv reprezentanților societății civile, 
funcționarilor din domeniul imigrației și al 

7. subliniază că identificarea timpurie 
a victimelor rămâne una dintre principalele 
încercări pentru punerea în aplicare și este 
una dintre cele mai importante în ce 
privește posibilitatea victimelor de a-și 
exercita drepturile; invită statele membre 
să atribuie mai multor actori 
responsabilitatea pentru identificarea 
victimelor TFU în toate etapele procesului, 
inclusiv agenților responsabili cu 
aplicarea legii, reprezentanților societății 
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azilului, inspectorilor de muncă, 
asistenților sociali sau personalului 
medical;

civile, funcționarilor din domeniul 
imigrației și al azilului, inspectorilor de 
muncă, asistenților sociali sau personalului 
medical;

Or. en

Amendamentul 162
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită statele membre să asigure că 
potențialele victime ale TFU beneficiază 
de intervenție și consultanță juridică de 
specialitate timpurie, în cel mai scurt timp 
posibil, inclusiv de informații accesibile 
cu privire la drepturile lor legale și 
opțiunile lor;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită statele membre să asigure că 
potențialele victime ale TFU beneficiază 
de intervenție și consultanță juridică de 
specialitate timpurie, în cel mai scurt timp 
posibil, inclusiv de informații accesibile 
cu privire la drepturile lor legale și 
opțiunile lor;

Or. en
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Amendamentul 164
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită statele membre să asigure că 
potențialele victime ale TFU beneficiază 
de intervenție și consultanță juridică de 
specialitate timpurie, în cel mai scurt timp 
posibil, inclusiv de informații accesibile 
cu privire la drepturile lor legale și 
opțiunile lor;

Or. en

Amendamentul 165
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită statele membre să asigure că 
potențialele victime ale TFU beneficiază 
de intervenție și consultanță juridică de 
specialitate timpurie, în cel mai scurt timp 
posibil, inclusiv de informații accesibile 
cu privire la drepturile lor legale și 
opțiunile lor;

Or. en

Amendamentul 166
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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8. invită toate statele membre să 
garanteze efectiv drepturile victimelor și să 
le sprijine printr-o abordare care ia în 
considerare dimensiunea de gen, asigurând 
în același timp complementaritatea cu 
Directiva privind drepturile victimelor; 
observă că Directiva privind combaterea 
traficului de persoane interzice 
incriminarea victimelor TFU;

8. invită toate statele membre să 
garanteze efectiv drepturile victimelor și să 
le sprijine printr-o abordare adaptată 
copiilor și care ia în considerare 
dimensiunea de gen, asigurând în același 
timp complementaritatea cu Directiva 
privind drepturile victimelor; observă că 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane obligă statele membre să adopte 
măsurile necesare pentru a permite 
autorităților să nu urmărească penal și să 
nu impună sancțiuni victimelor pentru 
implicarea lor în activități pe care au fost 
obligate să le desfășoare și condamnă 
ferm faptul că victimele TFU sunt adesea 
incriminate sau sancționate în unele state 
membre;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită toate statele membre să 
garanteze efectiv drepturile victimelor și să 
le sprijine printr-o abordare care ia în 
considerare dimensiunea de gen, asigurând 
în același timp complementaritatea cu 
Directiva privind drepturile victimelor; 
observă că Directiva privind combaterea 
traficului de persoane interzice 
incriminarea victimelor TFU;

8. invită toate statele membre să 
garanteze efectiv drepturile victimelor și să 
le sprijine printr-o abordare care ia în 
considerare dimensiunea de gen, asigurând 
în același timp complementaritatea cu 
Directiva privind drepturile victimelor; 
observă că Directiva privind combaterea 
traficului de persoane interzice 
incriminarea victimelor TFU și solicită, 
prin urmare, o analiză mai aprofundată a 
efectelor acestei pandemii asupra 
potențialelor victime ale TFU și a 
structurii și funcționării TFU în general, 
pentru a stabili măsuri specifice de 
eliminare a TFU;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită toate statele membre să 
garanteze efectiv drepturile victimelor și să 
le sprijine printr-o abordare care ia în 
considerare dimensiunea de gen, asigurând 
în același timp complementaritatea cu 
Directiva privind drepturile victimelor; 
observă că Directiva privind combaterea 
traficului de persoane interzice 
incriminarea victimelor TFU;

8. invită toate statele membre să 
garanteze efectiv drepturile victimelor și să 
le sprijine printr-o abordare care ia în 
considerare dimensiunea de gen, asigurând 
în același timp complementaritatea cu 
Directiva privind drepturile victimelor; 
observă că Directiva privind combaterea 
traficului de persoane interzice 
incriminarea victimelor TFU; invită toate 
statele membre să asigure că potențialele 
victime ale TFU beneficiază de asistență 
juridică în cel mai scurt timp posibil;

Or. en

Amendamentul 169
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită toate statele membre să 
garanteze efectiv drepturile victimelor și să 
le sprijine printr-o abordare care ia în 
considerare dimensiunea de gen, 
asigurând în același timp 
complementaritatea cu Directiva privind 
drepturile victimelor; observă că Directiva 
privind combaterea traficului de persoane 
interzice incriminarea victimelor TFU;

8. invită toate statele membre să 
garanteze efectiv drepturile victimelor, 
asigurând în același timp 
complementaritatea cu Directiva privind 
drepturile victimelor; observă că Directiva 
privind combaterea traficului de persoane 
interzice incriminarea victimelor TFU;

Or. es
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Amendamentul 170
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită toate statele membre să 
garanteze efectiv drepturile victimelor și să 
le sprijine printr-o abordare care ia în 
considerare dimensiunea de gen, asigurând 
în același timp complementaritatea cu 
Directiva privind drepturile victimelor; 
observă că Directiva privind combaterea 
traficului de persoane interzice 
incriminarea victimelor TFU;

8. invită toate statele membre să 
garanteze efectiv drepturile victimelor și să 
le sprijine printr-o abordare care ia în 
considerare dimensiunea de gen și bazată 
pe gen, asigurând în același timp 
complementaritatea cu Directiva privind 
drepturile victimelor; salută faptul că 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane interzice incriminarea victimelor 
TFU;

Or. en

Amendamentul 171
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită toate statele membre să 
garanteze efectiv drepturile victimelor și să 
le sprijine printr-o abordare care ia în 
considerare dimensiunea de gen, asigurând 
în același timp complementaritatea cu 
Directiva privind drepturile victimelor; 
observă că Directiva privind combaterea 
traficului de persoane interzice 
incriminarea victimelor TFU;

8. invită toate statele membre să 
garanteze efectiv drepturile victimelor și să 
le protejeze și să le sprijine printr-o 
abordare care ia în considerare 
dimensiunea de gen, asigurând în același 
timp complementaritatea cu Directiva 
privind drepturile victimelor; observă că 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane interzice incriminarea victimelor 
TFU;

Or. ro

Amendamentul 172
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită toate statele membre să 
garanteze efectiv drepturile victimelor și să 
le sprijine printr-o abordare care ia în 
considerare dimensiunea de gen, asigurând 
în același timp complementaritatea cu 
Directiva privind drepturile victimelor; 
observă că Directiva privind combaterea 
traficului de persoane interzice 
incriminarea victimelor TFU;

8. invită toate statele membre să 
garanteze efectiv drepturile victimelor și să 
ofere informații privind aceste drepturi, 
precum și să le sprijine printr-o abordare 
care ia în considerare dimensiunea de gen, 
asigurând în același timp 
complementaritatea cu Directiva privind 
drepturile victimelor; observă că Directiva 
privind combaterea traficului de persoane 
interzice incriminarea victimelor TFU;

Or. en

Amendamentul 173
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită toate statele membre să 
garanteze efectiv drepturile victimelor și să 
le sprijine printr-o abordare care ia în 
considerare dimensiunea de gen, asigurând 
în același timp complementaritatea cu 
Directiva privind drepturile victimelor; 
observă că Directiva privind combaterea 
traficului de persoane interzice 
incriminarea victimelor TFU;

8. invită toate statele membre să 
garanteze efectiv drepturile victimelor și să 
le sprijine printr-o abordare adaptată 
copiilor și care ia în considerare 
dimensiunea de gen, asigurând în același 
timp complementaritatea cu Directiva 
privind drepturile victimelor; observă că 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane interzice incriminarea victimelor 
TFU;

Or. en

Amendamentul 174
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită toate statele membre să 
garanteze efectiv drepturile victimelor și să 
le sprijine printr-o abordare care ia în 
considerare dimensiunea de gen, 
asigurând în același timp 
complementaritatea cu Directiva privind 
drepturile victimelor; observă că Directiva 
privind combaterea traficului de persoane 
interzice incriminarea victimelor TFU;

8. invită toate statele membre să 
garanteze efectiv drepturile victimelor, 
asigurând în același timp 
complementaritatea cu Directiva privind 
drepturile victimelor; observă că Directiva 
privind combaterea traficului de persoane 
interzice incriminarea victimelor TFU;

Or. sk

Amendamentul 175
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită toate statele membre să 
garanteze efectiv drepturile victimelor și să 
le sprijine printr-o abordare care ia în 
considerare dimensiunea de gen, 
asigurând în același timp 
complementaritatea cu Directiva privind 
drepturile victimelor; observă că Directiva 
privind combaterea traficului de persoane 
interzice incriminarea victimelor TFU;

8. invită toate statele membre să 
garanteze efectiv drepturile victimelor și să 
le sprijine, asigurând în același timp 
complementaritatea cu Directiva privind 
drepturile victimelor; observă că Directiva 
privind combaterea traficului de persoane 
interzice incriminarea victimelor TFU;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită toate statele membre să 
garanteze efectiv drepturile victimelor și să 

8. invită toate statele membre să 
garanteze efectiv drepturile victimelor și să 
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le sprijine printr-o abordare care ia în 
considerare dimensiunea de gen, asigurând 
în același timp complementaritatea cu 
Directiva privind drepturile victimelor; 
observă că Directiva privind combaterea 
traficului de persoane interzice 
incriminarea victimelor TFU;

le sprijine printr-o abordare care ia în 
considerare dimensiunea de gen, asigurând 
în același timp complementaritatea cu 
Directiva privind drepturile victimelor; 
subliniază că Directiva privind combaterea 
traficului de persoane interzice 
incriminarea victimelor TFU;

Or. en

Amendamentul 177
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită toate statele membre să 
garanteze efectiv drepturile victimelor și să 
le sprijine printr-o abordare care ia în 
considerare dimensiunea de gen, asigurând 
în același timp complementaritatea cu 
Directiva privind drepturile victimelor; 
observă că Directiva privind combaterea 
traficului de persoane interzice 
incriminarea victimelor TFU;

8. invită toate statele membre să 
garanteze efectiv drepturile victimelor și să 
le sprijine printr-o abordare care ia în 
considerare dimensiunea de gen, asigurând 
în același timp complementaritatea cu 
Directiva privind drepturile victimelor; 
salută faptul că Directiva privind 
combaterea traficului de persoane interzice 
incriminarea victimelor TFU;

Or. en

Amendamentul 178
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. regretă lipsa unor programe 
specifice de protecție și asistență pentru 
victimele vulnerabile din unele state 
membre; subliniază că este important să 
se furnizeze servicii specifice femeilor și 
fetelor care sunt victime ale traficului de 
persoane în scopul exploatării sexuale și, 
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de asemenea, să se acorde asistență 
adecvată și sprijin victimelor cu nevoi 
speciale și să se asigure o protecție 
adecvată pe baza unei evaluări 
individuale a riscului; invită Comisia să 
asigure punerea în aplicare efectivă a 
dispozițiilor existente ale dreptului 
Uniunii în toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 179
Maria Walsh

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că nicio procedură 
judiciară în care sunt implicate victime 
ale traficului de persoane nu trebuie să 
aducă atingere nici drepturilor lor și nici 
demnității sau sănătății lor fizice și 
mintale; solicită statelor membre să ofere 
victimelor traficului de persoane 
îndrumări juridice în legătură cu orice 
acțiune penală, civilă sau de altă natură 
împotriva traficanților/exploatatorilor, 
precum și informații într-o limbă pe care 
acestea o înțeleg;

Or. en

Amendamentul 180
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. este îngrijorat că, deși multe state 
membre ale UE au servicii de protecție și 
de sprijin pentru femeile care 
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supraviețuiesc exploatării sexuale, acestea 
nu dispun de o legislație adecvată și nici 
de o punere în aplicare suficientă a 
serviciilor respective pentru victimele 
altor forme de exploatare; invită statele 
membre să ia în considerare toate formele 
de trafic atunci când acordă protecție, 
asistență și sprijin victimelor;

Or. en

Amendamentul 181
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. regretă că, în anumite state 
membre, accesul la servicii și protecție, 
inclusiv dreptul de ședere pentru victimele 
traficului de ființe umane sunt 
condiționate de participarea la proceduri 
penale; invită statele membre să ofere 
protecție necondiționată tuturor 
victimelor traficului de ființe umane, 
inclusiv femeilor și fetelor;

Or. en

Amendamentul 182
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. regretă că, în anumite state 
membre, accesul la servicii și protecție, 
inclusiv dreptul de ședere pentru victimele 
traficului de ființe umane sunt 
condiționate de participarea la proceduri 
penale; invită statele membre să ofere 
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protecție necondiționată tuturor 
victimelor traficului de ființe umane, 
inclusiv femeilor și fetelor;

Or. en

Amendamentul 183
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită toate statele membre să 
consolideze punerea în aplicare a 
Directivei privind drepturile victimelor, 
precum și accesul victimelor la justiție și 
sprijin, cu un accent special pe asigurarea 
accesului pentru victimele violenței bazate 
pe gen;

Or. en

Amendamentul 184
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. invită statele membre să asigure că 
potențialele victime ale TFU beneficiază 
de intervenție și consultanță juridică de 
specialitate timpurie, în cel mai scurt timp 
posibil, inclusiv de informații accesibile 
cu privire la drepturile lor legale și 
opțiunile lor;

Or. en

Amendamentul 185
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Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. invită statele membre să asigure că 
potențialele victime ale TFU beneficiază 
de intervenție și consultanță juridică de 
specialitate timpurie, în cel mai scurt timp 
posibil, inclusiv de informații accesibile 
cu privire la drepturile lor legale și 
opțiunile lor;

Or. en

Amendamentul 186
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, deși impactul 
complet al pandemiei de COVID-19 nu 
este încă măsurabil, este clar totuși că criza 
le afectează în mod disproporționat pe 
victimele cele mai vulnerabile ale TFU, în 
special pe femei și pe copii;

9. subliniază că, deși impactul 
complet al pandemiei de COVID-19 nu 
este încă măsurabil, este clar totuși că criza 
le afectează în mod disproporționat pe 
victimele cele mai vulnerabile ale TFU, în 
special pe femei și pe copii și pe 
persoanele aflate în situație de ședere 
ilegală și în situații precare; reamintește 
că, pe parcursul pandemiei, cauzele 
profunde ale traficului de persoane au 
fost exacerbate, expunând populațiile 
vulnerabile la riscuri mai mari de trafic, 
că infractorii și-au adaptat metodele de 
operare, sporind publicitatea online a 
victimelor și exploatându-le în spații 
private și că a avut loc o creștere 
puternică a numărului de abuzatori 
sexuali ale căror victime sunt copiii, a 
schimbului de materiale online care 
conțin abuzuri asupra copiilor și a cererii 
de pornografie infantilă în Europa;
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Or. en

Amendamentul 187
Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, deși impactul 
complet al pandemiei de COVID-19 nu 
este încă măsurabil, este clar totuși că criza 
le afectează în mod disproporționat pe 
victimele cele mai vulnerabile ale TFU, în 
special pe femei și pe copii;

9. subliniază că, deși impactul 
complet al pandemiei de COVID-19 nu 
este încă măsurabil, este clar totuși că criza 
le afectează în mod disproporționat pe 
victimele cele mai vulnerabile ale TFU, în 
special pe femei și pe copii; subliniază că, 
din cauza utilizării sporite a internetului, 
a platformelor de comunicare socială și a 
publicității online, este de așteptat ca 
numărul victimelor traficului exploatate 
online să crească în mod considerabil; 
invită statele membre să adopte măsuri 
mai eficace și coerente axate pe 
exploatarea în mediul online, cu sprijinul 
agențiilor relevante ale UE, cum ar fi 
Europol;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, deși impactul 
complet al pandemiei de COVID-19 nu 
este încă măsurabil, este clar totuși că criza 
le afectează în mod disproporționat pe 
victimele cele mai vulnerabile ale TFU, în 
special pe femei și pe copii;

9. subliniază că, deși impactul 
complet al pandemiei de COVID-19 nu 
este încă măsurabil, este clar totuși că criza 
le afectează în mod disproporționat pe 
victimele cele mai vulnerabile ale TFU, în 
special pe femei și pe copii; subliniază că, 
din cauza utilizării sporite a internetului, 
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a platformelor de comunicare socială și a 
publicității online, se preconizează o 
creștere puternică a numărului victimelor 
traficului exploatate online; invită statele 
membre să adopte măsuri mai eficace și 
coerente axate pe exploatarea în mediul 
online, cu sprijinul agențiilor relevante 
ale UE, cum ar fi Europol;

Or. en

Amendamentul 189
Caterina Chinnici

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, deși impactul 
complet al pandemiei de COVID-19 nu 
este încă măsurabil, este clar totuși că criza 
le afectează în mod disproporționat pe 
victimele cele mai vulnerabile ale TFU, în 
special pe femei și pe copii;

9. subliniază că, deși impactul 
complet al pandemiei de COVID-19 nu 
este încă măsurabil, este clar totuși că criza 
le afectează în mod disproporționat pe 
victimele cele mai vulnerabile ale TFU, în 
special pe femei și pe copii; subliniază că 
exploatarea online, în special exploatarea 
sexuală, s-a intensificat în timpul crizei 
pandemice și, prin urmare, îndeamnă 
statele membre să ia măsuri mai coerente 
și mai eficiente împotriva exploatării 
online, cu sprijinul agențiilor europene 
relevante, precum Europol;

Or. it

Amendamentul 190
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, deși impactul 
complet al pandemiei de COVID-19 nu 

9. subliniază că, deși impactul 
complet al pandemiei de COVID-19 nu 
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este încă măsurabil, este clar totuși că criza 
le afectează în mod disproporționat pe 
victimele cele mai vulnerabile ale TFU, în 
special pe femei și pe copii;

este încă măsurabil, este clar totuși că criza 
afectează în mod disproporționat 
categoriile cele mai vulnerabile, cum ar fi 
femeile și copiii, în toate etapele 
procesului de trafic, exacerbând riscurile 
și vulnerabilitatea la trafic, cum ar fi prin 
trecerea la utilizarea tehnologiilor și 
exploatarea sexuală online, determinând 
întârzierea identificării victimelor, 
împiedicând și întârziind accesul la 
justiție, asistență și sprijin;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, deși impactul 
complet al pandemiei de COVID-19 nu 
este încă măsurabil, este clar totuși că criza 
le afectează în mod disproporționat pe 
victimele cele mai vulnerabile ale TFU, în 
special pe femei și pe copii;

9. subliniază că, deși impactul 
complet al pandemiei de COVID-19 nu 
este încă măsurabil, este clar totuși că criza 
le afectează în mod disproporționat pe 
victimele cele mai vulnerabile ale TFU, în 
special pe femei și pe copii; invită statele 
membre să asigure funcționarea efectivă 
a mecanismelor naționale de sesizare și a 
sistemelor echivalente și consideră că 
acestea ar trebui să fie actualizate pentru 
a răspunde tendințelor TFU emergente pe 
parcursul pandemiei de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 192
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, deși impactul 
complet al pandemiei de COVID-19 nu 
este încă măsurabil, este clar totuși că criza 
le afectează în mod disproporționat pe 
victimele cele mai vulnerabile ale TFU, în 
special pe femei și pe copii;

9. subliniază că, deși impactul 
complet al pandemiei de COVID-19 nu 
este încă măsurabil, este clar totuși că criza 
le afectează în mod disproporționat pe 
victimele cele mai vulnerabile ale TFU, în 
special pe cele aflate în situații precare, 
inclusiv pe femei și pe copii;

Or. en

Amendamentul 193
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, deși impactul 
complet al pandemiei de COVID-19 nu 
este încă măsurabil, este clar totuși că criza 
le afectează în mod disproporționat pe 
victimele cele mai vulnerabile ale TFU, în 
special pe femei și pe copii;

9. subliniază că, deși impactul 
complet al pandemiei de COVID-19 nu 
este încă măsurabil, este clar totuși că criza 
le afectează în mod disproporționat pe 
victimele cele mai vulnerabile ale TFU, în 
special pe femei și pe copii și pe 
persoanele aflate în situații precare;

Or. en

Amendamentul 194
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, deși impactul 
complet al pandemiei de COVID-19 nu 
este încă măsurabil, este clar totuși că criza 
le afectează în mod disproporționat pe 
victimele cele mai vulnerabile ale TFU, în 
special pe femei și pe copii;

9. subliniază că, deși impactul 
complet al COVID-19 nu este încă 
măsurabil, este clar totuși că criza le 
afectează pe victimele cele mai vulnerabile 
ale TFU;
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Or. es

Amendamentul 195
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază necesitatea de a acorda 
victimelor traficului de persoane protecție 
și asistență efectivă, adecvată, 
multidisciplinară și care ia în considerare 
dimensiunea de gen și de a ține seama, de 
asemenea, de persoanele aflate în directa 
lor întreținere, pe baza nevoilor specifice 
ale acestor persoane, inclusiv de a lua 
măsuri adaptate copiilor și de a utiliza 
personal multilingv, fără a condiționa 
aceste demersuri de cooperarea victimelor 
cu autoritățile de aplicare a legii; 
îndeamnă statele membre să își intensifice 
eforturile în această direcție;

Or. en

Amendamentul 196
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază necesitatea de a acorda 
victimelor traficului de persoane protecție 
și asistență efectivă, adecvată, 
multidisciplinară și care ia în considerare 
dimensiunea de gen și de a ține seama, de 
asemenea, de persoanele aflate în directa 
lor întreținere, pe baza nevoilor specifice 
ale acestor persoane, inclusiv de a lua 
măsuri adaptate copiilor și de a utiliza 
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personal multilingv, fără a condiționa 
aceste demersuri de cooperarea victimelor 
cu autoritățile de aplicare a legii; 
îndeamnă statele membre să își intensifice 
eforturile în această direcție;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. ia în considerare raportul Europol 
intitulat „Pandemic profiteering” 
(Speculă în timpul pandemiei) din 
martie 2020, care subliniază că infractorii 
își adaptează modul de operare la 
pandemia de COVID-19; invită statele 
membre să adopte o strategie mai 
eficientă privind combaterea traficului de 
ființe umane în cadrul crizei actuale 
provocate de pandemie, luând în 
considerare că există un risc mai mare ca 
traficanții de ființe umane și mafia din 
acest domeniu să profite de persoanele 
cele mai vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 198
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că criza provocată de 
pandemia de COVID-19 a forțat 
numeroase adăposturi să se închidă sau 
să își suspende serviciile din cauza 
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infectărilor raportate, lăsând victimele 
traficului de persoane fără locuință și 
fără asistență medicală și juridică; 
subliniază că, acordând totuși prioritate 
sănătății publice, accesul la îngrijire și la 
servicii sociale ar trebui să fie garantat 
fără discriminare; 

Or. en

Amendamentul 199
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. regretă că traficul de persoane 
aflate în situații vulnerabile, cum ar fi 
femeile, copiii, persoanele LGBTI și 
persoanele cu dizabilități, precum și 
persoanele din grupuri rasializate, este 
adesea trecut cu vederea; subliniază că 
este importantă îmbunătățirea colectării 
datelor pentru a intensifica eforturile de 
identificare a victimelor care aparțin 
acestor grupuri, precum și dezvoltarea de 
bune practici în abordarea nevoilor 
specifice ale acestor victime; 

Or. en

Amendamentul 200
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. regretă că traficul de persoane 
aflate în situații vulnerabile, cum ar fi 
femeile, copiii, persoanele LGBTI, 
persoanele cu dizabilități și persoanele din 
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grupuri rasializate, este adesea trecut cu 
vederea; subliniază că este importantă 
îmbunătățirea colectării datelor pentru a 
intensifica eforturile de identificare a 
victimelor care aparțin acestor grupuri, 
precum și dezvoltarea de bune practici în 
abordarea nevoilor specifice ale acestor 
victime;

Or. en

Amendamentul 201
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 9 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9c. observă că victimele traficului de 
ființe umane au nevoie de servicii 
specializate, inclusiv de acces la o 
locuință sigură pe termen scurt și lung, la 
programe de protecție a martorilor, la 
asistență medicală și la servicii de 
consiliere, de traducere și de interpretare, 
la căi judiciare de atac, la compensații, la 
educație și formare, inclusiv la cursuri de 
învățare a limbii țării lor de rezidență, la 
plasament în muncă, la (re)integrare, la 
mediere familială și la asistență pentru 
relocare și că aceste servicii ar trebui să 
fie individualizate de la caz la caz, 
acordându-se o atenție specială 
perspectivei de gen; îndeamnă statele 
membre să asigure furnizarea de servicii 
diferențiate în funcție de sex în cazul 
victimelor TFU, care să fie adecvate 
nevoilor lor, recunoscând orice nevoie 
care poate fi specifică formei de trafic la 
care au fost supuse;

Or. en

Amendamentul 202
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Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 9 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9c. observă că victimele traficului de 
ființe umane au nevoie de servicii 
specializate, inclusiv de acces la o 
locuință sigură pe termen scurt și lung, la 
programe de protecție a martorilor, la 
asistență medicală și la servicii de 
consiliere, de traducere și de interpretare, 
la căi judiciare de atac, la compensații, la 
educație și formare, inclusiv la cursuri de 
învățare a limbii țării lor de rezidență, la 
plasament în muncă, la (re)integrare, la 
mediere familială și la asistență pentru 
relocare și că aceste servicii ar trebui să 
fie individualizate de la caz la caz, 
acordându-se o atenție specială 
perspectivei de gen; îndeamnă statele 
membre să asigure furnizarea de servicii 
diferențiate în funcție de sex în cazul 
victimelor TFU, care să fie adecvate 
nevoilor lor, recunoscând orice nevoie 
care poate fi specifică formei de trafic la 
care au fost supuse;

Or. en

Amendamentul 203
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea unui 
mecanism național de sesizare coerent și 
coordonat (NRM); subliniază că o bună 
cooperare între poliție și organizațiile 
neguvernamentale (ONG-uri) nu poate fi 
un substitut pentru un NRM perfect 
funcțional care să definească rolurile și 

eliminat
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responsabilitățile tuturor actorilor 
pertinenți16;
_________________
16 Recomandările Grupului de experți 
pentru lupta împotriva traficului de 
persoane (GRETA) din cadrul Consiliului 
Europei includ asigurarea aplicării NRM 
solicitanților de azil și persoanelor aflate 
în detenție.

Or. es

Amendamentul 204
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea unui 
mecanism național de sesizare coerent și 
coordonat (NRM); subliniază că o bună 
cooperare între poliție și organizațiile 
neguvernamentale (ONG-uri) nu poate fi 
un substitut pentru un NRM perfect 
funcțional care să definească rolurile și 
responsabilitățile tuturor actorilor 
pertinenți16;

10. observă că toate statele membre au 
instituit un mecanism național de sesizare 
(NRM) și o gamă largă de instrumente 
pentru cooperare transnațională, care 
contribuie la sesizarea cu privire la 
victimele TFU; subliniază provocările 
întâmpinate în coordonarea diferiților 
actori, combinate cu cele generate de 
încrederea limitată a victimelor, ambele 
afectând negativ sesizarea efectivă; 
subliniază necesitatea unui mecanism 
național de sesizare (NRM) complet 
funcțional, coerent și coordonat; subliniază 
că o bună cooperare între poliție și 
organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) 
nu poate fi un substitut pentru un NRM 
perfect funcțional care să definească 
rolurile și responsabilitățile tuturor 
actorilor pertinenți16;

_________________ _________________
16 Recomandările Grupului de experți 
pentru lupta împotriva traficului de 
persoane (GRETA) din cadrul Consiliului 
Europei includ asigurarea aplicării NRM 
solicitanților de azil și persoanelor aflate în 

16 Recomandările Grupului de experți 
pentru lupta împotriva traficului de 
persoane (GRETA) din cadrul Consiliului 
Europei includ asigurarea aplicării NRM 
solicitanților de azil și persoanelor aflate în 
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detenție. detenție.

Or. en

Amendamentul 205
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea unui 
mecanism național de sesizare coerent și 
coordonat (NRM); subliniază că o bună 
cooperare între poliție și organizațiile 
neguvernamentale (ONG-uri) nu poate fi 
un substitut pentru un NRM perfect 
funcțional care să definească rolurile și 
responsabilitățile tuturor actorilor 
pertinenți16;

10. observă că toate statele membre au 
instituit un mecanism național de sesizare 
(NRM) și o gamă largă de instrumente 
pentru cooperare transnațională, care 
contribuie la sesizarea cu privire la 
victimele TFU; subliniază provocările 
întâmpinate în coordonarea diferiților 
actori, combinate cu cele generate de 
încrederea limitată a victimelor, ambele 
afectând negativ sesizarea efectivă; 
subliniază necesitatea unui mecanism 
național de sesizare (NRM) complet 
funcțional; subliniază că o bună cooperare 
între poliție și organizațiile 
neguvernamentale (ONG-uri) nu poate fi 
un substitut pentru un NRM perfect 
funcțional care să definească rolurile și 
responsabilitățile tuturor actorilor 
pertinenți16;

_________________ _________________
16 Recomandările Grupului de experți 
pentru lupta împotriva traficului de 
persoane (GRETA) din cadrul Consiliului 
Europei includ asigurarea aplicării NRM 
solicitanților de azil și persoanelor aflate în 
detenție.

16 Recomandările Grupului de experți 
pentru lupta împotriva traficului de 
persoane (GRETA) din cadrul Consiliului 
Europei includ asigurarea aplicării NRM 
solicitanților de azil și persoanelor aflate în 
detenție.

Or. en

Amendamentul 206
Eugenia Rodríguez Palop
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea unui 
mecanism național de sesizare coerent și 
coordonat (NRM); subliniază că o bună 
cooperare între poliție și organizațiile 
neguvernamentale (ONG-uri) nu poate fi 
un substitut pentru un NRM perfect 
funcțional care să definească rolurile și 
responsabilitățile tuturor actorilor 
pertinenți16;

10. observă că toate statele membre au 
instituit un mecanism național de sesizare 
(NRM) și instrumente pentru cooperare 
transnațională, care contribuie la 
sesizarea cu privire la victimele TFU; 
subliniază provocările întâmpinate în 
coordonarea diferiților actori, precum și 
necesitatea unui mecanism național de 
sesizare (NRM) complet funcțional, 
coerent, coordonat și sprijinit financiar; 
subliniază că o bună cooperare între poliție 
și organizațiile neguvernamentale (ONG-
uri) nu poate fi un substitut pentru un NRM 
perfect funcțional care să definească 
rolurile și responsabilitățile tuturor 
actorilor pertinenți16;

_________________ _________________
16 Recomandările Grupului de experți 
pentru lupta împotriva traficului de 
persoane (GRETA) din cadrul Consiliului 
Europei includ asigurarea aplicării NRM 
solicitanților de azil și persoanelor aflate în 
detenție.

16 Recomandările Grupului de experți 
pentru lupta împotriva traficului de 
persoane (GRETA) din cadrul Consiliului 
Europei includ asigurarea aplicării NRM 
solicitanților de azil și persoanelor aflate în 
detenție.

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea unui 
mecanism național de sesizare coerent și 
coordonat (NRM); subliniază că o bună 
cooperare între poliție și organizațiile 
neguvernamentale (ONG-uri) nu poate fi 
un substitut pentru un NRM perfect 

10. subliniază necesitatea unui 
mecanism național de sesizare (NRM) 
coerent și coordonat; subliniază că o bună 
cooperare între poliție și organizațiile 
neguvernamentale (ONG-uri) nu poate fi 
un substitut pentru un NRM perfect 
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funcțional care să definească rolurile și 
responsabilitățile tuturor actorilor 
pertinenți16;

funcțional care să definească rolurile și 
responsabilitățile tuturor actorilor 
pertinenți16; încurajează statele membre să 
instituie centre naționale specializate în 
sprijinirea și primirea victimelor TFU și 
să faciliteze cooperarea transfrontalieră 
directă și eficientă între aceste centre, 
precum și între autoritățile de aplicare a 
legii;

_________________ _________________
16 Recomandările Grupului de experți 
pentru lupta împotriva traficului de 
persoane (GRETA) din cadrul Consiliului 
Europei includ asigurarea aplicării NRM 
solicitanților de azil și persoanelor aflate în 
detenție.

16 Recomandările Grupului de experți 
pentru lupta împotriva traficului de 
persoane (GRETA) din cadrul Consiliului 
Europei includ asigurarea aplicării NRM 
solicitanților de azil și persoanelor aflate în 
detenție.

Or. en

Amendamentul 208
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea unui 
mecanism național de sesizare coerent și 
coordonat (NRM); subliniază că o bună 
cooperare între poliție și organizațiile 
neguvernamentale (ONG-uri) nu poate fi 
un substitut pentru un NRM perfect 
funcțional care să definească rolurile și 
responsabilitățile tuturor actorilor 
pertinenți16;

10. subliniază necesitatea unui 
mecanism național de sesizare (NRM) 
coerent și coordonat; subliniază că o bună 
cooperare între poliție și organizațiile 
neguvernamentale (ONG-uri) ar trebui să 
fie complementară unui NRM perfect 
funcțional care să definească rolurile și 
responsabilitățile tuturor actorilor 
pertinenți16, astfel încât să asigure 
apărarea și promovarea drepturilor 
fundamentale ale victimelor traficului de 
ființe umane;

_________________ _________________
16 Recomandările Grupului de experți 
pentru lupta împotriva traficului de 
persoane (GRETA) din cadrul Consiliului 
Europei includ asigurarea aplicării NRM 
solicitanților de azil și persoanelor aflate în 

16 Recomandările Grupului de experți 
pentru lupta împotriva traficului de 
persoane (GRETA) din cadrul Consiliului 
Europei includ asigurarea aplicării NRM 
solicitanților de azil și persoanelor aflate în 
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detenție. detenție.

Or. en

Amendamentul 209
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea unui 
mecanism național de sesizare coerent și 
coordonat (NRM); subliniază că o bună 
cooperare între poliție și organizațiile 
neguvernamentale (ONG-uri) nu poate fi 
un substitut pentru un NRM perfect 
funcțional care să definească rolurile și 
responsabilitățile tuturor actorilor 
pertinenți16;

10. subliniază necesitatea unui 
mecanism național de sesizare (NRM) 
coerent și coordonat la nivel transnațional; 
subliniază că o bună cooperare între poliție 
și organizațiile neguvernamentale (ONG-
uri) nu poate fi un substitut pentru un NRM 
perfect funcțional care să definească 
rolurile și responsabilitățile tuturor 
actorilor pertinenți16;

_________________ _________________
16 Recomandările Grupului de experți 
pentru lupta împotriva traficului de 
persoane (GRETA) din cadrul Consiliului 
Europei includ asigurarea aplicării NRM 
solicitanților de azil și persoanelor aflate în 
detenție.

16 Recomandările Grupului de experți 
pentru lupta împotriva traficului de 
persoane (GRETA) din cadrul Consiliului 
Europei includ asigurarea aplicării NRM 
solicitanților de azil și persoanelor aflate în 
detenție.

Or. en

Amendamentul 210
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea unui 
mecanism național de sesizare coerent și 
coordonat (NRM); subliniază că o bună 
cooperare între poliție și organizațiile 
neguvernamentale (ONG-uri) nu poate fi 

10. subliniază necesitatea unui 
mecanism național de sesizare (NRM) 
coerent și coordonat; subliniază că 
activitățile polițienești nu pot fi înlocuite 
de activitatea organizațiilor 
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un substitut pentru un NRM perfect 
funcțional care să definească rolurile și 
responsabilitățile tuturor actorilor 
pertinenți16;

neguvernamentale (ONG-uri) și nu pot fi 
un substitut pentru un NRM perfect 
funcțional care să definească rolurile și 
responsabilitățile tuturor actorilor 
pertinenți16;

_________________ _________________
16 Recomandările Grupului de experți 
pentru lupta împotriva traficului de 
persoane (GRETA) din cadrul Consiliului 
Europei includ asigurarea aplicării NRM 
solicitanților de azil și persoanelor aflate în 
detenție.

16 Recomandările Grupului de experți 
pentru lupta împotriva traficului de 
persoane (GRETA) din cadrul Consiliului 
Europei includ asigurarea aplicării NRM 
solicitanților de azil și persoanelor aflate în 
detenție.

Or. sk

Amendamentul 211
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să monitorizeze și 
să evalueze situația compensațiilor 
acordate victimelor din statele membre în 
ce privește accesul, aplicarea legii și 
plățile efective și să propună măsuri 
specifice pentru a asigura un acces mai 
bun la despăgubiri;

eliminat

Or. es

Amendamentul 212
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să monitorizeze și să 
evalueze situația compensațiilor acordate 
victimelor din statele membre în ce 

11. invită Comisia să monitorizeze și să 
evalueze situația compensațiilor acordate 
victimelor din statele membre în ce 
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privește accesul, aplicarea legii și plățile 
efective și să propună măsuri specifice 
pentru a asigura un acces mai bun la 
despăgubiri;

privește accesul, aplicarea legii și plățile 
efective și să propună măsuri specifice 
pentru a asigura un acces mai bun și mai 
rapid la despăgubiri în toate statele 
membre, precum și o mai bună informare 
și sprijinire a victimelor în vederea 
obținerii de despăgubiri în alt stat 
membru; în această privință, subliniază 
că este important să se acorde victimelor 
asistență judiciară gratuită în toate statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 213
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să monitorizeze și să 
evalueze situația compensațiilor acordate 
victimelor din statele membre în ce 
privește accesul, aplicarea legii și plățile 
efective și să propună măsuri specifice 
pentru a asigura un acces mai bun la 
despăgubiri;

11. invită Comisia să monitorizeze și să 
evalueze situația compensațiilor acordate 
victimelor din statele membre în ce 
privește accesul, aplicarea legii și plățile 
efective și să propună măsuri specifice 
pentru a asigura un acces mai bun la 
despăgubiri, fără a aduce atingere altor 
forme de reparații;

Or. en

Amendamentul 214
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să monitorizeze și să 
evalueze situația compensațiilor acordate 
victimelor din statele membre în ce 
privește accesul, aplicarea legii și plățile 

11. invită Comisia să monitorizeze și să 
evalueze situația compensațiilor acordate 
victimelor din statele membre și la nivel 
transfrontalier în ce privește accesul, 
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efective și să propună măsuri specifice 
pentru a asigura un acces mai bun la 
despăgubiri;

aplicarea legii și plățile efective și să 
propună măsuri specifice pentru a asigura 
un acces mai bun la despăgubiri;

Or. en

Amendamentul 215
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să monitorizeze și să 
evalueze situația compensațiilor acordate 
victimelor din statele membre în ce 
privește accesul, aplicarea legii și plățile 
efective și să propună măsuri specifice 
pentru a asigura un acces mai bun la 
despăgubiri;

11. invită Comisia să monitorizeze și să 
evalueze situația compensațiilor acordate 
victimelor din statele membre și la nivel 
transfrontalier în ce privește accesul, 
aplicarea legii și plățile efective și să 
propună măsuri specifice pentru a asigura 
accesul la despăgubiri;

Or. en

Amendamentul 216
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să monitorizeze și să 
evalueze situația compensațiilor acordate 
victimelor din statele membre în ce 
privește accesul, aplicarea legii și plățile 
efective și să propună măsuri specifice 
pentru a asigura un acces mai bun la 
despăgubiri;

11. invită Comisia să monitorizeze și să 
evalueze situația compensațiilor acordate 
victimelor din statele membre în ce 
privește accesul, aplicarea legii și plățile 
efective și să propună măsuri specifice 
pentru eliminarea deficiențelor;

Or. en

Amendamentul 217
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Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că toate cele trei 
rapoarte privind progresele înregistrate 
ale Comisiei au subliniat vulnerabilitatea 
comunităților de romi, în special a 
femeilor și a copiilor, la toate formele de 
trafic și exploatare; subliniază că 
reprezentarea estimată a romilor în 
rândul persoanelor traficate într-o serie 
de țări din Europa de Est în cadrul unui 
studiu finanțat prin programul Daphne 
III1a a fost de câteva ori mai mare decât 
proporția romilor în rândul populației 
generale; invită Comisia și statele membre 
să elaboreze măsuri specifice de 
combatere a traficului de ființe umane, 
prin strategiile naționale de integrare a 
romilor pentru perioada 2020-2030; invită 
Comisia și statele membre să colecteze 
date statistice privind victimele traficului 
de ființe umane pe baza originii etnice;
_________________
1a Breaking the Silence (Ruperea tăcerii), 
raport elaborat de Centrul European 
pentru Drepturile Romilor și organizația 
People in Need 
file://ep.parl.union.eu/MEP/UserData/04/
ivirag/Desktop/REPORT%20-
%20Breaking%20the%20Silence.pdf 

Or. en

Amendamentul 218
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul



AM\1218038RO.docx 109/164 PE660.289v01-00

RO

11a. este preocupat că, adesea, 
victimele TFU nu sunt informate în mod 
adecvat cu privire la drepturile lor și la 
măsurile de asistență și de sprijin pe care 
le au la dispoziție; subliniază că este 
important să existe o informare clară și 
coerentă a victimelor și a personalului din 
prima linie care poate intra în contact cu 
victimele, cum ar fi forțele de securitate, 
autoritățile judiciare, poliția și serviciile 
sociale, inclusiv o informare privind 
drepturile referitoare la ajutorul de 
urgență, tratamentele medicale și 
asistența medicală, permisele de ședere, 
drepturile de ocupare a forței de muncă, 
accesul la justiție și la un avocat, 
posibilitățile de a apela la căi de atac, 
precum și drepturile specifice ale copiilor; 
subliniază că nu trebuie să existe nicio 
discriminare în accesul la servicii;

Or. en

Amendamentul 219
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. este preocupat că, adesea, 
victimele TFU nu sunt informate în mod 
adecvat cu privire la drepturile lor și la 
măsurile de asistență și de sprijin pe care 
le au la dispoziție; subliniază că este 
important să existe o informare clară și 
coerentă a victimelor și a personalului din 
prima linie care poate intra în contact cu 
victimele, cum ar fi forțele de securitate, 
autoritățile judiciare, poliția și serviciile 
sociale, inclusiv o informare privind 
drepturile referitoare la ajutorul de 
urgență, tratamentele medicale și 
asistența medicală, permisele de ședere, 
drepturile de ocupare a forței de muncă, 
accesul la justiție și la un avocat, 
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posibilitățile de a apela la căi de atac, 
precum și drepturile specifice ale copiilor; 
subliniază că nu trebuie să existe nicio 
discriminare în accesul la servicii;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. îndeamnă statele membre să 
asigure furnizarea de servicii și de sprijin 
diferențiate în funcție de sex în cazul 
victimelor TFU, care să fie adecvate 
nevoilor lor, recunoscând orice nevoie 
care poate fi specifică formei de trafic la 
care au fost supuse; invită statele membre 
să răspundă nevoilor persoanelor LGBTI, 
deoarece acestea sunt extrem de 
vulnerabile la TFU din cauza efectului 
cumulat al unor tipuri diferite de 
discriminare pe criterii de orientare 
sexuală și identitate de gen;

Or. en

Amendamentul 221
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. consideră că identificarea timpurie 
este importantă și ar trebui să țină seama 
în mod corespunzător de caracteristicile 
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sectoarelor și ale grupurilor de mare risc, 
cum ar fi victimele femei și fete, prin 
informarea, formarea și specializarea 
adecvată a funcționarilor implicați;

Or. en

Amendamentul 222
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. subliniază eficacitatea 
programelor de conștientizare în educarea 
consumatorilor pentru a alege produse de 
la companii care asigură un lanț de 
aprovizionare în care nu este folosită 
munca forțată, dar observă că numai 
acest lucru nu este suficient pentru a 
reduce cererea de trafic de ființe umane; 
invită statele membre să adopte măsuri 
preventive mai proactive, cum ar fi 
campaniile de informare și sensibilizare, 
formarea, inclusiv formarea concepută 
special pentru bărbați, atelierele 
specializate cu persoane aflate în situații 
vulnerabile și activitățile educaționale în 
școli, inclusiv de promovare a egalității și 
de combatere a stereotipurilor de gen și a 
violenței bazate pe gen;

Or. en

Amendamentul 223
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. solicită o nouă propunere 
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legislativă care să combată în mod 
specific exploatarea sexuală, deoarece 
aceasta constituie o parte importantă a 
traficului de ființe umane, având propriile 
caracteristici și trebuie să fie tratată 
separat;

Or. en

Amendamentul 224
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. subliniază că ONG-urile și 
persoanele fizice care lucrează pentru a 
proteja și a ajuta victimele TFU nu ar 
trebui să fie trase la răspundere pentru 
nicio infracțiune;

Or. en

Amendamentul 225
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 11 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11c. subliniază eficacitatea 
programelor de conștientizare în educarea 
consumatorilor pentru a alege produse de 
la companii care asigură un lanț de 
aprovizionare în care nu este folosită 
munca forțată, dar observă că numai 
acest lucru nu este suficient pentru a 
reduce cererea de trafic de ființe umane; 
invită statele membre să adopte măsuri 
preventive mai proactive, cum ar fi 
campaniile de informare și sensibilizare, 
formarea, inclusiv formarea concepută 
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special pentru bărbați, atelierele 
specializate cu persoane aflate în situații 
vulnerabile și activitățile educaționale în 
școli, inclusiv de promovare a egalității și 
de combatere a stereotipurilor de gen și a 
violenței bazate pe gen;

Or. en

Amendamentul 226
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 11 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11c. subliniază că este important ca, în 
plus, statele membre să instituie 
mecanisme și să acorde asistență și sprijin 
victimelor și solicită, prin urmare, o 
abordare care ia în considerare 
dimensiunea de gen pentru standardele 
minime prevăzute în Directiva privind 
sprijinirea și protecția victimelor;

Or. en

Amendamentul 227
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

TFU ca o infracțiune de gen și combaterea 
traficului de persoane în scopul exploatării 
sexuale

TFU și combaterea traficului de persoane 
în scopul exploatării sexuale

Or. es

Amendamentul 228
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Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

TFU ca o infracțiune de gen și combaterea 
traficului de persoane în scopul exploatării 
sexuale

TFU ca infracțiune și combaterea traficului 
de persoane în scopul exploatării sexuale

Or. sk

Amendamentul 229
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, din 2008, exploatarea 
sexuală rămâne forma predominantă de 
trafic în UE, dat fiind că 60 % dintre 
victime sunt victime ale traficului de 
persoane în scopul exploatării sexuale; 
constată că peste 90 % dintre victime sunt 
femei și fete și că peste 70 % dintre 
traficanți sunt bărbați;

12. subliniază că, din 2008, exploatarea 
sexuală rămâne forma predominantă de 
trafic în UE;

Or. es

Amendamentul 230
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, din 2008, exploatarea 
sexuală rămâne forma predominantă de 
trafic în UE, dat fiind că 60 % dintre 
victime sunt victime ale traficului de 
persoane în scopul exploatării sexuale; 

12. subliniază că, din 2008, exploatarea 
sexuală rămâne forma predominantă de 
trafic în UE, dat fiind că 60 % dintre 
victime sunt victime ale traficului de 
persoane în scopul exploatării sexuale; 
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constată că peste 90 % dintre victime sunt 
femei și fete și că peste 70 % dintre 
traficanți sunt bărbați;

constată că peste 90 % dintre victime sunt 
femei și fete și că peste 70 % dintre 
traficanți sunt bărbați; subliniază, de 
asemenea, că o parte semnificativă a 
autorilor provin din țări din afara UE;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, din 2008, exploatarea 
sexuală rămâne forma predominantă de 
trafic în UE, dat fiind că 60 % dintre 
victime sunt victime ale traficului de 
persoane în scopul exploatării sexuale; 
constată că peste 90 % dintre victime sunt 
femei și fete și că peste 70 % dintre 
traficanți sunt bărbați;

12. subliniază că, din 2008, exploatarea 
sexuală rămâne forma predominantă de 
trafic în UE, dat fiind că 60 % dintre 
victime sunt victime ale traficului de 
persoane în scopul exploatării sexuale; 
constată că peste 90 % dintre victime sunt 
femei și fete și că peste 70 % dintre 
traficanți sunt bărbați, ceea ce reflectă 
structurile puterii din societățile noastre;

Or. en

Amendamentul 232
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, din 2008, exploatarea 
sexuală rămâne forma predominantă de 
trafic în UE, dat fiind că 60 % dintre 
victime sunt victime ale traficului de 
persoane în scopul exploatării sexuale; 
constată că peste 90 % dintre victime sunt 
femei și fete și că peste 70 % dintre 

12. subliniază că, din 2008, exploatarea 
sexuală rămâne forma predominantă de 
trafic în UE, dat fiind că, potrivit celor mai 
recente date disponibile, 60 % dintre 
victime sunt victime ale traficului de 
persoane în scopul exploatării sexuale; 
constată că peste 90 % dintre victime sunt 
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traficanți sunt bărbați; femei și fete și că peste 70 % dintre 
traficanți sunt bărbați;

Or. en

Amendamentul 233
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, din 2008, exploatarea 
sexuală rămâne forma predominantă de 
trafic în UE, dat fiind că 60 % dintre 
victime sunt victime ale traficului de 
persoane în scopul exploatării sexuale; 
constată că peste 90 % dintre victime sunt 
femei și fete și că peste 70 % dintre 
traficanți sunt bărbați;

12. subliniază că, din 2008, exploatarea 
sexuală rămâne forma predominantă de 
trafic în UE, dat fiind că datele arată că 
între 60 % și 69 % dintre victime sunt 
victime ale traficului de persoane în scopul 
exploatării sexuale; constată că peste 90 % 
dintre victime sunt femei și fete și că peste 
70 % dintre traficanți sunt bărbați;

Or. en

Amendamentul 234
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, din 2008, exploatarea 
sexuală rămâne forma predominantă de 
trafic în UE, dat fiind că 60 % dintre 
victime sunt victime ale traficului de 
persoane în scopul exploatării sexuale; 
constată că peste 90 % dintre victime sunt 
femei și fete și că peste 70 % dintre 
traficanți sunt bărbați;

12. subliniază că, din 2008, exploatarea 
sexuală rămâne forma predominantă de 
trafic în UE, dat fiind că între 60 % și 
69 % dintre victime sunt victime ale 
traficului de persoane în scopul exploatării 
sexuale; constată că între 90 % și 96 % 
dintre victime sunt femei și fete și că peste 
70 % dintre traficanți sunt bărbați;

Or. en
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Amendamentul 235
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, din 2008, exploatarea 
sexuală rămâne forma predominantă de 
trafic în UE, dat fiind că 60 % dintre 
victime sunt victime ale traficului de 
persoane în scopul exploatării sexuale; 
constată că peste 90 % dintre victime sunt 
femei și fete și că peste 70 % dintre 
traficanți sunt bărbați;

12. subliniază că, din 2008, exploatarea 
sexuală rămâne forma cea mai raportată 
de trafic în UE, dat fiind că 60 % dintre 
victime sunt victime ale traficului de 
persoane în scopul exploatării sexuale; 
constată că peste 90 % dintre victime sunt 
femei și fete și că peste 70 % dintre 
traficanți sunt bărbați;

Or. en

Amendamentul 236
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, din 2008, exploatarea 
sexuală rămâne forma predominantă de 
trafic în UE, dat fiind că 60 % dintre 
victime sunt victime ale traficului de 
persoane în scopul exploatării sexuale; 
constată că peste 90 % dintre victime sunt 
femei și fete și că peste 70 % dintre 
traficanți sunt bărbați;

12. subliniază că, din 2008, exploatarea 
sexuală rămâne forma cea mai raportată 
de trafic în UE, dat fiind că 60 % dintre 
victime sunt victime ale traficului de 
persoane în scopul exploatării sexuale; 
constată că peste 90 % dintre victime sunt 
femei și fete și că peste 70 % dintre 
traficanți sunt bărbați;

Or. en

Amendamentul 237
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. observă că, în ciuda rapoartelor 
recente privind rețelele infracționale care 
fac trafic de ființe umane în întreaga UE 
în scopul exploatării prin muncă, al 
căsătoriilor de conveniență și forțate și, în 
unele cazuri, al fraudei privind beneficiile 
de asistență socială, nu există nici date, 
nici acte legislative și nici un acces 
adecvat la servicii de sprijin pentru 
victimele acestor forme de exploatare;

Or. en

Amendamentul 238
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă statele membre să 
adopte măsuri specifice pentru a combate 
violența împotriva femeilor și inegalitățile 
între femei și bărbați, acestea fiind 
cauzele profunde ale traficului de 
persoane; recomandă Comisiei să 
întărească și să dezvolte mai mult 
dimensiunea de gen în monitorizarea 
aplicării legislației UE în domeniul 
combaterii traficului de persoane;

eliminat

Or. es

Amendamentul 239
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă statele membre să adopte 13. îndeamnă statele membre să adopte 
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măsuri specifice pentru a combate violența 
împotriva femeilor și inegalitățile între 
femei și bărbați, acestea fiind cauzele 
profunde ale traficului de persoane; 
recomandă Comisiei să întărească și să 
dezvolte mai mult dimensiunea de gen în 
monitorizarea aplicării legislației UE în 
domeniul combaterii traficului de 
persoane;

măsuri specifice pentru a combate violența 
împotriva femeilor;

Or. sk

Amendamentul 240
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă statele membre să adopte 
măsuri specifice pentru a combate violența 
împotriva femeilor și inegalitățile între 
femei și bărbați, acestea fiind cauzele 
profunde ale traficului de persoane; 
recomandă Comisiei să întărească și să 
dezvolte mai mult dimensiunea de gen în 
monitorizarea aplicării legislației UE în 
domeniul combaterii traficului de 
persoane;

13. îndeamnă statele membre să adopte 
măsuri specifice pentru a combate violența 
împotriva femeilor și inegalitățile între 
femei și bărbați, ca parte a luptei 
împotriva traficului de persoane, în special 
prin educație, informare și campanii de 
sensibilizare, completate cu un schimb de 
bune practici; recomandă Comisiei să 
întărească și să dezvolte mai mult 
dimensiunea de gen în monitorizarea 
aplicării legislației UE în domeniul 
combaterii traficului de persoane;

Or. en

Amendamentul 241
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă statele membre să adopte 
măsuri specifice pentru a combate violența 

13. îndeamnă statele membre să adopte 
măsuri specifice pentru a combate 
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împotriva femeilor și inegalitățile între 
femei și bărbați, acestea fiind cauzele 
profunde ale traficului de persoane; 
recomandă Comisiei să întărească și să 
dezvolte mai mult dimensiunea de gen în 
monitorizarea aplicării legislației UE în 
domeniul combaterii traficului de 
persoane;

inegalitatea economică și lipsa 
oportunităților economice, acestea fiind 
cauzele profunde ale traficului de persoane;

Or. en

Amendamentul 242
Maria Walsh

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă statele membre să adopte 
măsuri specifice pentru a combate violența 
împotriva femeilor și inegalitățile între 
femei și bărbați, acestea fiind cauzele 
profunde ale traficului de persoane; 
recomandă Comisiei să întărească și să 
dezvolte mai mult dimensiunea de gen în 
monitorizarea aplicării legislației UE în 
domeniul combaterii traficului de 
persoane;

13. îndeamnă statele membre să adopte 
măsuri specifice pentru a combate violența 
împotriva femeilor și inegalitățile între 
femei și bărbați, acestea fiind cauzele 
profunde ale traficului de persoane, 
deoarece traficul de femei și fete rămâne 
o formă structurală de violență bazată pe 
gen; recomandă Comisiei să întărească și 
să dezvolte mai mult dimensiunea de gen 
în monitorizarea aplicării legislației UE în 
domeniul combaterii traficului de 
persoane;

Or. en

Amendamentul 243
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă statele membre să adopte 
măsuri specifice pentru a combate violența 
împotriva femeilor și inegalitățile între 

13. îndeamnă statele membre să adopte 
măsuri specifice pentru a combate violența 
împotriva femeilor și inegalitățile între 



AM\1218038RO.docx 121/164 PE660.289v01-00

RO

femei și bărbați, acestea fiind cauzele 
profunde ale traficului de persoane; 
recomandă Comisiei să întărească și să 
dezvolte mai mult dimensiunea de gen în 
monitorizarea aplicării legislației UE în 
domeniul combaterii traficului de 
persoane;

femei și bărbați, acestea fiind cauzele 
profunde ale traficului de persoane, 
inclusiv acceptarea socială a exploatării 
sexuale; recomandă Comisiei să întărească 
și să dezvolte mai mult dimensiunea de gen 
în monitorizarea aplicării legislației UE în 
domeniul combaterii traficului de 
persoane;

Or. en

Amendamentul 244
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă statele membre să adopte 
măsuri specifice pentru a combate violența 
împotriva femeilor și inegalitățile între 
femei și bărbați, acestea fiind cauzele 
profunde ale traficului de persoane; 
recomandă Comisiei să întărească și să 
dezvolte mai mult dimensiunea de gen în 
monitorizarea aplicării legislației UE în 
domeniul combaterii traficului de 
persoane;

13. îndeamnă statele membre să adopte 
măsuri specifice pentru a combate violența 
bazată pe gen, inclusiv violența împotriva 
femeilor și inegalitățile între femei și 
bărbați, precum și alte cauze profunde ale 
traficului de persoane; recomandă Comisiei 
să întărească și să dezvolte mai mult 
dimensiunea de gen în monitorizarea 
aplicării legislației UE în domeniul 
combaterii traficului de persoane;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă statele membre să adopte 
măsuri specifice pentru a combate violența 
împotriva femeilor și inegalitățile între 

13. îndeamnă, prin urmare, statele 
membre să adopte măsuri specifice pentru 
a combate violența împotriva femeilor, 
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femei și bărbați, acestea fiind cauzele 
profunde ale traficului de persoane; 
recomandă Comisiei să întărească și să 
dezvolte mai mult dimensiunea de gen în 
monitorizarea aplicării legislației UE în 
domeniul combaterii traficului de 
persoane;

inegalitățile structurale între femei și 
bărbați și stereotipurile de gen, acestea 
fiind cauzele profunde ale traficului de 
persoane; recomandă Comisiei să 
întărească și să dezvolte mai mult 
dimensiunea de gen în monitorizarea 
aplicării legislației UE în domeniul 
combaterii traficului de persoane;

Or. en

Amendamentul 246
Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă statele membre să adopte 
măsuri specifice pentru a combate violența 
împotriva femeilor și inegalitățile între 
femei și bărbați, acestea fiind cauzele 
profunde ale traficului de persoane; 
recomandă Comisiei să întărească și să 
dezvolte mai mult dimensiunea de gen în 
monitorizarea aplicării legislației UE în 
domeniul combaterii traficului de 
persoane;

13. îndeamnă statele membre să adopte 
măsuri specifice pentru a monitoriza mai 
bine cazurile, pentru a combate violența 
împotriva femeilor și inegalitățile între 
femei și bărbați, acestea fiind cauzele 
profunde ale traficului de persoane; 
recomandă Comisiei să întărească și să 
dezvolte mai mult dimensiunea de gen în 
monitorizarea aplicării legislației UE în 
domeniul combaterii traficului de 
persoane;

Or. ro

Amendamentul 247
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă statele membre să adopte 
măsuri specifice pentru a combate violența 
împotriva femeilor și inegalitățile între 
femei și bărbați, acestea fiind cauzele 

13. îndeamnă statele membre să adopte 
măsuri specifice pentru a combate violența 
bazată pe gen și violența împotriva 
femeilor, precum și inegalitățile între 
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profunde ale traficului de persoane; 
recomandă Comisiei să întărească și să 
dezvolte mai mult dimensiunea de gen în 
monitorizarea aplicării legislației UE în 
domeniul combaterii traficului de 
persoane;

femei și bărbați, acestea fiind cauzele 
profunde ale traficului de persoane; 
recomandă Comisiei să întărească și să 
dezvolte mai mult dimensiunea de gen în 
monitorizarea aplicării legislației UE în 
domeniul combaterii traficului de 
persoane;

Or. en

Amendamentul 248
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă statele membre să adopte 
măsuri specifice pentru a combate violența 
împotriva femeilor și inegalitățile între 
femei și bărbați, acestea fiind cauzele 
profunde ale traficului de persoane; 
recomandă Comisiei să întărească și să 
dezvolte mai mult dimensiunea de gen în 
monitorizarea aplicării legislației UE în 
domeniul combaterii traficului de 
persoane;

13. îndeamnă statele membre să adopte 
măsuri specifice pentru a combate violența 
împotriva femeilor și inegalitățile între 
femei și bărbați, acestea fiind cauzele 
profunde ale traficului de persoane; invită 
statele membre să recunoască achiziția de 
servicii sexuale ca o formă de violența 
împotriva femeilor și să incrimineze 
achiziția de servicii sexuale în 
conformitate cu modelul suedez de 
egalitate introdus în 1999;

Or. en

Amendamentul 249
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă statele membre să adopte 
măsuri specifice pentru a combate violența 
împotriva femeilor și inegalitățile între 
femei și bărbați, acestea fiind cauzele 
profunde ale traficului de persoane; 

13. îndeamnă statele membre să adopte 
măsuri specifice pentru a combate violența 
împotriva femeilor și a minorilor și 
inegalitățile între femei și bărbați, acestea 
fiind cauzele profunde ale traficului de 
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recomandă Comisiei să întărească și să 
dezvolte mai mult dimensiunea de gen în 
monitorizarea aplicării legislației UE în 
domeniul combaterii traficului de 
persoane;

persoane; recomandă Comisiei să 
întărească și să dezvolte mai mult 
dimensiunea de gen în monitorizarea 
aplicării legislației UE în domeniul 
combaterii traficului de persoane;

Or. ro

Amendamentul 250
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia să introducă o nouă 
propunere legislativă privind prevenirea și 
urmărirea penală a exploatării sexuale în 
temeiul articolului 83 alineatul (1) din 
TFUE, cu scopul de a viza în mod 
cuprinzător cererea pentru toate formele 
de exploatare sexuală, sprijinind astfel 
încetarea TFU în scopul exploatării 
sexuale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază că cererea determină 
traficul de ființe umane și, prin urmare, 
aceasta ar trebui să fie vizată în mod 
special de eforturile de prevenire și 
urmărire penală;

Or. en
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Amendamentul 252
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. recomandă Comisiei și statelor 
membre să întărească și să dezvolte 
dimensiunea egalității de gen în 
monitorizarea aplicării legislației UE în 
domeniul combaterii traficului de 
persoane;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia ca, în cooperare cu 
statele membre, să examineze modul în 
care cererea de servicii sexuale duce la 
trafic de persoane, întrucât traficanții au 
tendința de a le trimite pe victimele lor în 
țări în care prostituția este reglementată și 
practicată în mod legal, ceea ce le 
înlesnește traficanților utilizarea unui 
mediu legal pentru a-și exploata 
victimele17; reamintește că, în unele state 
membre ale UE în care prostituția este 
legală, persoanele suspectate au putut să 
exploateze copii, pe lângă victimele 
adulte18;

14. invită Comisia ca, în cooperare cu 
statele membre, să examineze modul în 
care cererea de servicii sexuale duce la 
trafic de persoane;

_________________
17 Europol, Raportul din 18 februarie 
2016 intitulat „Trafficking in human 
beings in the EU (Traficul de persoane în 
UE)”.
18 Europol, Raport privind „Rețele 
infracționale implicate în traficul și 
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exploatarea victimelor minore în UE”, 18 
octombrie 2018.

Or. en

Amendamentul 254
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia ca, în cooperare cu 
statele membre, să examineze modul în 
care cererea de servicii sexuale duce la 
trafic de persoane, întrucât traficanții au 
tendința de a le trimite pe victimele lor în 
țări în care prostituția este reglementată și 
practicată în mod legal, ceea ce le 
înlesnește traficanților utilizarea unui 
mediu legal pentru a-și exploata 
victimele17; reamintește că, în unele state 
membre ale UE în care prostituția este 
legală, persoanele suspectate au putut să 
exploateze copii, pe lângă victimele 
adulte18;

14. invită Comisia ca, în cooperare cu 
statele membre, să examineze modul în 
care cererea de servicii sexuale duce la 
trafic de persoane, întrucât traficanții au 
tendința de a le trimite pe victimele lor în 
țări în care prostituția este reglementată și 
practicată în mod legal, ceea ce le 
înlesnește traficanților utilizarea unui 
mediu legal pentru a-și exploata 
victimele17; subliniază că utilizarea 
întreprinderilor legale pentru a acoperi 
activitățile de exploatare este o practică 
destul de obișnuită pentru traficanții de 
ființe umane; reamintește că, în unele state 
membre ale UE în care prostituția este 
legală, persoanele suspectate au putut să 
exploateze copii, pe lângă victimele 
adulte18;

_________________ _________________
17 Europol, Raportul din 18 februarie 2016 
intitulat „Trafficking in human beings in 
the EU (Traficul de persoane în UE)”.

17 Europol, Raportul din 18 februarie 2016 
intitulat „Trafficking in human beings in 
the EU” (Traficul de persoane în UE).

18 Europol, Raport privind „Rețele 
infracționale implicate în traficul și 
exploatarea victimelor minore în UE”, 18 
octombrie 2018.

18 Europol, Raport privind „Rețele 
infracționale implicate în traficul și 
exploatarea victimelor minore în UE”, 18 
octombrie 2018.

Or. en

Amendamentul 255
Malin Björk
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia ca, în cooperare cu 
statele membre, să examineze modul în 
care cererea de servicii sexuale duce la 
trafic de persoane, întrucât traficanții au 
tendința de a le trimite pe victimele lor în 
țări în care prostituția este reglementată și 
practicată în mod legal, ceea ce le 
înlesnește traficanților utilizarea unui 
mediu legal pentru a-și exploata 
victimele17; reamintește că, în unele state 
membre ale UE în care prostituția este 
legală, persoanele suspectate au putut să 
exploateze copii, pe lângă victimele 
adulte18;

14. subliniază că cererea de servicii 
sexuale duce la trafic de persoane, întrucât 
traficanții au tendința de a le trimite pe 
victimele lor în țări în care prostituția este 
reglementată și practicată în mod legal, 
ceea ce le înlesnește traficanților utilizarea 
unui mediu legal pentru a-și exploata 
victimele17; reamintește că, în unele state 
membre ale UE în care prostituția este 
legală, persoanele suspectate au putut să 
exploateze copii, pe lângă victimele 
adulte18;

_________________ _________________
17 Europol, Raportul din 18 februarie 2016 
intitulat „Trafficking in human beings in 
the EU (Traficul de persoane în UE)”.

17 Europol, Raportul din 18 februarie 2016 
intitulat „Trafficking in human beings in 
the EU” (Traficul de persoane în UE).

18 Europol, Raport privind „Rețele 
infracționale implicate în traficul și 
exploatarea victimelor minore în UE”, 18 
octombrie 2018.

18 Europol, Raport privind „Rețele 
infracționale implicate în traficul și 
exploatarea victimelor minore în UE”, 18 
octombrie 2018.

Or. en

Amendamentul 256
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia ca, în cooperare cu 
statele membre, să examineze modul în 
care cererea de servicii sexuale duce la 
trafic de persoane, întrucât traficanții au 
tendința de a le trimite pe victimele lor în 
țări în care prostituția este reglementată și 
practicată în mod legal, ceea ce le 

14. invită Comisia ca, în cooperare cu 
statele membre, să examineze modul în 
care cererea de servicii sexuale și muncă 
ieftină duce la trafic de persoane, întrucât 
traficanții au tendința de a le trimite pe 
victimele lor în țări în care prostituția este 
reglementată și practicată în mod legal, 
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înlesnește traficanților utilizarea unui 
mediu legal pentru a-și exploata 
victimele17; reamintește că, în unele state 
membre ale UE în care prostituția este 
legală, persoanele suspectate au putut să 
exploateze copii, pe lângă victimele 
adulte18;

ceea ce le înlesnește traficanților utilizarea 
unui mediu legal pentru a-și exploata 
victimele17; reamintește că, în unele state 
membre ale UE în care prostituția este 
legală, persoanele suspectate au putut să 
exploateze copii, pe lângă victimele 
adulte18;

_________________ _________________
17 Europol, Raportul din 18 februarie 2016 
intitulat „Trafficking in human beings in 
the EU (Traficul de persoane în UE)”.

17 Europol, Raportul din 18 februarie 2016 
intitulat „Trafficking in human beings in 
the EU” (Traficul de persoane în UE).

18 Europol, Raport privind „Rețele 
infracționale implicate în traficul și 
exploatarea victimelor minore în UE”, 18 
octombrie 2018.

18 Europol, Raport privind „Rețele 
infracționale implicate în traficul și 
exploatarea victimelor minore în UE”, 18 
octombrie 2018.

Or. en

Amendamentul 257
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că TFU este alimentat 
de profiturile mari pentru traficanți și de 
cererea care favorizează toate formele de 
exploatare; reamintește că statele membre 
au obligația legală de a descuraja și de a 
reduce cererea care favorizează toate 
formele de exploatare;

Or. en

Amendamentul 258
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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14a. subliniază că TFU este alimentat 
de profiturile mari pentru traficanți și de 
cererea care favorizează toate formele de 
exploatare; reamintește că statele membre 
au obligația legală de a descuraja și de a 
reduce cererea care favorizează toate 
formele de exploatare;

Or. en

Amendamentul 259
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să acorde prioritate 
prevenirii infracțiunii de trafic de persoane 
în scopul exploatării sexuale, inclusiv prin 
adoptarea de măsuri și programe pentru a 
descuraja și a reduce cererea și invită 
statele membre să includă utilizarea 
serviciilor victimelor traficului de persoane 
ca infracțiune în legislația lor națională, așa 
cum se recomandă la articolul 8 din 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane și cum a reiterat Comisia în 
201819;

15. invită Comisia să acorde prioritate 
prevenirii infracțiunii de trafic de persoane 
în scopul exploatării sexuale, inclusiv prin 
campanii de informare și sensibilizare și 
invită statele membre să includă utilizarea 
serviciilor victimelor traficului de persoane 
ca infracțiune în legislația lor națională, așa 
cum se recomandă la articolul 8 din 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane și cum a reiterat Comisia în 
201819; îndeamnă statele membre să 
colaboreze îndeaproape cu organizațiile 
societății civile din domeniu, care se 
ocupă de persoanele traficate;

_________________ _________________
19 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate cu privire la punerea în aplicare 
a directivei, COM (2018) 0777, p. 6.

19 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate cu privire la punerea în aplicare 
a directivei, COM(2018)0777, p. 6.

Or. en

Amendamentul 260
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să acorde prioritate 
prevenirii infracțiunii de trafic de persoane 
în scopul exploatării sexuale, inclusiv prin 
adoptarea de măsuri și programe pentru a 
descuraja și a reduce cererea și invită 
statele membre să includă utilizarea 
serviciilor victimelor traficului de persoane 
ca infracțiune în legislația lor națională, 
așa cum se recomandă la articolul 8 din 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane și cum a reiterat Comisia în 
201819;

15. invită Comisia să acorde prioritate 
prevenirii infracțiunii de trafic de persoane 
în scopul exploatării sexuale, inclusiv prin 
adoptarea de măsuri și programe pentru a 
descuraja și a reduce cererea și invită 
statele membre să includă utilizarea 
serviciilor victimelor traficului de persoane 
ca infracțiune în legislația lor națională;

_________________
19 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate cu privire la punerea în 
aplicare a directivei, COM (2018) 0777, p. 
6.

Or. es

Amendamentul 261
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să acorde prioritate 
prevenirii infracțiunii de trafic de persoane 
în scopul exploatării sexuale, inclusiv prin 
adoptarea de măsuri și programe pentru a 
descuraja și a reduce cererea și invită 
statele membre să includă utilizarea 
serviciilor victimelor traficului de persoane 
ca infracțiune în legislația lor națională, așa 
cum se recomandă la articolul 8 din 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane și cum a reiterat Comisia în 
201819;

15. invită Comisia să acorde prioritate 
prevenirii infracțiunii de trafic de persoane 
în scopul exploatării sexuale, inclusiv prin 
adoptarea de măsuri și programe pentru a 
descuraja și a reduce cererea și invită 
statele membre să includă utilizarea 
serviciilor victimelor traficului de persoane 
ca infracțiune în legislația lor națională, așa 
cum se recomandă la articolul 8 din 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane și cum a reiterat Comisia în 
201819 și să prevadă sancțiuni 
proporționale;

_________________ _________________
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19 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate cu privire la punerea în aplicare 
a directivei, COM (2018) 0777, p. 6.

19 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate cu privire la punerea în aplicare 
a directivei, COM (2018) 0777, p. 6.

Or. en

Amendamentul 262
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să acorde prioritate 
prevenirii infracțiunii de trafic de persoane 
în scopul exploatării sexuale, inclusiv prin 
adoptarea de măsuri și programe pentru a 
descuraja și a reduce cererea și invită 
statele membre să includă utilizarea 
serviciilor victimelor traficului de persoane 
ca infracțiune în legislația lor națională, așa 
cum se recomandă la articolul 8 din 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane și cum a reiterat Comisia în 
201819;

15. invită Comisia să acorde prioritate 
prevenirii infracțiunii de trafic de persoane 
în scopul exploatării sexuale, inclusiv prin 
adoptarea de măsuri și programe pentru a 
descuraja și a reduce cererea și invită 
statele membre să includă cererea și 
utilizarea serviciilor victimelor traficului 
de persoane ca infracțiune în legislația lor 
națională, așa cum se recomandă la 
articolul 8 din Directiva privind 
combaterea traficului de persoane și cum a 
reiterat Comisia în 201819;

_________________ _________________
19 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate cu privire la punerea în aplicare 
a directivei, COM (2018) 0777, p. 6.

19 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate cu privire la punerea în aplicare 
a directivei, COM (2018) 0777, p. 6.

Or. en

Amendamentul 263
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să acorde prioritate 
prevenirii infracțiunii de trafic de persoane 
în scopul exploatării sexuale, inclusiv prin 

15. invită Comisia să acorde prioritate 
prevenirii infracțiunii de trafic de persoane 
în scopul exploatării sexuale, inclusiv prin 
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adoptarea de măsuri și programe pentru a 
descuraja și a reduce cererea și invită 
statele membre să includă utilizarea 
serviciilor victimelor traficului de persoane 
ca infracțiune în legislația lor națională, așa 
cum se recomandă la articolul 8 din 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane și cum a reiterat Comisia în 
201819;

adoptarea de măsuri și programe pentru a 
descuraja și a reduce proxenetismul și 
invită statele membre să includă utilizarea 
serviciilor victimelor traficului de persoane 
ca infracțiune în legislația lor națională, așa 
cum se recomandă la articolul 8 din 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane și cum a reiterat Comisia în 
201819;

_________________ _________________
19 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate cu privire la punerea în aplicare 
a directivei, COM (2018) 0777, p. 6.

19 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate cu privire la punerea în aplicare 
a directivei, COM (2018) 0777, p. 6.

Or. fr

Amendamentul 264
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să acorde prioritate 
prevenirii infracțiunii de trafic de persoane 
în scopul exploatării sexuale, inclusiv prin 
adoptarea de măsuri și programe pentru a 
descuraja și a reduce cererea și invită 
statele membre să includă utilizarea 
serviciilor victimelor traficului de persoane 
ca infracțiune în legislația lor națională, așa 
cum se recomandă la articolul 8 din 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane și cum a reiterat Comisia în 
201819;

15. invită Comisia să acorde prioritate 
prevenirii infracțiunii de trafic de persoane 
în scopul exploatării sexuale, inclusiv prin 
adoptarea de măsuri și programe pentru a 
descuraja și a reduce cererea și invită 
statele membre să includă utilizarea 
serviciilor victimelor traficului de persoane 
ca infracțiune în legislația lor națională, așa 
cum se recomandă la articolul 18 din 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane și cum a reiterat Comisia în 
201819;

_________________ _________________
19 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate cu privire la punerea în aplicare 
a directivei, COM (2018) 0777, p. 6.

19 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate cu privire la punerea în aplicare 
a directivei, COM (2018) 0777, p. 6.

Or. en



AM\1218038RO.docx 133/164 PE660.289v01-00

RO

Amendamentul 265
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să acorde prioritate 
prevenirii infracțiunii de trafic de persoane 
în scopul exploatării sexuale, inclusiv prin 
adoptarea de măsuri și programe pentru a 
descuraja și a reduce cererea și invită 
statele membre să includă utilizarea 
serviciilor victimelor traficului de persoane 
ca infracțiune în legislația lor națională, așa 
cum se recomandă la articolul 8 din 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane și cum a reiterat Comisia în 
201819;

15. invită Comisia să acorde prioritate 
prevenirii infracțiunii de trafic de persoane 
în scopul exploatării sexuale, inclusiv prin 
adoptarea de măsuri și programe pentru a 
descuraja și a reduce cererea și invită 
statele membre să includă utilizarea 
serviciilor victimelor traficului de persoane 
ca infracțiune în legislația lor națională, așa 
cum se recomandă la articolul 18 din 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane și cum a reiterat Comisia în 
201819;

_________________ _________________
19 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate cu privire la punerea în aplicare 
a directivei, COM (2018) 0777, p. 6.

19 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate cu privire la punerea în aplicare 
a directivei, COM (2018) 0777, p. 6.

Or. en

Amendamentul 266
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Comisia să pună în aplicare 
o abordare bazată pe drepturile omului și 
axată pe drepturile victimei pentru 
prevenirea traficului de ființe umane; 
recomandă Comisiei și statelor membre să 
colaboreze cu societatea civilă pentru a 
furniza victimelor traficului de ființe 
umane serviciile și asistența necesare, 
fără a le judeca sau stigmatiza;

Or. en
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Amendamentul 267
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Comisia să introducă o nouă 
procedură legislativă privind prevenirea și 
urmărirea penală a exploatării sexuale 
pentru a îndeplini obligațiile care decurg 
din articolul 83 alineatul (1) din TFUE;

Or. en

Amendamentul 268
Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă statele membre să se 
concentreze asupra modelelor recurente și 
emergente de TFU în scopul exploatării 
sexuale, cum ar fi exploatarea crescândă a 
copiilor și utilizarea metodei „lover boy” 
ca mijlocul cel mai frecvent folosit de 
recrutare a victimelor prin utilizarea de 
tehnologii online;

16. îndeamnă statele membre să se 
concentreze asupra modelelor recurente și 
emergente de TFU în scopul exploatării 
sexuale, cum ar fi exploatarea crescândă a 
copiilor și utilizarea metodei „lover boy” 
ca mijlocul cel mai frecvent folosit de 
recrutare a victimelor prin utilizarea de 
tehnologii online; observă că utilizarea 
sporită a tehnologiei de către rețelele 
infracționale implicate în traficul de ființe 
umane a transformat semnificativ modul 
lor de operare tradițional, în special în 
anumite etape ale procesului de trafic;

Or. en

Amendamentul 269
Caterina Chinnici
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă statele membre să se 
concentreze asupra modelelor recurente și 
emergente de TFU în scopul exploatării 
sexuale, cum ar fi exploatarea crescândă a 
copiilor și utilizarea metodei „lover boy” 
ca mijlocul cel mai frecvent folosit de 
recrutare a victimelor prin utilizarea de 
tehnologii online;

16. îndeamnă statele membre să se 
concentreze asupra modelelor recurente și 
emergente de TFU în scopul exploatării 
sexuale, cum ar fi exploatarea crescândă a 
copiilor și utilizarea metodei „lover boy” 
ca mijlocul cel mai frecvent folosit de 
recrutare a victimelor prin utilizarea de 
tehnologii online; constată că utilizarea 
din ce în ce mai frecventă a tehnologiei de 
către grupările criminale responsabile de 
traficul de ființe umane a transformat în 
mod semnificativ modul lor de operare 
tradițional;

Or. it

Amendamentul 270
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă statele membre să se 
concentreze asupra modelelor recurente și 
emergente de TFU în scopul exploatării 
sexuale, cum ar fi exploatarea crescândă a 
copiilor și utilizarea metodei „lover boy” 
ca mijlocul cel mai frecvent folosit de 
recrutare a victimelor prin utilizarea de 
tehnologii online;

16. îndeamnă statele membre să se 
concentreze asupra modelelor recurente și 
emergente de TFU în scopul exploatării 
sexuale, cum ar fi exploatarea crescândă a 
copiilor și utilizarea, de exemplu, printre 
altele, a metodei „lover boy” ca mijlocul 
cel mai frecvent folosit de recrutare a 
victimelor prin utilizarea de tehnologii 
online, prin dezvoltarea unor competențe 
în materie de siguranță online și prin 
alfabetizare digitală și să combată această 
problemă în cooperare cu actorii relevanți 
și cu sectorul privat;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă statele membre să se 
concentreze asupra modelelor recurente și 
emergente de TFU în scopul exploatării 
sexuale, cum ar fi exploatarea crescândă a 
copiilor și utilizarea metodei „lover boy” 
ca mijlocul cel mai frecvent folosit de 
recrutare a victimelor prin utilizarea de 
tehnologii online;

16. îndeamnă statele membre să se 
concentreze asupra modelelor recurente și 
emergente de TFU în scopul exploatării 
sexuale, cum ar fi exploatarea crescândă a 
copiilor și utilizarea metodei „lover boy” 
ca mijlocul cel mai frecvent folosit de 
recrutare a victimelor prin utilizarea de 
tehnologii online; observă că utilizarea 
sporită a tehnologiilor online de către 
rețelele infracționale implicate în TFU a 
transformat semnificativ modul lor de 
operare tradițional;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă statele membre să se 
concentreze asupra modelelor recurente și 
emergente de TFU în scopul exploatării 
sexuale, cum ar fi exploatarea crescândă a 
copiilor și utilizarea metodei „lover boy” 
ca mijlocul cel mai frecvent folosit de 
recrutare a victimelor prin utilizarea de 
tehnologii online;

16. îndeamnă statele membre să se 
concentreze asupra modelelor recurente și 
emergente de TFU în scopul exploatării 
sexuale, cum ar fi exploatarea crescândă a 
copiilor și a femeilor și utilizarea metodei 
„lover boy” ca mijlocul cel mai frecvent 
folosit pentru a atrage victimele și pentru 
a le face docile, prin utilizarea de 
tehnologii online;

Or. en
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Amendamentul 273
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă statele membre să se 
concentreze asupra modelelor recurente și 
emergente de TFU în scopul exploatării 
sexuale, cum ar fi exploatarea crescândă a 
copiilor și utilizarea metodei „lover boy” 
ca mijlocul cel mai frecvent folosit de 
recrutare a victimelor prin utilizarea de 
tehnologii online;

16. îndeamnă statele membre să se 
concentreze asupra modelelor recurente și 
emergente ale tuturor formelor de TFU, 
inclusiv în scopul exploatării sexuale, cum 
ar fi exploatarea crescândă a copiilor și 
utilizarea metodei „lover boy” și a altor 
mijloace frecvente de recrutare a 
victimelor prin utilizarea de tehnologii 
online;

Or. en

Amendamentul 274
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă statele membre să se 
concentreze asupra modelelor recurente și 
emergente de TFU în scopul exploatării 
sexuale, cum ar fi exploatarea crescândă a 
copiilor și utilizarea metodei „lover boy” 
ca mijlocul cel mai frecvent folosit de 
recrutare a victimelor prin utilizarea de 
tehnologii online;

16. îndeamnă statele membre să se 
concentreze asupra modelelor recurente și 
emergente ale tuturor formelor de TFU, 
inclusiv în scopul exploatării sexuale, cum 
ar fi exploatarea crescândă a copiilor și 
utilizarea metodei „lover boy” și a altor 
mijloace frecvente de recrutare a 
victimelor prin utilizarea de tehnologii 
online;

Or. en

Amendamentul 275
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă statele membre să se 
concentreze asupra modelelor recurente și 
emergente de TFU în scopul exploatării 
sexuale, cum ar fi exploatarea crescândă a 
copiilor și utilizarea metodei „lover boy” 
ca mijlocul cel mai frecvent folosit de 
recrutare a victimelor prin utilizarea de 
tehnologii online;

16. îndeamnă statele membre să se 
concentreze asupra modelelor recurente și 
emergente de TFU în scopul exploatării 
sexuale, cum ar fi exploatarea crescândă a 
copiilor și mijlocul cel mai frecvent folosit 
de recrutare a victimelor prin utilizarea de 
tehnologii online;

Or. en

Amendamentul 276
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. este preocupat de dezvoltarea 
rețelelor de pedofilie sau de trafic de 
femei sub forma unor bande comunitare, 
ca în cazul violurilor colective din 
Telford, Rotherham sau Oulu; solicită 
Comisiei și statelor membre să distrugă 
aceste rețele și să expulzeze de pe 
teritoriul lor străinii care se fac vinovați 
de aceste fapte după ce aceștia își execută 
pedeapsa;

Or. fr

Amendamentul 277
Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. îndeamnă Comisia și statele 
membre să dezvolte împreună cu posesorii 
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de site-uri și firmele de IT mecanisme de 
monitorizare și blocare a site-urilor porno 
sau cu conotație porno și a proprietarilor 
acestora, precum și a utilizatorilor care 
vizează tinerii sub 18 ani;

Or. ro

Amendamentul 278
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită Comisia și statele membre să 
sprijine serviciile specializate furnizate de 
adăposturile pentru femei și de alte 
organizații cu expertiză specifică în lucrul 
cu femeile implicate în prostituție și 
victime ale traficului de ființe umane;

Or. en

Amendamentul 279
Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. îndeamnă Comisia și statele 
membre să deruleze periodic campanii de 
informare și educare a tinerilor 
referitoare la utilizarea de tehnologii 
online pentru recrutarea viitoarelor 
victime în scopul exploatării sexuale;

Or. ro

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază importanța unor 
programe de formare care să țină seama de 
dimensiunea de gen pentru funcționarii 
care se ocupă de victime, pentru a întări 
identificarea timpurie a victimelor 
traficului de persoane în scopul exploatării 
sexuale și încurajează statele membre să 
adopte măsuri de sprijinire a victimelor, 
cum ar fi programele de ieșire, 
reintegrarea socială și profesională sau 
serviciile de sănătate sexuală;

17. subliniază importanța unor 
programe de formare care să țină seama de 
dimensiunea de gen pentru toți funcționarii 
care se ocupă de cazurile de trafic, de 
investigații și de potențialele victime, cu 
scopul de a întări identificarea timpurie a 
victimelor traficului de persoane în scopul 
exploatării sexuale și încurajează statele 
membre să adopte măsuri de sprijinire a 
victimelor, cum ar fi programele de ieșire, 
măsurile de sprijin psihologic, 
oportunitățile de reintegrare socială și 
profesională decentă sau accesul la 
servicii de sănătate sexuală și reproductivă 
și drepturile aferente; subliniază totodată, 
în această privință, importanța 
programelor de sensibilizare pentru 
publicul larg, în vederea identificării și 
protejării potențialelor victime;

Or. en

Amendamentul 281
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază importanța unor 
programe de formare care să țină seama de 
dimensiunea de gen pentru funcționarii 
care se ocupă de victime, pentru a întări 
identificarea timpurie a victimelor 
traficului de persoane în scopul exploatării 
sexuale și încurajează statele membre să 
adopte măsuri de sprijinire a victimelor, 

17. subliniază importanța unor 
programe de formare care să țină seama de 
dimensiunea de gen pentru toți funcționarii 
care se ocupă de cazurile de trafic, de 
investigații și de potențialele victime, 
pentru a întări identificarea timpurie a 
potențialelor victime ale traficului de 
persoane în scopul exploatării sexuale și 
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cum ar fi programele de ieșire, 
reintegrarea socială și profesională sau 
serviciile de sănătate sexuală;

încurajează statele membre să adopte 
măsuri de sprijinire a victimelor, cum ar fi 
programele de ieșire, oportunitățile viabile 
de reintegrare socială și profesională și 
serviciile cuprinzătoare de sănătate 
sexuală;

Or. en

Amendamentul 282
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază importanța unor 
programe de formare care să țină seama de 
dimensiunea de gen pentru funcționarii 
care se ocupă de victime, pentru a întări 
identificarea timpurie a victimelor 
traficului de persoane în scopul exploatării 
sexuale și încurajează statele membre să 
adopte măsuri de sprijinire a victimelor, 
cum ar fi programele de ieșire, reintegrarea 
socială și profesională sau serviciile de 
sănătate sexuală;

17. subliniază importanța unor 
programe de formare care să țină seama de 
dimensiunea de gen pentru funcționarii 
care se ocupă de victime, pentru a întări 
identificarea timpurie a victimelor 
traficului de persoane în scopul exploatării 
sexuale și încurajează statele membre să 
adopte măsuri de sprijinire a victimelor, 
cum ar fi programele de ieșire, reintegrarea 
socială și profesională sau serviciile de 
sănătate sexuală, implicând societatea 
civilă, partenerii sociali și sectorul privat 
care se ocupă de atenuarea traumelor 
specifice pentru femei și bărbați;

Or. en

Amendamentul 283
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază importanța unor 
programe de formare care să țină seama 
de dimensiunea de gen pentru 

17. subliniază importanța identificării 
timpurii a victimelor traficului de persoane 
în scopul exploatării sexuale și încurajează 



PE660.289v01-00 142/164 AM\1218038RO.docx

RO

funcționarii care se ocupă de victime, 
pentru a întări identificarea timpurie a 
victimelor traficului de persoane în scopul 
exploatării sexuale și încurajează statele 
membre să adopte măsuri de sprijinire a 
victimelor, cum ar fi programele de ieșire, 
reintegrarea socială și profesională sau 
serviciile de sănătate sexuală;

statele membre să adopte măsuri de 
sprijinire a victimelor, cum ar fi 
programele de ieșire și reintegrarea socială 
și profesională;

Or. en

Amendamentul 284
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază importanța unor 
programe de formare care să țină seama de 
dimensiunea de gen pentru funcționarii 
care se ocupă de victime, pentru a întări 
identificarea timpurie a victimelor 
traficului de persoane în scopul exploatării 
sexuale și încurajează statele membre să 
adopte măsuri de sprijinire a victimelor, 
cum ar fi programele de ieșire, reintegrarea 
socială și profesională sau serviciile de 
sănătate sexuală;

17. subliniază importanța unor 
programe de formare care să țină seama de 
dimensiunea de gen pentru funcționarii 
care se ocupă de victime, pentru a întări 
identificarea timpurie a victimelor 
traficului de persoane în scopul muncii 
forțate sau al serviciilor care includ 
exploatarea sexuală și încurajează statele 
membre să adopte măsuri de sprijinire a 
victimelor, cum ar fi programele de ieșire, 
reintegrarea socială și profesională sau 
serviciile de sănătate sexuală, educația și 
accesul la justiție;

Or. en

Amendamentul 285
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază importanța unor 
programe de formare care să țină seama de 

17. subliniază importanța unor 
programe de formare care să țină seama de 
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dimensiunea de gen pentru funcționarii 
care se ocupă de victime, pentru a întări 
identificarea timpurie a victimelor 
traficului de persoane în scopul exploatării 
sexuale și încurajează statele membre să 
adopte măsuri de sprijinire a victimelor, 
cum ar fi programele de ieșire, reintegrarea 
socială și profesională sau serviciile de 
sănătate sexuală;

dimensiunea de gen pentru funcționarii 
care se ocupă de victime, pentru a întări 
identificarea timpurie a victimelor 
traficului de persoane în scopul muncii 
forțate și al exploatării sexuale și 
încurajează statele membre să adopte 
măsuri de sprijinire a victimelor, cum ar fi 
programele de ieșire, reintegrarea socială și 
profesională, educația sau serviciile de 
sănătate sexuală;

Or. en

Amendamentul 286
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază importanța unor 
programe de formare care să țină seama de 
dimensiunea de gen pentru funcționarii 
care se ocupă de victime, pentru a întări 
identificarea timpurie a victimelor 
traficului de persoane în scopul exploatării 
sexuale și încurajează statele membre să 
adopte măsuri de sprijinire a victimelor, 
cum ar fi programele de ieșire, reintegrarea 
socială și profesională sau serviciile de 
sănătate sexuală;

17. subliniază importanța unor 
programe de formare care să țină seama de 
dimensiunea de gen pentru funcționarii 
care se ocupă de victime, pentru a întări 
identificarea timpurie a victimelor 
traficului de persoane în scopul exploatării 
sexuale și încurajează statele membre să 
adopte măsuri de sprijinire a victimelor, 
cum ar fi programele de ieșire, reintegrarea 
socială și profesională și serviciile de 
sănătate sexuală cuprinzătoare;

Or. en

Amendamentul 287
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază importanța unor 
programe de formare care să țină seama de 

17. subliniază importanța unor 
programe de formare care să țină seama de 
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dimensiunea de gen pentru funcționarii 
care se ocupă de victime, pentru a întări 
identificarea timpurie a victimelor 
traficului de persoane în scopul exploatării 
sexuale și încurajează statele membre să 
adopte măsuri de sprijinire a victimelor, 
cum ar fi programele de ieșire, reintegrarea 
socială și profesională sau serviciile de 
sănătate sexuală;

dimensiunea de gen și să fie adaptate 
copiilor, pentru funcționarii care se ocupă 
de victime, pentru a întări identificarea 
timpurie a victimelor traficului de persoane 
în scopul exploatării sexuale și încurajează 
statele membre să adopte măsuri de 
sprijinire a victimelor, cum ar fi 
programele de ieșire, reintegrarea socială și 
profesională sau serviciile de sănătate 
sexuală;

Or. en

Amendamentul 288
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază importanța unor 
programe de formare care să țină seama 
de dimensiunea de gen pentru funcționarii 
care se ocupă de victime, pentru a întări 
identificarea timpurie a victimelor 
traficului de persoane în scopul exploatării 
sexuale și încurajează statele membre să 
adopte măsuri de sprijinire a victimelor, 
cum ar fi programele de ieșire, reintegrarea 
socială și profesională sau serviciile de 
sănătate sexuală;

17. subliniază importanța unor 
programe de formare pentru funcționarii 
care se ocupă de victime, pentru a întări 
identificarea timpurie a victimelor 
traficului de persoane în scopul exploatării 
sexuale și încurajează statele membre să 
adopte măsuri de sprijinire a victimelor, 
cum ar fi programele de ieșire, reintegrarea 
socială și profesională sau serviciile de 
sănătate sexuală;

Or. sk

Amendamentul 289
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază importanța unor 
programe de formare care să țină seama 

17. subliniază importanța unor 
programe de formare pentru funcționarii 
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de dimensiunea de gen pentru funcționarii 
care se ocupă de victime, pentru a întări 
identificarea timpurie a victimelor 
traficului de persoane în scopul exploatării 
sexuale și încurajează statele membre să 
adopte măsuri de sprijinire a victimelor, 
cum ar fi programele de ieșire, reintegrarea 
socială și profesională sau serviciile de 
sănătate sexuală;

care se ocupă de victime, pentru a întări 
identificarea timpurie a victimelor 
traficului de persoane în scopul exploatării 
sexuale și încurajează statele membre să 
adopte măsuri de sprijinire a victimelor, 
cum ar fi programele de ieșire, reintegrarea 
socială și profesională sau serviciile de 
sănătate sexuală;

Or. es

Amendamentul 290
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. îndeamnă statele membre să 
adopte educația sexuală cuprinzătoare ca 
o formă-cheie de prevenire a tuturor 
formelor de violență împotriva femeilor și 
fetelor, inclusiv a traficului de ființe 
umane și a exploatării sexuale, și să 
includă educația privind consimțământul 
și relațiile, promovând atitudinile 
sănătoase de respect și egalitate în toate 
interacțiunile și realitatea prostituției și a 
TFU în scopul exploatării sexuale;

Or. en

Amendamentul 291
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. reiterează necesitatea de a asigura 
victimelor și membrilor lor de familie 
accesul la justiție și raportarea în 
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siguranță și de a furniza persoanelor 
traficate informații adecvate, relevante și 
ușor de înțeles cu privire la drepturile lor, 
inclusiv la dreptul la o cale de atac, la 
mecanismele și procedurile disponibile 
pentru exercitarea acestor drepturi, 
precum și la modalitatea și locul de 
obținere a asistenței juridice și de altă 
natură necesară;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. îndeamnă statele membre să 
adopte educația sexuală cuprinzătoare ca 
o formă-cheie de prevenire a tuturor 
formelor de violență împotriva femeilor și 
fetelor, inclusiv a traficului de ființe 
umane și a exploatării sexuale; solicită ca 
aceasta să includă educația privind 
consimțământul și relațiile, promovând 
atitudinile sănătoase de respect și 
egalitate în toate interacțiunile și 
realitatea TFU în scopul exploatării 
sexuale, determinat de cerere;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. îndeamnă statele membre să 
adopte educația sexuală cuprinzătoare ca 
o formă-cheie de prevenire a tuturor 
formelor de violență împotriva femeilor și 
fetelor, inclusiv a traficului de ființe 
umane și a exploatării sexuale, și să 
includă educația privind consimțământul 
și relațiile, promovând atitudinile 
sănătoase de respect și egalitate în toate 
interacțiunile și realitatea prostituției și a 
TFU în scopul exploatării sexuale;

Or. en

Amendamentul 294
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. îndeamnă statele membre să 
adopte educația sexuală cuprinzătoare ca 
o formă-cheie de prevenire a tuturor 
formelor de violență împotriva femeilor și 
fetelor, inclusiv a traficului de ființe 
umane și a exploatării sexuale, și să 
includă educația privind consimțământul 
și relațiile, promovând atitudinile de 
respect și egalitate în toate interacțiunile 
și realitatea prostituției și a TFU în scopul 
exploatării sexuale;

Or. en

Amendamentul 295
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. încurajează statele membre ca, în 
cadrul programelor lor de educație 
sexuală, să includă materiale adaptate 
vârstei, cu scopul de a preveni toate 
formele de violență împotriva femeilor și 
fetelor, inclusiv traficul de ființe umane și 
exploatarea sexuală și să promoveze 
atitudinile sănătoase de respect și 
egalitate în toate interacțiunile în cadrul 
relațiilor;

Or. en

Amendamentul 296
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază că este necesar să se 
aloce fonduri adecvate în scopul formării 
și, prin urmare, solicită statelor membre 
să pună la dispoziție resurse adecvate 
pentru autoritatea națională din domeniu, 
cum ar fi forțele de poliție, pentru a le 
permite să fie instruite în mod 
corespunzător pentru depistarea și 
sprijinirea victimelor, și să elaboreze 
procese care să țină seama de 
dimensiunea de gen;

Or. en

Amendamentul 297
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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17a. îndeamnă statelor membre să 
pună în aplicare, în cadrul unei abordări 
globale, programe efective care să vizeze 
cererea, informarea și campaniile de 
educare și programe reparatorii dedicate 
supraviețuitorilor și desfășurate cu 
participarea acestora;

Or. en

Amendamentul 298
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. solicită statelor membre să 
combată impunitatea, să incrimineze 
traficul de ființe umane și să se asigure că 
infractorii sunt aduși în fața justiției; 
îndeamnă statele membre să ratifice toate 
instrumentele, acordurile și obligațiile 
legale internaționale relevante destinate 
eforturilor de combatere a TFU, inclusiv 
Convenția Consiliului Europei privind 
lupta împotriva traficului de ființe umane;

Or. en

Amendamentul 299
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Traficul în scopul exploatării prin muncă

Or. en



PE660.289v01-00 150/164 AM\1218038RO.docx

RO

Amendamentul 300
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. regretă profund că, potrivit celui 
de-al treilea raport al Comisiei, câteva 
state membre și organizații ale societății 
civile raportează o creștere a traficului în 
scopul exploatării prin muncă;

Or. en

Amendamentul 301
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 17 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17c. reamintește că, în unele state 
membre ale UE, cazurile de trafic de 
ființe umane sunt soluționate de 
judecători special instruiți în acest sens; 
regretă că acest lucru nu este o practică 
obișnuită în statele membre;

Or. en

Amendamentul 302
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 17 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17c. regretă că statele membre au 
raportat, de asemenea, că și copiii au 
căzut tot mai mult victime ale traficului în 
scopul exploatării prin muncă și solicită 
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acțiuni urgente din partea inspectoratelor 
naționale de muncă pentru a depista și a 
stopa aceste practici;

Or. en

Amendamentul 303
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 17 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17d. invită Autoritatea Europeană a 
Muncii să abordeze cu prioritate 
problema exploatării grave prin muncă și 
să sprijine statele membre în consolidarea 
capacităților pentru o mai bună 
identificare și sancționare a practicilor de 
exploatarea gravă prin muncă prin 
inspecții specifice;

Or. en

Amendamentul 304
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Alte forme de exploatare

Or. en

Amendamentul 305
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 17 e (nou)



PE660.289v01-00 152/164 AM\1218038RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17e. observă că, potrivit celui de-al 
treilea raport al Comisiei1a, 18 % din 
victime au făcut obiectul traficului de 
persoane în scopul altor forme de 
exploatare, implicând activități în 
domeniul cerșetoriei forțate, activități 
infracționale forțate, vânzarea nou-
născuților, prelevarea de organe, adopțiile 
ilegale, exploatarea financiară prin 
fraudă și traficul de persoane prin 
intermediul maternității de substituție;
_________________
1a Al treilea raport al Comisiei Europene 
privind progresele înregistrate cu privire 
la combaterea traficului de persoane 
(2020) elaborat în temeiul articolului 20 
din Directiva 2011/36/UE privind 
prevenirea și combaterea traficului de 
persoane și protejarea victimelor acestuia, 
COM(2020)0661. 

Or. en

Amendamentul 306
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 17 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17f. subliniază că multe dintre 
victimele cerșetoriei forțate și ale 
activităților infracționale forțate provin 
adesea din comunitățile de romi 
marginalizate și deseori sunt copii;

Or. en

Amendamentul 307
Loránt Vincze
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Propunere de rezoluție
Punctul 17 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17g. consideră că ignorarea pasivă a 
practicilor de cerșetorie forțată contribuie 
la menținerea fluxurilor de profit pentru 
rețelele infracționale și amplifică 
fenomenul de exploatare a persoanelor 
vulnerabile și a copiilor;

Or. en

Amendamentul 308
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 17 h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17h. subliniază că, odată cu 
globalizarea societății și cu progresele 
înregistrate de tehnicile de procreare, 
maternitatea de substituție de natură 
comercială este o practică tot mai 
frecventă și că mamele purtătoare care 
practică maternitatea de substituție în 
scop comercial provin adesea din țări mai 
sărace, în special din vecinătatea 
apropiată a UE, fiind mai vulnerabile la 
posibila exploatare; consideră că este 
imperativ ca autoritățile statelor membre 
să acorde o atenție sporită problemei 
maternității de substituție de natură 
comercială, cu scopul de a proteja 
demnitatea umană și interesul mamelor 
purtătoare; subliniază recenta 
destructurare cu succes de către 
autoritățile de aplicare a legii sprijinite de 
Europol a unui grup infracțional 
organizat european implicat în traficul de 
ființe umane (vânzarea de ovule), adopții 
ilegale și spălarea banilor1a; solicită să se 
acorde o atenție sporită acestui domeniu 
al TFU;
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_________________
1a 
https://www.europol.europa.eu/newsroom/
news/66-suspected-of-arranging-illegal-
adoptions-and-surrogacies-and-human-
egg-trafficking-in-Greece 

Or. en

Amendamentul 309
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. subliniază că în cadrul juridic și 
de politică al UE privind TFU sunt 
înglobate atât dimensiunea internă, cât și 
cea externă, recunoscând că lupta 
împotriva traficului, care este o 
infracțiune gravă și o încălcare a 
drepturilor omului, constituie un obiectiv 
clar al acțiunii externe a UE; invită 
Comisia și statele membre să consolideze 
cooperarea cu țările terțe cu scopul de a 
combate toate formele de trafic de ființe 
umane și să îmbunătățească 
oportunitățile de anchete comune și 
urmăriri penale specializate, inclusiv 
luând în considerare sprijinul pentru 
înființarea unor rețele de procurori 
specializați la nivel regional și 
internațional ca modalitate de a face 
schimb de cunoștințe și expertiză, de a 
învăța din experiențele și practicile altora 
și de a ajunge la o înțelegere comună;

Or. en

Amendamentul 310
Alice Kuhnke
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Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază că fluxurile de migrație 
pot crește riscul ca migranții să devină 
victime ale traficului de persoane în UE20; 
subliniază că a existat o creștere puternică 
a numărului de femei și fete victime ale 
traficului de ființe umane pe ruta central-
mediteraneeană pentru exploatare sexuală 
în UE21;

18. subliniază că fluxurile de migrație 
pot crește riscul ca migranții să devină 
victime ale traficului de persoane în UE20; 
subliniază că, în ultimii ani, a existat o 
creștere puternică  a numărului de femei și 
fete victime ale traficului de ființe umane 
pe ruta central-mediteraneeană pentru 
exploatare sexuală în UE21; reamintește că 
femeile și copiii se pot vedea obligați să 
întrețină relații sexuale pentru protecție, 
pentru a supraviețui, pentru a merge mai 
departe pe ruta de migrație și pentru 
subzistență; subliniază că femeile și copiii 
care practică sex pentru supraviețuire nu 
sunt considerați victime ale traficului de 
ființe umane și, astfel, nu pot primi 
asistența necesară;

_________________ _________________
20 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, COM(2018)0777; Europol, 
Centrul european privind introducerea 
ilegală de migranți (EMSC), Al patrulea 
raport anual, 2020; Europol, Raportul din 
18 februarie 2016 intitulat „Trafficking in 
human beings in the EU (Traficul de 
persoane în UE)”.

20 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, COM(2018)0777; Europol, 
Centrul european privind introducerea 
ilegală de migranți (EMSC), Al patrulea 
raport anual, 2020; Europol, Raportul din 
18 februarie 2016 intitulat „Trafficking in 
human beings in the EU (Traficul de 
persoane în UE)”.

21 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777), p. 3.

21 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777), p. 3.

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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18. subliniază că fluxurile de migrație 
pot crește riscul ca migranții să devină 
victime ale traficului de persoane în UE20; 
subliniază că a existat o creștere puternică 
a numărului de femei și fete victime ale 
traficului de ființe umane pe ruta central-
mediteraneeană pentru exploatare sexuală 
în UE21;

18. subliniază că fluxurile de migrație 
pot crește riscul ca migranții să devină 
victime ale traficului de persoane în UE20; 
subliniază că a existat o creștere puternică 
a numărului de femei și fete victime ale 
traficului de ființe umane pe ruta central-
mediteraneeană pentru exploatare sexuală 
în UE21; solicită statelor membre și UE să 
găsească aceste femei și fete și să prevină 
alte cazuri similare în viitor utilizând o 
abordare coerentă și coordonată, bazată 
pe drepturi, care ia în considerare 
dimensiunea de gen pentru a preveni și a 
combate traficul de ființe umane;

_________________ _________________
20 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, COM(2018)0777; Europol, 
Centrul european privind introducerea 
ilegală de migranți (EMSC), Al patrulea 
raport anual, 2020; Europol, Raportul din 
18 februarie 2016 intitulat „Trafficking in 
human beings in the EU (Traficul de 
persoane în UE)”.

20 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, COM(2018)0777; Europol, 
Centrul european privind introducerea 
ilegală de migranți (EMSC), Al patrulea 
raport anual, 2020; Europol, Raportul din 
18 februarie 2016 intitulat „Trafficking in 
human beings in the EU (Traficul de 
persoane în UE)”.

21 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777), p. 3.

21 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777), p. 3.

Or. en

Amendamentul 312
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază că fluxurile de migrație 
pot crește riscul ca migranții să devină 
victime ale traficului de persoane în UE20; 
subliniază că a existat o creștere puternică 
a numărului de femei și fete victime ale 
traficului de ființe umane pe ruta central-
mediteraneeană pentru exploatare sexuală 
în UE21;

18. subliniază că, deși majoritatea 
victimelor sunt resortisanți ai Uniunii 
Europene, traficanții au utilizat unele 
rute de migrație pentru a introduce ilegal 
victimele traficului de persoane în UE; 
subliniază, în această privință, că a existat 
o creștere puternică a numărului de femei 
și fete victime ale traficului de ființe umane 
pe ruta central-mediteraneeană pentru 
exploatare sexuală în UE1a; invită Comisia 
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și statele membre să adopte o abordare 
coerentă și coordonată, bazată pe 
drepturi, care ia în considerare 
dimensiunea de gen pentru a preveni și a 
combate traficul de ființe umane;

_________________ _________________
1a Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, COM(2018)0777, p. 3.

20 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777); Europol, 
Centrul european privind introducerea 
ilegală de migranți (EMSC), Al patrulea 
raport anual, 2020; Europol, Raportul din 
18 februarie 2016 intitulat „Trafficking in 
human beings in the EU (Traficul de 
persoane în UE)”.
21 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, COM(2018)0777, p. 3.

Or. en

Amendamentul 313
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază că fluxurile de migrație 
pot crește riscul ca migranții să devină 
victime ale traficului de persoane în UE20; 
subliniază că a existat o creștere puternică 
a numărului de femei și fete victime ale 
traficului de ființe umane pe ruta central-
mediteraneeană pentru exploatare sexuală 
în UE21;

18. subliniază că fluxurile de migrație 
pot crește riscul ca migranții să devină 
victime ale traficului de persoane în UE20; 
subliniază că a existat o creștere puternică 
a numărului de femei și fete victime ale 
traficului de ființe umane pe ruta central-
mediteraneeană pentru exploatare sexuală 
în UE21; prin urmare, subliniază că este 
important ca, odată cu coordonarea 
politicilor cu statele membre, să se 
asigure, pe cât posibil, că fluxurile de 
migrație de pe ruta central-
mediteraneeană și de pe alte rute nu 
ajung în Europa;

_________________ _________________
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20 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777); Europol, 
Centrul european privind introducerea 
ilegală de migranți (EMSC), Al patrulea 
raport anual, 2020; Europol, Raportul din 
18 februarie 2016 intitulat „Trafficking in 
human beings in the EU (Traficul de 
persoane în UE)”.

20 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777); Europol, 
Centrul european privind introducerea 
ilegală de migranți (EMSC), Al patrulea 
raport anual, 2020; Europol, Raportul din 
18 februarie 2016 intitulat „Trafficking in 
human beings in the EU” (Traficul de 
persoane în UE).

21 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777), p. 3.

21 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777), p. 3.

Or. sk

Amendamentul 314
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază că fluxurile de migrație 
pot crește riscul ca migranții să devină 
victime ale traficului de persoane în UE20; 
subliniază că a existat o creștere puternică 
a numărului de femei și fete victime ale 
traficului de ființe umane pe ruta central-
mediteraneeană pentru exploatare sexuală 
în UE21;

18. subliniază că fluxurile de migrație 
cresc riscul ca migranții să devină victime 
ale traficului de persoane în UE20; 
subliniază că a existat o creștere puternică 
a numărului de femei și fete victime ale 
traficului de ființe umane pe ruta central-
mediteraneeană pentru exploatare sexuală 
în UE21; consideră, așadar, că controlul la 
frontiere și aplicarea legilor existente 
împotriva traficului de ființe umane se 
disting ca măsuri-cheie pentru reducerea 
TFU;

_________________ _________________
20 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777); Europol, 
Centrul european privind introducerea 
ilegală de migranți (EMSC), Al patrulea 
raport anual, 2020; Europol, Raportul din 
18 februarie 2016 intitulat „Trafficking in 
human beings in the EU (Traficul de 
persoane în UE)”.

20 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777); Europol, 
Centrul european privind introducerea 
ilegală de migranți (EMSC), Al patrulea 
raport anual, 2020; Europol, Raportul din 
18 februarie 2016 intitulat „Trafficking in 
human beings in the EU (Traficul de 
persoane în UE)”.

21 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777), p. 3.

21 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777), p. 3.
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Or. en

Amendamentul 315
Maria Walsh

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază că fluxurile de migrație 
pot crește riscul ca migranții să devină 
victime ale traficului de persoane în UE20; 
subliniază că a existat o creștere puternică 
a numărului de femei și fete victime ale 
traficului de ființe umane pe ruta central-
mediteraneeană pentru exploatare sexuală 
în UE21;

18. subliniază că fluxurile de migrație 
pot crește riscul ca migranții să devină 
victime ale traficului de persoane în UE20, 
crizele umanitare exacerbând expunerea 
migranților, a refugiaților și a 
solicitanților de azil la traficanți; 
subliniază că a existat o creștere puternică 
a numărului de femei și fete victime ale 
traficului de ființe umane pe ruta central-
mediteraneeană pentru exploatare sexuală 
în UE21;

_________________ _________________
20 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777); Europol, 
Centrul european privind introducerea 
ilegală de migranți (EMSC), Al patrulea 
raport anual, 2020; Europol, Raportul din 
18 februarie 2016 intitulat „Trafficking in 
human beings in the EU (Traficul de 
persoane în UE)”.

20 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777); Europol, 
Centrul european privind introducerea 
ilegală de migranți (EMSC), Al patrulea 
raport anual, 2020; Europol, Raportul din 
18 februarie 2016 intitulat „Trafficking in 
human beings in the EU (Traficul de 
persoane în UE)”.

21 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777), p. 3.

21 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777), p. 3.

Or. en

Amendamentul 316
Assita Kanko

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază că fluxurile de migrație 18. subliniază că fluxurile de migrație 
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pot crește riscul ca migranții să devină 
victime ale traficului de persoane în UE20; 
subliniază că a existat o creștere puternică 
a numărului de femei și fete victime ale 
traficului de ființe umane pe ruta central-
mediteraneeană pentru exploatare sexuală 
în UE21;

pot crește riscul ca migranții să devină 
victime ale traficului de persoane în UE20; 
subliniază că a existat o creștere puternică 
a numărului de femei și fete victime ale 
traficului de ființe umane pe ruta central-
mediteraneeană pentru exploatare sexuală 
în UE21; subliniază, prin urmare, că o 
gestionare eficace a frontierelor externe 
este esențială pentru a pune capăt 
traficului de ființe umane;

_________________ _________________
20 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777); Europol, 
Centrul european privind introducerea 
ilegală de migranți (EMSC), Al patrulea 
raport anual, 2020; Europol, Raportul din 
18 februarie 2016 intitulat „Trafficking in 
human beings in the EU (Traficul de 
persoane în UE)”.

20 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777); Europol, 
Centrul european privind introducerea 
ilegală de migranți (EMSC), Al patrulea 
raport anual, 2020; Europol, Raportul din 
18 februarie 2016 intitulat „Trafficking in 
human beings in the EU (Traficul de 
persoane în UE)”.

21 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777), p. 3.

21 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777), p. 3.

Or. en

Amendamentul 317
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază că fluxurile de migrație 
pot crește riscul ca migranții să devină 
victime ale traficului de persoane în UE20; 
subliniază că a existat o creștere puternică 
a numărului de femei și fete victime ale 
traficului de ființe umane pe ruta central-
mediteraneeană pentru exploatare sexuală 
în UE21;

18. subliniază că, deși majoritatea 
victimelor sunt resortisanți ai Uniunii 
Europene, traficanții au utilizat rute de 
migrație pentru a introduce ilegal 
victimele traficului de persoane în UE; 
subliniază, în această privință, că a existat 
o creștere puternică a numărului de femei 
și fete nigeriene victime ale traficului de 
ființe umane pe ruta central-
mediteraneeană pentru exploatare sexuală 
în UE21;

_________________ _________________
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20 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777); Europol, 
Centrul european privind introducerea 
ilegală de migranți (EMSC), Al patrulea 
raport anual, 2020; Europol, Raportul din 
18 februarie 2016 intitulat „Trafficking in 
human beings in the EU (Traficul de 
persoane în UE)”.
21 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777), p. 3.

21 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777), p. 3.

Or. en

Amendamentul 318
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază că fluxurile de migrație 
pot crește riscul ca migranții să devină 
victime ale traficului de persoane în UE20; 
subliniază că a existat o creștere puternică 
a numărului de femei și fete victime ale 
traficului de ființe umane pe ruta central-
mediteraneeană pentru exploatare sexuală 
în UE21;

18. subliniază că exploatarea 
fluxurilor de migrație de către 
organizațiile criminale pot crește riscul de 
trafic de persoane în UE20; subliniază că a 
existat o creștere puternică a numărului de 
femei și fete victime ale traficului de ființe 
umane pe ruta central-mediteraneeană 
pentru exploatare sexuală în UE;

_________________ _________________
20 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777); Europol, 
Centrul european privind introducerea 
ilegală de migranți (EMSC), Al patrulea 
raport anual, 2020; Europol, Raportul din 
18 februarie 2016 intitulat „Trafficking in 
human beings in the EU (Traficul de 
persoane în UE)”.

20 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777); Europol, 
Centrul european privind introducerea 
ilegală de migranți (EMSC), Al patrulea 
raport anual, 2020; Europol, Raportul din 
18 februarie 2016 intitulat „Trafficking in 
human beings in the EU (Traficul de 
persoane în UE)”.

21 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777), p. 3.

Or. en
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Amendamentul 319
Nicola Procaccini

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază că fluxurile de migrație 
pot crește riscul ca migranții să devină 
victime ale traficului de persoane în UE20; 
subliniază că a existat o creștere puternică 
a numărului de femei și fete victime ale 
traficului de ființe umane pe ruta central-
mediteraneeană pentru exploatare sexuală 
în UE21;

18. subliniază că fluxurile de migrație 
cresc riscul ca migranții să devină victime 
ale traficului de persoane în UE20; 
subliniază că a existat o creștere puternică 
a numărului de femei și fete victime ale 
traficului de ființe umane pe ruta central-
mediteraneeană pentru exploatare sexuală 
în UE21;

_________________ _________________
20 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777); Europol, 
Centrul european privind introducerea 
ilegală de migranți (EMSC), Al patrulea 
raport anual, 2020; Europol, Raportul din 
18 februarie 2016 intitulat „Trafficking in 
human beings in the EU (Traficul de 
persoane în UE)”.

20 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777); Europol, 
Centrul european privind introducerea 
ilegală de migranți (EMSC), Al patrulea 
raport anual, 2020; Europol, Raportul din 
18 februarie 2016 intitulat „Trafficking in 
human beings in the EU (Traficul de 
persoane în UE)”.

21 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777), p. 3.

21 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777), p. 3.

Or. it

Amendamentul 320
Maria Walsh

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. reamintește statelor membre că 
lipsa unor căi de migrație sigure și legale 
pentru solicitanții de azil sporește 
vulnerabilitatea lor la traficul de ființe 
umane, deoarece aceștia pot fi exploatați 
atât în timpul tranzitului, cât și la sosire; 
observă că, pentru persoanele cărora li se 
admite cererea de azil, neînțelegerea 
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drepturilor pe care le au, accesul limitat 
la oportunități viabile de asigurare a 
mijloacelor de subzistență sau la educație 
de calitate, precum și restricționarea 
liberei lor circulații contribuie, de 
asemenea, la riscul ca acestea să devină 
victime ale traficului de persoane;

Or. en

Amendamentul 321
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază că, potrivit Europol, 
traficul de droguri, introducerea ilegală 
de migranți și TFU sunt desfășurate 
uneori de către aceleași grupări 
infracționale organizate1a și că aceste 
grupări implicate în TFU utilizează 
adesea rutele de migrație existente pentru 
traficarea victimelor în cadrul UE, 
anchetele arătând că traficanții își 
îndreaptă tot mai mult activitățile de 
exploatare spre migranții aflați în situație 
neregulamentară și solicitanții de azil din 
UE1b;
_________________
1a Al patrulea raport anual al Centrului 
european privind introducerea ilegală de 
migranți al Europol (2020). 
1b Evaluarea amenințării pe care o 
reprezintă formele grave de criminalitate 
și criminalitatea organizată (SOCTA), 
realizată de Europol în 2017.

Or. en

Amendamentul 322
Nicola Procaccini
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Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază că gestionarea în 
amonte a plecărilor migranților ar reduce 
riscul ca aceștia să devină victime ale 
traficului de persoane; constată că o 
astfel de măsură ar contribui, de 
asemenea, la contracararea activităților 
desfășurate de rețelele infracționale 
transnaționale care beneficiază de pe 
urma exploatării sexuale, a exploatării 
prin muncă sau a traficului de organe;

Or. it


