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Pozmeňujúci návrh 1
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Citácia 2 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Európsky dohovor 
o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd (EDĽP),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Citácia 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Dohovor 
Organizácie Spojených národov proti 
nadnárodnému organizovanému zločinu 
(„Palermský dohovor“) a jeho protokoly, a 
najmä Protokol o prevencii, potláčaní a 
trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so 
ženami a deťmi („protokol OSN o 
obchodovaní s ľuďmi“) a Protokol proti 
pašovaniu migrantov po súši, po mori a 
letecky,

— so zreteľom na Dohovor 
Organizácie Spojených národov proti 
nadnárodnému organizovanému zločinu 
(„Palermský dohovor“) a jeho protokoly, a 
najmä Protokol o prevencii, potláčaní a 
trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so 
ženami a deťmi („protokol OSN o 
obchodovaní s ľuďmi“),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Citácia 7 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Dohovor OSN 
proti mučeniu a inému krutému, 
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neľudskému alebo ponižujúcemu 
zaobchádzaniu alebo trestaniu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Citácia 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Dohovor OSN o 
potlačovaní a zrušení obchodu s ľuďmi a 
využívaní prostitúcie tretími osobami,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Citácia 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Pekinskú 
deklaráciu a akčnú platformu, ktoré boli 
prijaté na Štvrtej svetovej konferencii o 
ženách 15. septembra 1995, a na následné 
záverečné dokumenty prijaté na 
mimoriadnych zasadnutiach OSN Peking 
+5 (2000), Peking +10 (2005) a Peking 
+15 (2010) a na hodnotiacej konferencii 
Peking +20,

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 6
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
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Citácia 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Spoločný komentár 
OSN k smernici EÚ o predchádzaní 
obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu 
a o ochrane obetí, v ktorom sa požaduje 
poskytovanie medzinárodnej ochrany 
obetiam obchodovania s ľuďmi, a to 
rodovo citlivým spôsobom,

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 7
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Citácia 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Dohovor 
Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o 
nútenej alebo povinnej práci z roku 1930 
(č. 29), protokol z roku 2014 k Dohovoru o 
nútenej alebo povinnej práci z roku 1930, 
Dohovor o zrušení nútenej práce z roku 
1957 (č. 105) a odporúčanie týkajúce sa 
(doplňujúcich opatrení v oblasti) nútenej 
práce z roku 2014 (č. 203),

— so zreteľom na Dohovor 
Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o 
nútenej alebo povinnej práci z roku 1930 
(č. 29), protokol z roku 2014 k Dohovoru o 
nútenej alebo povinnej práci z roku 1930, 
Dohovor o zrušení nútenej práce z roku 
1957 (č. 105) a odporúčanie týkajúce sa 
(doplňujúcich opatrení v oblasti) nútenej 
práce z roku 2014 (č. 203), Dohovor o 
najhorších formách detskej práce z roku 
1999 (č. 182) a Dohovor o domácich 
pracovníkoch z roku 2011 (č. 189),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Citácia 13 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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— so zreteľom na hlavné zásady OSN 
v oblasti podnikania a ľudských práv,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Citácia 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Dohovor Rady 
Európy o predchádzaní násiliu na ženách 
a domácemu násiliu a o boji proti nemu 
(„Istanbulský dohovor“),

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 10
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Citácia 14 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji 
proti sexuálnemu zneužívaniu a 
sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 
detskej pornografii, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
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Citácia 14 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Dohovor OSN o 
odstránení všetkých foriem diskriminácie 
žien (CEDAW), „Všeobecné odporúčanie 
o prístupe žien k spravodlivosti“, 
predbežnú neupravenú verziu, 23. júla 
2015,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Citácia 14 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Dohovor OSN o 
odstránení všetkých foriem diskriminácie 
žien (CEDAW), „Všeobecné odporúčanie 
o prístupe žien k spravodlivosti“, 
predbežnú neupravenú verziu, 23. júla 
2015,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Citácia 15 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji 
proti sexuálnemu zneužívaniu 
a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 
detskej pornografii, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV,
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Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 15 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji 
proti sexuálnemu zneužívaniu a 
sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 
detskej pornografii, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Malin Björk

Návrh uznesenia
Citácia 15 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji 
proti sexuálnemu zneužívaniu 
a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 
detskej pornografii, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Jorge Buxadé Villalba, Margarita de la Pisa Carrión, Charlie Weimers, Jessica Stegrud
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Návrh uznesenia
Citácia 18 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na smernicu Rady 
2002/90/ES z 28. novembra 2002, ktorá 
definuje napomáhanie neoprávneného 
vstupu, tranzitu a bydlisku, a so zreteľom 
na rámcové rozhodnutie Rady 
2002/946/SVV z 28. novembra 2002 o 
posilnení trestného systému na 
zabránenie napomáhaniu neoprávneného 
vstupu, tranzitu a bydliska,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Citácia 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na pracovný dokument 
útvarov Komisie zo 17. októbra 2014 s 
názvom Správa o vykonávaní stratégie EÚ 
na odstránenie obchodovania s ľuďmi v 
polovici trvania (SWD(2014)0318) a na 
prvú (COM(2016)0267)), druhú 
(COM(2018)0777) a tretiu (2020) správu o 
pokroku v tejto oblasti,

— so zreteľom na pracovný dokument 
útvarov Komisie zo 17. októbra 2014 s 
názvom Správa o vykonávaní stratégie EÚ 
na odstránenie obchodovania s ľuďmi v 
polovici trvania (SWD(2014)0318) a na 
prvú (COM(2016)0267)), druhú 
(COM(2018)0777) a tretiu 
(COM(2020)0661) správu o pokroku v 
tejto oblasti,

Or. en

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

Návrh uznesenia
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Citácia 21 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na štúdiu Komisie z 
roku 2020 o hospodárskych, sociálnych a 
ľudských nákladoch spojených s 
obchodovaním s ľuďmi, jej štúdiu z roku 
2020 o preskúmaní fungovania 
národných a nadnárodných referenčných 
mechanizmov členských štátov, jej štúdiu 
z roku 2020 o zbere údajov o obchodovaní 
s ľuďmi a jej štúdiu z roku 2016 o 
rodovom rozmere obchodovania s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Citácia 21 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na štúdiu Komisie z 
roku 2020 o hospodárskych, sociálnych a 
ľudských nákladoch spojených s 
obchodovaním s ľuďmi, jej štúdiu z roku 
2020 o preskúmaní fungovania 
národných a nadnárodných referenčných 
mechanizmov členských štátov a jej štúdiu 
z roku 2016 o rodovom rozmere 
obchodovania s ľuďmi,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Citácia 21 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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— so zreteľom na štúdiu Komisie z 
roku 2020 o hospodárskych, sociálnych a 
ľudských nákladoch spojených s 
obchodovaním s ľuďmi a jej štúdiu z roku 
2020 o preskúmaní fungovania 
národných a nadnárodných referenčných 
mechanizmov členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Citácia 21 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na štúdiu Komisie z 
roku 2016 o hospodárskych, sociálnych a 
ľudských nákladoch spojených s 
obchodovaním s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Citácia 21 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na cieľ 5.2 Agendy 
2030 pre udržateľný rozvoj týkajúci sa 
odstránenia všetkých foriem násilia 
páchaného na ženách a dievčatách 
vrátane sexuálneho vykorisťovania

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Malin Björk
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Návrh uznesenia
Citácia 22 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na štúdie Komisie o 
obchodovaní s ľuďmi, najmä na jej 
štúdiu z roku 2020 o hospodárskych, 
sociálnych a ľudských nákladoch 
spojených s obchodovaním s ľuďmi, jej 
štúdiu z roku 2020 o preskúmaní 
fungovania národných a nadnárodných 
referenčných mechanizmov členských 
štátov a jej štúdiu z roku 2016 o rodovom 
rozmere obchodovania s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Citácia 22 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie z 
23. októbra 2020 o rodovej rovnosti v 
zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Citácia 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie 
z 28. novembra 2019 o pristúpení EÚ k 
Istanbulskému dohovoru a ďalších 
opatreniach na boj proti rodovo 

vypúšťa sa



AM\1218038SK.docx 13/161 PE660.289v01-00

SK

motivovanému násiliu10,
_________________
10 Prijaté texty, P9_TA(2019)0080.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 26
Milan Uhrík

Návrh uznesenia
Citácia 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie z 
28. novembra 2019 o pristúpení EÚ k 
Istanbulskému dohovoru a ďalších 
opatreniach na boj proti rodovo 
motivovanému násiliu10 ,

vypúšťa sa

_________________
10 Prijaté texty, P9_TA(2019)0080.

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 27
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Citácia 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie z 5. 
júla 2016 o boji proti obchodovaniu 
s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ11,

vypúšťa sa

_________________
11 Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 47.

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 28
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Citácia 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie 
z 12. mája 2016 o vykonávaní smernice 
2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii 
obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu 
a o ochrane obetí obchodovania 
z rodového hľadiska12,

vypúšťa sa

_________________
12 Ú. v. EÚ C 76, 28.2.2018, s. 61.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 29
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Citácia 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie z 
26. februára 2014 o sexuálnom 
vykorisťovaní a prostitúcii a ich vplyve na 
rodovú rovnosť13,

vypúšťa sa

_________________
13 Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 78.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 30
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Citácia 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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— so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 5. marca 2020 s názvom Únia rovnosti: 
stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 
– 2025 (COM(2020)0152),

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 31
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Citácia 29 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na správu Europolu s 
názvom The challenges of countering 
human trafficking in the digital era 
(Výzvy spojené s bojom proti 
obchodovaniu s ľuďmi v digitálnej ére',

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Citácia 29 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na správu Europolu z 
roku 2017 o hodnotení hrozieb závažnej 
a organizovanej trestnej činnosti 
(SOCTA),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Citácia 29 c (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na 4. výročnú správu 
Európskeho strediska pre boj proti 
prevádzačstvu v rámci Europolu (2020),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Citácia 29 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na spoločné 
vyhlásenie o záväzku spolupracovať v boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi z roku 2018, 
ktoré podpísal Európsky podporný úrad 
pre azyl (EASO), Agentúra Európskej 
únie pre základné práva (FRA), Agentúra 
EÚ pre spoluprácu v oblasti 
presadzovania práva (Europol), Agentúra 
EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných 
veciach (Eurojust), Európska nadácia pre 
zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok (Eurofound), Agentúra EÚ 
pre odbornú prípravu v oblasti 
presadzovania práva (CEPOL), Európske 
monitorovacie centrum pre drogy a 
drogovú závislosť (EMCDDA), Európska 
agentúra na prevádzkové riadenie 
rozsiahlych informačných systémov v 
priestore slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti (eu-LISA), Európska 
agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž 
(Frontex) a Európsky inštitút pre rodovú 
rovnosť (EIGE),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut
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Návrh uznesenia
Citácia 29 e (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na štúdiu Agentúry 
EÚ pre základné práva z roku 2015 s 
názvom Ťažké formy pracovného 
vykorisťovania migrujúcich pracovníkov 
v Európskej únii,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Citácia 30 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na rezolúciu OSN 
s názvom Transformujeme náš svet: 
program trvalo udržateľného rozvoja do 
roku 2030 (A/RES/70/1), ktorú prijalo 
Valné zhromaždenie OSN 25. septembra 
2015,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Citácia 30 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na rezolúciu 9/1 
Konferencie zmluvných strán Dohovoru 
OSN proti nadnárodnému 
organizovanému zločinu o vytvorení 
mechanizmu na vykonávanie UNTOC a 
jeho protokolov,
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Citácia 31 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na globálnu správu 
UNODC z roku 2018 o obchodovaní s 
ľuďmi,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Citácia 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na posúdenie 
vykonávania na európskej úrovni týkajúce 
sa smernice 2011/36/EÚ: Migrácia a 
rodové otázky, ktoré uverejnilo generálne 
riaditeľstvo pre parlamentné výskumné 
služby 15. septembra 202014 ,

vypúšťa sa

_________________
14 Posúdenie vykonávania na európskej 
úrovni – „Vykonávanie smernice 
2011/36/EÚ: Migrácia a rodové otázky“, 
generálne riaditeľstvo pre parlamentné 
výskumné služby, oddelenie pre 
posudzovanie ex post, 15. septembra 2020.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 40
Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh uznesenia
Citácia 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na spoločné schôdze 
Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru 
pre práva žien a rodovú rovnosť podľa 
článku 58 rokovacieho poriadku,

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 41
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Citácia 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na správu Výboru pre 
občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci a Výboru pre práva žien a 
rodovú rovnosť (A9–0000/2020),

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 42
Christine Anderson

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže obchodovanie s ľuďmi 
predstavuje moderné otroctvo a je 
závažným porušením základných práv, ako 
sa uvádza v článku 5 ods. 3 Charty 
základných práv Európskej únie;

A. keďže obchodovanie s ľuďmi 
predstavuje moderné otroctvo na rovnakej 
úrovni ako náhradné materstvo a je 
závažným porušením základných práv, ako 
sa uvádza v článku 5 ods. 3 Charty 
základných práv Európskej únie;

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže obchodovanie s ľuďmi 
predstavuje moderné otroctvo a je 
závažným porušením základných práv, ako 
sa uvádza v článku 5 ods. 3 Charty 
základných práv Európskej únie;

A. keďže obchodovanie s ľuďmi 
predstavuje porušenie ľudskej dôstojnosti, 
fyzickej a psychickej integrity človeka, 
moderné otroctvo, ktoré nás obklopuje v 
každodennom živote, a je závažným 
porušením základných práv, ako sa uvádza 
v článku 5 ods. 3 Charty základných práv 
Európskej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže obchodovanie s ľuďmi 
predstavuje moderné otroctvo a je 
závažným porušením základných práv, ako 
sa uvádza v článku 5 ods. 3 Charty 
základných práv Európskej únie;

A. keďže obchodovanie s ľuďmi 
predstavuje moderné otroctvo a vážne 
porušenie ľudskej dôstojnosti a je 
závažným porušením základných práv, ako 
sa uvádza v článku 5 ods. 3 Charty 
základných práv Európskej únie;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 45
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže obchodovanie s ľuďmi 
predstavuje moderné otroctvo a je 
závažným porušením základných práv, ako 
sa uvádza v článku 5 ods. 3 Charty 
základných práv Európskej únie;

A. keďže obchodovanie s ľuďmi je 
závažným porušením základných práv, ako 
sa uvádza v článku 5 ods. 3 Charty 
základných práv Európskej únie; keďže 
obchodovanie s ľuďmi je rodovo 
špecifické;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže obchodovanie s ľuďmi 
predstavuje moderné otroctvo a je 
závažným porušením základných práv, ako 
sa uvádza v článku 5 ods. 3 Charty 
základných práv Európskej únie;

A. keďže obchodovanie s ľuďmi je 
závažným porušením základných práv, ako 
sa uvádza v článku 5 ods. 3 Charty 
základných práv Európskej únie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže prevádzačstvo migrantov 
môže viesť k obchodovaniu s ľuďmi, 
keďže počas tranzitu alebo na mieste 
určenia môže dôjsť k vykorisťovaniu a 
zneužívaniu, a to aj v prípade 
počiatočného súhlasu; keďže dievčatá a 
dospelé ženy sú často obeťami 
obchodovania na účely sexuálneho 
vykorisťovania; keďže balík opatrení 
proti sprostredkovateľom (smernica Rady 
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2002/90/ES a rámcové rozhodnutie Rady 
2002/946/SVV) je dôležitým nástrojom 
prijatým na boj proti obchodovaniu s 
ľuďmi a sexuálnemu vykorisťovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže počet zaznamenaných obetí 
obchodovania s ľuďmi v období 
sledovanom v rámci najnovšej štúdie 
Komisie (roky 2017 a 2018) v porovnaní s 
predchádzajúcim obdobím vzrástol; keďže 
skutočný počet obetí je s najväčšou 
pravdepodobnosťou podstatne vyšší ako 
uvádzané údaje, pretože veľa obetí 
zostáva neodhalených1a;
_________________
1a Tretia správa Európskej komisie o 
pokroku dosiahnutom v boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi (2020), ako sa to 
vyžaduje podľa článku 20 smernice 
2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s 
ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane 
obetí obchodovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže počet obetí obchodovania s 
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ľuďmi v EÚ sa naďalej zvyšuje [1]; [1] 
https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/third
_progress_report.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Lívia Járóka

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže rýchle inovácie v oblasti 
digitálnych technológií uľahčujú 
obchodovanie s ľuďmi tým, že 
obchodníkom s ľuďmi vystavujú čoraz 
väčší počet obetí; títo obchodníci s ľuďmi 
využívajú sociálne siete a online stránky s 
inzerciou na obchodovanie, získavanie, 
predaj a vykorisťovanie svojich obetí;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže obchodovanie s ľuďmi je 
neoddeliteľne spojené so sexuálnym 
vykorisťovaním a je vo veľkej miere 
rodovým javom; keďže obchodovanie s 
ľuďmi smerujúce do EÚ a v rámci nej sa 
naďalej zvyšuje, pričom Europol varuje, 
že vplyvom pandémie COVID-19 by sa 
mohol ďalej zvýšiť počet obetí;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 52
Nicola Procaccini

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže riadenie odchodu migrantov 
v krajine pôvodu by pomohlo ochrániť 
stovky tisícok žien a detí pred 
vykorisťovaním po vstupe na európske 
územie;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 53
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže obchodovanie s ľuďmi je vo 
veľkej miere rodovým javom, a to aj v 
prípade sexuálneho vykorisťovania, ako 
sa uvádza v uznesení Parlamentu z roku 
2014 o sexuálnom vykorisťovaní a 
prostitúcii a ich vplyve na rodovú 
rovnosť;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh



AM\1218038SK.docx 25/161 PE660.289v01-00

SK

Aa. keďže obchodovanie s ľuďmi je vo 
veľkej miere rodovým trestným činom, 
pričom takmer tri štvrtiny všetkých obetí v 
EÚ sú ženy a dievčatá, s ktorými sa 
obchoduje najmä na účely sexuálneho 
vykorisťovania;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže existuje veľa foriem 
obchodovania, všetky sú však založené na 
zneužívaní zraniteľnosti vlastnej jeho 
obetiam a sú zamerané na vykorisťovanie 
ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže online platformy a 
platformy sociálnych médií patria k 
najčastejším metódam, ktoré sa používajú 
na získavanie obetí;

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 57
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže ženy a dievčatá predstavujú 
väčšinu obetí obchodovania s ľuďmi; 
78 % všetkých detí, ktoré sú obeťami 
obchodovania s ľuďmi, tvoria dievčatá a 
72 % dospelých osôb, ktoré sú obeťami 
obchodovania s ľuďmi, tvoria ženy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže ženy a dievčatá predstavujú 
väčšinu obetí obchodovania s ľuďmi; 
78 % všetkých detí, ktoré sú obeťami 
obchodovania s ľuďmi, tvoria dievčatá a 
68% dospelých osôb, ktoré sú obeťami 
obchodovania s ľuďmi, tvoria ženy

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže obchodovanie s ľuďmi je v 
prvom rade závažným trestným činom 
proti jednotlivcom, vytvára aj náklady pre 
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spoločnosť, t. j. v podobe dodatočného 
využívania verejných služieb vrátane 
orgánov presadzovania práva, 
špecializovaných služieb, zdravotných 
služieb a sociálnej ochrany; ušlého 
hospodárskeho výkonu; hodnoty stratenej 
kvality života a koordinácie činností v 
oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi; 
keďže tieto náklady sa v rámci EÚ-28 
odhadujú na 3 700 524 433 EUR; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže rodová nerovnosť, chudoba, 
nútené vysídlenie, nezamestnanosť, 
nedostatok sociálno-ekonomických 
príležitostí, nedostatočný prístup k 
vzdelaniu, rodovo podmienené násilie, 
diskriminácia a marginalizácia a 
korupcia sú niektoré z prispievajúcich 
faktorov, pre ktoré sa osoby, najmä ženy a 
deti, stávajú zraniteľnými voči 
obchodovaniu; keďže základné príčiny 
obchodovania s ľuďmi sa naďalej 
dostatočne neriešia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže podľa Komisie1a takmer tri 
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štvrtiny všetkých obetí v rokoch 2017 a 
2018 v EÚ boli ženy (ženy a dievčatá), 
ktoré boli predmetom obchodovania s 
ľuďmi najmä na účely sexuálneho 
vykorisťovania; keďže deti tvoria značný 
počet obetí obchodovania s ľuďmi;
_________________
1a https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-
policy/third-report-progress-made-fight-
against-trafficking-human-beings_en.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže obchodovanie s ľuďmi je 
formou organizovanej trestnej činnosti, a 
teda sa riadi dopytom a ziskom; keďže v 
boji proti obchodovaniu s ľuďmi je 
potrebné zamerať sa na zníženie dopytu, a 
to aj pokiaľ ide o sexuálne vykorisťovanie 
žien a dievčat;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Lívia Járóka

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže internet presunul proces 
získavania, ponúkania služieb a predaja z 
ulice do digitálnej sféry. Online interakcia 
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vytvára riziká aj príležitosti pre zločincov, 
obete a orgány presadzovania práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže existujú aj iné formy 
obchodovania s ľuďmi, ktoré sa stále 
dostatočne nezaznamenávajú a 
neoznamujú, vrátane tých, ktoré majú vo 
veľkej miere rodový základ, napríklad 
nútené sobáše a domáce otroctvo;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže obchodovanie je vo veľkej 
rodovým javom a sexuálne vykorisťovanie 
je od roku 2008 stále najčastejšou formou 
obchodovania s ľuďmi v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Robert Biedroń
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže obchodovanie s ľuďmi má 
rôzne formy a obete obchodovania s 
ľuďmi vykonávajú rôzne zákonné a 
nezákonné činnosti, okrem iného vrátane 
odvetvia poľnohospodárstva, spracovania 
potravín, sexuálneho priemyslu, domácich 
prác, výroby, starostlivosti, upratovania, 
ďalších odvetví (najmä odvetvia služieb), 
žobrania, trestnej činnosti, nútených 
sobášov, sexuálneho vykorisťovania 
online i offline, nezákonných adopcií a 
obchodovania s ľudskými orgánmi, 
pričom sexuálne vykorisťovanie je 
zďaleka najčastejšou formou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže v mnohých hospodárskych 
odvetviach v EÚ dochádza k ťažkým 
formám pracovného vykorisťovania, ktoré 
má vplyv na rozličné skupiny 
cezhraničných pracovníkov, a to občanov 
EÚ aj iných krajín; keďže podľa 
odporúčaní Agentúry Európskej únie pre 
základné práva1a by sa takáto prax mala 
riešiť okrem iného prostredníctvom 
komplexného systému cielených inšpekcií 
pracovných podmienok;
_________________
1A Ťažké formy pracovného 
vykorisťovania migrujúcich pracovníkov 
v Európskej únii, 
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http://fra.europa.eu/en/publication/2015/s
evere-labour-exploitation-workers-
moving-within-or-european-union. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže obete obchodovania s 
ľuďmi sú často vystavené mnohým a 
vzájomne sa prelínajúcim formám 
diskriminácie a násilia, a to aj na základe 
pohlavia, veku, rasy, zdravotného 
postihnutia, etnickej príslušnosti, kultúry 
a náboženstva, ako aj národného alebo 
sociálneho pôvodu alebo iného 
postavenia, a keďže tieto formy 
diskriminácie môžu samy osebe 
podnecovať obchodovanie s ľuďmi1a;
_________________
1a https://undocs.org/en/A/HRC/RES/44/4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže obchodovanie s ľuďmi 
naďalej rastie, pričom Europol varuje, že 
vplyvom pandémie by sa mohol ďalej 
zvyšovať počet obetí1a; keďže situácia 
obetí obchodovania s ľuďmi sa od 
začiatku krízy zhoršila a podporné služby 
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narazili na ťažkosti pri poskytovaní 
pomoci obetiam;
_________________
1aTretia správa o pokroku pri vykonávaní 
smernice, COM(2020)661, s. 1.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže tolerancia rodovej 
nerovnosti a násilia voči ženám a 
dievčatám v spoločnosti a nedostatočná 
informovanosť verejnosti o otázkach 
súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi 
prispievajú k zachovávaniu prostredia, 
ktoré je priaznivé pre obchodovanie s 
ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ad. keďže Europol varuje, že vplyvom 
pandémie by sa mohol ďalej zvyšovať 
počet obetí a znižovať pravdepodobnosť 
odhalenia obchodníkov s ľuďmi orgánmi 
presadzovania práva a že aj hospodárska 
recesia vyplývajúca z krízy COVID-19 by 
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mohla mať nebezpečné dôsledky v oblasti 
obchodovania s ľuďmi1a;
_________________
1a 
https://www.europol.europa.eu/publicatio
ns-documents/challenges-of-countering-
human-trafficking-in-digital-era.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ad. keďže fyzické, psychologické a 
sexuálne násilie sú základnými prvkami 
obchodovania s ľuďmi na účely 
sexuálneho vykorisťovania a násilia na 
ženách a ratifikácia Istanbulského 
dohovoru zo strany EÚ by mohla doplniť 
úsilie EÚ a členských štátov v boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ad. keďže obchodovanie s ľuďmi je 
naďalej zložitým a rozšíreným trestným 
činom, ktorý ovplyvňuje možnosť 
dosiahnuť všetky ciele udržateľného 
rozvoja, najmä cieľ č. 5 (rodová rovnosť), 
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č. 8 (dôstojná práca a hospodársky rast), 
č. 16 (mier, spravodlivosť a silné 
inštitúcie) a č. 17 (partnerstvá v záujme 
dosiahnutia cieľov);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ad. keďže v smernici o boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi sa stanovujú 
minimálne normy, ktoré sa majú 
uplatňovať v celej Európskej únii pri 
prevencii obchodovania s ľuďmi, boji 
proti nemu a ochrane obetí, a vymedzuje 
sa pojem obchodovanie s ľuďmi,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ae. keďže podľa Europolu1a 
používanie digitálnych technológií 
rozšírilo schopnosť zločincov obchodovať 
s ľuďmi na účely rôznych druhov 
vykorisťovania vrátane sexuálneho a 
pracovného vykorisťovania, odoberania 
orgánov, nezákonnej adopcie detí a 
nútených sobášov; keďže obchodníci s 
ľuďmi využívajú nové technológie v 
každej fáze sexuálneho vykorisťovania od 
získavania a ponúkania obetí až po ich 
vydieranie fotografiami a videami a 
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kontrolu ich pohybu; keďže tieto nové 
nástroje ponúkajú obchodníkom s ľuďmi 
väčšiu anonymitu a orgánom 
presadzovania práva spôsobujú ťažkosti 
pri ich odhaľovaní;
_________________
1a 
https://www.europol.europa.eu/publicatio
ns-documents/challenges-of-countering-
human-trafficking-in-digital-era.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ae. keďže niektoré členské štáty ešte 
nedokončili transpozíciu smernice; keďže 
úplná a správna transpozícia smernice a 
jej následné úplné vykonanie sú nielen 
povinné, ale aj potrebné na dosiahnutie 
pokroku v oblasti boja proti obchodovaniu 
s ľuďmi,

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ae. keďže v posledných rokoch sa 
ukázalo, že migranti a žiadatelia o azyl sú 
obzvlášť vystavení riziku obchodovania s 
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ľuďmi; keďže spomedzi nich sú pre siete 
obchodovania s ľuďmi osobitnou 
cieľovou skupinou maloleté osoby bez 
sprievodu a ženy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Af. keďže členské štáty majú 
povinnosť vynaložiť náležitú 
starostlivosť, aby zabránili obchodovaniu 
s ľuďmi, vyšetrovať prípady 
obchodovania s ľuďmi a trestať ich 
páchateľov, podporovať obete, posilňovať 
ich postavenie a rešpektovať ich 
dôstojnosť, ako aj zabezpečiť ich ochranu 
a prístup k opravným prostriedkom, 
pričom nesplnenie tejto povinnosti vedie k 
porušovaniu, oslabovaniu alebo 
znemožneniu požívania ľudských práv a 
základných slobôd obetí,

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Af. keďže zo všetkých monitorovacích 
správ vyplýva, že takmer 10 rokov po 
prijatí smernice pretrvávajú prekážky jej 
úplného vykonania na úrovni členských 
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štátov, pričom väčšina obetí zostáva 
neodhalených a miera stíhania a 
odsúdenia páchateľov je stále nízka;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ad. keďže obchodovanie s ľuďmi je 
zložitý nadnárodný jav, ktorý je možné 
účinne riešiť, iba ak budú inštitúcie EÚ, 
členské štáty a medzinárodné organizácie 
spolupracovať koordinovaným spôsobom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Af. keďže obchodovanie s ľuďmi je 
trestný čin, ktorý má výrazne 
medzinárodný a cezhraničný charakter, 
z čoho vyplývajú problémy v oblasti 
odhaľovania, vyšetrovania, 
zhromažďovania dôkazov, jurisdikcie, 
vydávania a vzájomnej právnej pomoci;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 82
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A g (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ag. keďže obchodovanie s ľuďmi sa 
neobmedzilo; keďže existencia 
obchodovania s ľuďmi vedie k obrovským 
ľudským, sociálnym a ekonomickým 
nákladom, zatiaľ čo obchodníci s ľuďmi 
a ďalšie subjekty, ktoré sa vedome alebo 
nevedomky podieľajú na nelegálnych 
obchodoch v reťazci obchodovania s 
ľuďmi, dosahujú obrovské zisky; keďže 
podniky majú zodpovednosť za 
dodržiavanie základných práv a za to, aby 
postupovali s náležitou starostlivosťou na 
zabránenie obchodovaniu s ľuďmi,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A g (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ag. keďže účinné odhaľovanie obetí 
obchodovania s ľuďmi je vo väčšine 
členských štátov naďalej výzvou z rôznych 
dôvodov, napríklad z dôvodu 
nedostatočných jazykových schopností 
obetí v cudzom prostredí a ich neochoty 
hlásiť sa polícii alebo obmedzených 
kapacít na presadzovanie práva; keďže 
identifikácia detských obetí je často 
náročnejšia, pretože nechápu, že sú 
obeťami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 84
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A h (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ah. keďže vykonávanie smernice o 
obetiach nie je uspokojivé, najmä z 
dôvodu neúplnej a/alebo nesprávnej 
transpozície,

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek -1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1. keďže obchodovanie s ľuďmi je 
trestným činom, ktorý sa zakladá na 
vysokom dopyte a zisku, ktorý sa podľa 
Europolu odhaduje na 29,4 miliárd EUR 
ročne; keďže rozdiely medzi právnymi 
predpismi členských štátov výrazne 
uľahčujú činnosť organizovaných 
zločineckých skupín, riziko trestného 
stíhania je stále príliš nízke a sankcie na 
odrádzanie od tejto trestnej činnosti sú 
nepostačujúce v porovnaní s potenciálne 
vysokými ziskami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani
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Návrh uznesenia
Odsek -1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1. naliehavo žiada Komisiu a členské 
štáty, aby si na papieri a v praxi stanovili 
boj proti obchodovaniu s ľuďmi za 
prioritu; vyzýva členské štáty, aby 
vyčlenili potrebné finančné a ľudské 
zdroje na štrukturálnom základe, aby 
umožnili všetkým zúčastneným odvetviam 
a subjektom, ako sú orgány presadzovania 
práva, súdnictvo a sociálni a zdravotnícki 
pracovníci, plne a efektívne si plniť 
povinnosti;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek -1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1a. keďže orgány presadzovania práva 
v EÚ zaznamenali výrazný nárast 
obchodovania s ľuďmi v rámci EÚ a 
keďže takmer polovicu (49 %) všetkých 
obetí obchodovania s ľuďmi v EÚ tvoria 
občania EÚ a viac ako jedna tretina 
(27 %) všetkých obetí v EÚ je predmetom 
obchodovania s ľuďmi v rámci vlastnej 
krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Eugenia Rodríguez Palop
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Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. poukazuje na to, že je potrebný 
koordinovaný a súdržný rámec na úrovni 
EÚ, ktorý zaručí ochranu obetí 
obchodovania s ľuďmi, a to aj 
prostredníctvom koordinovaného 
vykonávania s právami priznanými 
smernicou o právach obetí, smernicou o 
povoleniach na trvalý pobyt a smernicou o 
odškodňovaní15;

1. poukazuje na to, že je potrebný 
koordinovaný a súdržný rámec na úrovni 
EÚ, ktorý zaručí ochranu obetí 
obchodovania s ľuďmi, a to aj 
prostredníctvom koordinovaného 
vykonávania s právami priznanými 
smernicou o právach obetí, smernicou o 
povoleniach na trvalý pobyt a smernicou o 
odškodňovaní15, pretože chýbajúce 
harmonizované právne predpisy v celej 
EÚ a rozdiely medzi právnymi predpismi 
členských štátov sa označujú za dva z 
hlavných faktorov stimulujúcich a 
uľahčujúcich obchodovanie s ľuďmi v 
Únii1a;

_________________ _________________
1a Europol, situačná správa 
„Obchodovanie s ľuďmi v EÚ“, 18. 
februára 2016.

15 Smernica Rady 2004/80/ES z 29. apríla 
2004 o odškodňovaní obetí trestných 
činov, Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 15.

15 Smernica Rady 2004/80/ES z 29. apríla 
2004 o odškodňovaní obetí trestných 
činov, Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 15.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. poukazuje na to, že je potrebný 
koordinovaný a súdržný rámec na úrovni 
EÚ, ktorý zaručí ochranu obetí 
obchodovania s ľuďmi, a to aj 
prostredníctvom koordinovaného 
vykonávania s právami priznanými 

1. poukazuje na to, že je potrebný 
koordinovaný a súdržný rámec na úrovni 
EÚ, ktorý zaručí posilnenie prevencie 
obchodovania s ľuďmi a ochranu jeho 
obetí s cieľom úplnej eliminácie 
obchodovania s ľuďmi, a to aj 
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smernicou o právach obetí, smernicou o 
povoleniach na trvalý pobyt a smernicou o 
odškodňovaní15;

prostredníctvom koordinovaného 
vykonávania s právami priznanými 
smernicou o právach obetí, smernicou o 
povoleniach na trvalý pobyt a smernicou o 
odškodňovaní15, keďže obchodovanie s 
ľuďmi je globálnym trestným činom a 
nemožno ho riešiť iba na vnútroštátnej 
úrovni;

_________________ _________________
15 Smernica Rady 2004/80/ES z 29. apríla 
2004 o odškodňovaní obetí trestných 
činov, Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 15.

15 Smernica Rady 2004/80/ES z 29. apríla 
2004 o odškodňovaní obetí trestných 
činov, Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 15.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. poukazuje na to, že je potrebný 
koordinovaný a súdržný rámec na úrovni 
EÚ, ktorý zaručí ochranu obetí 
obchodovania s ľuďmi, a to aj 
prostredníctvom koordinovaného 
vykonávania s právami priznanými 
smernicou o právach obetí, smernicou o 
povoleniach na trvalý pobyt a smernicou o 
odškodňovaní15;

1. poukazuje na to, že je potrebný 
koordinovaný a súdržný rámec na úrovni 
EÚ, ktorý zaručí ochranu obetí 
obchodovania s ľuďmi, a to aj 
prostredníctvom koordinovaného 
vykonávania s právami priznanými 
smernicou o právach obetí, smernicou o 
povoleniach na trvalý pobyt, smernicou 
93/2011/EÚ o boji proti sexuálnemu 
zneužívaniu a sexuálnemu 
vykorisťovaniu detí a proti detskej 
pornografii a smernicou o odškodňovaní15;

_________________ _________________
15 Smernica Rady 2004/80/ES z 29. apríla 
2004 o odškodňovaní obetí trestných 
činov, Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 15.

15 Smernica Rady 2004/80/ES z 29. apríla 
2004 o odškodňovaní obetí trestných 
činov, Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 15.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 91
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. poukazuje na to, že je potrebný 
koordinovaný a súdržný rámec na úrovni 
EÚ, ktorý zaručí ochranu obetí 
obchodovania s ľuďmi, a to aj 
prostredníctvom koordinovaného 
vykonávania s právami priznanými 
smernicou o právach obetí, smernicou o 
povoleniach na trvalý pobyt a smernicou o 
odškodňovaní15;

1. poukazuje na to, že je potrebný 
koordinovaný a súdržný rámec na úrovni 
EÚ založený na účinnejšom monitorovaní, 
ktorý zaručí ochranu obetí obchodovania s 
ľuďmi, a to aj prostredníctvom 
koordinovaného vykonávania s právami 
priznanými smernicou o právach obetí, 
smernicou o povoleniach na trvalý pobyt a 
smernicou o odškodňovaní15;

_________________ _________________
15 Smernica Rady 2004/80/ES z 29. apríla 
2004 o odškodňovaní obetí trestných 
činov, Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 15.

15 Smernica Rady 2004/80/ES z 29. apríla 
2004 o odškodňovaní obetí trestných 
činov, Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 15.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 92
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. poukazuje na to, že je potrebný 
koordinovaný a súdržný rámec na úrovni 
EÚ, ktorý zaručí ochranu obetí 
obchodovania s ľuďmi, a to aj 
prostredníctvom koordinovaného 
vykonávania s právami priznanými 
smernicou o právach obetí, smernicou o 
povoleniach na trvalý pobyt a smernicou o 
odškodňovaní15;

1. poukazuje na to, že je potrebný 
koordinovaný a súdržný rámec na úrovni 
EÚ, ktorý zaručí podporu, pomoc a 
ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, a to 
aj prostredníctvom koordinovaného 
vykonávania s právami priznanými 
smernicou o právach obetí, smernicou o 
povoleniach na trvalý pobyt a smernicou o 
odškodňovaní15;

_________________ _________________
15 Smernica Rady 2004/80/ES z 29. apríla 
2004 o odškodňovaní obetí trestných 
činov, Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 15.

15 Smernica Rady 2004/80/ES z 29. apríla 
2004 o odškodňovaní obetí trestných 
činov, Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 15.
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 93
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že 70 % obetí 
obchodovania s ľuďmi a osôb 
podozrivých z obchodovania s ľuďmi v 
EÚ tvoria štátni príslušníci krajín EÚ [1]; 
[1] 
https://www.europol.europa.eu/publicatio
ns-documents/trafficking-in-human-
beings-in-eu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. oceňuje dobrú prácu koordinátorky 
EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi pri 
koordinácii reakcie EÚ na obchodovanie s 
ľuďmi a rozvoji poznatkov a zistení o 
rôznych aspektoch obchodovania s ľuďmi 
vrátane výskumu rodovej dimenzie a 
osobitnej zraniteľnosti detí;

2. oceňuje dobrú prácu koordinátorky 
EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi v 
rokoch 2011 – 2019 pri koordinácii reakcie 
EÚ na obchodovanie s ľuďmi a rozvoji 
poznatkov a zistení o rôznych aspektoch 
obchodovania s ľuďmi vrátane výskumu 
rodovej dimenzie a osobitnej zraniteľnosti 
detí; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
kontinuitu tejto práce tým, že vymenuje 
koordinátora EÚ pre boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi na plný pracovný 
čas s jasným mandátom a príslušnými 
odbornými znalosťami, ako aj sieť 
zástupcov členských štátov a občianskej 
spoločnosti s cieľom zabezpečiť dôslednú 
spoluprácu v celej EÚ; 
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. oceňuje dobrú prácu koordinátorky 
EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi pri 
koordinácii reakcie EÚ na obchodovanie s 
ľuďmi a rozvoji poznatkov a zistení o 
rôznych aspektoch obchodovania s ľuďmi 
vrátane výskumu rodovej dimenzie a 
osobitnej zraniteľnosti detí;

2. oceňuje dobrú prácu koordinátorky 
EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi pri 
koordinácii reakcie EÚ na obchodovanie s 
ľuďmi a rozvoji poznatkov a zistení o 
rôznych aspektoch obchodovania s ľuďmi 
vrátane výskumu rodovej dimenzie a 
osobitnej zraniteľnosti detí; zastáva však 
názor, že v záujme zrýchlenia reakcie EÚ 
na obchodovanie s ľuďmi by sa mandát 
koordinátora EÚ pre boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi mohol rozšíriť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. oceňuje dobrú prácu koordinátorky 
EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi pri 
koordinácii reakcie EÚ na obchodovanie s 
ľuďmi a rozvoji poznatkov a zistení o 
rôznych aspektoch obchodovania s ľuďmi 
vrátane výskumu rodovej dimenzie a 
osobitnej zraniteľnosti detí;

2. oceňuje dobrú prácu koordinátorky 
EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi pri 
ochrane obetí a koordinácii reakcie EÚ na 
obchodovanie s ľuďmi a rozvoji poznatkov 
a zistení o rôznych aspektoch 
obchodovania s ľuďmi vrátane výskumu 
rodovej dimenzie a osobitnej zraniteľnosti 
detí;

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 97
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. oceňuje dobrú prácu koordinátorky 
EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi pri 
koordinácii reakcie EÚ na obchodovanie s 
ľuďmi a rozvoji poznatkov a zistení o 
rôznych aspektoch obchodovania s ľuďmi 
vrátane výskumu rodovej dimenzie a 
osobitnej zraniteľnosti detí;

2. oceňuje dobrú prácu koordinátorky 
EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi pri 
koordinácii reakcie EÚ na obchodovanie s 
ľuďmi a rozvoji poznatkov a zistení o 
rôznych aspektoch obchodovania s ľuďmi 
a osobitnej zraniteľnosti detí;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 98
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. oceňuje dobrú prácu koordinátorky 
EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi pri 
koordinácii reakcie EÚ na obchodovanie s 
ľuďmi a rozvoji poznatkov a zistení o 
rôznych aspektoch obchodovania s ľuďmi 
vrátane výskumu rodovej dimenzie a 
osobitnej zraniteľnosti detí;

2. oceňuje dobrú prácu bývalej 
koordinátorky EÚ pre boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi pri koordinácii 
reakcie EÚ na obchodovanie s ľuďmi a 
rozvoji poznatkov a zistení o rôznych 
aspektoch obchodovania s ľuďmi vrátane 
výskumu rodovej dimenzie a osobitnej 
zraniteľnosti detí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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2. oceňuje dobrú prácu koordinátorky 
EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi pri 
koordinácii reakcie EÚ na obchodovanie s 
ľuďmi a rozvoji poznatkov a zistení o 
rôznych aspektoch obchodovania s ľuďmi 
vrátane výskumu rodovej dimenzie a 
osobitnej zraniteľnosti detí;

2. oceňuje dobrú prácu bývalej 
koordinátorky EÚ pre boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi pri koordinácii 
reakcie EÚ na obchodovanie s ľuďmi a 
rozvoji poznatkov a zistení o rôznych 
aspektoch obchodovania s ľuďmi vrátane 
výskumu rodovej dimenzie a osobitnej 
zraniteľnosti detí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Milan Uhrík

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. oceňuje dobrú prácu koordinátorky 
EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi pri 
koordinácii reakcie EÚ na obchodovanie s 
ľuďmi a rozvoji poznatkov a zistení o 
rôznych aspektoch obchodovania s ľuďmi 
vrátane výskumu rodovej dimenzie a 
osobitnej zraniteľnosti detí;

2. oceňuje prácu koordinátorky EÚ 
pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi pri 
koordinácii reakcie EÚ na obchodovanie s 
ľuďmi a rozvoji poznatkov a zistení o 
rôznych aspektoch obchodovania s ľuďmi 
vrátane osobitnej zraniteľnosti detí;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 101
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
kontinuitu práce koordinátora EÚ pre boj 
proti obchodovaniu s ľuďmi tým, že 
vymenuje koordinátora EÚ pre boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi na plný pracovný 
čas s príslušnými odbornými znalosťami, 
ktorý by pracoval v koordinácii so sieťou 
zástupcov členských štátov a občianskej 
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spoločnosti s cieľom zabezpečiť dôslednú 
spoluprácu v celej EÚ;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
kontinuitu práce koordinátora EÚ pre boj 
proti obchodovaniu s ľuďmi tým, že 
vymenuje koordinátora EÚ pre boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi na plný pracovný 
čas s príslušnými odbornými znalosťami, 
ktorý by pracoval v koordinácii so 
zástupcami členských štátov spoločnosti s 
cieľom zabezpečiť dôslednú spoluprácu v 
celej EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili stabilné financovanie a 
zodpovedajúci personál potrebný 
predovšetkým na odhaľovanie obetí a aby 
zabezpečili konzistentné financovanie 
všetkých činností národného 
referenčného mechanizmu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam financovania 
programov Fondu pre azyl, migráciu a 
integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú 
bezpečnosť, ktoré sa majú naďalej 
využívať na projekty zamerané na boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi, ako aj využívania 
iných dostupných nástrojov;

3. zdôrazňuje význam financovania 
programov Fondu pre azyl, migráciu a 
integráciu (AMIF), programu Daphne a 
Fondu pre vnútornú bezpečnosť, ktoré sa 
majú naďalej využívať na projekty 
zamerané na boj proti obchodovaniu s 
ľuďmi, ako aj využívania iných 
dostupných nástrojov, ako je program 
Práva, rovnosť a občianstvo, akcie v 
rámci platformy EMPACT, iniciatíva EU-
UNSpotlight, trustový fond EÚ pre 
Afriku, iniciatíva Glo.Act, nástroj 
rozvojovej spolupráce a Európsky 
rozvojový fond;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam financovania 
programov Fondu pre azyl, migráciu a 
integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú 
bezpečnosť, ktoré sa majú naďalej 
využívať na projekty zamerané na boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi, ako aj využívania 
iných dostupných nástrojov;

3. zdôrazňuje významnú úlohu 
fondov EÚ pri financovaní rôznych 
aspektov boja proti obchodovaniu s 
ľuďmi; zdôrazňuje význam financovania 
prostredníctvom programu Daphne, 
Európskeho sociálneho fondu+, 
programov Fondu pre azyl, migráciu a 
integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú 
bezpečnosť, ktoré sa majú naďalej 
využívať na projekty zamerané na boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi, ako aj využívania 
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iných dostupných nástrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam financovania 
programov Fondu pre azyl, migráciu a 
integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú 
bezpečnosť, ktoré sa majú naďalej 
využívať na projekty zamerané na boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi, ako aj využívania 
iných dostupných nástrojov;

3. zdôrazňuje význam financovania 
programov Fondu pre azyl, migráciu a 
integráciu (AMIF), fondu Daphné a Fondu 
pre vnútornú bezpečnosť, ktoré sa majú 
naďalej využívať na projekty zamerané na 
boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ako aj 
využívania iných dostupných nástrojov; 
pripomína potrebu rodovo špecifických 
projektov a požaduje komplexné politické 
preskúmanie projektov financovaných 
priamo EÚ od roku 2015;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam financovania 
programov Fondu pre azyl, migráciu a 
integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú 
bezpečnosť, ktoré sa majú naďalej 
využívať na projekty zamerané na boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi, ako aj využívania 
iných dostupných nástrojov;

3. zdôrazňuje význam financovania 
programu Občania, rovnosť, práva a 
hodnoty vrátane fondu Daphne, ktorý sa 
má naďalej využívať na projekty zamerané 
na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ako aj 
využívania iných dostupných nástrojov 
vrátane programov Fondu pre azyl, 
migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu 
pre vnútornú bezpečnosť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 108
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam financovania 
programov Fondu pre azyl, migráciu a 
integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú 
bezpečnosť, ktoré sa majú naďalej 
využívať na projekty zamerané na boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi, ako aj využívania 
iných dostupných nástrojov;

3. zdôrazňuje význam financovania 
programu Občania, rovnosť, práva a 
hodnoty, najmä fondu Daphne, ktorý sa 
má naďalej využívať na projekty zamerané 
na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ako aj 
využívania iných dostupných nástrojov 
vrátane programov Fondu pre azyl, 
migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu 
pre vnútornú bezpečnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam financovania 
programov Fondu pre azyl, migráciu a 
integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú 
bezpečnosť, ktoré sa majú naďalej 
využívať na projekty zamerané na boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi, ako aj využívania 
iných dostupných nástrojov;

3. zdôrazňuje význam financovania 
programov fondu Daphne, Fondu pre azyl, 
migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu pre 
vnútornú bezpečnosť, ktoré sa majú 
naďalej využívať na projekty zamerané na 
boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ako aj 
využívania iných dostupných nástrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Jessica Stegrud

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam financovania 
programov Fondu pre azyl, migráciu a 
integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú 
bezpečnosť, ktoré sa majú naďalej 
využívať na projekty zamerané na boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi, ako aj využívania 
iných dostupných nástrojov;

3. zdôrazňuje význam financovania 
programov Fondu pre vnútornú 
bezpečnosť, ktoré sa majú naďalej 
využívať na projekty zamerané na boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi, ako aj využívania 
iných dostupných nástrojov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam financovania 
programov Fondu pre azyl, migráciu a 
integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú 
bezpečnosť, ktoré sa majú naďalej 
využívať na projekty zamerané na boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi, ako aj využívania 
iných dostupných nástrojov;

3. zdôrazňuje význam financovania 
programov Fondu pre azyl, migráciu a 
integráciu (AMIF), fondu Daphne a Fondu 
pre vnútornú bezpečnosť, ktoré sa majú 
naďalej využívať na projekty zamerané na 
boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ako aj 
využívania iných dostupných nástrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam financovania 
programov Fondu pre azyl, migráciu a 
integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú 
bezpečnosť, ktoré sa majú naďalej 
využívať na projekty zamerané na boj 
proti obchodovaniu s ľuďmi, ako aj 

3. zdôrazňuje význam toho, aby sa 
boj proti obchodovaniu s ľuďmi naďalej 
financoval z európskych fondov; 
spresňuje, že toto financovanie nesmie 
byť na úkor prostriedkov určených na boj 
proti nelegálnemu prisťahovalectvu;
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využívania iných dostupných nástrojov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 113
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje význam opatrení 
zameraných na riešenie osobitných 
potrieb obetí v zraniteľných situáciách, z 
ktorých mnohé sú obeťami obchodovania 
s ľuďmi a sexuálneho vykorisťovania, a 
ďalších opatrení zameraných na boj proti 
všetkým formám násilia páchaného na 
ženách a deťoch, najmä v núdzových 
situáciách;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 114
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že podporné 
organizácie potrebujú na svoje projekty 
dostatočné finančné prostriedky, a 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že mnohé 
z nich, najmä organizácie žien, pre 
finančné škrty zápasia s ťažkosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Eugenia Rodríguez Palop
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že nedostatok 
konzistentných a podrobných údajov 
naďalej bráni primeranému posúdeniu 
vývoja v oblasti obchodovania s ľuďmi; 
vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s 
občianskou spoločnosťou zhromažďovali 
štatistické informácie, na základe ktorých 
by zostavili aktuálnejšie údaje rozčlenené 
podľa veku a pohlavia vrátane osôb, s 
ktorými sa obchoduje v rámci krajiny;

4. zdôrazňuje, že zber relevantných 
údajov sa zlepšil, ale nedostatok 
konzistentných a podrobných údajov 
naďalej bráni primeranému posúdeniu 
vývoja v oblasti obchodovania s ľuďmi; 
vyzýva členské štáty, aby zlepšili zber 
údajov a zvýšili úsilie a financovanie 
v oblasti výskumu, zberu a analýzy údajov 
o všetkých formách obchodovania s 
ľuďmi na úrovni EÚ rozčlenených podľa 
veku a pohlavia vrátane osôb, s ktorými sa 
obchoduje v rámci krajiny, a to pri 
rešpektovaní práv osôb, ktoré sú obeťami 
obchodovania s ľuďmi, na súkromie a 
autonómiu a na ochranu ich osobných 
údajov; zdôrazňuje, že štatistické 
informácie by sa mali zhromažďovať v 
spolupráci s občianskou spoločnosťou, 
Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť 
(EIGE) a príslušnými medzinárodnými 
organizáciami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že nedostatok 
konzistentných a podrobných údajov 
naďalej bráni primeranému posúdeniu 
vývoja v oblasti obchodovania s ľuďmi; 
vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s 
občianskou spoločnosťou zhromažďovali 
štatistické informácie, na základe ktorých 
by zostavili aktuálnejšie údaje rozčlenené 
podľa veku a pohlavia vrátane osôb, s 

4. zdôrazňuje, že nedostatok 
konzistentných, porovnateľných a 
podrobných údajov naďalej bráni 
primeranému posúdeniu vývoja v oblasti 
obchodovania s ľuďmi; vyzýva členské 
štáty, aby v spolupráci s občianskou 
spoločnosťou zhromažďovali štatistické 
informácie, na základe ktorých by zostavili 
aktuálnejšie údaje rozčlenené podľa veku, 
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ktorými sa obchoduje v rámci krajiny; pohlavia a rasového a etnického pôvodu 
vrátane osôb, s ktorými sa obchoduje v 
rámci krajiny; naliehavo žiada členské 
štáty, aby zlepšili zaznamenávanie a 
vykazovanie štatistických údajov; 
pripomína, že komplexnejšia podpora 
založená na dôkazoch umožní presnejšie 
vyhodnotenie povahy problému, ktoré je 
nevyhnutné pre budúci politický zásah;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že nedostatok 
konzistentných a podrobných údajov 
naďalej bráni primeranému posúdeniu 
vývoja v oblasti obchodovania s ľuďmi; 
vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s 
občianskou spoločnosťou zhromažďovali 
štatistické informácie, na základe ktorých 
by zostavili aktuálnejšie údaje rozčlenené 
podľa veku a pohlavia vrátane osôb, s 
ktorými sa obchoduje v rámci krajiny;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
údaje o obchodovaní s ľuďmi sa 
pravidelne nezhromažďujú a 
nezverejňujú; zdôrazňuje, že nedostatok 
konzistentných a podrobných údajov 
naďalej bráni primeranému posúdeniu 
rozsahu a vývoja v oblasti obchodovania s 
ľuďmi; vyzýva členské štáty, aby v 
spolupráci s občianskou spoločnosťou 
zlepšovali zber štatistických informácií, na 
základe ktorých by zostavili aktuálnejšie 
údaje rozčlenené podľa typu obchodovania 
s ľuďmi, veku a pohlavia vrátane osôb, s 
ktorými sa obchoduje v rámci krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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4. zdôrazňuje, že nedostatok 
konzistentných a podrobných údajov 
naďalej bráni primeranému posúdeniu 
vývoja v oblasti obchodovania s ľuďmi; 
vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s 
občianskou spoločnosťou zhromažďovali 
štatistické informácie, na základe ktorých 
by zostavili aktuálnejšie údaje rozčlenené 
podľa veku a pohlavia vrátane osôb, s 
ktorými sa obchoduje v rámci krajiny;

4. zdôrazňuje, že zber údajov sa môže 
ešte zlepšiť, aby bolo možné primerane 
posúdiť vývoj v oblasti obchodovania s 
ľuďmi; vyzýva členské štáty, aby v 
spolupráci so zapojenými 
inštitucionálnymi aktérmi, organizáciami 
občianskej spoločnosti, ako aj s 
príspevkom Európskeho inštitútu pre 
rodovú rovnosť (EIGE) zintenzívnili zber 
údajov so zameraním na aktuálnejšie 
údaje rozčlenené podľa veku a pohlavia 
vrátane osôb, s ktorými sa obchoduje v 
rámci krajiny, a to zhromažďovaním 
štatistických informácií vrátane údajov o 
obchodovaní s ľuďmi v prieskumoch o 
násilí;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že nedostatok 
konzistentných a podrobných údajov 
naďalej bráni primeranému posúdeniu 
vývoja v oblasti obchodovania s ľuďmi; 
vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s 
občianskou spoločnosťou zhromažďovali 
štatistické informácie, na základe ktorých 
by zostavili aktuálnejšie údaje rozčlenené 
podľa veku a pohlavia vrátane osôb, s 
ktorými sa obchoduje v rámci krajiny;

4. zdôrazňuje, že nedostatok 
konzistentných a podrobných údajov 
naďalej bráni primeranému posúdeniu 
vývoja v oblasti obchodovania s ľuďmi; 
vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s 
občianskou spoločnosťou a príslušnými 
medzinárodnými organizáciami pri 
rešpektovaní práv osôb, ktoré sú obeťami 
obchodovania s ľuďmi, na súkromie a 
autonómiu a na ochranu ich osobných 
údajov zhromažďovali štatistické 
informácie, na základe ktorých by zostavili 
aktuálnejšie údaje rozčlenené podľa veku a 
pohlavia vrátane osôb, s ktorými sa 
obchoduje v rámci krajiny;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 120
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že nedostatok 
konzistentných a podrobných údajov 
naďalej bráni primeranému posúdeniu 
vývoja v oblasti obchodovania s ľuďmi; 
vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s 
občianskou spoločnosťou zhromažďovali 
štatistické informácie, na základe ktorých 
by zostavili aktuálnejšie údaje rozčlenené 
podľa veku a pohlavia vrátane osôb, s 
ktorými sa obchoduje v rámci krajiny;

4. zdôrazňuje, že nedostatok 
konzistentných a podrobných údajov 
naďalej bráni primeranému posúdeniu 
vývoja v oblasti obchodovania s ľuďmi; 
vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s 
občianskou spoločnosťou pri náležitom 
rešpektovaní práv osôb, ktoré sú obeťami 
obchodovania s ľuďmi, na súkromie a 
autonómiu a na ochranu ich osobných 
údajov zhromažďovali štatistické 
informácie, na základe ktorých by zostavili 
aktuálnejšie údaje rozčlenené podľa veku, 
pohlavia a rasového a etnického pôvodu 
vrátane osôb, s ktorými sa obchoduje v 
rámci krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že nedostatok 
konzistentných a podrobných údajov 
naďalej bráni primeranému posúdeniu 
vývoja v oblasti obchodovania s ľuďmi; 
vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s 
občianskou spoločnosťou zhromažďovali 
štatistické informácie, na základe ktorých 
by zostavili aktuálnejšie údaje rozčlenené 
podľa veku a pohlavia vrátane osôb, s 
ktorými sa obchoduje v rámci krajiny;

4. uznáva zlepšenie v zbere 
konzistentných a podrobných údajov; 
vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s 
občianskou spoločnosťou a Európskym 
inštitútom pre rodovú rovnosť (EIGE) 
neustále zlepšovali údaje 
zhromažďovaním aktuálnejších údajov 
rozčlenených podľa veku a pohlavia 
vrátane osôb, s ktorými sa obchoduje v 
rámci krajiny; vyzýva Komisiu, aby tieto 
údaje o EÚ pravidelne zostavovala a 
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zverejňovala;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že nedostatok 
konzistentných a podrobných údajov 
naďalej bráni primeranému posúdeniu 
vývoja v oblasti obchodovania s ľuďmi; 
vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s 
občianskou spoločnosťou zhromažďovali 
štatistické informácie, na základe ktorých 
by zostavili aktuálnejšie údaje rozčlenené 
podľa veku a pohlavia vrátane osôb, s 
ktorými sa obchoduje v rámci krajiny;

4. zdôrazňuje, že nedostatok 
konzistentných a podrobných údajov 
naďalej bráni primeranému posúdeniu 
vývoja v oblasti obchodovania s ľuďmi; 
vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s 
občianskou spoločnosťou zhromažďovali 
štatistické informácie, na základe ktorých 
by zostavili aktuálnejšie, 
centralizovanejšie a komplexnejšie údaje 
rozčlenené podľa veku a pohlavia vrátane 
osôb, s ktorými sa obchoduje v rámci 
krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že nedostatok 
konzistentných a podrobných údajov 
naďalej bráni primeranému posúdeniu 
vývoja v oblasti obchodovania s ľuďmi; 
vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s 
občianskou spoločnosťou zhromažďovali 
štatistické informácie, na základe ktorých 
by zostavili aktuálnejšie údaje rozčlenené 
podľa veku a pohlavia vrátane osôb, s 

4. zdôrazňuje, že nedostatok 
konzistentných a podrobných údajov 
naďalej bráni primeranému posúdeniu 
vývoja v oblasti obchodovania s ľuďmi; 
vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s 
občianskou spoločnosťou zhromažďovali, 
analyzovali a uchovávali štatistické 
informácie, na základe ktorých by zostavili 
aktuálnejšie údaje rozčlenené podľa veku a 
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ktorými sa obchoduje v rámci krajiny; pohlavia vrátane osôb, s ktorými sa 
obchoduje v rámci krajiny;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 124
Christine Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že nedostatok 
konzistentných a podrobných údajov 
naďalej bráni primeranému posúdeniu 
vývoja v oblasti obchodovania s ľuďmi; 
vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s 
občianskou spoločnosťou zhromažďovali 
štatistické informácie, na základe ktorých 
by zostavili aktuálnejšie údaje rozčlenené 
podľa veku a pohlavia vrátane osôb, s 
ktorými sa obchoduje v rámci krajiny;

4. zdôrazňuje, že údaje musia byť 
konzistentné a úplne podrobné, aby 
umožnili primerané posúdenie vývoja v 
oblasti obchodovania s ľuďmi; vyzýva 
členské štáty, aby v spolupráci s 
občianskou spoločnosťou zhromažďovali 
štatistické informácie, na základe ktorých 
by zostavili aktuálne údaje rozčlenené 
podľa veku a pohlavia vrátane osôb, s 
ktorými sa obchoduje v rámci krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. poukazuje na to, že 15 až 30 % 
pacientov na čakacích listinách na 
darovanie orgánov zomrie pred 
transplantáciou, že zločinecké organizácie 
zneužívajú tento problém, ako aj slabosť 
ľudí žijúcich v extrémnej chudobe, aby 
ich primali predať svojej orgány, a že toto 
obchodovanie je jedným z 
najodpornejších aspektov obchodovania s 
ľuďmi;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 126
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. víta schválenie vytvorenia 
mechanizmu na preskúmanie 
vykonávania Dohovoru OSN proti 
nadnárodnému organizovanému zločinu a 
jeho protokolov; vyzýva Komisiu, aby sa v 
tomto procese preskúmania stala vzorom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. v tomto zmysle zdôrazňuje potrebu 
zlepšiť podávanie správ o prípadoch 
obchodovania s ľuďmi a následný zber 
údajov a koordináciu medzi zdrojmi 
údajov na úrovni členských štátov a na 
úrovni EÚ s cieľom lepšie porozumieť 
tomuto javu a jeho rôznym zložkám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 4 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. požaduje viac rodovo špecifických 
opatrení a nástrojov politiky zameraných 
na deti, odbornej prípravy a usmernení 
pre zainteresované strany, subjekty a 
zodpovedné orgány v rôznych fázach 
procesu, ako je identifikácia obetí, postup 
sprostredkovania služieb na podporu obetí 
a pomoci súvisiaci s obeťami 
obchodovania s ľuďmi na účely 
sexuálneho vykorisťovania,

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili rozlišovanie 
medzi obchodovaním s ľuďmi a 
prevádzačstvom, pretože si vyžadujú 
rozdielne právne opatrenia; zdôrazňuje, že 
ich zámena často vedie k zlyhaniam pri 
správnej identifikácii obetí a pri 
zabezpečovaní toho, aby tieto obete mali 
prístup k ochranným opatreniam a vyhli 
sa druhotnej viktimizácii;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Jessica Stegrud

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. naliehavo vyzýva Komisiu a 5. naliehavo vyzýva Komisiu a 
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členské štáty, aby zabezpečili rozlišovanie 
medzi obchodovaním s ľuďmi a 
prevádzačstvom, pretože si vyžadujú 
rozdielne právne opatrenia; zdôrazňuje, že 
ich zámena často vedie k zlyhaniam pri 
správnej identifikácii obetí a pri 
zabezpečovaní toho, aby tieto obete mali 
prístup k ochranným opatreniam a vyhli 
sa druhotnej viktimizácii;

členské štáty, aby zabezpečili rozlišovanie 
medzi legálnou a nelegálnou migráciou a 
ich významom pre otázky súvisiace s 
obchodovaním s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili rozlišovanie 
medzi obchodovaním s ľuďmi a 
prevádzačstvom, pretože si vyžadujú 
rozdielne právne opatrenia; zdôrazňuje, že 
ich zámena často vedie k zlyhaniam pri 
správnej identifikácii obetí a pri 
zabezpečovaní toho, aby tieto obete mali 
prístup k ochranným opatreniam a vyhli sa 
druhotnej viktimizácii;

5. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili rozlišovanie 
medzi obchodovaním s ľuďmi a 
prevádzačstvom, pretože si vyžadujú 
rozdielne právne opatrenia; zdôrazňuje, že 
ich zámena často vedie k zlyhaniam pri 
správnej identifikácii obetí a pri 
zabezpečovaní toho, aby tieto obete mali 
prístup k ochranným opatreniam a vyhli sa 
druhotnej viktimizácii; pripomína, že sa 
musí prísne potlačiť aj obchodovanie s 
ľuďmi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 132
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili rozlišovanie 

5. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili rozlišovanie 
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medzi obchodovaním s ľuďmi a 
prevádzačstvom, pretože si vyžadujú 
rozdielne právne opatrenia; zdôrazňuje, že 
ich zámena často vedie k zlyhaniam pri 
správnej identifikácii obetí a pri 
zabezpečovaní toho, aby tieto obete mali 
prístup k ochranným opatreniam a vyhli sa 
druhotnej viktimizácii;

medzi obchodovaním s ľuďmi a 
prevádzačstvom prostredníctvom 
dôkladného výskumu a vyšetrovania, 
pretože si vyžadujú rozdielne právne 
opatrenia; zdôrazňuje, že ich zámena často 
vedie k zlyhaniam pri správnej identifikácii 
obetí a pri zabezpečovaní toho, aby tieto 
obete mali prístup k ochranným opatreniam 
a vyhli sa druhotnej viktimizácii;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 133
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili rozlišovanie 
medzi obchodovaním s ľuďmi a 
prevádzačstvom, pretože si vyžadujú 
rozdielne právne opatrenia; zdôrazňuje, že 
ich zámena často vedie k zlyhaniam pri 
správnej identifikácii obetí a pri 
zabezpečovaní toho, aby tieto obete mali 
prístup k ochranným opatreniam a vyhli sa 
druhotnej viktimizácii;

5. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili rozlišovanie 
medzi obchodovaním s ľuďmi a 
prevádzačstvom migrantov, pretože si 
vyžadujú rozdielne právne a politické 
opatrenia; zdôrazňuje, že ich zámena často 
vedie k zlyhaniam pri správnej identifikácii 
obetí a pri zabezpečovaní toho, aby tieto 
obete mali prístup k ochranným opatreniam 
a vyhli sa druhotnej viktimizácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili rozlišovanie 
medzi obchodovaním s ľuďmi a 
organizovanou trestnou činnosťou a aby 
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zabezpečili, že rodová perspektíva a 
reakcia založená na ľudských právach 
zostanú jadrom analýzy a reakcií na 
obchodovanie s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili rozlišovanie 
medzi obchodovaním s ľuďmi a 
organizovanou trestnou činnosťou a aby 
zabezpečili, že reakcia založená na 
ľudských právach zostane jadrom analýzy 
a reakcií na obchodovanie s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 5 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. zdôrazňuje význam zvyšovania 
chápania obchodovania s ľuďmi ako 
komplexnej a vyvíjajúcej sa trestnej 
činnosti, pripomína potrebu spolupráce s 
občanmi a organizáciami občianskej 
spoločnosti; zdôrazňuje dôležitú úlohu 
Európskeho parlamentu a národných 
parlamentov; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby sa pripojili k medzinárodnej 
kampani OSN proti obchodovaniu s 
ľuďmi;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali využívanie digitálnych 
technológií na účely obchodovania s 
ľuďmi, keďže ide o hlavné nástroje 
používané na získavanie obetí 
obchodovania s ľuďmi;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali a hodnotili využívanie 
digitálnych technológií na účely 
obchodovania s ľuďmi, keďže ide o hlavné 
nástroje používané na získavanie obetí 
obchodovania s ľuďmi, a vyzýva ich, aby 
propagovali a podporovali primerané 
opatrenia zamerané najmä na osvetové 
kampane a odbornú prípravu; zdôrazňuje, 
že všetky opatrenia zamerané na 
zabránenie získavaniu obetí alebo iným 
nezákonným činnostiam online musia byť 
cielené, účinné a primerané, aby 
neprimerane neobmedzovali slobodu 
prejavu a dôvernosť komunikácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali využívanie digitálnych 
technológií na účely obchodovania s 
ľuďmi, keďže ide o hlavné nástroje 
používané na získavanie obetí 
obchodovania s ľuďmi;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby posilnili postavenie orgánov 
presadzovania práva v boji proti 
obchodníkom s ľuďmi, aby boli schopné 
reagovať na nové technologické výzvy, 
pokiaľ ide o technické znalosti, vyhradené 
ľudské zdroje, ako aj o zlepšenie 
legislatívnych nástrojov, ktoré je možné 
použiť v súdnych konaniach a pri stíhaní 
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obchodníkov s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Lívia Járóka

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali využívanie digitálnych 
technológií na účely obchodovania s 
ľuďmi, keďže ide o hlavné nástroje 
používané na získavanie obetí 
obchodovania s ľuďmi;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby uznali, že internet je kľúčovým 
faktorom uľahčujúcim obchodovanie s 
ľuďmi s vplyvom na celý reťazec 
obchodovania od získavania a prepravy po 
zadržiavanie obetí a ich samotné 
vykorisťovanie a aby monitorovali 
využívanie digitálnych technológií, najmä 
platforiem sociálnych médií a webových 
sídiel služieb pre dospelých, na účely 
obchodovania s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali využívanie digitálnych 
technológií na účely obchodovania s 
ľuďmi, keďže ide o hlavné nástroje 
používané na získavanie obetí 
obchodovania s ľuďmi;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali využívanie digitálnych 
technológií na účely obchodovania s 
ľuďmi, keďže ide o hlavné nástroje 
používané na získavanie obetí 
obchodovania s ľuďmi; požaduje 
obnovenú a ďalekosiahlu informačnú 
kampaň pre verejnosť v celej EÚ o 
nebezpečenstvách a známkach 
obchodovania s ľuďmi;
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Pozmeňujúci návrh 141
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali využívanie digitálnych 
technológií na účely obchodovania s 
ľuďmi, keďže ide o hlavné nástroje 
používané na získavanie obetí 
obchodovania s ľuďmi;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali využívanie digitálnych 
technológií, internetu a sociálnych médií 
na účely obchodovania s ľuďmi, keďže ide 
o hlavné nástroje používané na získavanie 
obetí obchodovania s ľuďmi, a aby 
regulovali zodpovednosť technologických 
spoločností, ktoré zabezpečujú hosting 
materiálov spojených s vykorisťovaním, 
ako tretích strán;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Dragoş Tudorache

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali využívanie digitálnych 
technológií na účely obchodovania s 
ľuďmi, keďže ide o hlavné nástroje 
používané na získavanie obetí 
obchodovania s ľuďmi;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali využívanie digitálnych 
technológií na účely obchodovania s 
ľuďmi, keďže ide o hlavné nástroje 
používané na získavanie obetí 
obchodovania s ľuďmi, obchodovanie s 
nimi a ich vykorisťovanie, a aby zvýšili 
podporu pri budovaní nadnárodných 
odborných znalostí a kapacít pomocou 
technologických riešení;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali využívanie digitálnych 
technológií na účely obchodovania s 
ľuďmi, keďže ide o hlavné nástroje 
používané na získavanie obetí 
obchodovania s ľuďmi;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali využívanie digitálnych 
technológií na účely obchodovania s 
ľuďmi, keďže ide o hlavné nástroje 
používané na získavanie obetí 
obchodovania s ľuďmi, a aby zároveň 
zabezpečili základné práva a ochranu 
údajov jednotlivcov, ako aj právo obetí na 
súkromie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali využívanie digitálnych 
technológií na účely obchodovania s 
ľuďmi, keďže ide o hlavné nástroje 
používané na získavanie obetí 
obchodovania s ľuďmi;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali využívanie digitálnych 
technológií na účely obchodovania s 
ľuďmi, keďže ide o hlavné nástroje 
používané na získavanie obetí 
obchodovania s ľuďmi, a aby zároveň 
zabezpečili základné práva a ochranu 
údajov jednotlivcov, ako aj právo obetí na 
súkromie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
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Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali využívanie digitálnych 
technológií na účely obchodovania s 
ľuďmi, keďže ide o hlavné nástroje 
používané na získavanie obetí 
obchodovania s ľuďmi;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali využívanie digitálnych 
technológií na účely obchodovania s 
ľuďmi, keďže ide o hlavné nástroje 
používané na získavanie obetí 
obchodovania s ľuďmi, a aby zaviedli 
opatrenia na zabránenie získavaniu obetí;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 146
Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva na aktualizáciu súčasného 
legislatívneho a politického rámca s 
cieľom podporiť výmenu informácií a 
spoluprácu medzi orgánmi presadzovania 
práva a súkromným sektorom vrátane 
poskytovateľov internetových služieb a 
spoločností prevádzkujúcich sociálne 
médiá; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby regulovali zodpovednosť 
technologických spoločností, ktoré 
zabezpečujú hosting materiálov spojených 
s vykorisťovaním, ako tretích strán, s 
cieľom zabezpečiť, aby ich platformy 
neboli zneužívané na účely obchodovania 
s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Annika Bruna, Virginie Joron



PE660.289v01-00 70/161 AM\1218038SK.docx

SK

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. pripomína, že najímanie ľudí v 
neregulárnej situácii za odmenu nižšiu 
ako zákonné minimum alebo v 
nedôstojných pracovných podmienkach s 
cieľom maximalizovať zisky a pri úplnej 
znalosti skutkových okolností je formou 
obchodovania s ľuďmi a že tento typ 
obchodovania sa obzvlášť týka mužov 
vykorisťovaných v manuálnych 
sektoroch;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 148
Lívia Járóka

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby stavali na existujúcich odborných 
znalostiach a úspešných programoch a 
skúsenostiach, ako je napríklad portál 
Lepší internet pre deti, ktorý poskytuje 
informácie, pokyny a zdroje týkajúce sa 
otázok spojených s lepším internetom od 
spoločnej siete centier pre bezpečnejší 
internet v Európe Insafe-INHOPE a 
ďalších kľúčových zainteresovaných 
strán;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
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Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby regulovali zodpovednosť 
technologických spoločností, ktoré 
zabezpečujú hosting materiálov spojených 
s vykorisťovaním, ako tretích strán, 
pričom uznáva zvýšené používanie 
digitálnych technológií na vykorisťovanie 
obetí, a to aj prostredníctvom 
pornografických stránok a takzvaných 
stránok „iba pre fanúšikov“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. pripomína, že je nevyhnutné 
dôsledne monitorovať rodový rozmer pri 
vykonávaní právnych predpisov EÚ o boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi, a naliehavo 
žiada Komisiu, aby tento prvok naďalej 
monitorovala pri posudzovaní 
dodržiavania a vykonávania smernice 
členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. pripomína, že je nevyhnutné 
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dôsledne monitorovať rodový rozmer pri 
vykonávaní právnych predpisov EÚ o boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi, a naliehavo 
žiada Komisiu, aby tento prvok naďalej 
monitorovala pri posudzovaní 
dodržiavania a vykonávania smernice 
členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Lívia Járóka

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby z povedomia 
o kybernetickej bezpečnosti urobili 
prioritu osvetových kampaní vrátane 
kampaní zameraných na školy, univerzity, 
podnikateľskú komunitu a výskumné 
subjekty; mesiac kybernetickej 
bezpečnosti, ktorý sa každoročne koná v 
októbri s koordináciou agentúry ENISA, 
by sa mal posilniť a rozšíriť, aby mal ako 
spoločné komunikačné úsilie na úrovni 
EÚ a na vnútroštátnej úrovni väčší dosah.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Lívia Járóka

Návrh uznesenia
Odsek 6 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6c. zdôrazňuje, že zvyšovanie 
povedomia o obchodovaní s ľuďmi online 
na sociálnych sieťach je nevyhnutné na 
zabránenie vstupu nových obetí do sietí 
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obchodovania s ľuďmi; trvá na význame 
toho, že sa preukázalo, že sa spájanie 
odborných znalostí a výmena skúseností 
na európskej úrovni majú pridanú 
hodnotu pri zacieľovaní činností; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Lívia Járóka

Návrh uznesenia
Odsek 6 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6d. zdôrazňuje silnú úlohu platforiem, 
všeobecne ale s osobitným dôrazom na 
sociálne médiá; vyzýva Komisiu, aby 
aktívne spolupracovala s platformami pri 
vypracúvaní spoločných usmernení a 
akčných plánov, ktorými by sa 
predchádzalo obchodovaniu s ľuďmi 
online vo všetkých jeho formách a 
bojovalo proti nemu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že včasná identifikácia 
obetí je naďalej jednou z hlavných výziev 
pre vykonávanie a má zásadný význam pre 
to, aby obete mohli uplatňovať svoje práva; 
vyzýva členské štáty, aby zverili 
zodpovednosť za identifikáciu obetí 
obchodovania s ľuďmi vo všetkých fázach 
tohto procesu viacerým aktérom vrátane 
zástupcov občianskej spoločnosti, 

7. zdôrazňuje, že včasná identifikácia 
obetí je naďalej jednou z hlavných výziev 
pre vykonávanie, zdôrazňuje však, že to 
neznižuje zodpovednosť členských štátov 
za ochranu zraniteľných osôb; 
zdôrazňuje, že podľa článku 11 smernice 
majú členské štáty povinnosť zaviesť 
mechanizmy na zabezpečenie včasnej 
identifikácie obetí a poskytnutia pomoci a 
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imigračných a azylových úradníkov, 
inšpektorov práce a sociálnych 
pracovníkov alebo zdravotníckeho 
personálu;

podpory týmto obetiam, a to v spolupráci s 
príslušnými podpornými organizáciami; 
zdôrazňuje potrebu prístupu založeného 
na štyroch hlavných stratégiách, ktorými 
sú: prevencia, trestné stíhanie, ochrana 
obetí a viacúrovňové partnerstvo; 
zdôrazňuje, že identifikácia obetí je 
zásadná pre to, aby obete mohli uplatňovať 
svoje práva; vyzýva členské štáty, aby 
zástupcom občianskej spoločnosti, 
imigračným a azylovým úradníkom, 
inšpektorom práce a sociálnym 
pracovníkom alebo zdravotníckemu 
personálu poskytli viac právomocí pri 
identifikácii obetí obchodovania s ľuďmi 
vo všetkých fázach procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že včasná identifikácia 
obetí je naďalej jednou z hlavných výziev 
pre vykonávanie a má zásadný význam pre 
to, aby obete mohli uplatňovať svoje práva; 
vyzýva členské štáty, aby zverili 
zodpovednosť za identifikáciu obetí 
obchodovania s ľuďmi vo všetkých fázach 
tohto procesu viacerým aktérom vrátane 
zástupcov občianskej spoločnosti, 
imigračných a azylových úradníkov, 
inšpektorov práce a sociálnych 
pracovníkov alebo zdravotníckeho 
personálu;

7. zdôrazňuje, že včasná identifikácia 
obetí je naďalej jednou z hlavných výziev 
pre vykonávanie a má zásadný význam pre 
to, aby obete mohli uplatňovať svoje práva;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 157
Malin Björk
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Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že včasná identifikácia 
obetí je naďalej jednou z hlavných výziev 
pre vykonávanie a má zásadný význam pre 
to, aby obete mohli uplatňovať svoje práva; 
vyzýva členské štáty, aby zverili 
zodpovednosť za identifikáciu obetí 
obchodovania s ľuďmi vo všetkých fázach 
tohto procesu viacerým aktérom vrátane 
zástupcov občianskej spoločnosti, 
imigračných a azylových úradníkov, 
inšpektorov práce a sociálnych 
pracovníkov alebo zdravotníckeho 
personálu;

7. zdôrazňuje, že včasná identifikácia 
obetí je naďalej jednou z hlavných výziev 
pre vykonávanie a má zásadný význam pre 
to, aby obete mohli uplatňovať svoje 
práva; konštatuje, že počet 
identifikovaných obetí je v porovnaní so 
skutočným počtom obetí stále príliš nízky; 
vyzýva členské štáty, aby zverili 
zodpovednosť za identifikáciu obetí 
obchodovania s ľuďmi vo všetkých fázach 
tohto procesu viacerým aktérom vrátane 
zástupcov občianskej spoločnosti, 
imigračných a azylových úradníkov, 
príslušníkov orgánov presadzovania 
práva, inšpektorov práce a sociálnych 
pracovníkov alebo zdravotníckeho 
personálu, ako aj aby poskytli týmto 
aktérom zodpovedajúcu odbornú 
prípravu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že včasná identifikácia 
obetí je naďalej jednou z hlavných výziev 
pre vykonávanie a má zásadný význam pre 
to, aby obete mohli uplatňovať svoje práva; 
vyzýva členské štáty, aby zverili 
zodpovednosť za identifikáciu obetí 
obchodovania s ľuďmi vo všetkých fázach 
tohto procesu viacerým aktérom vrátane 
zástupcov občianskej spoločnosti, 
imigračných a azylových úradníkov, 
inšpektorov práce a sociálnych 

7. zdôrazňuje, že včasná identifikácia 
obetí je naďalej jednou z hlavných výziev 
pre vykonávanie a má zásadný význam pre 
to, aby obete mohli uplatňovať svoje práva; 
vyzýva členské štáty, aby zverili 
zodpovednosť za identifikáciu obetí 
obchodovania s ľuďmi vo všetkých fázach 
tohto procesu viacerým aktérom vrátane 
zástupcov organizácií občianskej 
spoločnosti, imigračných a azylových 
úradníkov, inšpektorov práce a sociálnych 
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pracovníkov alebo zdravotníckeho 
personálu;

pracovníkov alebo zdravotníckeho 
personálu, ako aj ďalších zapojených 
odborníkov a aktérov; vyzýva všetky 
členské štáty, aby vyčlenili dostatočné 
prostriedky na identifikáciu obetí 
obchodovania s ľuďmi;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že včasná identifikácia 
obetí je naďalej jednou z hlavných výziev 
pre vykonávanie a má zásadný význam pre 
to, aby obete mohli uplatňovať svoje práva; 
vyzýva členské štáty, aby zverili 
zodpovednosť za identifikáciu obetí 
obchodovania s ľuďmi vo všetkých fázach 
tohto procesu viacerým aktérom vrátane 
zástupcov občianskej spoločnosti, 
imigračných a azylových úradníkov, 
inšpektorov práce a sociálnych 
pracovníkov alebo zdravotníckeho 
personálu;

7. zdôrazňuje, že včasná identifikácia 
obetí je naďalej jednou z hlavných výziev 
pre vykonávanie a má zásadný význam pre 
to, aby obete mohli uplatňovať svoje práva; 
vyzýva členské štáty, aby zverili 
zodpovednosť za identifikáciu obetí 
obchodovania s ľuďmi a poskytli viac 
možností zvyšovania povedomia vo 
všetkých fázach tohto procesu viacerým 
aktérom vrátane zástupcov občianskej 
spoločnosti, imigračných a azylových 
úradníkov, inšpektorov práce, príslušníkov 
orgánov presadzovania práva a sociálnych 
pracovníkov alebo zdravotníckeho 
personálu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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7. zdôrazňuje, že včasná identifikácia 
obetí je naďalej jednou z hlavných výziev 
pre vykonávanie a má zásadný význam pre 
to, aby obete mohli uplatňovať svoje práva; 
vyzýva členské štáty, aby zverili 
zodpovednosť za identifikáciu obetí 
obchodovania s ľuďmi vo všetkých fázach 
tohto procesu viacerým aktérom vrátane 
zástupcov občianskej spoločnosti, 
imigračných a azylových úradníkov, 
inšpektorov práce a sociálnych 
pracovníkov alebo zdravotníckeho 
personálu;

7. zdôrazňuje, že včasná identifikácia 
obetí je naďalej jednou z hlavných výziev 
pre vykonávanie a má zásadný význam pre 
to, aby obete mohli uplatňovať svoje práva; 
vyzýva členské štáty, aby zverili 
zodpovednosť za identifikáciu obetí 
obchodovania s ľuďmi vo všetkých fázach 
tohto procesu viacerým aktérom vrátane 
zástupcov občianskej spoločnosti, 
imigračných a azylových úradníkov, 
inšpektorov práce, príslušníkov orgánov 
presadzovania práva a sociálnych 
pracovníkov alebo zdravotníckeho 
personálu a ďalších;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že včasná identifikácia 
obetí je naďalej jednou z hlavných výziev 
pre vykonávanie a má zásadný význam pre 
to, aby obete mohli uplatňovať svoje práva; 
vyzýva členské štáty, aby zverili 
zodpovednosť za identifikáciu obetí 
obchodovania s ľuďmi vo všetkých fázach 
tohto procesu viacerým aktérom vrátane 
zástupcov občianskej spoločnosti, 
imigračných a azylových úradníkov, 
inšpektorov práce a sociálnych 
pracovníkov alebo zdravotníckeho 
personálu;

7. zdôrazňuje, že včasná identifikácia 
obetí je naďalej jednou z hlavných výziev 
pre vykonávanie a má zásadný význam pre 
to, aby obete mohli uplatňovať svoje práva; 
vyzýva členské štáty, aby zverili 
zodpovednosť za identifikáciu obetí 
obchodovania s ľuďmi vo všetkých fázach 
tohto procesu viacerým aktérom vrátane 
príslušníkov orgánov presadzovania 
práva, zástupcov občianskej spoločnosti, 
imigračných a azylových úradníkov, 
inšpektorov práce a sociálnych 
pracovníkov alebo zdravotníckeho 
personálu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Eugenia Rodríguez Palop
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Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva všetky členské štáty, aby 
zabezpečili, že potenciálnym obetiam 
obchodovania s ľuďmi sa čo najskôr 
poskytne včasná odborná právna pomoc a 
právne poradenstvo vrátane prístupných 
informácií o ich zákonných právach a 
možnostiach;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva všetky členské štáty, aby 
zabezpečili, že potenciálnym obetiam 
obchodovania s ľuďmi sa čo najskôr 
poskytne včasná odborná právna pomoc a 
právne poradenstvo vrátane prístupných 
informácií o ich zákonných právach a 
možnostiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva všetky členské štáty, aby 
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zabezpečili, že potenciálnym obetiam 
obchodovania s ľuďmi sa čo najskôr 
poskytne včasná odborná právna pomoc a 
právne poradenstvo vrátane prístupných 
informácií o ich zákonných právach a 
možnostiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva všetky členské štáty, aby 
zabezpečili, že potenciálnym obetiam 
obchodovania s ľuďmi sa čo najskôr 
poskytne včasná odborná právna pomoc a 
právne poradenstvo vrátane prístupných 
informácií o ich zákonných právach a 
možnostiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva všetky členské štáty, aby 
účinne zaručili práva obetí a podporovali 
ich rodovo citlivým prístupom a zároveň 
zabezpečili doplnkovosť so smernicou o 
právach obetí; konštatuje, že smernica o 
boji proti obchodovaniu s ľuďmi zakazuje 
kriminalizáciu obetí obchodovania s 
ľuďmi;

8. vyzýva všetky členské štáty, aby 
účinne zaručili práva obetí a podporovali 
ich prístupom zameraným na deti a 
rodovo citlivým prístupom a zároveň 
zabezpečili doplnkovosť so smernicou o 
právach obetí; konštatuje, že smernica o 
boji proti obchodovaniu s ľuďmi ukladá 
členským štátom povinnosť, aby prijali 
potrebné opatrenia, aby orgánom 
umožnili trestne nestíhať obete 
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obchodovania s ľuďmi ani im neukladať 
sankcie za ich účasť na činnosti, ku ktorej 
spáchaniu boli donútené, a dôrazne 
odsudzuje skutočnosť, že obete 
obchodovania s ľuďmi sú v niektorých 
členských štátoch stále často 
kriminalizované alebo sankcionované;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva všetky členské štáty, aby 
účinne zaručili práva obetí a podporovali 
ich rodovo citlivým prístupom a zároveň 
zabezpečili doplnkovosť so smernicou o 
právach obetí; konštatuje, že smernica o 
boji proti obchodovaniu s ľuďmi zakazuje 
kriminalizáciu obetí obchodovania s 
ľuďmi;

8. vyzýva všetky členské štáty, aby 
účinne zaručili práva obetí a podporovali 
ich rodovo citlivým prístupom a zároveň 
zabezpečili doplnkovosť so smernicou o 
právach obetí; konštatuje, že smernica o 
boji proti obchodovaniu s ľuďmi zakazuje 
kriminalizáciu obetí obchodovania s 
ľuďmi, a požaduje preto podrobnejšiu 
analýzu účinkov tejto pandémie na 
potenciálne obete obchodovania s ľuďmi 
a štruktúru a fungovanie obchodovania s 
ľuďmi všeobecne, aby sa vytvorili 
konkrétne opatrenia na elimináciu 
obchodovania s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Abir Al-Sahlani, Ramona Strugariu

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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8. vyzýva všetky členské štáty, aby 
účinne zaručili práva obetí a podporovali 
ich rodovo citlivým prístupom a zároveň 
zabezpečili doplnkovosť so smernicou o 
právach obetí; konštatuje, že smernica o 
boji proti obchodovaniu s ľuďmi zakazuje 
kriminalizáciu obetí obchodovania s 
ľuďmi;

8. vyzýva všetky členské štáty, aby 
účinne zaručili práva obetí a podporovali 
ich rodovo citlivým prístupom a zároveň 
zabezpečili doplnkovosť so smernicou o 
právach obetí; konštatuje, že smernica o 
boji proti obchodovaniu s ľuďmi zakazuje 
kriminalizáciu obetí obchodovania s 
ľuďmi; vyzýva všetky členské štáty, aby 
zabezpečili, že potenciálnym obetiam 
obchodovania s ľuďmi sa čo najskôr 
poskytne právna pomoc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva všetky členské štáty, aby 
účinne zaručili práva obetí a podporovali 
ich rodovo citlivým prístupom a zároveň 
zabezpečili doplnkovosť so smernicou o 
právach obetí; konštatuje, že smernica o 
boji proti obchodovaniu s ľuďmi zakazuje 
kriminalizáciu obetí obchodovania s 
ľuďmi;

8. vyzýva všetky členské štáty, aby 
účinne zaručili práva obetí a zároveň 
zabezpečili doplnkovosť so smernicou o 
právach obetí; konštatuje, že smernica o 
boji proti obchodovaniu s ľuďmi zakazuje 
kriminalizáciu obetí obchodovania s 
ľuďmi;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 170
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva všetky členské štáty, aby 
účinne zaručili práva obetí a podporovali 
ich rodovo citlivým prístupom a zároveň 
zabezpečili doplnkovosť so smernicou o 

8. vyzýva všetky členské štáty, aby 
účinne zaručili práva obetí a podporovali 
ich rodovo citlivým prístupom založeným 
na rodovej rovnosti a zároveň zabezpečili 
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právach obetí; konštatuje, že smernica o 
boji proti obchodovaniu s ľuďmi zakazuje 
kriminalizáciu obetí obchodovania s 
ľuďmi;

doplnkovosť so smernicou o právach obetí; 
víta, že smernica o boji proti obchodovaniu 
s ľuďmi zakazuje kriminalizáciu obetí 
obchodovania s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva všetky členské štáty, aby 
účinne zaručili práva obetí a podporovali 
ich rodovo citlivým prístupom a zároveň 
zabezpečili doplnkovosť so smernicou o 
právach obetí; konštatuje, že smernica o 
boji proti obchodovaniu s ľuďmi zakazuje 
kriminalizáciu obetí obchodovania s 
ľuďmi;

8. vyzýva všetky členské štáty, aby 
účinne zaručili práva obetí a chránili a 
podporovali ich rodovo citlivým prístupom 
a zároveň zabezpečili doplnkovosť so 
smernicou o právach obetí; konštatuje, že 
smernica o boji proti obchodovaniu s 
ľuďmi zakazuje kriminalizáciu obetí 
obchodovania s ľuďmi;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 172
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva všetky členské štáty, aby 
účinne zaručili práva obetí a podporovali 
ich rodovo citlivým prístupom a zároveň 
zabezpečili doplnkovosť so smernicou o 
právach obetí; konštatuje, že smernica o 
boji proti obchodovaniu s ľuďmi zakazuje 
kriminalizáciu obetí obchodovania s 
ľuďmi;

8. vyzýva všetky členské štáty, aby 
účinne zaručili práva obetí, informovali 
ich o týchto právach a podporovali ich 
rodovo citlivým prístupom a zároveň 
zabezpečili doplnkovosť so smernicou o 
právach obetí; konštatuje, že smernica o 
boji proti obchodovaniu s ľuďmi zakazuje 
kriminalizáciu obetí obchodovania s 
ľuďmi;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 173
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva všetky členské štáty, aby 
účinne zaručili práva obetí a podporovali 
ich rodovo citlivým prístupom a zároveň 
zabezpečili doplnkovosť so smernicou o 
právach obetí; konštatuje, že smernica o 
boji proti obchodovaniu s ľuďmi zakazuje 
kriminalizáciu obetí obchodovania s 
ľuďmi;

8. vyzýva všetky členské štáty, aby 
účinne zaručili práva obetí a podporovali 
ich rodovo citlivým prístupom a prístupom 
zameraným na deti a zároveň zabezpečili 
doplnkovosť so smernicou o právach obetí; 
konštatuje, že smernica o boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi zakazuje 
kriminalizáciu obetí obchodovania s 
ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Milan Uhrík

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva všetky členské štáty, aby 
účinne zaručili práva obetí a podporovali 
ich rodovo citlivým prístupom a zároveň 
zabezpečili doplnkovosť so smernicou o 
právach obetí; konštatuje, že smernica o 
boji proti obchodovaniu s ľuďmi zakazuje 
kriminalizáciu obetí obchodovania s 
ľuďmi;

8. vyzýva všetky členské štáty, aby 
účinne zaručili práva obetí a zároveň 
zabezpečili doplnkovosť so smernicou o 
právach obetí; konštatuje, že smernica o 
boji proti obchodovaniu s ľuďmi zakazuje 
kriminalizáciu obetí obchodovania s 
ľuďmi;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 175
Christine Anderson

Návrh uznesenia
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Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva všetky členské štáty, aby 
účinne zaručili práva obetí a podporovali 
ich rodovo citlivým prístupom a zároveň 
zabezpečili doplnkovosť so smernicou o 
právach obetí; konštatuje, že smernica o 
boji proti obchodovaniu s ľuďmi zakazuje 
kriminalizáciu obetí obchodovania s 
ľuďmi;

8. vyzýva všetky členské štáty, aby 
účinne zaručili práva obetí a podporovali 
ich a zároveň zabezpečili doplnkovosť so 
smernicou o právach obetí; konštatuje, že 
smernica o boji proti obchodovaniu s 
ľuďmi zakazuje kriminalizáciu obetí 
obchodovania s ľuďmi;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva všetky členské štáty, aby 
účinne zaručili práva obetí a podporovali 
ich rodovo citlivým prístupom a zároveň 
zabezpečili doplnkovosť so smernicou o 
právach obetí; konštatuje, že smernica o 
boji proti obchodovaniu s ľuďmi zakazuje 
kriminalizáciu obetí obchodovania s 
ľuďmi;

8. vyzýva všetky členské štáty, aby 
účinne zaručili práva obetí a podporovali 
ich rodovo citlivým prístupom a zároveň 
zabezpečili doplnkovosť so smernicou o 
právach obetí; zdôrazňuje, že smernica o 
boji proti obchodovaniu s ľuďmi zakazuje 
kriminalizáciu obetí obchodovania s 
ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva všetky členské štáty, aby 
účinne zaručili práva obetí a podporovali 

8. vyzýva všetky členské štáty, aby 
účinne zaručili práva obetí a podporovali 
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ich rodovo citlivým prístupom a zároveň 
zabezpečili doplnkovosť so smernicou o 
právach obetí; konštatuje, že smernica o 
boji proti obchodovaniu s ľuďmi zakazuje 
kriminalizáciu obetí obchodovania s 
ľuďmi;

ich rodovo citlivým prístupom a zároveň 
zabezpečili doplnkovosť so smernicou o 
právach obetí; víta, že smernica o boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi zakazuje 
kriminalizáciu obetí obchodovania s 
ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatkom cielených programov 
ochrany a pomoci pre zraniteľné obete v 
niektorých členských štátoch; zdôrazňuje 
význam poskytovania osobitných služieb 
ženám a dievčatám, ktoré sú obeťami 
obchodovania s ľuďmi na účely 
sexuálneho vykorisťovania, ako aj 
poskytovania primeranej pomoci a 
podpory obetiam so špeciálnymi 
potrebami a zabezpečenia primeranej 
ochrany na základe individuálneho 
posúdenia rizika; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila účinné vykonávanie platných 
právnych predpisov EÚ vo všetkých 
členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že akékoľvek právne 
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konania, do ktorých sú zapojené osoby, 
ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi, 
nesmú mať vplyv na ich práva, dôstojnosť 
ani fyzické a duševné zdravie; žiada, aby 
členské štáty poskytli osobám, ktoré sú 
obeťami obchodovania s ľuďmi, právne 
poradenstvo v súvislosti s akýmikoľvek 
trestnými, občianskoprávnymi alebo inými 
konaniami proti obchodníkom s 
ľuďmi/vykorisťovateľom, ako aj 
informácie v jazyku, ktorému rozumejú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. je znepokojený tým, že aj keď 
mnohé členské štáty EÚ majú ochranné a 
podporné služby pre ženy, ktoré prežili 
sexuálne vykorisťovanie, nemajú 
primerané právne predpisy pre obete 
iných foriem vykorisťovania a dostatočne 
im neposkytujú tieto služby; vyzýva 
členské štáty, aby pri poskytovaní 
ochrany, pomoci a podpory obetiam 
zohľadňovali všetky formy obchodovania 
s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
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v určitých členských štátoch je prístup k 
službám a ochrane vrátane práva na 
pobyt pre obete obchodovania s ľuďmi 
podmienený účasťou na trestnom konaní; 
vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
bezpodmienečnú ochranu všetkým 
obetiam obchodovania s ľuďmi vrátane 
žien a dievčat;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v určitých členských štátoch je prístup k 
službám a ochrane vrátane práva na 
pobyt pre obete obchodovania s ľuďmi 
podmienený účasťou na trestnom konaní; 
vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
bezpodmienečnú ochranu všetkým 
obetiam obchodovania s ľuďmi vrátane 
žien a dievčat;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva všetky členské štáty, aby 
posilnili vykonávanie smernice o právach 
obetí a prístup obetí k spravodlivosti a 
podpore s osobitným zameraním na 
ustanovenia zamerané na obete rodovo 
motivovaného násilia;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. vyzýva všetky členské štáty, aby 
zabezpečili, že potenciálnym obetiam 
obchodovania s ľuďmi sa čo najskôr 
poskytne včasná odborná právna pomoc a 
právne poradenstvo vrátane prístupných 
informácií o ich zákonných právach a 
možnostiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. vyzýva všetky členské štáty, aby 
zabezpečili, že potenciálnym obetiam 
obchodovania s ľuďmi sa čo najskôr 
poskytne včasná odborná právna pomoc a 
právne poradenstvo vrátane prístupných 
informácií o ich zákonných právach a 
možnostiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že hoci úplný vplyv 
pandémie COVID-19 ešte nie je 
merateľný, je napriek tomu zrejmé, že 
kríza neúmerne postihuje najzraniteľnejšie 
obete obchodovania s ľuďmi, najmä ženy a 
deti;

9. zdôrazňuje, že hoci úplný vplyv 
pandémie COVID-19 ešte nie je 
merateľný, je napriek tomu zrejmé, že 
kríza neúmerne postihuje najzraniteľnejšie 
obete obchodovania s ľuďmi, najmä ženy a 
deti a osoby v neregulárnych a neistých 
situáciách; pripomína, že základné 
príčiny, ktoré vedú k obchodovaniu s 
ľuďmi, sa počas pandémie zhoršili, čo 
vedie k tomu, že zraniteľné obyvateľstvo 
je vystavené väčšiemu riziku 
obchodovania s ľuďmi; že zločinci 
prispôsobili svoje pracovné metódy, 
posilnili ponúkanie obetí online a 
vykorisťovali ich v súkromných 
zariadeniach a že došlo k prudkému 
nárastu počtu sexuálnych predátorov 
zameraných na deti, výmene online 
materiálu obsahujúceho zneužívanie detí 
a dopytu po detskej pornografii v Európe;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že hoci úplný vplyv 
pandémie COVID-19 ešte nie je 
merateľný, je napriek tomu zrejmé, že 
kríza neúmerne postihuje najzraniteľnejšie 
obete obchodovania s ľuďmi, najmä ženy a 
deti;

9. zdôrazňuje, že hoci úplný vplyv 
pandémie COVID-19 ešte nie je 
merateľný, je napriek tomu zrejmé, že 
kríza neúmerne postihuje najzraniteľnejšie 
obete obchodovania s ľuďmi, najmä ženy a 
deti; poukazuje na to, že v dôsledku 
intenzívnejšieho používania internetu, 
sociálnych médií a online reklamy sa dá 
očakávať, že počet obetí obchodovania s 
ľuďmi zneužívaných online prudko 
stúpne; vyzýva členské štáty, aby prijali 
účinnejšie a koherentnejšie opatrenia 
zamerané na online vykorisťovanie s 
podporou príslušných agentúr EÚ, ako je 
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Europol;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že hoci úplný vplyv 
pandémie COVID-19 ešte nie je 
merateľný, je napriek tomu zrejmé, že 
kríza neúmerne postihuje najzraniteľnejšie 
obete obchodovania s ľuďmi, najmä ženy a 
deti;

9. zdôrazňuje, že hoci úplný vplyv 
pandémie COVID-19 ešte nie je 
merateľný, je napriek tomu zrejmé, že 
kríza neúmerne postihuje najzraniteľnejšie 
obete obchodovania s ľuďmi, najmä ženy a 
deti; zdôrazňuje, že vzhľadom na zvýšené 
používanie internetu, sociálnych médií a 
online reklamy sa očakáva prudký nárast 
počtu obetí obchodovania s ľuďmi 
zneužívaných online; vyzýva členské štáty, 
aby prijali účinnejšie a koherentnejšie 
opatrenia zamerané na online 
vykorisťovanie s podporou príslušných 
agentúr EÚ, ako je Europol;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Caterina Chinnici

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že hoci úplný vplyv 
pandémie COVID-19 ešte nie je 
merateľný, je napriek tomu zrejmé, že 
kríza neúmerne postihuje najzraniteľnejšie 
obete obchodovania s ľuďmi, najmä ženy a 
deti;

9. zdôrazňuje, že hoci úplný vplyv 
pandémie COVID-19 ešte nie je 
merateľný, je napriek tomu zrejmé, že 
kríza neúmerne postihuje najzraniteľnejšie 
obete obchodovania s ľuďmi, najmä ženy a 
deti; zdôrazňuje, že online vykorisťovanie, 
najmä sexuálne, počas krízy spôsobenej 
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pandémiou vzrástlo, a preto vyzýva 
členské štáty, aby prijali súdržnejšie a 
účinnejšie opatrenia proti online 
vykorisťovaniu, a to s podporou 
príslušných európskych agentúr, ako je 
Europol;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 190
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že hoci úplný vplyv 
pandémie COVID-19 ešte nie je 
merateľný, je napriek tomu zrejmé, že 
kríza neúmerne postihuje najzraniteľnejšie 
obete obchodovania s ľuďmi, najmä ženy 
a deti;

9. zdôrazňuje, že hoci úplný vplyv 
pandémie COVID-19 ešte nie je 
merateľný, je napriek tomu zrejmé, že 
kríza neúmerne postihuje najzraniteľnejšie 
skupiny, ako sú ženy a deti, vo všetkých 
fázach procesu obchodovania s ľuďmi: 
zvýšenie rizík a zraniteľnosti v súvislosti s 
obchodovaním s ľuďmi, napríklad 
prechodom na používanie technológií a 
sexuálne vykorisťovanie online, čo 
spôsobuje oneskorenie pri identifikácii 
obetí, marenie a oneskorenie prístupu k 
spravodlivosti, pomoci a podpore;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že hoci úplný vplyv 9. zdôrazňuje, že hoci úplný vplyv 
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pandémie COVID-19 ešte nie je 
merateľný, je napriek tomu zrejmé, že 
kríza neúmerne postihuje najzraniteľnejšie 
obete obchodovania s ľuďmi, najmä ženy a 
deti;

pandémie COVID-19 ešte nie je 
merateľný, je napriek tomu zrejmé, že 
kríza neúmerne postihuje najzraniteľnejšie 
obete obchodovania s ľuďmi, najmä ženy a 
deti; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
účinné fungovanie národného 
referenčného mechanizmu a 
zodpovedajúcich systémov a aktualizovali 
ich, aby reagovali na objavujúce sa trendy 
v oblasti obchodovania s ľuďmi počas 
pandémie COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že hoci úplný vplyv 
pandémie COVID-19 ešte nie je 
merateľný, je napriek tomu zrejmé, že 
kríza neúmerne postihuje najzraniteľnejšie 
obete obchodovania s ľuďmi, najmä ženy a 
deti;

9. zdôrazňuje, že hoci úplný vplyv 
pandémie COVID-19 ešte nie je 
merateľný, je napriek tomu zrejmé, že 
kríza neúmerne postihuje najzraniteľnejšie 
obete obchodovania s ľuďmi, najmä osoby, 
ktoré sa nachádzajú v neistých situáciách, 
vrátane žien a detí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že hoci úplný vplyv 
pandémie COVID-19 ešte nie je 
merateľný, je napriek tomu zrejmé, že 
kríza neúmerne postihuje najzraniteľnejšie 
obete obchodovania s ľuďmi, najmä ženy a 

9. zdôrazňuje, že hoci úplný vplyv 
pandémie COVID-19 ešte nie je 
merateľný, je napriek tomu zrejmé, že 
kríza neúmerne postihuje najzraniteľnejšie 
obete obchodovania s ľuďmi, najmä ženy a 
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deti; deti a osoby v neistých situáciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že hoci úplný vplyv 
pandémie COVID-19 ešte nie je 
merateľný, je napriek tomu zrejmé, že 
kríza neúmerne postihuje najzraniteľnejšie 
obete obchodovania s ľuďmi, najmä ženy a 
deti;

9. zdôrazňuje, že hoci úplný vplyv 
pandémie COVID-19 ešte nie je 
merateľný, je napriek tomu zrejmé, že 
kríza postihuje najzraniteľnejšie obete 
obchodovania s ľuďmi;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 195
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje potrebu poskytnúť 
obetiam obchodovania s ľuďmi ochranu 
a účinnú a primeranú multidisciplinárnu 
pomoc zohľadňujúcu na rodové hľadisko, 
pri ktorej sa berie ohľad aj na osoby, 
ktoré sú od nich priamo závislé, a to na 
základe konkrétnych potrieb týchto osôb 
vrátane opatrení vhodných pre deti a 
využívania viacjazyčného personálu, 
pričom táto pomoc nesmie byť 
podmienená ich spoluprácou s orgánmi 
presadzovania práva; naliehavo žiada 
členské štáty, aby zintenzívnili úsilie v 
tomto smere;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 196
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje potrebu poskytnúť 
obetiam obchodovania s ľuďmi ochranu 
a účinnú a primeranú multidisciplinárnu 
pomoc zohľadňujúcu na rodové hľadisko, 
pri ktorej sa berie ohľad aj na osoby, 
ktoré sú od nich priamo závislé, a to na 
základe konkrétnych potrieb týchto osôb 
vrátane opatrení vhodných pre deti a 
využívania viacjazyčného personálu, 
pričom táto pomoc nesmie byť 
podmienená ich spoluprácou s orgánmi 
presadzovania práva; naliehavo žiada 
členské štáty, aby zintenzívnili úsilie v 
tomto smere;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. berie na vedomie správu Europolu 
z marca 2020 s názvom Pandemic 
profiteering (Profitovanie z pandémie), v 
ktorej sa zdôrazňuje, že páchatelia trestnej 
činnosti prispôsobujú svoj modus 
operandi pandémii COVID-19; vyzýva 
členské štáty, aby vypracovali účinnejšiu 
stratégiu boja proti obchodovaniu s 
ľuďmi v súčasnej pandemickej kríze, a to 
s prihliadnutím na to, že existuje väčšie 
riziko, že obchodníci s ľuďmi a ich mafie 
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budú zneužívať najzraniteľnejšie osoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Dragoş Tudorache

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. poukazuje na to, že kríza COVID 
prinútila mnoho azylových domov zavrieť 
sa alebo pozastaviť služby z dôvodu 
hlásených infekcií, pričom obete 
obchodovania s ľuďmi zostali bez 
ubytovania, zdravotnej starostlivosti a 
právnej pomoci; zdôrazňuje, že verejné 
zdravie je síce prioritou, ale mal by byť 
zaručený prístup k starostlivosti a 
sociálnym službám bez diskriminácie; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 9 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
obchodovanie s osobami v zraniteľných 
situáciách, ako sú ženy, deti, LGBTI 
osoby a osoby so zdravotným postihnutím 
a ľudia zo skupín, ktoré sú terčom 
rasizmu, sa často prehliada; zdôrazňuje, 
že je dôležité zlepšiť zber údajov, aby sa 
posilnilo úsilie o identifikáciu obetí v 
súvislosti s týmito skupinami, a rozvíjať 
najlepšie postupy na riešenie špecifických 
potrieb týchto obetí; 
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 9 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
obchodovanie s osobami v zraniteľných 
situáciách, ako sú ženy, deti, LGBTI 
osoby a osoby so zdravotným postihnutím 
a ľudia zo skupín, ktoré sú terčom 
rasizmu, sa často prehliada; zdôrazňuje, 
že je dôležité zlepšiť zber údajov, aby sa 
posilnilo úsilie o identifikáciu obetí v 
súvislosti s týmito skupinami, a rozvíjať 
najlepšie postupy na riešenie špecifických 
potrieb týchto obetí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 9 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9c. poznamenáva, že obete 
obchodovania s ľuďmi potrebujú 
špecializované služby vrátane prístupu ku 
krátkodobému a k dlhodobému 
ubytovaniu, programov na ochranu 
svedkov, zdravotnej starostlivosti a 
poradenstva, prekladateľských a 
tlmočníckych služieb, právnych 
prostriedkov nápravy, odškodnenia, 
prístupu k vzdelávaniu a odbornej 
príprave vrátane výučby jazyka krajiny ich 
pobytu, sprostredkovania práce a pomoci 
s (opätovnou) integráciou, mediáciou v 
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manželských veciach a presídlením, 
pričom tieto služby by sa mali ďalej 
individualizovať v závislosti od 
konkrétneho prípadu a osobitná 
pozornosť by sa mala venovať rodovému 
hľadisku; naliehavo žiada členské štáty, 
aby pre obete obchodovania s ľuďmi 
zabezpečili rodovo špecifické poskytovanie 
služieb, ktoré bude zodpovedať ich 
potrebám, pričom uznajú všetky potreby, 
ktoré môžu byť špecifické pre formu 
obchodovania s ľuďmi, ktorej obeťou sa 
stali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 9 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9c. poznamenáva, že obete 
obchodovania s ľuďmi potrebujú 
špecializované služby vrátane prístupu ku 
krátkodobému a k dlhodobému 
ubytovaniu, programov na ochranu 
svedkov, zdravotnej starostlivosti a 
poradenstva, prekladateľských a 
tlmočníckych služieb, právnych 
prostriedkov nápravy, odškodnenia, 
prístupu k vzdelávaniu a odbornej 
príprave vrátane výučby jazyka krajiny ich 
pobytu, sprostredkovania práce a pomoci 
s (opätovnou) integráciou, mediáciou v 
manželských veciach a presídlením, 
pričom tieto služby by sa mali ďalej 
individualizovať v závislosti od 
konkrétneho prípadu a osobitná 
pozornosť by sa mala venovať rodovému 
hľadisku; naliehavo žiada členské štáty, 
aby pre obete obchodovania s ľuďmi 
zabezpečili rodovo špecifické poskytovanie 
služieb, ktoré bude zodpovedať ich 
potrebám, pričom uznajú všetky potreby, 
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ktoré môžu byť špecifické pre formu 
obchodovania s ľuďmi, ktorej obeťou sa 
stali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. poukazuje na to, že je potrebný 
súdržný a koordinovaný národný 
referenčný mechanizmus (NRM); 
zdôrazňuje, že dobrá spolupráca medzi 
políciou a mimovládnymi organizáciami 
nemôže nahradiť plnohodnotný NRM, 
ktorý vymedzuje úlohy a povinnosti 
všetkých príslušných aktérov16;

vypúšťa sa

_________________
16 K odporúčaniam Skupiny expertov 
Rady Európy pre boj proti obchodovaniu s 
ľuďmi (GRETA) patrí zabezpečenie 
uplatňovania NRM na žiadateľov o azyl a 
osoby, ktoré sú v zaisťovacích 
zariadeniach pre prisťahovalcov.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 204
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. poukazuje na to, že je potrebný 
súdržný a koordinovaný národný 
referenčný mechanizmus (NRM); 
zdôrazňuje, že dobrá spolupráca medzi 

10. konštatuje, že všetky členské štáty 
majú zavedený národný referenčný 
mechanizmus (NRM) a že existuje široká 
škála nástrojov pre nadnárodnú 
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políciou a mimovládnymi organizáciami 
nemôže nahradiť plnohodnotný NRM, 
ktorý vymedzuje úlohy a povinnosti 
všetkých príslušných aktérov16;

spoluprácu, ktoré prispievajú k 
sprostredkovaniu služieb pomoci pre obete 
obchodovania s ľuďmi; poukazuje na 
výzvy spojené s koordináciou rôznych 
subjektov v kombinácii s výzvami, ktoré 
predstavuje obmedzená dôvera obetí, 
pričom obidva tieto faktory majú 
negatívny vplyv na účinné 
sprostredkovanie služieb pomoci obetiam; 
zdôrazňuje, že je potrebný plne funkčný, 
súdržný a koordinovaný národný 
referenčný mechanizmus (NRM); 
zdôrazňuje, že dobrá spolupráca medzi 
políciou a mimovládnymi organizáciami 
nemôže nahradiť plnohodnotný NRM, 
ktorý vymedzuje úlohy a povinnosti 
všetkých príslušných aktérov16;

_________________ _________________
16 K odporúčaniam Skupiny expertov Rady 
Európy pre boj proti obchodovaniu s 
ľuďmi (GRETA) patrí zabezpečenie 
uplatňovania NRM na žiadateľov o azyl a 
osoby, ktoré sú v zaisťovacích zariadeniach 
pre prisťahovalcov.

16 K odporúčaniam Skupiny expertov Rady 
Európy pre boj proti obchodovaniu s 
ľuďmi (GRETA) patrí zabezpečenie 
uplatňovania NRM na žiadateľov o azyl a 
osoby, ktoré sú v zaisťovacích zariadeniach 
pre prisťahovalcov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. poukazuje na to, že je potrebný 
súdržný a koordinovaný národný 
referenčný mechanizmus (NRM); 
zdôrazňuje, že dobrá spolupráca medzi 
políciou a mimovládnymi organizáciami 
nemôže nahradiť plnohodnotný NRM, 
ktorý vymedzuje úlohy a povinnosti 
všetkých príslušných aktérov16;

10. konštatuje, že všetky členské štáty 
majú zavedený národný referenčný 
mechanizmus (NRM) a že existuje široká 
škála nástrojov pre nadnárodnú 
spoluprácu, ktoré prispievajú k 
sprostredkovaniu služieb pomoci pre obete 
obchodovania s ľuďmi; poukazuje na 
výzvy spojené s koordináciou rôznych 
subjektov v kombinácii s výzvami, ktoré 
predstavuje obmedzená dôvera obetí, 
pričom obidva tieto faktory majú 
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negatívny vplyv na účinné 
sprostredkovanie služieb pomoci obetiam; 
zdôrazňuje, že je potrebný plne funkčný 
národný referenčný mechanizmus (NRM); 
zdôrazňuje, že dobrá spolupráca medzi 
políciou a mimovládnymi organizáciami 
nemôže nahradiť plnohodnotný NRM, 
ktorý vymedzuje úlohy a povinnosti 
všetkých príslušných aktérov16;

_________________ _________________
16 K odporúčaniam Skupiny expertov Rady 
Európy pre boj proti obchodovaniu s 
ľuďmi (GRETA) patrí zabezpečenie 
uplatňovania NRM na žiadateľov o azyl a 
osoby, ktoré sú v zaisťovacích zariadeniach 
pre prisťahovalcov.

16 K odporúčaniam Skupiny expertov Rady 
Európy pre boj proti obchodovaniu s 
ľuďmi (GRETA) patrí zabezpečenie 
uplatňovania NRM na žiadateľov o azyl a 
osoby, ktoré sú v zaisťovacích zariadeniach 
pre prisťahovalcov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. poukazuje na to, že je potrebný 
súdržný a koordinovaný národný 
referenčný mechanizmus (NRM); 
zdôrazňuje, že dobrá spolupráca medzi 
políciou a mimovládnymi organizáciami 
nemôže nahradiť plnohodnotný NRM, 
ktorý vymedzuje úlohy a povinnosti 
všetkých príslušných aktérov16;

10. konštatuje, že všetky členské štáty 
majú zavedený národný referenčný 
mechanizmus (NRM) a nástroje pre 
nadnárodnú spoluprácu, ktoré prispievajú 
k sprostredkovaniu služieb pomoci pre 
obete obchodovania s ľuďmi; poukazuje 
na výzvy spojené s koordináciou rôznych 
subjektov, zdôrazňuje, že je potrebný plne 
funkčný súdržný, koordinovaný a 
finančne podporovaný národný referenčný 
mechanizmus (NRM); zdôrazňuje, že 
dobrá spolupráca medzi políciou a 
mimovládnymi organizáciami nemôže 
nahradiť plnohodnotný NRM, ktorý 
vymedzuje úlohy a povinnosti všetkých 
príslušných aktérov16;

_________________ _________________
16 K odporúčaniam Skupiny expertov Rady 16 K odporúčaniam Skupiny expertov Rady 
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Európy pre boj proti obchodovaniu s 
ľuďmi (GRETA) patrí zabezpečenie 
uplatňovania NRM na žiadateľov o azyl a 
osoby, ktoré sú v zaisťovacích zariadeniach 
pre prisťahovalcov.

Európy pre boj proti obchodovaniu s 
ľuďmi (GRETA) patrí zabezpečenie 
uplatňovania NRM na žiadateľov o azyl a 
osoby, ktoré sú v zaisťovacích zariadeniach 
pre prisťahovalcov.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. poukazuje na to, že je potrebný 
súdržný a koordinovaný národný 
referenčný mechanizmus (NRM); 
zdôrazňuje, že dobrá spolupráca medzi 
políciou a mimovládnymi organizáciami 
nemôže nahradiť plnohodnotný NRM, 
ktorý vymedzuje úlohy a povinnosti 
všetkých príslušných aktérov16;

10. poukazuje na to, že je potrebný 
súdržný a koordinovaný národný 
referenčný mechanizmus (NRM); 
zdôrazňuje, že dobrá spolupráca medzi 
políciou a mimovládnymi organizáciami 
nemôže nahradiť plnohodnotný NRM, 
ktorý vymedzuje úlohy a povinnosti 
všetkých príslušných aktérov16; nabáda 
členské štáty, aby zriadili národné centrá 
špecializované na podporu a prijímanie 
obetí obchodovania s ľuďmi a aby 
uľahčili priamu a efektívnu cezhraničnú 
spoluprácu medzi týmito centrami, ako aj 
medzi orgánmi presadzovania práva;

_________________ _________________
16 K odporúčaniam Skupiny expertov Rady 
Európy pre boj proti obchodovaniu s 
ľuďmi (GRETA) patrí zabezpečenie 
uplatňovania NRM na žiadateľov o azyl a 
osoby, ktoré sú v zaisťovacích zariadeniach 
pre prisťahovalcov.

16 K odporúčaniam Skupiny expertov Rady 
Európy pre boj proti obchodovaniu s 
ľuďmi (GRETA) patrí zabezpečenie 
uplatňovania NRM na žiadateľov o azyl a 
osoby, ktoré sú v zaisťovacích zariadeniach 
pre prisťahovalcov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Alice Kuhnke
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Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. poukazuje na to, že je potrebný 
súdržný a koordinovaný národný 
referenčný mechanizmus (NRM); 
zdôrazňuje, že dobrá spolupráca medzi 
políciou a mimovládnymi organizáciami 
nemôže nahradiť plnohodnotný NRM, 
ktorý vymedzuje úlohy a povinnosti 
všetkých príslušných aktérov16;

10. poukazuje na to, že je potrebný 
súdržný a koordinovaný národný 
referenčný mechanizmus (NRM); 
zdôrazňuje, že dobrá spolupráca medzi 
políciou a mimovládnymi organizáciami by 
mala dopĺňať plnohodnotný NRM, ktorý 
vymedzuje úlohy a povinnosti všetkých 
príslušných aktérov16 takým spôsobom, 
aby sa zabezpečila ochrana a podpora 
základných práv obetí obchodovania s 
ľuďmi;

_________________ _________________
16 K odporúčaniam Skupiny expertov Rady 
Európy pre boj proti obchodovaniu s 
ľuďmi (GRETA) patrí zabezpečenie 
uplatňovania NRM na žiadateľov o azyl a 
osoby, ktoré sú v zaisťovacích zariadeniach 
pre prisťahovalcov.

16 K odporúčaniam Skupiny expertov Rady 
Európy pre boj proti obchodovaniu s 
ľuďmi (GRETA) patrí zabezpečenie 
uplatňovania NRM na žiadateľov o azyl a 
osoby, ktoré sú v zaisťovacích zariadeniach 
pre prisťahovalcov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. poukazuje na to, že je potrebný 
súdržný a koordinovaný národný 
referenčný mechanizmus (NRM); 
zdôrazňuje, že dobrá spolupráca medzi 
políciou a mimovládnymi organizáciami 
nemôže nahradiť plnohodnotný NRM, 
ktorý vymedzuje úlohy a povinnosti 
všetkých príslušných aktérov16;

10. poukazuje na to, že je potrebný 
súdržný a nadnárodne koordinovaný 
národný referenčný mechanizmus (NRM); 
zdôrazňuje, že dobrá spolupráca medzi 
políciou a mimovládnymi organizáciami 
nemôže nahradiť plnohodnotný NRM, 
ktorý vymedzuje úlohy a povinnosti 
všetkých príslušných aktérov16;

_________________ _________________
16 K odporúčaniam Skupiny expertov Rady 
Európy pre boj proti obchodovaniu s 

16 K odporúčaniam Skupiny expertov Rady 
Európy pre boj proti obchodovaniu s 
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ľuďmi (GRETA) patrí zabezpečenie 
uplatňovania NRM na žiadateľov o azyl a 
osoby, ktoré sú v zaisťovacích zariadeniach 
pre prisťahovalcov.

ľuďmi (GRETA) patrí zabezpečenie 
uplatňovania NRM na žiadateľov o azyl a 
osoby, ktoré sú v zaisťovacích zariadeniach 
pre prisťahovalcov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Milan Uhrík

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. poukazuje na to, že je potrebný 
súdržný a koordinovaný národný 
referenčný mechanizmus (NRM); 
zdôrazňuje, že dobrá spolupráca medzi 
políciou a mimovládnymi organizáciami 
nemôže nahradiť plnohodnotný NRM, 
ktorý vymedzuje úlohy a povinnosti 
všetkých príslušných aktérov16 ;

10. poukazuje na to, že je potrebný 
súdržný a koordinovaný národný 
referenčný mechanizmus (NRM); 
zdôrazňuje, že práca polície nemôže byť 
nahrádzaná mimovládnymi organizáciami 
a nemôže nahradiť plnohodnotný NRM, 
ktorý vymedzuje úlohy a povinnosti 
všetkých príslušných aktérov16;

_________________ _________________
16 K odporúčaniam Skupiny expertov Rady 
Európy pre boj proti obchodovaniu s 
ľuďmi (GRETA) patrí zabezpečenie 
uplatňovania NRM na žiadateľov o azyl a 
osoby, ktoré sú v zaisťovacích zariadeniach 
pre prisťahovalcov.

16 K odporúčaniam Skupiny expertov Rady 
Európy pre boj proti obchodovaniu s 
ľuďmi (GRETA) patrí zabezpečenie 
uplatňovania NRM na žiadateľov o azyl a 
osoby, ktoré sú v zaisťovacích zariadeniach 
pre prisťahovalcov.

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 211
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
a posudzovala situáciu v oblasti 
odškodňovania obetí v členských štátoch, 

vypúšťa sa
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pokiaľ ide o prístup, presadzovanie a 
skutočné platby, a aby predložila 
konkrétne opatrenia na zabezpečenie 
lepšieho prístupu k odškodneniu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 212
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
a posudzovala situáciu v oblasti 
odškodňovania obetí v členských štátoch, 
pokiaľ ide o prístup, presadzovanie a 
skutočné platby, a aby predložila konkrétne 
opatrenia na zabezpečenie lepšieho 
prístupu k odškodneniu;

11. vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
a posudzovala situáciu v oblasti 
odškodňovania obetí v členských štátoch, 
pokiaľ ide o prístup, presadzovanie a 
skutočné platby, a aby predložila konkrétne 
opatrenia na zabezpečenie lepšieho a 
rýchlejšieho prístupu k odškodneniu vo 
všetkých členských štátoch, ako aj lepšej 
informovanosti a podpore obetí s cieľom 
získať odškodnenie v inom členskom 
štáte; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam 
poskytovania bezplatnej právnej pomoci 
obetiam vo všetkých členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
a posudzovala situáciu v oblasti 
odškodňovania obetí v členských štátoch, 
pokiaľ ide o prístup, presadzovanie a 
skutočné platby, a aby predložila konkrétne 
opatrenia na zabezpečenie lepšieho 

11. vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
a posudzovala situáciu v oblasti 
odškodňovania obetí v členských štátoch, 
pokiaľ ide o prístup, presadzovanie a 
skutočné platby, a aby predložila konkrétne 
opatrenia na zabezpečenie lepšieho 
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prístupu k odškodneniu; prístupu k odškodneniu bez toho, aby boli 
dotknuté iné formy nápravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
a posudzovala situáciu v oblasti 
odškodňovania obetí v členských štátoch, 
pokiaľ ide o prístup, presadzovanie a 
skutočné platby, a aby predložila konkrétne 
opatrenia na zabezpečenie lepšieho 
prístupu k odškodneniu;

11. vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
a posudzovala situáciu v oblasti 
odškodňovania obetí v členských štátoch a 
cezhranične, pokiaľ ide o prístup, 
presadzovanie a skutočné platby, a aby 
predložila konkrétne opatrenia na 
zabezpečenie lepšieho prístupu k 
odškodneniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
a posudzovala situáciu v oblasti 
odškodňovania obetí v členských štátoch, 
pokiaľ ide o prístup, presadzovanie a 
skutočné platby, a aby predložila konkrétne 
opatrenia na zabezpečenie lepšieho 
prístupu k odškodneniu;

11. vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
a posudzovala situáciu v oblasti 
odškodňovania obetí v členských štátoch a 
cezhranične, pokiaľ ide o prístup, 
presadzovanie a skutočné platby, a aby 
predložila konkrétne opatrenia na 
zabezpečenie prístupu k odškodneniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
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Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
a posudzovala situáciu v oblasti 
odškodňovania obetí v členských štátoch, 
pokiaľ ide o prístup, presadzovanie a 
skutočné platby, a aby predložila konkrétne 
opatrenia na zabezpečenie lepšieho 
prístupu k odškodneniu;

11. vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
a posudzovala situáciu v oblasti 
odškodňovania obetí v členských štátoch, 
pokiaľ ide o prístup, presadzovanie a 
skutočné platby, a aby predložila konkrétne 
opatrenia na riešenie nedostatkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. poukazuje na to, že vo všetkých 
troch správach Komisie o pokroku sa 
poukazuje na zraniteľnosť rómskych 
komunít, najmä žien a detí, voči všetkým 
formám obchodovania s ľuďmi a 
vykorisťovania; poukazuje na to, že 
odhadované zastúpenie Rómov medzi 
osobami, ktoré sú obeťami obchodovania 
s ľuďmi, v mnohých krajinách východnej 
Európy bolo podľa štúdie financovanej z 
programu Daphne III1a niekoľkonásobne 
vyššie ako podiel Rómov na bežnej 
populácii; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby navrhli konkrétne opatrenia na boj 
proti obchodovaniu s ľuďmi 
prostredníctvom národných stratégií 
integrácie Rómov na roky 2020 – 2030; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zbierali štatistické údaje o obetiach 
obchodovania s ľuďmi na základe 
etnického pôvodu;
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_________________
1a Breaking the Silence (Prelomenie 
ticha), správa Európskeho centra pre 
práva Rómov a nadácie Človek v 
ohrození: 
//ep.parl.union.eu/MEP/UserData/04/ivira
g/Desktop/REPORT%20-
%20Breaking%20the%20Silence.pdf 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. je znepokojený tým, že obete 
obchodovania s ľuďmi často nie sú 
primerane informované o svojich právach 
a opatreniach v oblasti pomoci a podpory, 
ktoré majú k dispozícii; zdôrazňuje 
význam jasných a súvislých informácií pre 
obete a pracovníkov prvého kontaktu, 
ktorí môžu prísť do styku s obeťami, ako 
sú príslušníci bezpečnostných síl, súdne 
orgány, polícia a sociálne služby, vrátane 
informácií o právach, pokiaľ ide o 
núdzovú pomoc, lekárske ošetrenie a 
zdravotnú starostlivosť, povolenia na 
pobyt, pracovné práva, prístup k súdom a 
advokátovi, možnosti domáhania sa 
nápravy, osobitné práva detí; zdôrazňuje, 
že v prístupe k službám nesmie existovať 
diskriminácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
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Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. je znepokojený tým, že obete 
obchodovania s ľuďmi často nie sú 
primerane informované o svojich právach 
a opatreniach v oblasti pomoci a podpory, 
ktoré majú k dispozícii; zdôrazňuje 
význam jasných a súvislých informácií pre 
obete a pracovníkov prvého kontaktu, 
ktorí môžu prísť do styku s obeťami, ako 
sú príslušníci bezpečnostných síl, súdne 
orgány, polícia a sociálne služby, vrátane 
informácií o právach, pokiaľ ide o 
núdzovú pomoc, lekárske ošetrenie a 
zdravotnú starostlivosť, povolenia na 
pobyt, pracovné práva, prístup k súdom a 
advokátovi, možnosti domáhania sa 
nápravy, osobitné práva detí; zdôrazňuje, 
že v prístupe k službám nesmie existovať 
diskriminácia;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. naliehavo žiada členské štáty, aby 
pre obete obchodovania s ľuďmi 
zabezpečili rodovo špecifické poskytovanie 
služieb, ktoré bude zodpovedať ich 
potrebám, pričom uznajú všetky potreby, 
ktoré môžu byť špecifické pre formu 
obchodovania s ľuďmi, ktorej obeťou sa 
stali; vyzýva členské štáty, aby sa 
zaoberali potrebami LGBTI osôb, pretože 
sú veľmi zraniteľné voči obchodovaniu s 
ľuďmi v dôsledku kumulatívneho účinku 
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rôznych druhov diskriminácie na základe 
sexuálnej orientácie a rodovej identity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. včasná identifikácia je dôležitá a 
mali by sa pri nej náležite zohľadňovať 
špecifiká vysokorizikových sektorov a 
skupín, ako sú obete z radov žien a 
dievčat, prostredníctvom primeraných 
informácií, odbornej prípravy a 
odborných znalostí zainteresovaných 
úradníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. vyzdvihuje účinnosť osvetových 
systémov, ktoré vychovávajú spotrebiteľov 
tak, aby si vyberali produkty korporácií, 
ktoré garantujú, že v rámci ich 
dodávateľského reťazca nebola využitá 
otrocká práca, no poznamenáva, že samo 
osebe to nepostačuje na zníženie dopytu 
po obchodovaní s ľuďmi; vyzýva členské 
štáty, aby prijímali aktívnejšie preventívne 
opatrenia, ako sú informačné a osvetové 
kampane, odborná príprava určená 
konkrétne pre mužov, cielené semináre so 
zraniteľnými skupinami a vzdelávacie 
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činnosti v školách vrátane propagácie 
rovnosti a boja proti sexistickým 
stereotypom a rodovo motivovanému 
násiliu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. požaduje nový legislatívny návrh, 
ktorý sa osobitne zameria na sexuálne 
vykorisťovanie, pretože predstavuje 
dôležitú súčasť obchodovania s ľuďmi so 
svojimi vlastnými znakmi a je potrebné ho 
riešiť osobitne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. zdôrazňuje, že mimovládne 
organizácie a jednotlivci pracujúci 
v oblasti ochrany obetí obchodovania s 
ľuďmi a pomoci týmto obetiam by nemali 
niesť zodpovednosť za žiaden trestný čin;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Alice Kuhnke
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Návrh uznesenia
Odsek 11 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11c. vyzdvihuje účinnosť osvetových 
systémov, ktoré vychovávajú spotrebiteľov 
tak, aby si vyberali produkty korporácií, 
ktoré garantujú, že v rámci ich 
dodávateľského reťazca nebola využitá 
otrocká práca, no poznamenáva, že samo 
osebe to nepostačuje na zníženie dopytu 
po obchodovaní s ľuďmi; vyzýva členské 
štáty, aby prijímali aktívnejšie preventívne 
opatrenia, ako sú informačné a osvetové 
kampane, odborná príprava určená 
konkrétne pre mužov, cielené semináre so 
zraniteľnými skupinami a vzdelávacie 
činnosti v školách vrátane propagácie 
rovnosti a boja proti sexistickým 
stereotypom a rodovo motivovanému 
násiliu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 11 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11c. zdôrazňuje, že je dôležité, aby 
členské štáty dodatočne zaviedli 
mechanizmy, pomáhali obetiam a 
podporovali ich, žiada preto o rodovo 
citlivý prístup k minimálnym normám 
stanoveným v smernici o podpore a 
ochrane obetí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh uznesenia
Podnadpis 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Obchodovanie s ľuďmi ako rodovo 
motivovaný trestný čin a riešenie problému 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania

Obchodovanie s ľuďmi a riešenie problému 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania

Or. es

Pozmeňujúci návrh 228
Milan Uhrík

Návrh uznesenia
Podnadpis 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Obchodovanie s ľuďmi ako rodovo 
motivovaný trestný čin a riešenie problému 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania

Obchodovanie s ľuďmi ako trestný čin a 
riešenie problému obchodovania s ľuďmi 
na účely sexuálneho vykorisťovania

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 229
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že sexuálne 
vykorisťovanie je od roku 2008 naďalej 
najčastejšou formou obchodovania s ľuďmi 
v EÚ, keďže so 60 % obetí sa obchoduje 
na účely sexuálneho vykorisťovania; 
konštatuje, že viac ako 90 % týchto obetí 
sú ženy a dievčatá a že viac ako 70 % 
obchodníkov s ľuďmi tvoria muži;

12. zdôrazňuje, že sexuálne 
vykorisťovanie je od roku 2008 naďalej 
najčastejšou formou obchodovania s ľuďmi 
v EÚ;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 230
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že sexuálne 
vykorisťovanie je od roku 2008 naďalej 
najčastejšou formou obchodovania s ľuďmi 
v EÚ, keďže so 60 % obetí sa obchoduje na 
účely sexuálneho vykorisťovania; 
konštatuje, že viac ako 90 % týchto obetí 
sú ženy a dievčatá a že viac ako 70 % 
obchodníkov s ľuďmi tvoria muži;

12. zdôrazňuje, že sexuálne 
vykorisťovanie je od roku 2008 naďalej 
najčastejšou formou obchodovania s ľuďmi 
v EÚ, keďže so 60 % obetí sa obchoduje na 
účely sexuálneho vykorisťovania; 
konštatuje, že viac ako 90 % týchto obetí 
sú ženy a dievčatá a že viac ako 70 % 
obchodníkov s ľuďmi tvoria muži; 
zdôrazňuje tiež, že významná časť 
páchateľov je inej ako európskej štátnej 
príslušnosti;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že sexuálne 
vykorisťovanie je od roku 2008 naďalej 
najčastejšou formou obchodovania s ľuďmi 
v EÚ, keďže so 60 % obetí sa obchoduje na 
účely sexuálneho vykorisťovania; 
konštatuje, že viac ako 90 % týchto obetí 
sú ženy a dievčatá a že viac ako 70 % 
obchodníkov s ľuďmi tvoria muži;

12. zdôrazňuje, že sexuálne 
vykorisťovanie je od roku 2008 naďalej 
najčastejšou formou obchodovania s ľuďmi 
v EÚ, keďže so 60 % obetí sa obchoduje na 
účely sexuálneho vykorisťovania; 
konštatuje, že viac ako 90 % týchto obetí 
sú ženy a dievčatá a že viac ako 70 % 
obchodníkov s ľuďmi tvoria muži, čo 
odráža mocenské štruktúry v našich 
spoločnostiach;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že sexuálne 
vykorisťovanie je od roku 2008 naďalej 
najčastejšou formou obchodovania s ľuďmi 
v EÚ, keďže so 60 % obetí sa obchoduje 
na účely sexuálneho vykorisťovania; 
konštatuje, že viac ako 90 % týchto obetí 
sú ženy a dievčatá a že viac ako 70 % 
obchodníkov s ľuďmi tvoria muži;

12. zdôrazňuje, že sexuálne 
vykorisťovanie je od roku 2008 naďalej 
najčastejšou formou obchodovania s ľuďmi 
v EÚ, keďže podľa posledných 
dostupných údajov sa so 60 % obetí 
obchoduje na účely sexuálneho 
vykorisťovania; konštatuje, že viac ako 90 
% týchto obetí sú ženy a dievčatá a že viac 
ako 70 % obchodníkov s ľuďmi tvoria 
muži;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že sexuálne 
vykorisťovanie je od roku 2008 naďalej 
najčastejšou formou obchodovania s ľuďmi 
v EÚ, keďže so 60 % obetí sa obchoduje na 
účely sexuálneho vykorisťovania; 
konštatuje, že viac ako 90 % týchto obetí 
sú ženy a dievčatá a že viac ako 70 % 
obchodníkov s ľuďmi tvoria muži;

12. zdôrazňuje, že sexuálne 
vykorisťovanie je od roku 2008 naďalej 
najčastejšou formou obchodovania s ľuďmi 
v EÚ, keďže z údajov vyplýva, že so 60 až 
69 % obetí sa obchoduje na účely 
sexuálneho vykorisťovania; konštatuje, že 
viac ako 90 % týchto obetí sú ženy a 
dievčatá a že viac ako 70 % obchodníkov s 
ľuďmi tvoria muži;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 234
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že sexuálne 
vykorisťovanie je od roku 2008 naďalej 
najčastejšou formou obchodovania s ľuďmi 
v EÚ, keďže so 60 % obetí sa obchoduje na 
účely sexuálneho vykorisťovania; 
konštatuje, že viac ako 90 % týchto obetí 
sú ženy a dievčatá a že viac ako 70 % 
obchodníkov s ľuďmi tvoria muži;

12. zdôrazňuje, že sexuálne 
vykorisťovanie je od roku 2008 naďalej 
najčastejšou formou obchodovania s ľuďmi 
v EÚ, keďže so 60 až 69 % obetí sa 
obchoduje na účely sexuálneho 
vykorisťovania; konštatuje, že 90 až 96 % 
týchto obetí sú ženy a dievčatá a že viac 
ako 70 % obchodníkov s ľuďmi tvoria 
muži;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že sexuálne 
vykorisťovanie je od roku 2008 naďalej 
najčastejšou formou obchodovania s 
ľuďmi v EÚ, keďže so 60 % obetí sa 
obchoduje na účely sexuálneho 
vykorisťovania; konštatuje, že viac ako 90 
% týchto obetí sú ženy a dievčatá a že viac 
ako 70 % obchodníkov s ľuďmi tvoria 
muži;

12. zdôrazňuje, že sexuálne 
vykorisťovanie je od roku 2008 naďalej 
najčastejšie hlásenou formou 
obchodovania s ľuďmi v EÚ, keďže so 60 
% obetí sa obchoduje na účely sexuálneho 
vykorisťovania; konštatuje, že viac ako 90 
% týchto obetí sú ženy a dievčatá a že viac 
ako 70 % obchodníkov s ľuďmi tvoria 
muži;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 12
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že sexuálne 
vykorisťovanie je od roku 2008 naďalej 
najčastejšou formou obchodovania s 
ľuďmi v EÚ, keďže so 60 % obetí sa 
obchoduje na účely sexuálneho 
vykorisťovania; konštatuje, že viac ako 90 
% týchto obetí sú ženy a dievčatá a že viac 
ako 70 % obchodníkov s ľuďmi tvoria 
muži;

12. zdôrazňuje, že sexuálne 
vykorisťovanie je od roku 2008 naďalej 
najčastejšie hlásenou formou 
obchodovania s ľuďmi v EÚ, keďže so 60 
% obetí sa obchoduje na účely sexuálneho 
vykorisťovania; konštatuje, že viac ako 90 
% týchto obetí sú ženy a dievčatá a že viac 
ako 70 % obchodníkov s ľuďmi tvoria 
muži;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. konštatuje, že napriek nedávnym 
správam o zločineckých sieťach 
obchodujúcich s ľuďmi v celej EÚ na 
účely vykorisťovania pracovnej sily, 
vynútených fingovaných manželstiev a v 
niektorých prípadoch podvodov s dávkami 
chýbajú dostatočné údaje, právne predpisy 
a prístup k podporným službám pre obete 
týchto foriem vykorisťovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
prijali konkrétne opatrenia na riešenie 

vypúšťa sa
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násilia páchaného na ženách a rodovej 
nerovnosti ako základných príčin 
obchodovania s ľuďmi; odporúča, aby 
Komisia posilnila a rozvíjala rodovú 
dimenziu pri monitorovaní vykonávania 
právnych predpisov EÚ v oblasti boja 
proti obchodovaniu s ľuďmi;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 239
Milan Uhrík

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
prijali konkrétne opatrenia na riešenie 
násilia páchaného na ženách a rodovej 
nerovnosti ako základných príčin 
obchodovania s ľuďmi; odporúča, aby 
Komisia posilnila a rozvíjala rodovú 
dimenziu pri monitorovaní vykonávania 
právnych predpisov EÚ v oblasti boja 
proti obchodovaniu s ľuďmi;

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
prijali konkrétne opatrenia na riešenie 
násilia páchaného na ženách;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 240
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
prijali konkrétne opatrenia na riešenie 
násilia páchaného na ženách a rodovej 
nerovnosti ako základných príčin 
obchodovania s ľuďmi; odporúča, aby 
Komisia posilnila a rozvíjala rodovú 
dimenziu pri monitorovaní vykonávania 

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
v rámci boja proti obchodovaniu s ľuďmi 
prijali konkrétne opatrenia na riešenie 
násilia páchaného na ženách a rodovej 
nerovnosti, najmä prostredníctvom 
vzdelávacích, informačných a osvetových 
kampaní doplnených o výmenu najlepších 
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právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi;

postupov; odporúča, aby Komisia posilnila 
a rozvíjala rodovú dimenziu pri 
monitorovaní vykonávania právnych 
predpisov EÚ v oblasti boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Jessica Stegrud

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
prijali konkrétne opatrenia na riešenie 
násilia páchaného na ženách a rodovej 
nerovnosti ako základných príčin 
obchodovania s ľuďmi; odporúča, aby 
Komisia posilnila a rozvíjala rodovú 
dimenziu pri monitorovaní vykonávania 
právnych predpisov EÚ v oblasti boja 
proti obchodovaniu s ľuďmi;

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
prijali konkrétne opatrenia na riešenie 
ekonomickej nerovnosti a nedostatku 
ekonomických príležitostí ako základných 
príčin obchodovania s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
prijali konkrétne opatrenia na riešenie 
násilia páchaného na ženách a rodovej 
nerovnosti ako základných príčin 
obchodovania s ľuďmi; odporúča, aby 
Komisia posilnila a rozvíjala rodovú 
dimenziu pri monitorovaní vykonávania 
právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi;

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
prijali konkrétne opatrenia na riešenie 
násilia páchaného na ženách a rodovej 
nerovnosti ako základných príčin 
obchodovania s ľuďmi, pretože 
obchodovanie so ženami a s dievčatami je 
naďalej štrukturálnou formou rodovo 
motivovaného násilia; odporúča, aby 
Komisia posilnila a rozvíjala rodovú 
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dimenziu pri monitorovaní vykonávania 
právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
prijali konkrétne opatrenia na riešenie 
násilia páchaného na ženách a rodovej 
nerovnosti ako základných príčin 
obchodovania s ľuďmi; odporúča, aby 
Komisia posilnila a rozvíjala rodovú 
dimenziu pri monitorovaní vykonávania 
právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi;

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
prijali konkrétne opatrenia na riešenie 
násilia páchaného na ženách a rodovej 
nerovnosti ako základných príčin 
obchodovania s ľuďmi vrátane 
akceptovania sexuálneho vykorisťovania 
v spoločnosti; odporúča, aby Komisia 
posilnila a rozvíjala rodovú dimenziu pri 
monitorovaní vykonávania právnych 
predpisov EÚ v oblasti boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
prijali konkrétne opatrenia na riešenie 
násilia páchaného na ženách a rodovej 
nerovnosti ako základných príčin 
obchodovania s ľuďmi; odporúča, aby 
Komisia posilnila a rozvíjala rodovú 
dimenziu pri monitorovaní vykonávania 
právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi;

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
prijali konkrétne opatrenia na riešenie 
rodovo motivovaného násilia vrátane 
násilia páchaného na ženách a rodovej 
nerovnosti, ako aj iných základných príčin 
obchodovania s ľuďmi; odporúča, aby 
Komisia posilnila a rozvíjala rodovú 
dimenziu pri monitorovaní vykonávania 
právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti 
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obchodovaniu s ľuďmi;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
prijali konkrétne opatrenia na riešenie 
násilia páchaného na ženách a rodovej 
nerovnosti ako základných príčin 
obchodovania s ľuďmi; odporúča, aby 
Komisia posilnila a rozvíjala rodovú 
dimenziu pri monitorovaní vykonávania 
právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi;

13. naliehavo preto vyzýva členské 
štáty, aby prijali konkrétne opatrenia na 
riešenie násilia páchaného na ženách, 
štrukturálnej rodovej nerovnosti a 
rodových stereotypov ako základných 
príčin obchodovania s ľuďmi; odporúča, 
aby Komisia posilnila a rozvíjala rodovú 
dimenziu pri monitorovaní vykonávania 
právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
prijali konkrétne opatrenia na riešenie 
násilia páchaného na ženách a rodovej 
nerovnosti ako základných príčin 
obchodovania s ľuďmi; odporúča, aby 
Komisia posilnila a rozvíjala rodovú 
dimenziu pri monitorovaní vykonávania 
právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi;

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
prijali konkrétne opatrenia na dôkladnejšie 
monitorovanie prípadov a na riešenie 
násilia páchaného na ženách a rodovej 
nerovnosti ako základných príčin 
obchodovania s ľuďmi; odporúča, aby 
Komisia posilnila a rozvíjala rodovú 
dimenziu pri monitorovaní vykonávania 
právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi;
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 247
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
prijali konkrétne opatrenia na riešenie 
násilia páchaného na ženách a rodovej 
nerovnosti ako základných príčin 
obchodovania s ľuďmi; odporúča, aby 
Komisia posilnila a rozvíjala rodovú 
dimenziu pri monitorovaní vykonávania 
právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi;

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
prijali konkrétne opatrenia na riešenie 
rodovo motivovaného násilia a násilia 
páchaného na ženách, ako aj rodovej 
nerovnosti ako základných príčin 
obchodovania s ľuďmi; odporúča, aby 
Komisia posilnila a rozvíjala rodovú 
dimenziu pri monitorovaní vykonávania 
právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
prijali konkrétne opatrenia na riešenie 
násilia páchaného na ženách a rodovej 
nerovnosti ako základných príčin 
obchodovania s ľuďmi; odporúča, aby 
Komisia posilnila a rozvíjala rodovú 
dimenziu pri monitorovaní vykonávania 
právnych predpisov EÚ v oblasti boja 
proti obchodovaniu s ľuďmi;

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
prijali konkrétne opatrenia na riešenie 
násilia páchaného na ženách a rodovej 
nerovnosti ako základných príčin 
obchodovania s ľuďmi; vyzýva členské 
štáty, aby uznali kupovanie sexuálnych 
služieb za formu násilia páchaného na 
ženách a aby kriminalizovali kupovanie 
sexuálnych služieb v súlade so švédskym 
modelom rovnosti zavedeným v roku 
1999;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 249
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
prijali konkrétne opatrenia na riešenie 
násilia páchaného na ženách a rodovej 
nerovnosti ako základných príčin 
obchodovania s ľuďmi; odporúča, aby 
Komisia posilnila a rozvíjala rodovú 
dimenziu pri monitorovaní vykonávania 
právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi;

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
prijali konkrétne opatrenia na riešenie 
násilia páchaného na ženách a maloletých 
osobách a rodovej nerovnosti ako 
základných príčin obchodovania s ľuďmi; 
odporúča, aby Komisia posilnila a rozvíjala 
rodovú dimenziu pri monitorovaní 
vykonávania právnych predpisov EÚ v 
oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 250
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva Komisiu, aby predložila 
nový legislatívny návrh o prevencii a 
stíhaní sexuálneho vykorisťovania podľa 
článku 83 ods. 1 ZFEÚ s cieľom 
komplexne sa zamerať na dopyt po 
všetkých formách sexuálneho 
vykorisťovania, a tým napomôcť 
ukončenie obchodovania s ľuďmi na 
účely sexuálneho vykorisťovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona Strugariu
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Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje, že obchodovanie s 
ľuďmi sa riadi dopytom, a preto by mal 
byť kľúčovým cieľom prevencie a 
trestných stíhaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. odporúča, aby Komisia a členské 
štáty posilnili a rozvíjali rozmer rodovej 
rovnosti pri monitorovaní vykonávania 
právnych predpisov EÚ v oblasti boja 
proti obchodovaniu s ľuďmi;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s 
členskými štátmi preskúmala, ako dopyt po 
sexuálnych službách podnecuje 
obchodovanie s ľuďmi, keďže obchodníci 
s ľuďmi obvykle presúvajú svoje obete do 
krajín, v ktorých je prostitúcia regulovaná 
a legálne vykonávaná, čo obchodníkom s 
ľuďmi značne uľahčuje využívanie 
právneho prostredia na vykorisťovanie 

14. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s 
členskými štátmi preskúmala, ako dopyt po 
sexuálnych službách podnecuje 
obchodovanie s ľuďmi;
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obetí17; pripomína, že v niektorých 
členských štátoch EÚ, v ktorých je 
prostitúcia legálna, podozriví mohli 
vykorisťovať okrem dospelých obetí aj 
deti18;

_________________
17 Europol, situačná správa 
„Obchodovanie s ľuďmi v EÚ“, 18. 
februára 2016.
18 Europol, situačná správa „Zločinecké 
siete zapojené do obchodovania s 
maloletými obeťami a do ich 
vykorisťovania v EÚ“, 18. október 2018.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s 
členskými štátmi preskúmala, ako dopyt po 
sexuálnych službách podnecuje 
obchodovanie s ľuďmi, keďže obchodníci s 
ľuďmi obvykle presúvajú svoje obete do 
krajín, v ktorých je prostitúcia regulovaná a 
legálne vykonávaná, čo obchodníkom s 
ľuďmi značne uľahčuje využívanie 
právneho prostredia na vykorisťovanie 
obetí17; pripomína, že v niektorých 
členských štátoch EÚ, v ktorých je 
prostitúcia legálna, podozriví mohli 
vykorisťovať okrem dospelých obetí aj 
deti18;

14. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s 
členskými štátmi preskúmala, ako dopyt po 
sexuálnych službách podnecuje 
obchodovanie s ľuďmi, keďže obchodníci s 
ľuďmi obvykle presúvajú svoje obete do 
krajín, v ktorých je prostitúcia regulovaná a 
legálne vykonávaná, čo obchodníkom s 
ľuďmi značne uľahčuje využívanie 
právneho prostredia na vykorisťovanie 
obetí17; zdôrazňuje, že využívanie 
legálnych podnikov na zakrývanie 
vykorisťovateľských činností je pre 
obchodníkov s ľuďmi úplne bežné; 
pripomína, že v niektorých členských 
štátoch EÚ, v ktorých je prostitúcia 
legálna, podozriví mohli vykorisťovať 
okrem dospelých obetí aj deti18;

_________________ _________________
17 Europol, situačná správa „Obchodovanie 
s ľuďmi v EÚ“, 18. februára 2016.

17 Europol, situačná správa „Obchodovanie 
s ľuďmi v EÚ“, 18. februára 2016.
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18 Europol, situačná správa „Zločinecké 
siete zapojené do obchodovania s 
maloletými obeťami a do ich 
vykorisťovania v EÚ“, 18. október 2018.

18 Europol, situačná správa „Zločinecké 
siete zapojené do obchodovania s 
maloletými obeťami a do ich 
vykorisťovania v EÚ“, 18. október 2018.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s 
členskými štátmi preskúmala, ako dopyt 
po sexuálnych službách podnecuje 
obchodovanie s ľuďmi, keďže obchodníci s 
ľuďmi obvykle presúvajú svoje obete do 
krajín, v ktorých je prostitúcia regulovaná a 
legálne vykonávaná, čo obchodníkom s 
ľuďmi značne uľahčuje využívanie 
právneho prostredia na vykorisťovanie 
obetí17; pripomína, že v niektorých 
členských štátoch EÚ, v ktorých je 
prostitúcia legálna, podozriví mohli 
vykorisťovať okrem dospelých obetí aj 
deti18;

14. poukazuje na to, že dopyt po 
sexuálnych službách podnecuje 
obchodovanie s ľuďmi, keďže obchodníci s 
ľuďmi obvykle presúvajú svoje obete do 
krajín, v ktorých je prostitúcia regulovaná a 
legálne vykonávaná, čo obchodníkom s 
ľuďmi značne uľahčuje využívanie 
právneho prostredia na vykorisťovanie 
obetí17; pripomína, že v niektorých 
členských štátoch EÚ, v ktorých je 
prostitúcia legálna, podozriví mohli 
vykorisťovať okrem dospelých obetí aj 
deti18;

_________________ _________________
17 Europol, situačná správa „Obchodovanie 
s ľuďmi v EÚ“, 18. februára 2016.

17 Europol, situačná správa „Obchodovanie 
s ľuďmi v EÚ“, 18. februára 2016.

18 Europol, situačná správa „Zločinecké 
siete zapojené do obchodovania s 
maloletými obeťami a do ich 
vykorisťovania v EÚ“, 18. október 2018.

18 Europol, situačná správa „Zločinecké 
siete zapojené do obchodovania s 
maloletými obeťami a do ich 
vykorisťovania v EÚ“, 18. október 2018.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s 
členskými štátmi preskúmala, ako dopyt po 
sexuálnych službách podnecuje 
obchodovanie s ľuďmi, keďže obchodníci s 
ľuďmi obvykle presúvajú svoje obete do 
krajín, v ktorých je prostitúcia regulovaná a 
legálne vykonávaná, čo obchodníkom s 
ľuďmi značne uľahčuje využívanie 
právneho prostredia na vykorisťovanie 
obetí17; pripomína, že v niektorých 
členských štátoch EÚ, v ktorých je 
prostitúcia legálna, podozriví mohli 
vykorisťovať okrem dospelých obetí aj 
deti18;

14. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s 
členskými štátmi preskúmala, ako dopyt po 
sexuálnych službách a lacnej pracovnej 
sile podnecuje obchodovanie s ľuďmi, 
keďže obchodníci s ľuďmi obvykle 
presúvajú svoje obete do krajín, v ktorých 
je prostitúcia regulovaná a legálne 
vykonávaná, čo obchodníkom s ľuďmi 
značne uľahčuje využívanie právneho 
prostredia na vykorisťovanie obetí17; 
pripomína, že v niektorých členských 
štátoch EÚ, v ktorých je prostitúcia 
legálna, podozriví mohli vykorisťovať 
okrem dospelých obetí aj deti18;

_________________ _________________
17 Europol, situačná správa „Obchodovanie 
s ľuďmi v EÚ“, 18. februára 2016.

17 Europol, situačná správa „Obchodovanie 
s ľuďmi v EÚ“, 18. februára 2016.

18 Europol, situačná správa „Zločinecké 
siete zapojené do obchodovania s 
maloletými obeťami a do ich 
vykorisťovania v EÚ“, 18. október 2018.

18 Europol, situačná správa „Zločinecké 
siete zapojené do obchodovania s 
maloletými obeťami a do ich 
vykorisťovania v EÚ“, 18. október 2018.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zdôrazňuje, že k obchodovaniu s 
ľuďmi motivujú vysoké zisky pre 
obchodníkov a dopyt, ktorý podporuje 
všetky formy vykorisťovania; pripomína, 
že členské štáty majú zákonnú povinnosť 
odrádzať od dopytu, ktorý podporuje 
všetky formy vykorisťovania, a znížiť ho;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 258
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zdôrazňuje, že k obchodovaniu s 
ľuďmi motivujú vysoké zisky pre 
obchodníkov a dopyt, ktorý podporuje 
všetky formy vykorisťovania; pripomína, 
že členské štáty majú zákonnú povinnosť 
odrádzať od dopytu, ktorý podporuje 
všetky formy vykorisťovania, a znížiť ho;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby sa prednostne 
zamerala na predchádzanie trestnej činnosti 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, a to aj prijatím opatrení a 
programov na odrádzanie od dopytu a 
jeho znižovanie, a vyzýva členské štáty, 
aby zahrnuli využívanie služieb obetí 
obchodovania s ľuďmi do svojich 
vnútroštátnych zákonov ako trestný čin, 
ako sa odporúča v článku 8 smernice o boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi a ako Komisia 
pripomenula v roku 201819;

15. vyzýva Komisiu, aby sa prednostne 
zamerala na predchádzanie trestnej činnosti 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, a to aj prostredníctvom 
informačných a osvetových kampaní, a 
vyzýva členské štáty, aby zahrnuli 
využívanie služieb obetí obchodovania s 
ľuďmi do svojich vnútroštátnych zákonov 
ako trestný čin, ako sa odporúča v článku 8 
smernice o boji proti obchodovaniu s 
ľuďmi a ako Komisia pripomenula v roku 
201819; naliehavo žiada členské štáty, aby 
úzko spolupracovali s organizáciami 
občianskej spoločnosti v oblasti práce s 
osobami, ktoré sú obeťami obchodovania 
s ľuďmi;

_________________ _________________
19 Druhá správa o pokroku pri vykonávaní 
smernice, COM(2018)0777, s. 6.

19 Druhá správa o pokroku pri vykonávaní 
smernice, COM(2018)0777, s. 6.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby sa prednostne 
zamerala na predchádzanie trestnej činnosti 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, a to aj prijatím opatrení a 
programov na odrádzanie od dopytu a jeho 
znižovanie, a vyzýva členské štáty, aby 
zahrnuli využívanie služieb obetí 
obchodovania s ľuďmi do svojich 
vnútroštátnych zákonov ako trestný čin, 
ako sa odporúča v článku 8 smernice o 
boji proti obchodovaniu s ľuďmi a ako 
Komisia pripomenula v roku 201819;

15. vyzýva Komisiu, aby sa prednostne 
zamerala na predchádzanie trestnej činnosti 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, a to aj prijatím opatrení a 
programov na odrádzanie od dopytu a jeho 
znižovanie, a vyzýva členské štáty, aby 
zahrnuli využívanie služieb obetí 
obchodovania s ľuďmi do svojich 
vnútroštátnych zákonov ako trestný čin;

_________________
19 Druhá správa o pokroku pri vykonávaní 
smernice, COM(2018)0777, s. 6.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 261
Dragoş Tudorache

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby sa prednostne 
zamerala na predchádzanie trestnej činnosti 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, a to aj prijatím opatrení a 
programov na odrádzanie od dopytu a jeho 
znižovanie, a vyzýva členské štáty, aby 
zahrnuli využívanie služieb obetí 
obchodovania s ľuďmi do svojich 
vnútroštátnych zákonov ako trestný čin, 

15. vyzýva Komisiu, aby sa prednostne 
zamerala na predchádzanie trestnej činnosti 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, a to aj prijatím opatrení a 
programov na odrádzanie od dopytu a jeho 
znižovanie, a vyzýva členské štáty, aby 
zahrnuli využívanie služieb obetí 
obchodovania s ľuďmi do svojich 
vnútroštátnych zákonov ako trestný čin, 
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ako sa odporúča v článku 8 smernice o boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi a ako Komisia 
pripomenula v roku 201819;

ako sa odporúča v článku 8 smernice o boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi a ako Komisia 
pripomenula v roku 201819, a stanovili 
primerané sankcie;

_________________ _________________
19 Druhá správa o pokroku pri vykonávaní 
smernice, COM(2018)0777, s. 6.

19 Druhá správa o pokroku pri vykonávaní 
smernice, COM(2018)0777, s. 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby sa prednostne 
zamerala na predchádzanie trestnej činnosti 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, a to aj prijatím opatrení a 
programov na odrádzanie od dopytu a jeho 
znižovanie, a vyzýva členské štáty, aby 
zahrnuli využívanie služieb obetí 
obchodovania s ľuďmi do svojich 
vnútroštátnych zákonov ako trestný čin, 
ako sa odporúča v článku 8 smernice o boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi a ako Komisia 
pripomenula v roku 201819;

15. vyzýva Komisiu, aby sa prednostne 
zamerala na predchádzanie trestnej činnosti 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, a to aj prijatím opatrení a 
programov na odrádzanie od dopytu a jeho 
znižovanie, a vyzýva členské štáty, aby 
zahrnuli využívanie služieb obetí 
obchodovania s ľuďmi, ako aj dopyt po 
týchto službách do svojich vnútroštátnych 
zákonov ako trestný čin, ako sa odporúča v 
článku 8 smernice o boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi a ako Komisia 
pripomenula v roku 201819;

_________________ _________________
19 Druhá správa o pokroku pri vykonávaní 
smernice, COM(2018)0777, s. 6.

19 Druhá správa o pokroku pri vykonávaní 
smernice, COM(2018)0777, s. 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby sa prednostne 
zamerala na predchádzanie trestnej činnosti 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, a to aj prijatím opatrení a 
programov na odrádzanie od dopytu a jeho 
znižovanie, a vyzýva členské štáty, aby 
zahrnuli využívanie služieb obetí 
obchodovania s ľuďmi do svojich 
vnútroštátnych zákonov ako trestný čin, 
ako sa odporúča v článku 8 smernice o boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi a ako Komisia 
pripomenula v roku 201819;

15. vyzýva Komisiu, aby sa prednostne 
zamerala na predchádzanie trestnej činnosti 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, a to aj prijatím opatrení a 
programov na odrádzanie od kupliarstva a 
jeho znižovanie, a vyzýva členské štáty, 
aby zahrnuli využívanie služieb obetí 
obchodovania s ľuďmi do svojich 
vnútroštátnych zákonov ako trestný čin, 
ako sa odporúča v článku 8 smernice o boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi a ako Komisia 
pripomenula v roku 201819;

_________________ _________________
19 Druhá správa o pokroku pri vykonávaní 
smernice, COM(2018)0777, s. 6.

19 Druhá správa o pokroku pri vykonávaní 
smernice, COM(2018)0777, s. 6.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 264
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby sa prednostne 
zamerala na predchádzanie trestnej činnosti 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, a to aj prijatím opatrení a 
programov na odrádzanie od dopytu a jeho 
znižovanie, a vyzýva členské štáty, aby 
zahrnuli využívanie služieb obetí 
obchodovania s ľuďmi do svojich 
vnútroštátnych zákonov ako trestný čin, 
ako sa odporúča v článku 8 smernice o boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi a ako Komisia 
pripomenula v roku 201819;

15. vyzýva Komisiu, aby sa prednostne 
zamerala na predchádzanie trestnej činnosti 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, a to aj prijatím opatrení a 
programov na odrádzanie od dopytu a jeho 
znižovanie, a vyzýva členské štáty, aby 
zahrnuli využívanie služieb obetí 
obchodovania s ľuďmi do svojich 
vnútroštátnych zákonov ako trestný čin, 
ako sa odporúča v článku 18 smernice o 
boji proti obchodovaniu s ľuďmi a ako 
Komisia pripomenula v roku 201819;

_________________ _________________
19 Druhá správa o pokroku pri vykonávaní 
smernice, COM(2018)0777, s. 6.

19 Druhá správa o pokroku pri vykonávaní 
smernice, COM(2018)0777, s. 6.

Or. en



AM\1218038SK.docx 131/161 PE660.289v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 265
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby sa prednostne 
zamerala na predchádzanie trestnej činnosti 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, a to aj prijatím opatrení a 
programov na odrádzanie od dopytu a jeho 
znižovanie, a vyzýva členské štáty, aby 
zahrnuli využívanie služieb obetí 
obchodovania s ľuďmi do svojich 
vnútroštátnych zákonov ako trestný čin, 
ako sa odporúča v článku 8 smernice o boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi a ako Komisia 
pripomenula v roku 201819;

15. vyzýva Komisiu, aby sa prednostne 
zamerala na predchádzanie trestnej činnosti 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, a to aj prijatím opatrení a 
programov na odrádzanie od dopytu a jeho 
znižovanie, a vyzýva členské štáty, aby 
zahrnuli využívanie služieb obetí 
obchodovania s ľuďmi do svojich 
vnútroštátnych zákonov ako trestný čin, 
ako sa odporúča v článku 18 smernice o 
boji proti obchodovaniu s ľuďmi a ako 
Komisia pripomenula v roku 201819;

_________________ _________________
19 Druhá správa o pokroku pri vykonávaní 
smernice, COM(2018)0777, s. 6.

19 Druhá správa o pokroku pri vykonávaní 
smernice, COM(2018)0777, s. 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Komisiu, aby pri prevencii 
obchodovania s ľuďmi uplatňovala 
prístup založený na ľudských právach, 
ktorý je zameraný na práva obete; 
odporúča, aby Komisia a členské štáty 
spolupracovali s občianskou 
spoločnosťou na poskytovaní potrebných 
služieb a pomoci obetiam obchodovania s 
ľuďmi bez odsudzovania a stigmatizácie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Komisiu, aby začala nový 
legislatívny postup v oblasti prevencie a 
stíhania sexuálneho vykorisťovania s 
cieľom splniť si povinnosti vyplývajúce z 
článku 83 ods. 1 ZFEÚ;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
sa zamerali na opakujúce sa a nové formy 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, ako je nárast prípadov 
vykorisťovania detí a používanie metódy 
„lover boy“ ako najčastejšieho spôsobu 
získavania obetí využívaním online 
technológií;

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
sa zamerali na opakujúce sa a nové formy 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, ako je nárast prípadov 
vykorisťovania detí a používanie metódy 
„lover boy“ ako najčastejšieho spôsobu 
získavania obetí využívaním online 
technológií; konštatuje, že zvýšené 
používanie technológií zločineckými 
sieťami zapojenými do obchodovania s 
ľuďmi významne zmenilo ich tradičný 
modus operandi, najmä v niektorých 
fázach procesu obchodovania s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
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Caterina Chinnici

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
sa zamerali na opakujúce sa a nové formy 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, ako je nárast prípadov 
vykorisťovania detí a používanie metódy 
„lover boy“ ako najčastejšieho spôsobu 
získavania obetí využívaním online 
technológií;

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
sa zamerali na opakujúce sa a nové formy 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, ako je nárast prípadov 
vykorisťovania detí a používanie metódy 
„lover boy“ ako najčastejšieho spôsobu 
získavania obetí využívaním online 
technológií; poznamenáva, že nárast 
využívania technológií zo strany 
zločineckých skupín zodpovedných za 
obchodovanie s ľuďmi výrazne zmenil ich 
tradičný modus operandi;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 270
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
sa zamerali na opakujúce sa a nové formy 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, ako je nárast prípadov 
vykorisťovania detí a používanie metódy 
„lover boy“ ako najčastejšieho spôsobu 
získavania obetí využívaním online 
technológií;

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
sa zamerali na opakujúce sa a nové formy 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, ako je nárast prípadov 
vykorisťovania detí a napríklad okrem 
iného používanie metódy „lover boy“ ako 
najčastejšieho spôsobu získavania obetí 
využívaním online technológií, 
prostredníctvom rozvoja zručností v 
oblasti online bezpečnosti a počítačovej 
gramotnosti a boja proti tejto výzve v 
spolupráci s príslušnými aktérmi a 
súkromným sektorom;

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

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
sa zamerali na opakujúce sa a nové formy 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, ako je nárast prípadov 
vykorisťovania detí a používanie metódy 
„lover boy“ ako najčastejšieho spôsobu 
získavania obetí využívaním online 
technológií;

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
sa zamerali na opakujúce sa a nové formy 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, ako je nárast prípadov 
vykorisťovania detí a používanie metódy 
„lover boy“ ako najčastejšieho spôsobu 
získavania obetí využívaním online 
technológií; konštatuje, že zvýšené 
používanie online technológií 
zločineckými sieťami zapojenými do 
obchodovania s ľuďmi významne zmenilo 
ich tradičný modus operandi;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
sa zamerali na opakujúce sa a nové formy 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, ako je nárast prípadov 
vykorisťovania detí a používanie metódy 
„lover boy“ ako najčastejšieho spôsobu 
získavania obetí využívaním online 
technológií;

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
sa zamerali na opakujúce sa a nové formy 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, ako je nárast prípadov 
vykorisťovania detí a žien a používanie 
metódy „lover boy“ ako najčastejšieho 
spôsobu prilákania obetí a ich primätia k 
spolupráci využívaním online technológií;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 273
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
sa zamerali na opakujúce sa a nové formy 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, ako je nárast prípadov 
vykorisťovania detí a používanie metódy 
„lover boy“ ako najčastejšieho spôsobu 
získavania obetí využívaním online 
technológií;

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
sa zamerali na opakujúce sa a nové modely 
všetkých foriem obchodovania s ľuďmi 
vrátane obchodovania s ľuďmi na účely 
sexuálneho vykorisťovania, ako je nárast 
prípadov vykorisťovania detí a používanie 
metódy „lover boy“ a iných častých 
spôsobov získavania obetí využívaním 
online technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
sa zamerali na opakujúce sa a nové formy 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, ako je nárast prípadov 
vykorisťovania detí a používanie metódy 
„lover boy“ ako najčastejšieho spôsobu 
získavania obetí využívaním online 
technológií;

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
sa zamerali na opakujúce sa a nové modely 
všetkých foriem obchodovania s ľuďmi na 
účely sexuálneho vykorisťovania, ako je 
nárast prípadov vykorisťovania detí a 
používanie metódy „lover boy“ a iných 
spôsobov získavania obetí využívaním 
online technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
sa zamerali na opakujúce sa a nové formy 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, ako je nárast prípadov 
vykorisťovania detí a používanie metódy 
„lover boy“ ako najčastejšieho spôsobu 
získavania obetí využívaním online 
technológií;

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
sa zamerali na opakujúce sa a nové formy 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, ako je nárast prípadov 
vykorisťovania detí a najčastejších 
spôsobov získavania obetí využívaním 
online technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. je znepokojený rozvojom 
pedofilných sietí alebo obchodovaním so 
ženami vo forme komunitných gangov, 
napríklad v prípadoch znásilnenia v 
Telforde, Rotherhame alebo Oulu; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby rozložili tieto 
siete a po vynesení rozsudku vyhostili 
cudzích vinníkov zo svojich území.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 277
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby spolupracovali s vlastníkmi webových 
sídel a spoločnosťami v oblasti IT s 
cieľom vytvoriť mechanizmy na 
monitorovanie a blokovanie pornostránok 
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alebo stránok s pornografickým obsahom 
a ich vlastníkov, ako aj používateľov, 
ktorí sa zameriavajú na maloleté osoby;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 278
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali špecializované služby 
poskytované ženskými útulkami a inými 
organizáciami s odbornými znalosťami 
zameranými na prácu so ženami 
vykonávajúcimi prostitúciu a s obeťami 
obchodovania s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 16 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby uskutočňovali pravidelné osvetové a 
vzdelávacie kampane pre mladých ľudí o 
bezpečnom používaní online technológií a 
o tom, ako identifikovať metódy 
používané pri získavaní obetí sexuálneho 
vykorisťovania na internete;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje význam rodovo 
citlivých vzdelávacích programov pre 
úradníkov starajúcich sa o obete s cieľom 
zlepšiť včasnú identifikáciu tých, ktorí sú 
obeťami obchodovania s ľuďmi na účely 
sexuálneho vykorisťovania, a nabáda 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
podporu obetí, ako sú programy na 
vymanenie sa obetí zo svojej situácie, 
sociálna a profesionálna reintegrácia 
alebo služby v oblasti sexuálneho zdravia;

17. zdôrazňuje význam rodovo 
citlivých vzdelávacích programov pre 
úradníkov zaoberajúcich sa prípadmi, 
vyšetrovaniami a potenciálnymi obeťami 
obchodovania s ľuďmi s cieľom zlepšiť 
včasnú identifikáciu tých, ktorí sú obeťami 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, a nabáda členské štáty, aby 
prijali opatrenia na podporu obetí, ako sú 
programy na vymanenie sa obetí zo svojej 
situácie, psychologické podporné 
opatrenia, dôstojné možnosti sociálnej a 
profesionálnej reintegrácie alebo prístup k 
službám v oblasti sexuálneho a 
reprodukčného zdravia a súvisiace práva; 
v tejto súvislosti tiež zdôrazňuje význam 
programov na zvyšovanie povedomia pre 
širokú verejnosť s cieľom identifikovať a 
chrániť potenciálne obete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje význam rodovo 
citlivých vzdelávacích programov pre 
úradníkov starajúcich sa o obete s cieľom 
zlepšiť včasnú identifikáciu tých, ktorí sú 
obeťami obchodovania s ľuďmi na účely 
sexuálneho vykorisťovania, a nabáda 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
podporu obetí, ako sú programy na 

17. zdôrazňuje význam rodovo 
citlivých vzdelávacích programov pre 
úradníkov zaoberajúcich sa prípadmi, 
vyšetrovaniami a potenciálnymi obeťami 
obchodovania s ľuďmi s cieľom zlepšiť 
včasnú identifikáciu tých, ktorí môžu byť 
obeťami obchodovania s ľuďmi na účely 
sexuálneho vykorisťovania, a nabáda 
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vymanenie sa obetí zo svojej situácie, 
sociálna a profesionálna reintegrácia 
alebo služby v oblasti sexuálneho zdravia;

členské štáty, aby prijali opatrenia na 
podporu obetí, ako sú programy na 
vymanenie sa obetí zo svojej situácie, 
realizovateľné možnosti sociálnej a 
profesionálnej reintegrácie a komplexné 
služby v oblasti sexuálneho zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje význam rodovo 
citlivých vzdelávacích programov pre 
úradníkov starajúcich sa o obete s cieľom 
zlepšiť včasnú identifikáciu tých, ktorí sú 
obeťami obchodovania s ľuďmi na účely 
sexuálneho vykorisťovania, a nabáda 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
podporu obetí, ako sú programy na 
vymanenie sa obetí zo svojej situácie, 
sociálna a profesionálna reintegrácia alebo 
služby v oblasti sexuálneho zdravia;

17. zdôrazňuje význam rodovo 
citlivých vzdelávacích programov pre 
úradníkov starajúcich sa o obete s cieľom 
zlepšiť včasnú identifikáciu tých, ktorí sú 
obeťami obchodovania s ľuďmi na účely 
sexuálneho vykorisťovania, a nabáda 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
podporu obetí, ako sú programy na 
vymanenie sa obetí zo svojej situácie, 
sociálna a profesionálna reintegrácia alebo 
služby v oblasti sexuálneho zdravia so 
zapojením občianskej spoločnosti, 
sociálnych partnerov a súkromného 
sektora pri riešení rodovo špecifickej 
ujmy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Christine Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje význam rodovo 
citlivých vzdelávacích programov pre 

17. zdôrazňuje význam včasnej 
identifikácie tých, ktorí sú obeťami 
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úradníkov starajúcich sa o obete s cieľom 
zlepšiť včasnú identifikáciu tých, ktorí sú 
obeťami obchodovania s ľuďmi na účely 
sexuálneho vykorisťovania, a nabáda 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
podporu obetí, ako sú programy na 
vymanenie sa obetí zo svojej situácie, 
sociálna a profesionálna reintegrácia alebo 
služby v oblasti sexuálneho zdravia;

obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, a nabáda členské štáty, aby 
prijali opatrenia na podporu obetí, ako sú 
programy na vymanenie sa obetí zo svojej 
situácie a sociálna a profesionálna 
reintegrácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje význam rodovo 
citlivých vzdelávacích programov pre 
úradníkov starajúcich sa o obete s cieľom 
zlepšiť včasnú identifikáciu tých, ktorí sú 
obeťami obchodovania s ľuďmi na účely 
sexuálneho vykorisťovania, a nabáda 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
podporu obetí, ako sú programy na 
vymanenie sa obetí zo svojej situácie, 
sociálna a profesionálna reintegrácia alebo 
služby v oblasti sexuálneho zdravia;

17. zdôrazňuje význam rodovo 
citlivých vzdelávacích programov pre 
úradníkov starajúcich sa o obete s cieľom 
zlepšiť včasnú identifikáciu tých, ktorí sú 
obeťami obchodovania s ľuďmi na účely 
nútenej práce alebo núteného 
poskytovania služieb vrátane sexuálneho 
vykorisťovania, a nabáda členské štáty, aby 
prijali opatrenia na podporu obetí, ako sú 
programy na vymanenie sa obetí zo svojej 
situácie, sociálna a profesionálna 
reintegrácia alebo služby v oblasti 
sexuálneho zdravia, vzdelávanie a prístup 
k spravodlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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17. zdôrazňuje význam rodovo 
citlivých vzdelávacích programov pre 
úradníkov starajúcich sa o obete s cieľom 
zlepšiť včasnú identifikáciu tých, ktorí sú 
obeťami obchodovania s ľuďmi na účely 
sexuálneho vykorisťovania, a nabáda 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
podporu obetí, ako sú programy na 
vymanenie sa obetí zo svojej situácie, 
sociálna a profesionálna reintegrácia alebo 
služby v oblasti sexuálneho zdravia;

17. zdôrazňuje význam rodovo 
citlivých vzdelávacích programov pre 
úradníkov starajúcich sa o obete s cieľom 
zlepšiť včasnú identifikáciu tých, ktorí sú 
obeťami obchodovania s ľuďmi na účely 
nútenej práce a sexuálneho 
vykorisťovania, a nabáda členské štáty, aby 
prijali opatrenia na podporu obetí, ako sú 
programy na vymanenie sa obetí zo svojej 
situácie, sociálna a profesionálna 
reintegrácia, vzdelávanie alebo služby v 
oblasti sexuálneho zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje význam rodovo 
citlivých vzdelávacích programov pre 
úradníkov starajúcich sa o obete s cieľom 
zlepšiť včasnú identifikáciu tých, ktorí sú 
obeťami obchodovania s ľuďmi na účely 
sexuálneho vykorisťovania, a nabáda 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
podporu obetí, ako sú programy na 
vymanenie sa obetí zo svojej situácie, 
sociálna a profesionálna reintegrácia alebo 
služby v oblasti sexuálneho zdravia;

17. zdôrazňuje význam rodovo 
citlivých vzdelávacích programov pre 
úradníkov starajúcich sa o obete s cieľom 
zlepšiť včasnú identifikáciu tých, ktorí sú 
obeťami obchodovania s ľuďmi na účely 
sexuálneho vykorisťovania, a nabáda 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
podporu obetí, ako sú programy na 
vymanenie sa obetí zo svojej situácie, 
sociálna a profesionálna reintegrácia a 
komplexné služby v oblasti sexuálneho 
zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje význam rodovo 
citlivých vzdelávacích programov pre 
úradníkov starajúcich sa o obete s cieľom 
zlepšiť včasnú identifikáciu tých, ktorí sú 
obeťami obchodovania s ľuďmi na účely 
sexuálneho vykorisťovania, a nabáda 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
podporu obetí, ako sú programy na 
vymanenie sa obetí zo svojej situácie, 
sociálna a profesionálna reintegrácia alebo 
služby v oblasti sexuálneho zdravia;

17. zdôrazňuje význam rodovo 
citlivých vzdelávacích programov a 
vzdelávacích programov zameraných na 
deti pre úradníkov starajúcich sa o obete s 
cieľom zlepšiť včasnú identifikáciu tých, 
ktorí sú obeťami obchodovania s ľuďmi na 
účely sexuálneho vykorisťovania, a nabáda 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
podporu obetí, ako sú programy na 
vymanenie sa obetí zo svojej situácie, 
sociálna a profesionálna reintegrácia alebo 
služby v oblasti sexuálneho zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Milan Uhrík

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje význam rodovo 
citlivých vzdelávacích programov pre 
úradníkov starajúcich sa o obete s cieľom 
zlepšiť včasnú identifikáciu tých, ktorí sú 
obeťami obchodovania s ľuďmi na účely 
sexuálneho vykorisťovania, a nabáda 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
podporu obetí, ako sú programy na 
vymanenie sa obetí zo svojej situácie, 
sociálna a profesionálna reintegrácia alebo 
služby v oblasti sexuálneho zdravia;

17. zdôrazňuje význam vzdelávacích 
programov pre úradníkov starajúcich sa o 
obete s cieľom zlepšiť včasnú identifikáciu 
tých, ktorí sú obeťami obchodovania s 
ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, a nabáda členské štáty, aby 
prijali opatrenia na podporu obetí, ako sú 
programy na vymanenie sa obetí zo svojej 
situácie, sociálna a profesionálna 
reintegrácia alebo služby v oblasti 
sexuálneho zdravia;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 289
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje význam rodovo 
citlivých vzdelávacích programov pre 
úradníkov starajúcich sa o obete s cieľom 
zlepšiť včasnú identifikáciu tých, ktorí sú 
obeťami obchodovania s ľuďmi na účely 
sexuálneho vykorisťovania, a nabáda 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
podporu obetí, ako sú programy na 
vymanenie sa obetí zo svojej situácie, 
sociálna a profesionálna reintegrácia alebo 
služby v oblasti sexuálneho zdravia;

17. zdôrazňuje význam vzdelávacích 
programov pre úradníkov starajúcich sa o 
obete s cieľom zlepšiť včasnú identifikáciu 
tých, ktorí sú obeťami obchodovania s 
ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania, a nabáda členské štáty, aby 
prijali opatrenia na podporu obetí, ako sú 
programy na vymanenie sa obetí zo svojej 
situácie, sociálna a profesionálna 
reintegrácia alebo služby v oblasti 
sexuálneho zdravia;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 290
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. naliehavo žiada členské štáty, aby 
zaviedli komplexnú sexuálnu výchovu ako 
kľúčovú formu prevencie všetkých foriem 
násilia páchaného na ženách a dievčatách 
vrátane obchodovania s ľuďmi a 
sexuálneho vykorisťovania a aby do nej 
začlenili výchovu týkajúcu sa súhlasu a 
vzťahov podporujúcu zdravé postoje 
rešpektu a rovnosti vo všetkých 
interakciách, ako aj reálne informácie o 
prostitúcii a obchodovaní s ľuďmi na 
účely sexuálneho vykorisťovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. opätovne pripomína potrebu 
zabezpečiť obetiam a ich rodinným 
príslušníkom prístup k spravodlivosti a 
bezpečnému podaniu oznámenia a 
poskytnúť osobám, ktoré sú obeťami 
obchodovania s ľuďmi, vhodné, 
relevantné a zrozumiteľné informácie o 
ich právach vrátane práva na nápravu, o 
mechanizmoch a postupoch dostupných 
na vykonávanie týchto práv a o tom, ako a 
kde získať právnu a inú potrebnú pomoc;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. naliehavo žiada členské štáty, aby 
zaviedli komplexnú sexuálnu výchovu ako 
kľúčovú formu prevencie všetkých foriem 
násilia páchaného na ženách a dievčatách 
vrátane obchodovania s ľuďmi a 
sexuálneho vykorisťovania; žiada, aby sa 
do nej zahrnula výchova týkajúca sa 
súhlasu a vzťahov podporujúca zdravé 
postoje rešpektu a rovnosti vo všetkých 
interakciách a reálne informácie o 
obchodovaní s ľuďmi na účely 
sexuálneho vykorisťovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Petar 
Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, Dietmar Köster, Domènec 
Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Karen Melchior, Evin 
Incir
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Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. naliehavo žiada členské štáty, aby 
zaviedli komplexnú sexuálnu výchovu ako 
kľúčovú formu prevencie všetkých foriem 
násilia páchaného na ženách a dievčatách 
vrátane obchodovania s ľuďmi a 
sexuálneho vykorisťovania a aby do nej 
začlenili výchovu týkajúcu sa súhlasu a 
vzťahov podporujúcu zdravé postoje 
rešpektu a rovnosti vo všetkých 
interakciách, ako aj reálne informácie o 
prostitúcii a obchodovaní s ľuďmi na 
účely sexuálneho vykorisťovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. naliehavo žiada členské štáty, aby 
zaviedli komplexnú sexuálnu výchovu ako 
kľúčovú formu prevencie všetkých foriem 
násilia páchaného na ženách a dievčatách 
vrátane obchodovania s ľuďmi a 
sexuálneho vykorisťovania a aby do nej 
začlenili výchovu týkajúcu sa súhlasu a 
vzťahov podporujúcu zdravé postoje 
rešpektu a rovnosti vo všetkých 
interakciách, ako aj reálne informácie o 
prostitúcii a obchodovaní s ľuďmi na 
účely sexuálneho vykorisťovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Loránt Vincze
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Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. nabáda členské štáty, aby do 
svojich programov sexuálnej výchovy 
zahrnuli materiál primeraný veku 
zameraný na predchádzanie všetkým 
formám násilia páchaného na ženách a 
dievčatách vrátane obchodovania s 
ľuďmi a sexuálneho vykorisťovania a 
podporu zdravých postojov rešpektu a 
rovnosti vo všetkých vzájomných 
vzťahoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. zdôrazňuje, že je potrebné vyčleniť 
primerané finančné prostriedky na účely 
odbornej prípravy, a preto žiada členské 
štáty, aby zabezpečili primerané zdroje pre 
vnútroštátne orgány pôsobiace v dotknutej 
oblasti, ako je polícia, aby im umožnili 
náležitú odbornú prípravu v oblasti 
odhaľovania a podpory obetí, a aby 
vytvorili rodovo citlivé procesy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Dragoş Tudorache

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. naliehavo žiada členské štáty, aby 
v rámci holistického prístupu realizovali 
účinné programy zamerané na dopyt, 
osvetové a vzdelávacie kampane a 
podporné programy určené pre 
pozostalých a s účasťou týchto osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. vyzýva členské štáty, aby bojovali 
proti beztrestnosti, kriminalizovali 
obchodovanie s ľuďmi a zabezpečili, aby 
boli páchatelia postavení pred súd; 
naliehavo žiada členské štáty, aby 
ratifikovali všetky príslušné medzinárodné 
nástroje, dohody a právne záväzky, 
prostredníctvom ktorých vyvinú úsilie v 
boji proti obchodovaniu s ľuďmi, vrátane 
Dohovoru Rady Európy o boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Podnadpis 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Obchodovanie s ľuďmi na účely 
pracovného vykorisťovania

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 300
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že v tretej správe Komisie sa uvádza, 
že niekoľko členských štátov a organizácií 
občianskej spoločnosti hlási nárast 
obchodovania s ľuďmi na účely 
pracovného vykorisťovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 17 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17c. pripomína, že v niektorých 
členských štátoch EÚ prípady 
obchodovania s ľuďmi riešia špeciálne 
vyškolení sudcovia; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že tento postup medzi členskými 
štátmi nie je bežný;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 17 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17c. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
členské štáty uviedli aj, že obeťami 
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obchodovania s ľuďmi na účely 
pracovného vykorisťovania sa čoraz 
častejšie stávajú deti, a žiada, aby národné 
inšpektoráty práce prijali neodkladné 
opatrenia na odhalenie a ukončenie 
týchto praktík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 17 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17d. vyzýva Európsky orgán práce, aby 
sa prioritne venoval otázke ťažkých 
foriem pracovného vykorisťovania a 
podporoval členské štáty pri budovaní 
kapacít s cieľom lepšie identifikovať a 
sankcionovať závažné praktiky 
zneužívania pracovnej sily 
prostredníctvom cielených inšpekcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Podnadpis 2 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Iné formy vykorisťovania

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut
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Návrh uznesenia
Odsek 17 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17e. konštatuje, že podľa tretej správy 
Komisie1a obchodovanie s ľuďmi na účely 
iných foriem vykorisťovania 
predstavovalo 18 % obetí, pričom to 
zahŕňalo aktivity v oblasti núteného 
žobrania, násilných trestných činov, 
predaja novorodencov, odoberania 
orgánov, nezákonnej adopcie, finančného 
vykorisťovania prostredníctvom podvodov 
a obchodovania s ľuďmi prostredníctvom 
náhradného materstva;
_________________
1a Tretia správa Európskej komisie o 
pokroku dosiahnutom v boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi (2020), ako sa to 
vyžaduje podľa článku 20 smernice 
2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s 
ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane 
obetí obchodovania, COM(2020)0661. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 17 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17f. poukazuje na to, že veľa obetí 
núteného žobrania a nútenej trestnej 
činnosti často pochádza z 
marginalizovaných rómskych komunít a 
sú nimi často deti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307



AM\1218038SK.docx 151/161 PE660.289v01-00

SK

Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 17 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17g. zastáva názor, že pasívne 
ignorovanie praktík núteného žobrania 
prispieva k zachovaniu tokov zisku 
zločineckých kruhov a posilňuje jav 
vykorisťovania zraniteľných osôb a detí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 17 h (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17h. poukazuje na to, že s globalizáciou 
spoločnosti a pokrokom v technikách 
plodenia dochádza k čoraz častejším 
prípadom náhradného materstva 
komerčného charakteru a že matky, ktoré 
rodia deti prostredníctvom náhradného 
materstva na komerčné účely, často 
pochádzajú z chudobnejších krajín, najmä 
z blízkeho susedstva EÚ, a sú 
zraniteľnejšie voči možnému 
vykorisťovaniu; považuje za nevyhnutné, 
aby orgány členských štátov venovali 
zvýšenú pozornosť otázke náhradného 
materstva komerčného charakteru s 
cieľom chrániť ľudskú dôstojnosť a 
záujem náhradných matiek; poukazuje na 
nedávne úspešné rozloženie európskej 
organizovanej zločineckej skupiny, ktorá 
bola zapojená do obchodovania s ľuďmi 
(predaj vajíčok), nezákonnej adopcie a 
prania špinavých peňazí, orgánmi 
presadzovania práva s podporou 
Europolu1a; žiada, aby sa tejto oblasti 
obchodovania s ľuďmi venovala zvýšená 
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pozornosť;
_________________
1a 
https://www.europol.europa.eu/newsroom/
news/66-suspected-of-arranging-illegal-
adoptions-and-surrogacies-and-human-
egg-trafficking-in-Greece. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. zdôrazňuje, že v právnom a 
politickom rámci EÚ v oblasti 
obchodovania s ľuďmi sa spájajú 
vnútorné a vonkajšie aspekty, pričom sa 
ním uznáva, že kroky v oblasti boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi, ktoré je vážnym 
porušovaním ľudských práv, predstavujú 
jasný cieľ vonkajšej činnosti EÚ; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby posilnili 
spoluprácu s tretími krajinami s cieľom 
bojovať proti všetkým formám 
obchodovania s ľuďmi a aby posilnili 
príležitosti na spoločné vyšetrovania a 
špecializované trestné stíhania, a to aj 
zvážením podpory vytvárania sietí 
špecializovaných prokurátorov na 
regionálnej a medzinárodnej úrovni ako 
spôsobu výmeny vedomostí a odborných 
znalostí, učenia sa zo skúseností a 
z postupov ostatných a budovania 
spoločného porozumenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Alice Kuhnke
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Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že migračné toky môžu 
zvýšiť riziko, že sa migranti stanú obeťami 
obchodovania s ľuďmi v rámci EÚ20; 
poukazuje na to, že došlo k prudkému 
nárastu počtu žien a dievčat, s ktorými sa 
obchoduje na trase cez centrálne 
Stredozemie na účely sexuálneho 
vykorisťovania v EÚ21;

18. zdôrazňuje, že migračné toky môžu 
zvýšiť riziko, že sa migranti stanú obeťami 
obchodovania s ľuďmi v rámci EÚ20; 
poukazuje na to, že v posledných rokoch 
došlo k prudkému nárastu počtu žien a 
dievčat, s ktorými sa obchoduje na trase 
cez centrálne Stredozemie na účely 
sexuálneho vykorisťovania v EÚ21; 
pripomína, že ženy a deti môžu byť nútené 
k výmene sexu za ochranu, aby prežili, 
pokročili na svojej migračnej ceste a 
zabezpečili si základnú obživu; 
zdôrazňuje, že ženy a deti, ktoré sa uchýlia 
k sexu v záujme prežitia, nie sú 
považované za obete obchodovania, a teda 
nemôžu dostať požadovanú pomoc;

_________________ _________________
20 Druhá správa o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Európske 
stredisko pre boj proti prevádzačstvu 
(EMSC), 4. výročná správa, 2020; Europol, 
situačná správa „Obchodovanie s ľuďmi v 
EÚ“, 18. februára 2016.

20 Druhá správa o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Európske 
stredisko pre boj proti prevádzačstvu 
(EMSC), 4. výročná správa, 2020; Europol, 
situačná správa „Obchodovanie s ľuďmi v 
EÚ“, 18. februára 2016.

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

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

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že migračné toky môžu 
zvýšiť riziko, že sa migranti stanú obeťami 

18. zdôrazňuje, že migračné toky môžu 
zvýšiť riziko, že sa migranti stanú obeťami 
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obchodovania s ľuďmi v rámci EÚ20; 
poukazuje na to, že došlo k prudkému 
nárastu počtu žien a dievčat, s ktorými sa 
obchoduje na trase cez centrálne 
Stredozemie na účely sexuálneho 
vykorisťovania v EÚ21;

obchodovania s ľuďmi v rámci EÚ20; 
poukazuje na to, že došlo k prudkému 
nárastu počtu žien a dievčat, s ktorými sa 
obchoduje na trase cez centrálne 
Stredozemie na účely sexuálneho 
vykorisťovania v EÚ21; vyzýva členské 
štáty a EÚ, aby tieto ženy a dievčatá našli 
a zabránili podobným prípadom v 
budúcnosti pomocou koherentného a 
koordinovaného prístupu založeného na 
právach a rodovo citlivého prístupu k 
prevencii a riešeniu problému 
obchodovania s ľuďmi;

_________________ _________________
20 Druhá správa o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Európske 
stredisko pre boj proti prevádzačstvu 
(EMSC), 4. výročná správa, 2020; Europol, 
situačná správa „Obchodovanie s ľuďmi v 
EÚ“, 18. februára 2016.

20 Druhá správa o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Európske 
stredisko pre boj proti prevádzačstvu 
(EMSC), 4. výročná správa, 2020; Europol, 
situačná správa „Obchodovanie s ľuďmi v 
EÚ“, 18. februára 2016.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že migračné toky môžu 
zvýšiť riziko, že sa migranti stanú 
obeťami obchodovania s ľuďmi v rámci 
EÚ20; poukazuje na to, že došlo k 
prudkému nárastu počtu žien a dievčat, s 
ktorými sa obchoduje na trase cez 
centrálne Stredozemie na účely sexuálneho 
vykorisťovania v EÚ21;

18. zdôrazňuje, že zatiaľ čo väčšinu 
obetí tvoria štátni príslušníci EÚ, 
obchodníci s ľuďmi využívajú niektoré 
migračné trasy na prevádzanie obetí 
obchodovania s ľuďmi do EÚ; v tejto 
súvislosti poukazuje na to, že došlo k 
prudkému nárastu počtu žien a dievčat, s 
ktorými sa obchoduje na trase cez 
centrálne Stredozemie na účely sexuálneho 
vykorisťovania v EÚ1a; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby pri predchádzaní 
obchodovaniu s ľuďmi a pri boji proti 
nemu využívali súdržný a koordinovaný 
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rodovo citlivý prístup založený na 
právach;

_________________ _________________
1a Druhá správa o pokroku, 
COM(2018)0777, s. 3.

20 Druhá správa o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Európske 
stredisko pre boj proti prevádzačstvu 
(EMSC), 4. výročná správa, 2020; 
Europol, situačná správa „Obchodovanie 
s ľuďmi v EÚ“, 18. februára 2016.
21 Druhá správa o pokroku, 
COM(2018)0777, s. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Milan Uhrík

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že migračné toky môžu 
zvýšiť riziko, že sa migranti stanú obeťami 
obchodovania s ľuďmi v rámci EÚ20 ; 
poukazuje na to, že došlo k prudkému 
nárastu počtu žien a dievčat, s ktorými sa 
obchoduje na trase cez centrálne 
Stredozemie na účely sexuálneho 
vykorisťovania v EÚ21 ;

18. zdôrazňuje, že migračné toky môžu 
zvýšiť riziko, že sa migranti stanú obeťami 
obchodovania s ľuďmi v rámci EÚ20 ; 
poukazuje na to, že došlo k prudkému 
nárastu počtu žien a dievčat, s ktorými sa 
obchoduje na trase cez centrálne 
Stredozemie na účely sexuálneho 
vykorisťovania v EÚ21 ; preto je 
nevyhnutné pri koordinácii s členskými 
krajinami v maximálne možnej miere 
zamedziť migračným tokom na európsky 
kontinent práve cez centrálne 
Stredomorie, ale aj cez iné trasy;

_________________ _________________
20 Druhá správa o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Európske 
stredisko pre boj proti prevádzačstvu 
(EMSC), 4. výročná správa, 2020; Europol, 
situačná správa „Obchodovanie s ľuďmi v 
EÚ“, 18. februára 2016.

20 Druhá správa o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Európske 
stredisko pre boj proti prevádzačstvu 
(EMSC), 4. výročná správa, 2020; Europol, 
situačná správa „Obchodovanie s ľuďmi v 
EÚ“, 18. februára 2016.
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21 Druhá správa o pokroku, 
COM(2018)0777, s. 3.

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

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 314
Jessica Stegrud

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že migračné toky môžu 
zvýšiť riziko, že sa migranti stanú obeťami 
obchodovania s ľuďmi v rámci EÚ20; 
poukazuje na to, že došlo k prudkému 
nárastu počtu žien a dievčat, s ktorými sa 
obchoduje na trase cez centrálne 
Stredozemie na účely sexuálneho 
vykorisťovania v EÚ21;

18. zdôrazňuje, že migračné toky môžu 
zvýšiť riziko, že sa migranti stanú obeťami 
obchodovania s ľuďmi v rámci EÚ20; 
poukazuje na to, že došlo k prudkému 
nárastu počtu žien a dievčat, s ktorými sa 
obchoduje na trase cez centrálne 
Stredozemie na účely sexuálneho 
vykorisťovania v EÚ21; kontrola hraníc a 
presadzovanie existujúcich právnych 
predpisov proti obchodovaniu s ľuďmi sa 
teda javia ako kľúčové opatrenia na 
obmedzenie obchodovania s ľuďmi;

_________________ _________________
20 Druhá správa o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Európske 
stredisko pre boj proti prevádzačstvu 
(EMSC), 4. výročná správa, 2020; Europol, 
situačná správa „Obchodovanie s ľuďmi v 
EÚ“, 18. februára 2016.

20 Druhá správa o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Európske 
stredisko pre boj proti prevádzačstvu 
(EMSC), 4. výročná správa, 2020; Europol, 
situačná správa „Obchodovanie s ľuďmi v 
EÚ“, 18. februára 2016.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odsek 18
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že migračné toky môžu 
zvýšiť riziko, že sa migranti stanú obeťami 
obchodovania s ľuďmi v rámci EÚ20; 
poukazuje na to, že došlo k prudkému 
nárastu počtu žien a dievčat, s ktorými sa 
obchoduje na trase cez centrálne 
Stredozemie na účely sexuálneho 
vykorisťovania v EÚ21;

18. zdôrazňuje, že migračné toky môžu 
zvýšiť riziko, že sa migranti stanú obeťami 
obchodovania s ľuďmi v rámci EÚ20, 
pričom humanitárne krízy zvyšujú 
vystavenie migrantov, utečencov a 
žiadateľov o azyl obchodníkom s ľuďmi; 
poukazuje na to, že došlo k prudkému 
nárastu počtu žien a dievčat, s ktorými sa 
obchoduje na trase cez centrálne 
Stredozemie na účely sexuálneho 
vykorisťovania v EÚ21;

_________________ _________________
20 Druhá správa o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Európske 
stredisko pre boj proti prevádzačstvu 
(EMSC), 4. výročná správa, 2020; Europol, 
situačná správa „Obchodovanie s ľuďmi v 
EÚ“, 18. februára 2016.

20 Druhá správa o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Európske 
stredisko pre boj proti prevádzačstvu 
(EMSC), 4. výročná správa, 2020; Europol, 
situačná správa „Obchodovanie s ľuďmi v 
EÚ“, 18. februára 2016.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že migračné toky môžu 
zvýšiť riziko, že sa migranti stanú obeťami 
obchodovania s ľuďmi v rámci EÚ20; 
poukazuje na to, že došlo k prudkému 
nárastu počtu žien a dievčat, s ktorými sa 
obchoduje na trase cez centrálne 
Stredozemie na účely sexuálneho 
vykorisťovania v EÚ21;

18. zdôrazňuje, že migračné toky môžu 
zvýšiť riziko, že sa migranti stanú obeťami 
obchodovania s ľuďmi v rámci EÚ20; 
poukazuje na to, že došlo k prudkému 
nárastu počtu žien a dievčat, s ktorými sa 
obchoduje na trase cez centrálne 
Stredozemie na účely sexuálneho 
vykorisťovania v EÚ21; zdôrazňuje preto, 
že účinné riadenie vonkajších hraníc je 
kľúčom k ukončeniu obchodovania s 
ľuďmi;

_________________ _________________
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20 Druhá správa o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Európske 
stredisko pre boj proti prevádzačstvu 
(EMSC), 4. výročná správa, 2020; Europol, 
situačná správa „Obchodovanie s ľuďmi v 
EÚ“, 18. februára 2016.

20 Druhá správa o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Európske 
stredisko pre boj proti prevádzačstvu 
(EMSC), 4. výročná správa, 2020; Europol, 
situačná správa „Obchodovanie s ľuďmi v 
EÚ“, 18. februára 2016.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že migračné toky môžu 
zvýšiť riziko, že sa migranti stanú 
obeťami obchodovania s ľuďmi v rámci 
EÚ20; poukazuje na to, že došlo k 
prudkému nárastu počtu žien a dievčat, s 
ktorými sa obchoduje na trase cez 
centrálne Stredozemie na účely sexuálneho 
vykorisťovania v EÚ21;

18. zdôrazňuje, že zatiaľ čo väčšinu 
obetí tvoria občania EÚ, obchodníci s 
ľuďmi využívajú migračné trasy na 
prevádzanie obetí obchodovania s ľuďmi 
do EÚ; v tejto súvislosti poukazuje na to, 
že došlo k prudkému nárastu počtu 
nigérijských žien a dievčat, s ktorými sa 
obchoduje na trase cez centrálne 
Stredozemie na účely sexuálneho 
vykorisťovania v EÚ21;

_________________ _________________
20 Druhá správa o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Európske 
stredisko pre boj proti prevádzačstvu 
(EMSC), 4. výročná správa, 2020; 
Europol, situačná správa „Obchodovanie 
s ľuďmi v EÚ“, 18. februára 2016.
21 Druhá správa o pokroku, 
COM(2018)0777, s. 3.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 318
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut
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Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že migračné toky môžu 
zvýšiť riziko, že sa migranti stanú 
obeťami obchodovania s ľuďmi v rámci 
EÚ20; poukazuje na to, že došlo k 
prudkému nárastu počtu žien a dievčat, s 
ktorými sa obchoduje na trase cez 
centrálne Stredozemie na účely sexuálneho 
vykorisťovania v EÚ21;

18. zdôrazňuje, že využívanie 
migračných tokov zločineckými 
organizáciami môže zvýšiť riziko 
obchodovania s ľuďmi v rámci EÚ20; 
poukazuje na to, že došlo k prudkému 
nárastu počtu žien a dievčat, s ktorými sa 
obchoduje na trase cez centrálne 
Stredozemie na účely sexuálneho 
vykorisťovania v EÚ;

_________________ _________________
20 Druhá správa o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Európske 
stredisko pre boj proti prevádzačstvu 
(EMSC), 4. výročná správa, 2020; Europol, 
situačná správa „Obchodovanie s ľuďmi v 
EÚ“, 18. februára 2016.

20 Druhá správa o pokroku, 
COM(2018)0777; Europol, Európske 
stredisko pre boj proti prevádzačstvu 
(EMSC), 4. výročná správa, 2020; Europol, 
situačná správa „Obchodovanie s ľuďmi v 
EÚ“, 18. februára 2016.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Nicola Procaccini

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že migračné toky môžu 
zvýšiť riziko, že sa migranti stanú obeťami 
obchodovania s ľuďmi v rámci EÚ20; 
poukazuje na to, že došlo k prudkému 
nárastu počtu žien a dievčat, s ktorými sa 
obchoduje na trase cez centrálne 
Stredozemie na účely sexuálneho 
vykorisťovania v EÚ21;

18. zdôrazňuje, že migračné toky 
zvyšujú riziko, že sa migranti stanú 
obeťami obchodovania s ľuďmi v rámci 
EÚ20; poukazuje na to, že došlo k 
prudkému nárastu počtu žien a dievčat, s 
ktorými sa obchoduje na trase cez 
centrálne Stredozemie na účely sexuálneho 
vykorisťovania v EÚ21;

_________________ _________________
20 Druhá správa o pokroku, 20 Druhá správa o pokroku, 
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COM(2018)0777; Europol, Európske 
stredisko pre boj proti prevádzačstvu 
(EMSC), 4. výročná správa, 2020; Europol, 
situačná správa „Obchodovanie s ľuďmi v 
EÚ“, 18. februára 2016.

COM(2018)0777; Europol, Európske 
stredisko pre boj proti prevádzačstvu 
(EMSC), 4. výročná správa, 2020; Europol, 
situačná správa „Obchodovanie s ľuďmi v 
EÚ“, 18. februára 2016.

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

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

Or. it

Pozmeňujúci návrh 320
Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. pripomína členským štátom, že 
nedostatok bezpečných a legálnych 
migračných ciest pre žiadateľov o azyl 
zvyšuje ich zraniteľnosť voči 
obchodovaniu s ľuďmi, pretože môžu byť 
vykorisťovaní počas tranzitu aj po 
príchode; poznamenáva, že k riziku, že sa 
osoby, ktorým bol udelený azyl, stanú 
obeťami obchodovania s ľuďmi, 
prispieva aj nedostatočné porozumenie 
ich právam, obmedzený prístup k 
realizovateľným možnostiam obživy alebo 
ku kvalitnému vzdelaniu a obmedzenia 
ich voľného pohybu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. poukazuje na to, že podľa 
Europolu obchodovanie s drogami, 
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prevádzačstvo migrantov a obchodovanie 
s ľuďmi niekedy uskutočňujú tie isté 
organizované zločinecké gangy1a a že tieto 
gangy zapojené do obchodovania s ľuďmi 
často využívajú existujúce migračné trasy 
na obchodovanie s ľuďmi v rámci EÚ, 
pričom z vyšetrovaní vyplýva, že 
obchodníci s ľuďmi sa čoraz viac 
zameriavajú na neregulárnych migrantov 
a žiadateľov o azyl v EÚ na účely ich 
vykorisťovania1b;
_________________
1a 4. výročná správa Európskeho strediska 
pre boj proti prevádzačstvu v rámci 
Europolu (2020). 
1b Správa Europolu z roku 2017 o 
hodnotení hrozieb závažnej 
a organizovanej trestnej činnosti 
(SOCTA).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Nicola Procaccini

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje, že riadenie odchodov 
migrantov v krajine pôvodu by znížilo 
riziko, že sa stanú sa obeťami 
obchodovania s ľuďmi; poznamenáva, že 
takéto opatrenie by prispelo aj k boju proti 
činnostiam nadnárodných zločineckých 
sietí, ktoré získavajú výhody zo 
sexuálneho alebo z pracovného 
vykorisťovania a z obchodovania 
s orgánmi;

Or. it


