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Τροπολογία 323
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα 
παιδιά εξαναγκάζονται συχνά σε 
σεξουαλική συνεύρεση με αντάλλαγμα 
τόσο την προστασία τους, προκειμένου να 
επιβιώσουν και να συνεχίσουν τη 
μεταναστευτική διαδρομή που 
ακολουθούν, όσο και βασικά είδη 
διατροφής· υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες 
και τα παιδιά που συμμετέχουν σε 
σεξουαλική συνεύρεση για λόγους 
επιβίωσης δεν θεωρούνται θύματα 
εμπορίας και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν 
να λάβουν την απαραίτητη συνδρομή·

Or. en

Τροπολογία 324
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. τονίζει ότι είναι σημαντική η 
πρόληψη και η καταπολέμηση της 
παράνομης διακίνησης γυναικών και 
παιδιών μέσω της συνεργασίας με τις 
τρίτες χώρες προέλευσης ή διέλευσης, 
παράλληλα με την προστασία των 
θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, με τη 
διασφάλιση ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων υποστήριξης, 
επανένταξης και αποκατάστασης·

Or. en
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Τροπολογία 325
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επαναλαμβάνει ότι οι αιτούντες 
άσυλο, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εμπορία, 
και ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην εμπορία γυναικών, παιδιών 
και άλλων ευάλωτων ομάδων· επισημαίνει 
ότι υπάρχουν τρωτά σημεία και κίνδυνοι 
στα διάφορα στάδια της μεταναστευτικής 
διαδικασίας πριν από την ίδια τη 
μετανάστευση, κατά μήκος της διαδρομής 
προς την ΕΕ, στον προορισμό και κατά την 
επιστροφή22·

19. επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εμπορία 
γυναικών, παιδιών και άλλων ευάλωτων 
ομάδων· επισημαίνει ότι υπάρχουν τρωτά 
σημεία και κίνδυνοι στα διάφορα στάδια 
της μεταναστευτικής διαδικασίας πριν από 
την ίδια τη μετανάστευση, κατά μήκος της 
διαδρομής προς την ΕΕ, στον προορισμό 
και κατά την επιστροφή22· θα πρέπει να 
τους παρέχονται επαρκείς πόροι και 
καταφύγια, πρόσβαση σε προστατευμένες 
και επαρκώς εξοπλισμένες 
εγκαταστάσεις, καθώς και σχετικές 
υπηρεσίες βοήθειας και ενημέρωσης· 
επαναλαμβάνει, επομένως, ότι πρέπει να 
βελτιωθεί η διασυνοριακή συνεργασία και 
η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
αρχών επιβολής του νόμου και 
προστασίας των παιδιών, καθώς και να 
αναπτυχθεί ταχύς εντοπισμός μελών της 
οικογένειας και καθεστώτα εναλλακτικής 
φροντίδας για ασυνόδευτους ανηλίκους·

_________________ _________________
22 Ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής – 
«Implementation of Directive 2011/36/EU: 
Migration and gender issues» (Εφαρμογή 
της οδηγίας 2011/36/ΕΕ: θέματα 
μετανάστευσης και φύλου), Γενική 
Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής 
Έρευνας, Μονάδα εκ των Υστέρων 
Εκτίμησης Αντικτύπου, 15 Σεπτεμβρίου 
2020, σ. 50.

22 Ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής – 
«Implementation of Directive 2011/36/EU: 
Migration and gender issues» (Εφαρμογή 
της οδηγίας 2011/36/ΕΕ: θέματα 
μετανάστευσης και φύλου), Γενική 
Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής 
Έρευνας, Μονάδα εκ των Υστέρων 
Εκτίμησης Αντικτύπου, 15 Σεπτεμβρίου 
2020, σ. 50.

Or. en

Τροπολογία 326
Assita Kanko
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επαναλαμβάνει ότι οι αιτούντες 
άσυλο, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εμπορία, και 
ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην εμπορία γυναικών, παιδιών και 
άλλων ευάλωτων ομάδων· επισημαίνει ότι 
υπάρχουν τρωτά σημεία και κίνδυνοι στα 
διάφορα στάδια της μεταναστευτικής 
διαδικασίας πριν από την ίδια τη 
μετανάστευση, κατά μήκος της διαδρομής 
προς την ΕΕ, στον προορισμό και κατά την 
επιστροφή22·

19. επαναλαμβάνει ότι οι αιτούντες 
άσυλο, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εμπορία, και 
ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην εμπορία γυναικών, παιδιών και 
άλλων ευάλωτων ομάδων· επισημαίνει ότι 
υπάρχουν τρωτά σημεία και κίνδυνοι στα 
διάφορα στάδια της μεταναστευτικής 
διαδικασίας πριν από την ίδια τη 
μετανάστευση, κατά μήκος της διαδρομής 
προς την ΕΕ, στον προορισμό και κατά την 
επιστροφή22· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή να αυξήσει τη συνεργασία με 
τρίτες χώρες προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τα γενεσιουργά αίτια 
αυτού του ζητήματος και να εξετάσει τη 
δυνατότητα σύνδεσης της συνεργασίας με 
τη χρήση υπάρχουσας χρηματοδοτικής 
συνδρομής της ΕΕ και άλλων 
μηχανισμών·

_________________ _________________
22 Ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής – 
«Implementation of Directive 2011/36/EU: 
Migration and gender issues» (Εφαρμογή 
της οδηγίας 2011/36/ΕΕ: θέματα 
μετανάστευσης και φύλου), Γενική 
Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής 
Έρευνας, Μονάδα εκ των Υστέρων 
Εκτίμησης Αντικτύπου, 15 Σεπτεμβρίου 
2020, σ. 50.

22 Ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής – 
«Implementation of Directive 2011/36/EU: 
Migration and gender issues» (Εφαρμογή 
της οδηγίας 2011/36/ΕΕ: θέματα 
μετανάστευσης και φύλου), Γενική 
Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής 
Έρευνας, Μονάδα εκ των Υστέρων 
Εκτίμησης Αντικτύπου, 15 Σεπτεμβρίου 
2020, σ. 50.

Or. en

Τροπολογία 327
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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19. επαναλαμβάνει ότι οι αιτούντες 
άσυλο, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εμπορία, 
και ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην εμπορία γυναικών, παιδιών 
και άλλων ευάλωτων ομάδων· 
επισημαίνει ότι υπάρχουν τρωτά σημεία 
και κίνδυνοι στα διάφορα στάδια της 
μεταναστευτικής διαδικασίας πριν από 
την ίδια τη μετανάστευση, κατά μήκος 
της διαδρομής προς την ΕΕ, στον 
προορισμό και κατά την επιστροφή22·

19. επαναλαμβάνει ότι ο καλύτερος 
τρόπος για την καταπολέμηση της 
διακίνησης και της εμπορίας ανθρώπων 
είναι η μηδενική ανοχή όσον αφορά την 
παράνομη μετανάστευση και τα δίκτυα 
λαθραίας διακίνησης, όπως έγινε στο 
πρόγραμμα «No way» που εφαρμόστηκε 
επιτυχώς από την αυστραλιανή 
κυβέρνηση το 2014·

_________________
22 Ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής – 
«Implementation of Directive 
2011/36/EU: Migration and gender 
issues» (Εφαρμογή της οδηγίας 
2011/36/ΕΕ: θέματα μετανάστευσης και 
φύλου), Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών 
Κοινοβουλευτικής Έρευνας, Μονάδα εκ 
των Υστέρων Εκτίμησης Αντικτύπου, 15 
Σεπτεμβρίου 2020, σ. 50.

Or. fr

Τροπολογία 328
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επαναλαμβάνει ότι οι αιτούντες 
άσυλο, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εμπορία, 
και ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην εμπορία γυναικών, παιδιών 
και άλλων ευάλωτων ομάδων· επισημαίνει 
ότι υπάρχουν τρωτά σημεία και κίνδυνοι 
στα διάφορα στάδια της μεταναστευτικής 
διαδικασίας πριν από την ίδια τη 
μετανάστευση, κατά μήκος της διαδρομής 
προς την ΕΕ, στον προορισμό και κατά την 
επιστροφή22·

19. επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εμπορία 
γυναικών, παιδιών και άλλων ευάλωτων 
ομάδων· επισημαίνει ότι υπάρχουν τρωτά 
σημεία και κίνδυνοι στα διάφορα στάδια 
της μεταναστευτικής διαδικασίας πριν από 
την ίδια τη μετανάστευση, κατά μήκος της 
διαδρομής προς την ΕΕ, στον προορισμό 
και κατά την επιστροφή22·
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_________________ _________________
22 Ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής – 
«Implementation of Directive 2011/36/EU: 
Migration and gender issues» (Εφαρμογή 
της οδηγίας 2011/36/ΕΕ: θέματα 
μετανάστευσης και φύλου), Γενική 
Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής 
Έρευνας, Μονάδα εκ των Υστέρων 
Εκτίμησης Αντικτύπου, 15 Σεπτεμβρίου 
2020, σ. 50.

22 Ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής – 
«Implementation of Directive 2011/36/EU: 
Migration and gender issues» (Εφαρμογή 
της οδηγίας 2011/36/ΕΕ: θέματα 
μετανάστευσης και φύλου), Γενική 
Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής 
Έρευνας, Μονάδα εκ των Υστέρων 
Εκτίμησης Αντικτύπου, 15 Σεπτεμβρίου 
2020, σ. 50.

Or. en

Τροπολογία 329
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επαναλαμβάνει ότι οι αιτούντες 
άσυλο, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εμπορία, και 
ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην εμπορία γυναικών, παιδιών και 
άλλων ευάλωτων ομάδων· επισημαίνει ότι 
υπάρχουν τρωτά σημεία και κίνδυνοι στα 
διάφορα στάδια της μεταναστευτικής 
διαδικασίας πριν από την ίδια τη 
μετανάστευση, κατά μήκος της διαδρομής 
προς την ΕΕ, στον προορισμό και κατά την 
επιστροφή22·

19. επαναλαμβάνει ότι οι αιτούντες 
άσυλο, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, 
μεταξύ άλλων οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εμπορία, και 
ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην εμπορία γυναικών, παιδιών και 
άλλων ευάλωτων ομάδων· επισημαίνει ότι 
υπάρχουν τρωτά σημεία και κίνδυνοι στα 
διάφορα στάδια της μεταναστευτικής 
διαδικασίας πριν από την ίδια τη 
μετανάστευση, κατά μήκος της διαδρομής 
προς την ΕΕ, στον προορισμό και κατά την 
επιστροφή22·

_________________ _________________
22 Ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής – 
«Implementation of Directive 2011/36/EU: 
Migration and gender issues» (Εφαρμογή 
της οδηγίας 2011/36/ΕΕ: θέματα 
μετανάστευσης και φύλου), Γενική 
Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής 
Έρευνας, Μονάδα εκ των Υστέρων 
Εκτίμησης Αντικτύπου, 15 Σεπτεμβρίου 
2020, σ. 50.

22 Ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής – 
«Implementation of Directive 2011/36/EU: 
Migration and gender issues» (Εφαρμογή 
της οδηγίας 2011/36/ΕΕ: θέματα 
μετανάστευσης και φύλου), Γενική 
Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής 
Έρευνας, Μονάδα εκ των Υστέρων 
Εκτίμησης Αντικτύπου, 15 Σεπτεμβρίου 
2020, σ. 50.



PE660.291v01-00 8/112 AM\1218040EL.docx

EL

Or. en

Τροπολογία 330
Jorge Buxadé Villalba, Margarita de la Pisa Carrión, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και της παράνομης 
διακίνησης μεταναστών και να 
εφαρμόσουν αποτελεσματικά τη «δέσμη 
μέτρων για τους διακινητές» (οδηγία 
2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου και 
απόφαση-πλαίσιο 2002/946 του 
Συμβουλίου) για την καταπολέμηση του 
επιχειρηματικού μοντέλου των 
διακινητών ανθρώπων, ώστε να 
αποτρέπεται η σεξουαλική εκμετάλλευση 
και κακοποίηση παιδιών, κοριτσιών και 
άλλων ευάλωτων ομάδων·

Or. en

Τροπολογία 331
Jorge Buxadé Villalba, Margarita de la Pisa Carrión, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο 
γεγονός ότι ορισμένες ενέργειες, όπως η 
προσφορά οικονομικής βοήθειας στα 
θύματα εμπορίας, ενδέχεται να 
χρησιμοποιηθούν ως κίνητρο από τη 
μαφία προκειμένου να προσελκύσει τα 
θύματά της με ακούσια επίπτωση την 
ενθάρρυνση της εμπορίας ανθρώπων·
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Or. en

Τροπολογία 332
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει ότι ο αριθμός των 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων που 
καταγράφονται στο πλαίσιο διαδικασιών 
διεθνούς προστασίας είναι πολύ χαμηλός· 
καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την 
ενημέρωση των αφικνούμενων ατόμων, 
μεταξύ άλλων μέσω της μετάφρασης και 
της διερμηνείας, σχετικά με τα δικαιώματά 
τους και τις εφαρμοστέες διαδικασίες 
βάσει του δικαίου της ΕΕ, καθώς και 
σχετικά με τις δυνατότητες λήψης 
στήριξης από δικηγόρους και 
πολιτιστικούς διαμεσολαβητές·

20. επισημαίνει ότι ο αριθμός των 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων που 
καταγράφονται στο πλαίσιο διαδικασιών 
διεθνούς προστασίας είναι πολύ χαμηλός· 
καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την 
ενημέρωση των αφικνούμενων ατόμων, 
μεταξύ άλλων μέσω της μετάφρασης και 
της διερμηνείας, σχετικά με τα δικαιώματά 
τους και τις εφαρμοστέες διαδικασίες 
βάσει του δικαίου της ΕΕ, καθώς και 
σχετικά με τις δυνατότητες λήψης 
στήριξης από δικηγόρους και 
πολιτιστικούς διαμεσολαβητές οι οποίοι 
εργάζονται για την πρόληψη της 
εμπορίας ανθρώπων και της 
εκμετάλλευσης·

Or. ro

Τροπολογία 333
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει ότι ο αριθμός των 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων που 
καταγράφονται στο πλαίσιο διαδικασιών 
διεθνούς προστασίας είναι πολύ χαμηλός· 
καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την 
ενημέρωση των αφικνούμενων ατόμων, 
μεταξύ άλλων μέσω της μετάφρασης και 
της διερμηνείας, σχετικά με τα δικαιώματά 

20. επισημαίνει ότι ο αριθμός των 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων που 
καταγράφονται στο πλαίσιο διαδικασιών 
διεθνούς προστασίας είναι πολύ χαμηλός· 
καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την 
ενημέρωση των αφικνούμενων ατόμων, 
μεταξύ άλλων μέσω της μετάφρασης και 
της διερμηνείας, σχετικά με τα δικαιώματά 
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τους και τις εφαρμοστέες διαδικασίες 
βάσει του δικαίου της ΕΕ, καθώς και 
σχετικά με τις δυνατότητες λήψης 
στήριξης από δικηγόρους και 
πολιτιστικούς διαμεσολαβητές·

τους και τις εφαρμοστέες διαδικασίες 
βάσει του δικαίου της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 334
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη 
μέλη οι αιτούντες διεθνή προστασία που 
έχουν αναγνωριστεί ως θύματα εμπορίας 
ανθρώπων πρέπει να ακολουθούν άλλες 
διαδικασίες και να υποβάλλουν αίτηση 
για άδεια διαμονής σύμφωνα με την 
οδηγία 2004/81/ΕΚ23· καλεί τα κράτη 
μέλη να υιοθετήσουν μια ολιστική και 
πολυτομεακή προσέγγιση που θα 
διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες για την 
καταπολέμηση της εμπορίας και οι 
διαδικασίες ασύλου διασυνδέονται 
μεταξύ τους και αλληλοσυμπληρώνονται·

διαγράφεται

_________________
23 Ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής – 
«Implementation of Directive 
2011/36/EU: Migration and gender 
issues» (Εφαρμογή της οδηγίας 
2011/36/ΕΕ: θέματα μετανάστευσης και 
φύλου), Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών 
Κοινοβουλευτικής Έρευνας, Μονάδα εκ 
των Υστέρων Εκτίμησης Αντικτύπου, 15 
Σεπτεμβρίου 2020, σ. 49.

Or. fr

Τροπολογία 335
Christine Anderson
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη 
μέλη οι αιτούντες διεθνή προστασία που 
έχουν αναγνωριστεί ως θύματα εμπορίας 
ανθρώπων πρέπει να ακολουθούν άλλες 
διαδικασίες και να υποβάλλουν αίτηση για 
άδεια διαμονής σύμφωνα με την οδηγία 
2004/81/ΕΚ23· καλεί τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν μια ολιστική και 
πολυτομεακή προσέγγιση που θα 
διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες για την 
καταπολέμηση της εμπορίας και οι 
διαδικασίες ασύλου διασυνδέονται 
μεταξύ τους και αλληλοσυμπληρώνονται·

21. επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη 
μέλη οι αιτούντες διεθνή προστασία που 
έχουν αναγνωριστεί ως θύματα εμπορίας 
ανθρώπων πρέπει να ακολουθούν άλλες 
διαδικασίες και να υποβάλλουν αίτηση για 
άδεια διαμονής σύμφωνα με την οδηγία 
2004/81/ΕΚ·

_________________
23 Ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής – 
«Implementation of Directive 
2011/36/EU: Migration and gender 
issues» (Εφαρμογή της οδηγίας 
2011/36/ΕΕ: θέματα μετανάστευσης και 
φύλου), Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών 
Κοινοβουλευτικής Έρευνας, Μονάδα εκ 
των Υστέρων Εκτίμησης Αντικτύπου, 15 
Σεπτεμβρίου 2020, σ. 49.

Or. en

Τροπολογία 336
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη 
μέλη οι αιτούντες διεθνή προστασία που 
έχουν αναγνωριστεί ως θύματα εμπορίας 
ανθρώπων πρέπει να ακολουθούν άλλες 
διαδικασίες και να υποβάλλουν αίτηση για 
άδεια διαμονής σύμφωνα με την οδηγία 

21. επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη 
μέλη οι αιτούντες διεθνή προστασία που 
έχουν αναγνωριστεί ως θύματα εμπορίας 
ανθρώπων πρέπει να ακολουθούν άλλες 
διαδικασίες και να υποβάλλουν αίτηση για 
άδεια διαμονής σύμφωνα με την οδηγία 
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2004/81/ΕΚ23· καλεί τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν μια ολιστική και 
πολυτομεακή προσέγγιση που θα 
διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες για την 
καταπολέμηση της εμπορίας και οι 
διαδικασίες ασύλου διασυνδέονται μεταξύ 
τους και αλληλοσυμπληρώνονται·

2004/81/ΕΚ23· καλεί τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν μια ολιστική και 
πολυτομεακή προσέγγιση που θα 
διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες για την 
καταπολέμηση της εμπορίας και οι 
διαδικασίες ασύλου διασυνδέονται μεταξύ 
τους και αλληλοσυμπληρώνονται· τονίζει 
ότι η έννοια του ασύλου δεν πρέπει να 
αποδυναμωθεί μέσω της ένταξης των 
θυμάτων εγκληματικών πράξεων·

_________________ _________________
23 Ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής – 
«Implementation of Directive 2011/36/EU: 
Migration and gender issues» (Εφαρμογή 
της οδηγίας 2011/36/ΕΕ: θέματα 
μετανάστευσης και φύλου), Γενική 
Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής 
Έρευνας, Μονάδα εκ των Υστέρων 
Εκτίμησης Αντικτύπου, 15 Σεπτεμβρίου 
2020, σ. 49.

23 Ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής – 
«Implementation of Directive 2011/36/EU: 
Migration and gender issues» (Εφαρμογή 
της οδηγίας 2011/36/ΕΕ: θέματα 
μετανάστευσης και φύλου), Γενική 
Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής 
Έρευνας, Μονάδα εκ των Υστέρων 
Εκτίμησης Αντικτύπου, 15 Σεπτεμβρίου 
2020, σ. 49.

Or. en

Τροπολογία 337
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη 
μέλη οι αιτούντες διεθνή προστασία που 
έχουν αναγνωριστεί ως θύματα εμπορίας 
ανθρώπων πρέπει να ακολουθούν άλλες 
διαδικασίες και να υποβάλλουν αίτηση για 
άδεια διαμονής σύμφωνα με την οδηγία 
2004/81/ΕΚ23· καλεί τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν μια ολιστική και 
πολυτομεακή προσέγγιση που θα 
διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες για την 
καταπολέμηση της εμπορίας και οι 
διαδικασίες ασύλου διασυνδέονται μεταξύ 
τους και αλληλοσυμπληρώνονται·

21. επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη 
μέλη οι αιτούντες διεθνή προστασία που 
έχουν αναγνωριστεί ως θύματα εμπορίας 
ανθρώπων πρέπει να ακολουθούν άλλες 
διαδικασίες και να υποβάλλουν αίτηση για 
άδεια διαμονής· καλεί τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν μια ολιστική και 
πολυτομεακή προσέγγιση που θα 
διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες για την 
καταπολέμηση της εμπορίας και οι 
διαδικασίες ασύλου διασυνδέονται μεταξύ 
τους και αλληλοσυμπληρώνονται·

_________________
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23 Ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής – 
«Implementation of Directive 
2011/36/EU: Migration and gender 
issues» (Εφαρμογή της οδηγίας 
2011/36/ΕΕ: θέματα μετανάστευσης και 
φύλου), Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών 
Κοινοβουλευτικής Έρευνας, Μονάδα εκ 
των Υστέρων Εκτίμησης Αντικτύπου, 15 
Σεπτεμβρίου 2020, σ. 49.

Or. es

Τροπολογία 338
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τη συνεκτική εφαρμογή 
των διατάξεων που προβλέπονται στον 
κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ, στην οδηγία για 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και στην οδηγία για τον τίτλο 
παραμονής, προκειμένου να αποτραπεί η 
πρακτική ορισμένων κρατών μελών να 
μεταφέρουν τα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων στη χώρα όπου αυτά είχαν 
υποστεί εκμετάλλευση πριν από την άφιξή 
τους στο κράτος μέλος, αφήνοντάς τα 
έτσι περισσότερο εκτεθειμένα στον 
κίνδυνο να πέσουν και πάλι θύματα 
εμπορίας·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 339
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τη συνεκτική εφαρμογή των 
διατάξεων που προβλέπονται στον 
κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ, στην οδηγία για 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και στην οδηγία για τον τίτλο 
παραμονής, προκειμένου να αποτραπεί η 
πρακτική ορισμένων κρατών μελών να 
μεταφέρουν τα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων στη χώρα όπου αυτά είχαν 
υποστεί εκμετάλλευση πριν από την άφιξή 
τους στο κράτος μέλος, αφήνοντάς τα 
έτσι περισσότερο εκτεθειμένα στον 
κίνδυνο να πέσουν και πάλι θύματα 
εμπορίας·

22. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τη συνεκτική εφαρμογή των 
διατάξεων που προβλέπονται στον 
κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ·

Or. en

Τροπολογία 340
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τη συνεκτική εφαρμογή των 
διατάξεων που προβλέπονται στον 
κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ, στην οδηγία για 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και στην οδηγία για τον τίτλο 
παραμονής, προκειμένου να αποτραπεί η 
πρακτική ορισμένων κρατών μελών να 
μεταφέρουν τα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων στη χώρα όπου αυτά είχαν 
υποστεί εκμετάλλευση πριν από την άφιξή 
τους στο κράτος μέλος, αφήνοντάς τα 
έτσι περισσότερο εκτεθειμένα στον 
κίνδυνο να πέσουν και πάλι θύματα 
εμπορίας·

22. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τη συνεκτική εφαρμογή των 
διατάξεων που προβλέπονται στον 
κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ, στην οδηγία για 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και στην οδηγία για τον τίτλο 
παραμονής·

Or. en
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Τροπολογία 341
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Robert Biedroń, Alessandra Moretti, 
Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τη συνεκτική εφαρμογή των 
διατάξεων που προβλέπονται στον 
κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ, στην οδηγία για 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και στην οδηγία για τον τίτλο 
παραμονής, προκειμένου να αποτραπεί η 
πρακτική ορισμένων κρατών μελών να 
μεταφέρουν τα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων στη χώρα όπου αυτά είχαν 
υποστεί εκμετάλλευση πριν από την άφιξή 
τους στο κράτος μέλος, αφήνοντάς τα έτσι 
περισσότερο εκτεθειμένα στον κίνδυνο να 
πέσουν και πάλι θύματα εμπορίας·

22. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τη συνεκτική εφαρμογή των 
διατάξεων που προβλέπονται στον 
κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ, στην οδηγία για 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και στην οδηγία για τον τίτλο 
παραμονής, προκειμένου να αποτραπεί η 
πρακτική ορισμένων κρατών μελών να 
μεταφέρουν τα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων στη χώρα όπου αυτά είχαν 
υποστεί εκμετάλλευση πριν από την άφιξή 
τους στο κράτος μέλος, αφήνοντάς τα έτσι 
περισσότερο εκτεθειμένα στον κίνδυνο να 
πέσουν και πάλι θύματα εμπορίας και να 
υποστούν εκ νέου τραυματικές εμπειρίες·

Or. en

Τροπολογία 342
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για τον έγκαιρο 
εντοπισμό πιθανών θυμάτων, ιδίως εντός 
των μεταναστευτικών ροών και των 
κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης· 
καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν 
επαρκείς πόρους για ειδικές εγκαταστάσεις 
που προορίζονται για ασυνόδευτους 
ανηλίκους και γυναίκες θύματα εμπορίας·

23. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για τον έγκαιρο 
εντοπισμό πιθανών θυμάτων, ιδίως εντός 
των μεταναστευτικών ροών και των 
κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης· 
τονίζει ότι θα πρέπει να παρέχεται χωρίς 
καθυστέρηση στα δυνητικά θύματα 
προστασία και πρόσβαση σε ένα ασφαλές 
μέρος όπου το δυνητικό θύμα θα μπορεί 
να λάβει ενημέρωση και νομική βοήθεια· 
καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν 
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επαρκείς πόρους για ειδικές εγκαταστάσεις 
που προορίζονται για ασυνόδευτους 
ανηλίκους και γυναίκες θύματα εμπορίας 
και να διασφαλίσουν επαρκείς θέσεις σε 
καταφύγια·

Or. en

Τροπολογία 343
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για τον έγκαιρο 
εντοπισμό πιθανών θυμάτων, ιδίως εντός 
των μεταναστευτικών ροών και των 
κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης· 
καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν 
επαρκείς πόρους για ειδικές εγκαταστάσεις 
που προορίζονται για ασυνόδευτους 
ανηλίκους και γυναίκες θύματα εμπορίας·

23. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για τον έγκαιρο 
εντοπισμό πιθανών θυμάτων, ιδίως εντός 
των μεταναστευτικών ροών και των 
κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης· 
τονίζει ότι θα πρέπει να παρέχεται στα 
αναγνωρισμένα δυνητικά θύματα 
προστασία και πρόσβαση σε ένα ασφαλές 
μέρος όπου θα μπορούν να λαμβάνουν 
ενημέρωση· καλεί τα κράτη μέλη να 
παράσχουν επαρκείς πόρους για ειδικές 
εγκαταστάσεις που προορίζονται για 
ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες, παιδιά 
που έχουν χωριστεί από την οικογένειά 
τους και γυναίκες θύματα εμπορίας και να 
διασφαλίσουν επαρκείς θέσεις σε 
καταφύγια·

Or. en

Τροπολογία 344
Abir Al-Sahlani, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 23. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 
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τις προσπάθειές τους για τον έγκαιρο 
εντοπισμό πιθανών θυμάτων, ιδίως εντός 
των μεταναστευτικών ροών και των 
κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης· 
καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν 
επαρκείς πόρους για ειδικές εγκαταστάσεις 
που προορίζονται για ασυνόδευτους 
ανηλίκους και γυναίκες θύματα εμπορίας·

τις προσπάθειές τους για τον έγκαιρο 
εντοπισμό πιθανών θυμάτων, ιδίως εντός 
των μεταναστευτικών ροών και των 
κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης· 
τονίζει ότι θα πρέπει να παρέχεται στα 
αναγνωρισμένα δυνητικά θύματα 
προστασία και πρόσβαση σε ασφαλή 
μέρη όπου θα μπορεί να παρέχεται 
ενημέρωση· καλεί τα κράτη μέλη να 
παράσχουν επαρκείς πόρους για ειδικές 
εγκαταστάσεις που προορίζονται για 
ασυνόδευτους ανηλίκους και γυναίκες 
θύματα εμπορίας και να διασφαλίσουν 
επαρκείς θέσεις σε καταφύγια·

Or. en

Τροπολογία 345
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για τον έγκαιρο 
εντοπισμό πιθανών θυμάτων, ιδίως εντός 
των μεταναστευτικών ροών και των 
κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης· 
καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν 
επαρκείς πόρους για ειδικές εγκαταστάσεις 
που προορίζονται για ασυνόδευτους 
ανηλίκους και γυναίκες θύματα εμπορίας·

23. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για τον έγκαιρο 
εντοπισμό πιθανών θυμάτων, ιδίως εντός 
των μεταναστευτικών ροών και των 
κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης· 
καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν 
επαρκείς πόρους για ειδικές εγκαταστάσεις 
που προορίζονται για την ταυτοποίηση 
ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω ιατρικών 
εξετάσεων, για τα θύματα εμπορίας, και 
για την απέλαση των παράνομων 
μεταναστών που δεν πληρούν ούτε αυτά 
τα κριτήρια ούτε τα κριτήρια του ασύλου·

Or. fr

Τροπολογία 346
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για τον έγκαιρο 
εντοπισμό πιθανών θυμάτων, ιδίως εντός 
των μεταναστευτικών ροών και των 
κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης· 
καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν 
επαρκείς πόρους για ειδικές εγκαταστάσεις 
που προορίζονται για ασυνόδευτους 
ανηλίκους και γυναίκες θύματα εμπορίας·

23. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για τον έγκαιρο 
εντοπισμό πιθανών θυμάτων και να 
εγκρίνουν μέτρα προστασίας και 
πρόληψης, ιδίως εντός των 
μεταναστευτικών ροών και των κέντρων 
υποδοχής και ταυτοποίησης· καλεί τα 
κράτη μέλη να παράσχουν επαρκείς 
πόρους για ειδικές εγκαταστάσεις που 
προορίζονται για ασυνόδευτους ανηλίκους 
και γυναίκες θύματα εμπορίας·

Or. ro

Τροπολογία 347
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για τον έγκαιρο 
εντοπισμό πιθανών θυμάτων, ιδίως εντός 
των μεταναστευτικών ροών και των 
κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης· 
καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν 
επαρκείς πόρους για ειδικές εγκαταστάσεις 
που προορίζονται για ασυνόδευτους 
ανηλίκους και γυναίκες θύματα εμπορίας·

23. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για τον έγκαιρο 
εντοπισμό πιθανών θυμάτων, ιδίως εντός 
των μεταναστευτικών ροών και των 
κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης· 
καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν 
επαρκείς πόρους για υποδομές και ειδικές 
εγκαταστάσεις που προορίζονται για 
ασυνόδευτους ανηλίκους και γυναίκες 
θύματα εμπορίας σε καταφύγια·

Or. en

Τροπολογία 348
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για τον έγκαιρο 
εντοπισμό πιθανών θυμάτων, ιδίως εντός 
των μεταναστευτικών ροών και των 
κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης· 
καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν 
επαρκείς πόρους για ειδικές εγκαταστάσεις 
που προορίζονται για ασυνόδευτους 
ανηλίκους και γυναίκες θύματα εμπορίας·

23. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για τον έγκαιρο 
εντοπισμό πιθανών θυμάτων, μεταξύ 
άλλων εντός των μεταναστευτικών ροών 
και των κέντρων υποδοχής και 
ταυτοποίησης· καλεί τα κράτη μέλη να 
παράσχουν επαρκείς πόρους για ειδικές 
εγκαταστάσεις που προορίζονται για 
θύματα εμπορίας, μεταξύ άλλων γυναίκες 
και ασυνόδευτους ανηλίκους·

Or. en

Τροπολογία 349
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για τον έγκαιρο 
εντοπισμό πιθανών θυμάτων, ιδίως εντός 
των μεταναστευτικών ροών και των 
κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης· 
καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν 
επαρκείς πόρους για ειδικές εγκαταστάσεις 
που προορίζονται για ασυνόδευτους 
ανηλίκους και γυναίκες θύματα εμπορίας·

23. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για τον έγκαιρο 
εντοπισμό πιθανών θυμάτων, μεταξύ 
άλλων εντός των μεταναστευτικών ροών 
και των κέντρων υποδοχής και 
ταυτοποίησης· καλεί τα κράτη μέλη να 
παράσχουν επαρκείς πόρους για ειδικές 
εγκαταστάσεις που προορίζονται για 
θύματα εμπορίας, μεταξύ άλλων γυναίκες 
και ασυνόδευτους ανηλίκους·

Or. en

Τροπολογία 350
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 23. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 
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τις προσπάθειές τους για τον έγκαιρο 
εντοπισμό πιθανών θυμάτων, ιδίως εντός 
των μεταναστευτικών ροών και των 
κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης· 
καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν 
επαρκείς πόρους για ειδικές εγκαταστάσεις 
που προορίζονται για ασυνόδευτους 
ανηλίκους και γυναίκες θύματα εμπορίας·

τις προσπάθειές τους για τον έγκαιρο 
εντοπισμό πιθανών θυμάτων, ιδίως εντός 
των μεταναστευτικών ροών και των 
κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης· 
καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν 
επαρκείς πόρους για ειδικές εγκαταστάσεις 
που προορίζονται για τους ασυνόδευτους 
ανηλίκους, τους ανηλίκους που έχουν 
χωριστεί από την οικογένειά τους και τις 
γυναίκες θύματα εμπορίας·

Or. it

Τροπολογία 351
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. υπογραμμίζει την ευάλωτη θέση 
των γυναικών και κοριτσιών που είναι 
πρόσφυγες και μετανάστριες ιδίως κατά 
την άφιξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τις αυξημένες πιθανότητες να πέσουν 
θύματα εμπορίας ανθρώπων· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παράσχουν ασφαλείς και νόμιμες 
μεταναστευτικές οδούς, να διασφαλίσουν 
την παρουσία ειδικά εκπαιδευμένου σε 
θέματα φύλου προσωπικού στις 
εγκαταστάσεις υποδοχής και να 
παράσχουν επαρκή στήριξη και 
χρηματοδότηση στις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 352
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. τονίζει την ανάγκη να 
δημιουργηθούν εθνικοί μηχανισμοί για 
συλλογή δεδομένων σχετικά με τα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων στις διαδικασίες 
διεθνούς προστασίας ώστε να είναι 
δυνατό να διασφαλιστεί η 
παρακολούθηση σε διαπιστωμένες 
περιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 353
Tudor Ciuhodaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναλάβουν δράση προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι όλα τα θύματα, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών 
θυμάτων, θα έχουν πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη ανεξαρτήτως του 
καθεστώτος διαμονής τους·

Or. ro

Τροπολογία 354
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί τα κράτη μέλη να 
παράσχουν επαρκείς πόρους για 
ειδικευμένες ασφαλείς εγκαταστάσεις οι 
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οποίες προορίζονται για παιδιά και 
γυναίκες που είναι εικαζόμενα θύματα 
εμπορίας·

Or. en

Τροπολογία 355
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, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. καλεί τα κράτη μέλη να 
επεκτείνουν τη διεθνή προστασία που 
χορηγείται σε θύματα εμπορίας στα μέλη 
της οικογένειάς τους, αφότου έχει 
αξιολογηθεί η δυνητική συμμετοχή των εν 
λόγω συγγενών στη διαδικασία της 
εμπορίας·

Or. en

Τροπολογία 356
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, Radka Maxová, Karen Melchior, 
Evin Incir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23γ. καλεί τα κράτη μέλη να 
επισπεύσουν τις διαδικασίες 
οικογενειακής επανένωσης για τα μέλη 
της οικογένειας θυμάτων τα οποία 
βρίσκονται σε κίνδυνο στη χώρα 
προέλευσης·
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Or. en

Τροπολογία 357
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Petar 
Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, Dietmar Köster, Domènec 
Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Karen Melchior, Evin 
Incir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23δ. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός 
ότι η περίοδος αποκατάστασης και 
περίσκεψης συνδέεται με τη συνεργασία 
εκ μέρους του θύματος κατά τη διάρκεια 
της έρευνας και χορηγείται από τις 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι η περίοδος 
δεν ισχύει για υπηκόους της ΕΕ/του ΕΟΧ 
ή για αιτούντες άσυλο· καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή 
διαθέσιμων νομικών λύσεων σε επίπεδο 
κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τη 
χορήγηση περιόδου αποκατάστασης και 
περίσκεψης·

Or. en

Τροπολογία 358
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι οι μεταναστευτικές 
πολιτικές των κρατών μελών με στόχο 
την αντιμετώπιση της παράτυπης 
μετανάστευσης μπορούν να έχουν 
«αποτρεπτικό αποτέλεσμα» για τους 
ευάλωτους μετανάστες και να παρέχουν 
στους δράστες πρόσθετες ευκαιρίες 

διαγράφεται
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εκμετάλλευσης θυμάτων με παράνομο 
καθεστώς24· καλεί τα κράτη μέλη να 
αποσυνδέσουν τα μέτρα επιβολής της 
νομοθεσίας για τη μετανάστευση από τις 
δραστηριότητες επιβολής του νόμου·
_________________
24 Έργο της Πλατφόρμας διεθνούς 
συνεργασίας για τους παράτυπους 
μετανάστες (Platform for International 
Cooperation on Undocumented Migrants, 
PICUM) με τίτλο «Insecure justice? 
Residence permits for victims of crime in 
Europe» (Ανασφαλής δικαιοσύνη; Άδειες 
παραμονής για θύματα της 
εγκληματικότητας στην Ευρώπη), Μάιος 
2020.

Or. fr

Τροπολογία 359
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι οι μεταναστευτικές 
πολιτικές των κρατών μελών με στόχο 
την αντιμετώπιση της παράτυπης 
μετανάστευσης μπορούν να έχουν 
«αποτρεπτικό αποτέλεσμα» για τους 
ευάλωτους μετανάστες και να παρέχουν 
στους δράστες πρόσθετες ευκαιρίες 
εκμετάλλευσης θυμάτων με παράνομο 
καθεστώς24· καλεί τα κράτη μέλη να 
αποσυνδέσουν τα μέτρα επιβολής της 
νομοθεσίας για τη μετανάστευση από τις 
δραστηριότητες επιβολής του νόμου·

διαγράφεται

_________________
24 Έργο της Πλατφόρμας διεθνούς 
συνεργασίας για τους παράτυπους 
μετανάστες (Platform for International 
Cooperation on Undocumented Migrants, 
PICUM) με τίτλο «Insecure justice? 
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Residence permits for victims of crime in 
Europe» (Ανασφαλής δικαιοσύνη; Άδειες 
παραμονής για θύματα της 
εγκληματικότητας στην Ευρώπη), Μάιος 
2020.

Or. es

Τροπολογία 360
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι οι μεταναστευτικές 
πολιτικές των κρατών μελών με στόχο 
την αντιμετώπιση της παράτυπης 
μετανάστευσης μπορούν να έχουν 
«αποτρεπτικό αποτέλεσμα» για τους 
ευάλωτους μετανάστες και να παρέχουν 
στους δράστες πρόσθετες ευκαιρίες 
εκμετάλλευσης θυμάτων με παράνομο 
καθεστώς24·καλεί τα κράτη μέλη να 
αποσυνδέσουν τα μέτρα επιβολής της 
νομοθεσίας για τη μετανάστευση από τις 
δραστηριότητες επιβολής του νόμου·

διαγράφεται

_________________
24 Έργο της Πλατφόρμας διεθνούς 
συνεργασίας για τους παράτυπους 
μετανάστες (Platform for International 
Cooperation on Undocumented Migrants, 
PICUM) με τίτλο «Insecure 
justice?Residence permits for victims of 
crime in Europe» (Ανασφαλής 
δικαιοσύνη; Άδειες παραμονής για 
θύματα της εγκληματικότητας στην 
Ευρώπη), Μάιος 2020.

Or. sk

Τροπολογία 361
Assita Kanko
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι οι μεταναστευτικές 
πολιτικές των κρατών μελών με στόχο 
την αντιμετώπιση της παράτυπης 
μετανάστευσης μπορούν να έχουν 
«αποτρεπτικό αποτέλεσμα» για τους 
ευάλωτους μετανάστες και να παρέχουν 
στους δράστες πρόσθετες ευκαιρίες 
εκμετάλλευσης θυμάτων με παράνομο 
καθεστώς24· καλεί τα κράτη μέλη να 
αποσυνδέσουν τα μέτρα επιβολής της 
νομοθεσίας για τη μετανάστευση από τις 
δραστηριότητες επιβολής του νόμου·

διαγράφεται

_________________
24 Έργο της Πλατφόρμας διεθνούς 
συνεργασίας για τους παράτυπους 
μετανάστες (Platform for International 
Cooperation on Undocumented Migrants, 
PICUM) με τίτλο «Insecure justice? 
Residence permits for victims of crime in 
Europe» (Ανασφαλής δικαιοσύνη; Άδειες 
παραμονής για θύματα της 
εγκληματικότητας στην Ευρώπη), Μάιος 
2020.

Or. en

Τροπολογία 362
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι οι μεταναστευτικές 
πολιτικές των κρατών μελών με στόχο 
την αντιμετώπιση της παράτυπης 
μετανάστευσης μπορούν να έχουν 
«αποτρεπτικό αποτέλεσμα» για τους 
ευάλωτους μετανάστες και να παρέχουν 

διαγράφεται
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στους δράστες πρόσθετες ευκαιρίες 
εκμετάλλευσης θυμάτων με παράνομο 
καθεστώς24· καλεί τα κράτη μέλη να 
αποσυνδέσουν τα μέτρα επιβολής της 
νομοθεσίας για τη μετανάστευση από τις 
δραστηριότητες επιβολής του νόμου·
_________________
24 Έργο της Πλατφόρμας διεθνούς 
συνεργασίας για τους παράτυπους 
μετανάστες (Platform for International 
Cooperation on Undocumented Migrants, 
PICUM) με τίτλο «Insecure justice? 
Residence permits for victims of crime in 
Europe» (Ανασφαλής δικαιοσύνη; Άδειες 
παραμονής για θύματα της 
εγκληματικότητας στην Ευρώπη), Μάιος 
2020.

Or. en

Τροπολογία 363
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι οι μεταναστευτικές 
πολιτικές των κρατών μελών με στόχο την 
αντιμετώπιση της παράτυπης 
μετανάστευσης μπορούν να έχουν 
«αποτρεπτικό αποτέλεσμα» για τους 
ευάλωτους μετανάστες και να παρέχουν 
στους δράστες πρόσθετες ευκαιρίες 
εκμετάλλευσης θυμάτων με παράνομο 
καθεστώς24· καλεί τα κράτη μέλη να 
αποσυνδέσουν τα μέτρα επιβολής της 
νομοθεσίας για τη μετανάστευση από τις 
δραστηριότητες επιβολής του νόμου·

24. σημειώνει ότι οι μεταναστευτικές 
πολιτικές των κρατών μελών με στόχο την 
αντιμετώπιση της παράτυπης 
μετανάστευσης μπορούν να έχουν 
«αποτρεπτικό αποτέλεσμα» για τους 
ευάλωτους μετανάστες και να παρέχουν 
στους δράστες πρόσθετες ευκαιρίες 
εκμετάλλευσης θυμάτων με παράνομο 
καθεστώς24· καλεί τα κράτη μέλη να 
αποσυνδέσουν τα μέτρα επιβολής της 
νομοθεσίας για τη μετανάστευση από τις 
δραστηριότητες επιβολής του νόμου· 
υπενθυμίζει ότι, για την πρόληψη της 
εμπορίας και της διακίνησης ανθρώπων, 
είναι σημαντικό να δημιουργηθούν 
δίαυλοι για τη νόμιμη και ασφαλή 
μετανάστευση των γυναικών και των 
παιδιών, όπως μέσω της χορήγησης 
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ανθρωπιστικών θεωρήσεων· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παράσχουν ασφαλείς και νόμιμες 
μεταναστευτικές οδούς, να διασφαλίσουν 
την παρουσία ειδικά εκπαιδευμένου σε 
θέματα φύλου προσωπικού στις 
εγκαταστάσεις υποδοχής και να 
παράσχουν επαρκή στήριξη και 
χρηματοδότηση στις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών·

_________________ _________________
24 Έργο της Πλατφόρμας διεθνούς 
συνεργασίας για τους παράτυπους 
μετανάστες (Platform for International 
Cooperation on Undocumented Migrants, 
PICUM) με τίτλο «Insecure justice? 
Residence permits for victims of crime in 
Europe» (Ανασφαλής δικαιοσύνη; Άδειες 
παραμονής για θύματα της 
εγκληματικότητας στην Ευρώπη), Μάιος 
2020.

24 Έργο της Πλατφόρμας διεθνούς 
συνεργασίας για τους παράτυπους 
μετανάστες (Platform for International 
Cooperation on Undocumented Migrants, 
PICUM) με τίτλο «Insecure justice? 
Residence permits for victims of crime in 
Europe» (Ανασφαλής δικαιοσύνη; Άδειες 
παραμονής για θύματα της 
εγκληματικότητας στην Ευρώπη), Μάιος 
2020.

Or. en

Τροπολογία 364
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι οι μεταναστευτικές 
πολιτικές των κρατών μελών με στόχο την 
αντιμετώπιση της παράτυπης 
μετανάστευσης μπορούν να έχουν 
«αποτρεπτικό αποτέλεσμα» για τους 
ευάλωτους μετανάστες και να παρέχουν 
στους δράστες πρόσθετες ευκαιρίες 
εκμετάλλευσης θυμάτων με παράνομο 
καθεστώς24· καλεί τα κράτη μέλη να 
αποσυνδέσουν τα μέτρα επιβολής της 
νομοθεσίας για τη μετανάστευση από τις 
δραστηριότητες επιβολής του νόμου·

24. σημειώνει ότι οι μεταναστευτικές 
πολιτικές των κρατών μελών με στόχο την 
αντιμετώπιση της παράτυπης 
μετανάστευσης μπορούν να έχουν 
«αποτρεπτικό αποτέλεσμα» για τους 
ευάλωτους μετανάστες και να παρέχουν 
στους δράστες πρόσθετες ευκαιρίες 
εκμετάλλευσης θυμάτων με παράνομο 
καθεστώς24· καλεί τα κράτη μέλη να 
αποσυνδέσουν τα μέτρα επιβολής της 
νομοθεσίας για τη μετανάστευση από τις 
δραστηριότητες επιβολής του νόμου· 
τονίζει ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν 
μηχανισμοί για ασφαλή και 
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αποτελεσματική υποβολή καταγγελιών 
για όλα τα ευάλωτα άτομα·

_________________ _________________
24 Έργο της Πλατφόρμας διεθνούς 
συνεργασίας για τους παράτυπους 
μετανάστες (Platform for International 
Cooperation on Undocumented Migrants, 
PICUM) με τίτλο «Insecure justice? 
Residence permits for victims of crime in 
Europe» (Ανασφαλής δικαιοσύνη; Άδειες 
παραμονής για θύματα της 
εγκληματικότητας στην Ευρώπη), Μάιος 
2020.

24 Έργο της Πλατφόρμας διεθνούς 
συνεργασίας για τους παράτυπους 
μετανάστες (Platform for International 
Cooperation on Undocumented Migrants, 
PICUM) με τίτλο «Insecure justice? 
Residence permits for victims of crime in 
Europe» (Ανασφαλής δικαιοσύνη; Άδειες 
παραμονής για θύματα της 
εγκληματικότητας στην Ευρώπη), Μάιος 
2020.

Or. en

Τροπολογία 365
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι οι μεταναστευτικές 
πολιτικές των κρατών μελών με στόχο την 
αντιμετώπιση της παράτυπης 
μετανάστευσης μπορούν να έχουν 
«αποτρεπτικό αποτέλεσμα» για τους 
ευάλωτους μετανάστες και να παρέχουν 
στους δράστες πρόσθετες ευκαιρίες 
εκμετάλλευσης θυμάτων με παράνομο 
καθεστώς24· καλεί τα κράτη μέλη να 
αποσυνδέσουν τα μέτρα επιβολής της 
νομοθεσίας για τη μετανάστευση από τις 
δραστηριότητες επιβολής του νόμου·

24. σημειώνει ότι οι μεταναστευτικές 
πολιτικές των κρατών μελών με στόχο την 
αντιμετώπιση της παράτυπης 
μετανάστευσης μπορούν να έχουν 
«αποτρεπτικό αποτέλεσμα» για τους 
παράτυπους μετανάστες ή τους 
μετανάστες που βρίσκονται σε επισφαλές 
καθεστώς το οποίο εξαρτάται από τον 
εργοδότη τους και να παρέχουν στους 
δράστες πρόσθετες ευκαιρίες 
εκμετάλλευσης θυμάτων με παράνομο ή 
επισφαλές καθεστώς24· καλεί τα κράτη 
μέλη να αποσυνδέσουν τα μέτρα επιβολής 
της νομοθεσίας για τη μετανάστευση από 
τις δραστηριότητες επιβολής του νόμου·

_________________ _________________
24 Έργο της Πλατφόρμας διεθνούς 
συνεργασίας για τους παράτυπους 
μετανάστες (Platform for International 
Cooperation on Undocumented Migrants, 
PICUM) με τίτλο «Insecure justice? 

24 Έργο της Πλατφόρμας διεθνούς 
συνεργασίας για τους παράτυπους 
μετανάστες (Platform for International 
Cooperation on Undocumented Migrants, 
PICUM) με τίτλο «Insecure justice? 
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Residence permits for victims of crime in 
Europe» (Ανασφαλής δικαιοσύνη; Άδειες 
παραμονής για θύματα της 
εγκληματικότητας στην Ευρώπη), Μάιος 
2020.

Residence permits for victims of crime in 
Europe» (Ανασφαλής δικαιοσύνη; Άδειες 
παραμονής για θύματα της 
εγκληματικότητας στην Ευρώπη), Μάιος 
2020.

Or. en

Τροπολογία 366
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι οι μεταναστευτικές 
πολιτικές των κρατών μελών με στόχο 
την αντιμετώπιση της παράτυπης 
μετανάστευσης μπορούν να έχουν 
«αποτρεπτικό αποτέλεσμα» για τους 
ευάλωτους μετανάστες και να παρέχουν 
στους δράστες πρόσθετες ευκαιρίες 
εκμετάλλευσης θυμάτων με παράνομο 
καθεστώς24· καλεί τα κράτη μέλη να 
αποσυνδέσουν τα μέτρα επιβολής της 
νομοθεσίας για τη μετανάστευση από τις 
δραστηριότητες επιβολής του νόμου·

24. σημειώνει ότι η ανεκτική στάση 
έναντι της παράνομης μετανάστευσης 
γίνεται αντικείμενο αδίστακτης 
εκμετάλλευσης από τους διακινητές σε 
ολόκληρη τη μεταναστευτική αλυσίδα· 
μεταξύ άλλων επειδή δημιουργεί κίνητρα 
για παράνομη μετανάστευση και επιπλέον 
δίνει στους διακινητές τη δυνατότητα να 
μη γίνονται αντιληπτοί από τις αρχές 
επιβολής του νόμου·

_________________
24 Έργο της Πλατφόρμας διεθνούς 
συνεργασίας για τους παράτυπους 
μετανάστες (Platform for International 
Cooperation on Undocumented Migrants, 
PICUM) με τίτλο «Insecure justice? 
Residence permits for victims of crime in 
Europe» (Ανασφαλής δικαιοσύνη; Άδειες 
παραμονής για θύματα της 
εγκληματικότητας στην Ευρώπη), Μάιος 
2020.

Or. en

Τροπολογία 367
Loránt Vincze
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι οι μεταναστευτικές 
πολιτικές των κρατών μελών με στόχο 
την αντιμετώπιση της παράτυπης 
μετανάστευσης μπορούν να έχουν 
«αποτρεπτικό αποτέλεσμα» για τους 
ευάλωτους μετανάστες και να παρέχουν 
στους δράστες πρόσθετες ευκαιρίες 
εκμετάλλευσης θυμάτων με παράνομο 
καθεστώς24· καλεί τα κράτη μέλη να 
αποσυνδέσουν τα μέτρα επιβολής της 
νομοθεσίας για τη μετανάστευση από τις 
δραστηριότητες επιβολής του νόμου·

24. δεδομένου ότι οι παράτυποι 
μετανάστες στην ΕΕ αποτελούν ένα 
μεγάλο σύνολο δυνητικών θυμάτων τα 
οποία είναι πιθανό να υποστούν 
εκμετάλλευση από διακινητές μέσω των 
ευκαιριών εκμετάλλευσης του παράνομου 
καθεστώτος τους24, καλεί τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν αυστηρά τα μέτρα τους 
για την καταπολέμηση της παράτυπης 
μετανάστευσης προκειμένου να 
αποφεύγονται τέτοιου είδους 
παραβιάσεις·

_________________ _________________
24 Έργο της Πλατφόρμας διεθνούς 
συνεργασίας για τους παράτυπους 
μετανάστες (Platform for International 
Cooperation on Undocumented Migrants, 
PICUM) με τίτλο «Insecure justice? 
Residence permits for victims of crime in 
Europe» (Ανασφαλής δικαιοσύνη; Άδειες 
παραμονής για θύματα της 
εγκληματικότητας στην Ευρώπη), Μάιος 
2020.

24 Έργο της Πλατφόρμας διεθνούς 
συνεργασίας για τους παράτυπους 
μετανάστες (Platform for International 
Cooperation on Undocumented Migrants, 
PICUM) με τίτλο «Insecure justice? 
Residence permits for victims of crime in 
Europe» (Ανασφαλής δικαιοσύνη; Άδειες 
παραμονής για θύματα της 
εγκληματικότητας στην Ευρώπη), Μάιος 
2020.

Or. en

Τροπολογία 368
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. σημειώνει ότι η άτυπη και 
αδήλωτη εργασία θα πρέπει να υπαχθεί 
στην προστασία της εργατικής 
νομοθεσίας και θα πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι τα εργασιακά 
δικαιώματα ισχύουν για όλους τους 
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εργαζόμενους ανεξάρτητα από το φύλο 
και το καθεστώς μετανάστευσης ή 
διαμονής τους· συνιστά ότι θα πρέπει να 
δημιουργηθούν ελεγκτικοί μηχανισμοί για 
να παρακολουθείται η συμμόρφωση των 
επιχειρήσεων με τα εργασιακά πρότυπα 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα 
πρέπει να θεσπιστούν κυρώσεις για 
επιχειρήσεις οι οποίες δεν σέβονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 369
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. σημειώνει ότι η άτυπη και 
αδήλωτη εργασία θα πρέπει να υπαχθεί 
στην προστασία της εργατικής 
νομοθεσίας και θα πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι τα εργασιακά 
δικαιώματα ισχύουν για όλους τους 
εργαζόμενους ανεξάρτητα από το φύλο 
και το καθεστώς μετανάστευσης ή 
διαμονής τους· θα πρέπει να 
δημιουργηθούν ελεγκτικοί μηχανισμοί για 
να παρακολουθείται η συμμόρφωση των 
επιχειρήσεων με τα εργασιακά πρότυπα 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα 
πρέπει να θεσπιστούν κυρώσεις για 
επιχειρήσεις οι οποίες δεν σέβονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 370
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. τονίζει ότι η στενή συνεργασία και 
η ανάληψη δεσμεύσεων με τρίτες χώρες 
έχει καίρια σημασία για την πρόληψη της 
εμπορίας ανθρώπων και την εξάρθρωση 
των εγκληματικών οργανώσεων εμπορίας 
και παράνομης διακίνησης ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 371
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί τα κράτη μέλη να 
παράσχουν περισσότερες ασφαλείς και 
νόμιμες μεταναστευτικές οδούς 
προκειμένου να αποτρέπεται η 
εκμετάλλευση ευάλωτων ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 372
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. ζητεί να δοθεί αυξημένη προσοχή 
στην αναδυόμενη τάση εκμετάλλευσης 
μέσω εικονικών γάμων με στόχο κυρίως 
ευάλωτες γυναίκες από την ανατολική 
Ευρώπη, οι οποίες συχνά παραπλανώνται 
με ψευδείς υποσχέσεις για παροχή 
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στέγασης ή οικονομικής στήριξης ή με 
ψευδείς προσφορές μακροχρόνιας 
εργασίας1α· τονίζει ότι, σύμφωνα με την 
τρίτη έκθεση προόδου της Επιτροπής, τα 
εν λόγω θύματα συχνά αναφέρονται ως 
θύματα άλλης μορφής εμπορίας 
ανθρώπων, μεταξύ άλλων ως θύματα 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης και/ή 
εργασιακής εκμετάλλευσης· τονίζει ότι, 
σύμφωνα με την Ευρωπόλ, αυτή η 
αύξηση στον αριθμό εικονικών γάμων 
ενδέχεται να συνδέεται με τη 
μεταναστευτική κρίση και την αύξηση 
στον αριθμό παράτυπων μεταναστών οι 
οποίοι επιδιώκουν να να αποκτήσουν 
καθεστώς νόμιμης διαμονής μετά την 
απόρριψη αίτησης ασύλου που 
υπέβαλαν1β·
_________________
1α 
https://www.brusselstimes.com/brussels-
behind-the-scenes/130968/the-heartbreak-
of-europes-sham-marriages/
1β Αξιολόγηση κινδύνου σοβαρού και 
οργανωμένου εγκλήματος στην ΕΕ 
(SOCTA) της Ευρωπόλ για το 2017.

Or. en

Τροπολογία 373
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. σημειώνει ότι τα παιδιά αποτελούν 
σχεδόν το ένα τέταρτο του συνόλου των 
θυμάτων στην ΕΕ, με τα κορίτσια (78 %) 
να αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα 
των παιδιών θυμάτων στην ΕΕ· 
επισημαίνει ότι σχεδόν το 75 %όλων των 
παιδιών θυμάτων στην ΕΕ ήταν πολίτες 
της ΕΕ· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για 
τα παιδιά που πέφτουν θύματα εμπορίας 

25. σημειώνει ότι τα παιδιά αποτελούν 
σχεδόν το ένα τέταρτο του συνόλου των 
θυμάτων στην ΕΕ, με τα κορίτσια (78 %) 
να αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα 
των παιδιών θυμάτων στην ΕΕ· 
επισημαίνει ότι σχεδόν το 75 %όλων των 
παιδιών θυμάτων στην ΕΕ ήταν πολίτες 
της ΕΕ· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για 
τη βία, την κακοποίηση και την 
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στην ΕΕ με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση25·

εκμετάλλευση που υφίστανται τα παιδιά 
θύματα στην ΕΕ, ειδικότερα εκείνα που 
πέφτουν θύματα εμπορίας με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση25·

_________________ _________________
25 Ευρωπόλ, Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά της 
Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών 
(European Migrant Smuggling Centre, 
EMSC), 4η ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων, 2020.

25 Ευρωπόλ, Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά της 
Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών 
(European Migrant Smuggling Centre, 
EMSC), 4η ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων, 2020.

Or. en

Τροπολογία 374
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. σημειώνει ότι τα παιδιά αποτελούν 
σχεδόν το ένα τέταρτο του συνόλου των 
θυμάτων στην ΕΕ, με τα κορίτσια (78 %) 
να αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα 
των παιδιών θυμάτων στην ΕΕ· 
επισημαίνει ότι σχεδόν το 75 %όλων των 
παιδιών θυμάτων στην ΕΕ ήταν πολίτες 
της ΕΕ· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για 
τα παιδιά που πέφτουν θύματα εμπορίας 
στην ΕΕ με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση25·

25. σημειώνει ότι τα παιδιά αποτελούν 
σχεδόν το ένα τέταρτο του συνόλου των 
θυμάτων στην ΕΕ, με τα κορίτσια (78 %) 
να αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα 
των παιδιών θυμάτων στην ΕΕ· 
επισημαίνει ότι σχεδόν το 75 %όλων των 
παιδιών θυμάτων στην ΕΕ ήταν πολίτες 
της ΕΕ· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για 
τη βία, την κακοποίηση και την 
εκμετάλλευση που υφίστανται τα παιδιά 
θύματα στην ΕΕ, ειδικότερα εκείνα που 
πέφτουν θύματα εμπορίας με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση25·

_________________ _________________
25 Ευρωπόλ, Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά της 
Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών 
(European Migrant Smuggling Centre, 
EMSC), 4η ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων, 2020.

25 Ευρωπόλ, Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά της 
Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών 
(European Migrant Smuggling Centre, 
EMSC), 4η ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων, 2020.

Or. en
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Τροπολογία 375
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. υπογραμμίζει ότι το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού πρέπει να αποτελεί 
πρωταρχικό μέλημα σε όλες τις δράσεις 
που αφορούν τα παιδιά που πέφτουν 
θύματα εμπορίας· τονίζει ότι οι 
σωματικές και ψυχολογικές βλάβες που 
υφίστανται τα παιδιά που πέφτουν 
θύματα εμπορίας και η αυξημένη 
ευπάθεια στην εκμετάλλευση 
συνεπάγονται ότι απαιτείται να τους 
παρέχεται κατάλληλη συνδρομή και 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η προστασία 
των ειδικών δικαιωμάτων και αναγκών 
τους·

Or. en

Τροπολογία 376
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ισχυρά μέτρα για την 
προστασία των παιδιών, το τεκμήριο της 
παιδικής ηλικίας και την εκτίμηση της 
ηλικίας των παιδιών, την προστασία πριν 
και κατά τη διάρκεια της ποινικής 
διαδικασίας, την πρόσβαση σε άνευ όρων 
συνδρομή, την αποζημίωση, τη μη 
επιβολή κυρώσεων, την παροχή 
συνδρομής και στήριξης στο μέλος της 
οικογένειας ενός παιδιού θύματος, καθώς 
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και την πρόληψη·

Or. en

Τροπολογία 377
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν 
στον εντοπισμό των παιδιών θυμάτων και 
να τα βοηθήσουν να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους· τονίζει ότι για τα παιδιά 
θύματα πρέπει να διορίζονται αμέσως 
κηδεμόνες, ακόμη και προσωρινοί, ως 
μέτρο έκτακτης ανάγκης·

26. καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν 
στον εντοπισμό των παιδιών θυμάτων και 
να τα βοηθήσουν να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους· υπενθυμίζει την 
υποχρέωση των κρατών μελών να δίνουν 
ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά θύματα 
εμπορίας και να παρέχουν ειδική 
προστασία στα παιδιά σε ποινικές 
διαδικασίες, λαμβάνοντας πάντα υπόψη 
το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού ως 
παράγοντα ύψιστης σημασίας· τονίζει ότι 
για τα παιδιά θύματα πρέπει να διορίζονται 
αμέσως κηδεμόνες, ακόμη και προσωρινοί, 
ως μέτρο έκτακτης ανάγκης·

Or. en

Τροπολογία 378
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν 
στον εντοπισμό των παιδιών θυμάτων και 
να τα βοηθήσουν να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους· τονίζει ότι για τα παιδιά 
θύματα πρέπει να διορίζονται αμέσως 

26. καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν 
στον εντοπισμό των παιδιών θυμάτων και 
να τα βοηθήσουν να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους· τονίζει ότι για τα παιδιά 
θύματα πρέπει να διορίζονται αμέσως 
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κηδεμόνες, ακόμη και προσωρινοί, ως 
μέτρο έκτακτης ανάγκης·

κηδεμόνες, ακόμη και προσωρινοί, ως 
μέτρο έκτακτης ανάγκης· καλεί, επιπλέον, 
τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να 
διασφαλίσουν επαρκή και κατάλληλη 
κατάρτιση, ιδίως νομική και ψυχολογική 
κατάρτιση, για όσους εργάζονται με 
παιδιά που είναι θύματα εμπορίας·

Or. en

Τροπολογία 379
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν 
στον εντοπισμό των παιδιών θυμάτων και 
να τα βοηθήσουν να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους· τονίζει ότι για τα παιδιά 
θύματα πρέπει να διορίζονται αμέσως 
κηδεμόνες, ακόμη και προσωρινοί, ως 
μέτρο έκτακτης ανάγκης·

26. καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν 
στον εντοπισμό των παιδιών θυμάτων και 
να τα βοηθήσουν να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους· τονίζει ότι για τα παιδιά 
θύματα πρέπει να διορίζονται αμέσως 
κηδεμόνες, ακόμη και προσωρινοί, ως 
μέτρο έκτακτης ανάγκης· τονίζει ότι η 
μεταχείριση των παιδιών δεν πρέπει να 
επεκτείνεται σε ενήλικες οι οποίοι 
ισχυρίζονται ότι είναι παιδιά και θα 
πρέπει να διενεργούνται τεστ ηλικίας 
όταν το απαιτεί η κατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 380
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν 
στον εντοπισμό των παιδιών θυμάτων και 
να τα βοηθήσουν να ασκήσουν τα 

26. καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν 
στον εντοπισμό των παιδιών θυμάτων και 
να τα βοηθήσουν να ασκήσουν τα 
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δικαιώματά τους· τονίζει ότι για τα παιδιά 
θύματα πρέπει να διορίζονται αμέσως 
κηδεμόνες, ακόμη και προσωρινοί, ως 
μέτρο έκτακτης ανάγκης·

δικαιώματά τους· τονίζει ότι για τα παιδιά 
θύματα πρέπει να διορίζονται αμέσως 
κηδεμόνες με κατάλληλη κατάρτιση και 
υποστήριξη, ακόμη και προσωρινοί, ως 
μέτρο έκτακτης ανάγκης· συμβουλεύει τα 
κράτη μέλη να αυξήσουν τον αριθμό 
κηδεμόνων μέσω της διοργάνωσης 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 381
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν 
στον εντοπισμό των παιδιών θυμάτων και 
να τα βοηθήσουν να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους· τονίζει ότι για τα 
παιδιά θύματα πρέπει να διορίζονται 
αμέσως κηδεμόνες, ακόμη και 
προσωρινοί, ως μέτρο έκτακτης ανάγκης·

26. καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν 
στον εντοπισμό των παιδιών θυμάτων και 
να τα βοηθήσουν να επιστρέψουν στις 
οικογένειές τους·

Or. es

Τροπολογία 382
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν 
στον εντοπισμό των παιδιών θυμάτων και 
να τα βοηθήσουν να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους· τονίζει ότι για τα παιδιά 
θύματα πρέπει να διορίζονται αμέσως 
κηδεμόνες, ακόμη και προσωρινοί, ως 
μέτρο έκτακτης ανάγκης·

26. καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν 
στον εντοπισμό των παιδιών θυμάτων και 
να τα βοηθήσουν να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους ώστε να προστατεύονται 
καλύτερα και να μπορούν να 
επωφεληθούν από τη συμβουλευτική την 
οποία προσφέρουν εργαζόμενοι ειδικά 
εκπαιδευμένοι για αυτόν τον σκοπό· 
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τονίζει ότι για τα παιδιά θύματα πρέπει να 
διορίζονται αμέσως κηδεμόνες, ακόμη και 
προσωρινοί, ως μέτρο έκτακτης ανάγκης·

Or. ro

Τροπολογία 383
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν 
στον εντοπισμό των παιδιών θυμάτων και 
να τα βοηθήσουν να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους· τονίζει ότι για τα παιδιά 
θύματα πρέπει να διορίζονται αμέσως 
κηδεμόνες, ακόμη και προσωρινοί, ως 
μέτρο έκτακτης ανάγκης·

26. καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν 
στον εντοπισμό των παιδιών θυμάτων και 
να τα βοηθήσουν να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους· τονίζει ότι για τα 
ασυνόδευτα παιδιά θύματα πρέπει να 
διορίζονται αμέσως κηδεμόνες, ακόμη και 
προσωρινοί, ως μέτρο έκτακτης ανάγκης 
και τονίζει τη σημασία που 
διαδραματίζουν οι φιλικές προς τα παιδιά 
υπηρεσίες δικαιοσύνης και εξειδικευμένες 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 384
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι το προσωπικό στα 
προξενεία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην 
ορθή επαλήθευση της ταυτότητας των 
ανηλίκων και τη σύνδεση με το πρόσωπο/ 
τα πρόσωπα που ασκεί/ασκούν τη γονική 
μέριμνα ή τη νόμιμη κηδεμονία κατά τη 
λήψη βιομετρικών δεδομένων του 
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ανηλίκου στο πλαίσιο της διαδικασίας 
υποβολής αίτησης θεώρησης· καλεί την 
Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την 
Ευρωπόλ, να παράσχει στοχευμένη και 
αποτελεσματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση στις αρχές των κρατών μελών 
για την πρόληψη της εμπορίας παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 385
Tudor Ciuhodaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δώσουν περισσότερη έμφαση 
στην κατάρτιση και την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων των συνοδών οι οποίοι 
απασχολούνται σε τοπικές, περιφερειακές 
και εθνικές οργανώσεις οι οποίες 
εργάζονται με θύματα και στην 
εκπαίδευσή τους σχετικά με τις νέες 
μεθόδους που χρησιμοποιούν οι 
διακινητές ανθρώπων·

Or. ro

Τροπολογία 386
Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 
2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση 
της σεξουαλικής κακοποίησης και της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και 
της παιδικής πορνογραφίας26, και να 

27. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 
2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση 
της σεξουαλικής κακοποίησης και της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και 
της παιδικής πορνογραφίας26, και να 
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ενισχύσουν την αστυνομική και δικαστική 
συνεργασία για την αποτροπή και την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης·

ενισχύσουν την αστυνομική και δικαστική 
συνεργασία για την αποτροπή και την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης σε επίπεδο ΕΕ· καλεί τα 
κράτη μέλη να συνεργαστούν με τους 
οργανισμούς της ΕΕ, ιδίως με την 
Ευρωπόλ και τις ειδικές υπηρεσίες της, 
το Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά της 
Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών 
(EMSC) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα 
εγκλήματα στον κυβερνοχώρο (EC3), 
καθώς και τη Eurojust, για να εντείνουν 
την ανταλλαγή πληροφοριών, την 
υποστήριξη και τις διασυνοριακές 
έρευνες·

_________________ _________________
26 ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1. 26 ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 387
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 
2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση 
της σεξουαλικής κακοποίησης και της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και 
της παιδικής πορνογραφίας26, και να 
ενισχύσουν την αστυνομική και δικαστική 
συνεργασία για την αποτροπή και την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης·

27. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 
2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση 
της σεξουαλικής κακοποίησης και της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και 
της παιδικής πορνογραφίας26, και να 
ενισχύσουν την αστυνομική και δικαστική 
συνεργασία για την αποτροπή και την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης σε επίπεδο ΕΕ· καλεί τα 
κράτη μέλη να συνεργαστούν με τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως είναι η 
Ευρωπόλ και οι ειδικές της υπηρεσίες, το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά της Παράνομης 
Διακίνησης Μεταναστών (EMSC) και το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα εγκλήματα 
στον κυβερνοχώρο (EC3), για την 
ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών 
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και των διασυνοριακών ερευνών·
_________________ _________________
26 ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1. 26 ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1.

Or. it

Τροπολογία 388
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 
2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση 
της σεξουαλικής κακοποίησης και της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και 
της παιδικής πορνογραφίας26, και να 
ενισχύσουν την αστυνομική και δικαστική 
συνεργασία για την αποτροπή και την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης·

27. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 
2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση 
της σεξουαλικής κακοποίησης και της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και 
της παιδικής πορνογραφίας26, και να 
ενισχύσουν την αστυνομική και δικαστική 
συνεργασία για την αποτροπή και την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης· προτρέπει τα κράτη μέλη 
να συνεργαστούν με τους οργανισμούς 
της ΕΕ, ιδίως με την Ευρωπόλ και τις 
ειδικές υπηρεσίες της, για να ενταθεί η 
ανταλλαγή πληροφοριών και να 
υποστηρίζονται οι διασυνοριακές έρευνες·

_________________ _________________
26 ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1. 26 ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 389
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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27α. χαιρετίζει την απόφαση της 
Επιτροπής να συμπεριλάβει στη 
στρατηγική της ΕΕ για 
αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών της 
24ης Ιουλίου 2020, τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού κέντρου για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση της σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, όπως ζητήθηκε 
στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2019 
σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, 
το οποίο θα συνιστά ακρογωνιαίο λίθο 
μιας συντονισμένης και πολυμερούς 
ευρωπαϊκής προσέγγισης που θα 
περιλαμβάνει την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της παιδικής 
κακοποίησης και την παροχή βοήθειας 
στα θύματα·

Or. it

Τροπολογία 390
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. τονίζει ότι τα παιδιά θύματα 
χρειάζονται ειδική υποστήριξη, στην 
οποία θα λαμβάνεται υπόψη το βέλτιστο 
συμφέρον τους και η ειδική ευάλωτη 
κατάστασή τους· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι οι 
επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με 
παιδιά θύματα, όπως οι αρχές επιβολής 
του νόμου, οι συνοριοφύλακες, οι 
δημόσιοι υπάλληλοι, οι δικαστικοί και οι 
εργαζόμενοι στους τομείς της κοινωνικής 
προστασίας και της υγείας (μεταξύ άλλων 
σε δομές μέριμνας νέων), είναι επαρκώς 
καταρτισμένοι για να εντοπίζουν και να 
υποστηρίζουν παιδιά θύματα εμπορίας 
και να τα παραπέμπουν στις αρμόδιες 
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υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 391
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία τη 
διάδοση της σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών και την κανονικοποίηση της 
εμπορίας και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών και ζητεί τη 
ρύθμιση των πορνογραφικών δικτυακών 
τόπων και των πλατφορμών φιλοξενίας 
ώστε να διασφαλίζεται πλήρης αποτροπή 
του κινδύνου να διατίθεται και να 
κανονικοποιείται τέτοιου είδους υλικό·

Or. en

Τροπολογία 392
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν ένα μοντέλο εντοπισμού, 
έγκαιρης υποστήριξης και συνδρομής για 
τα παιδιά που πέφτουν θύματα 
διαδικτυακής σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και κακοποίησης, καθώς 
και προγράμματα ευαισθητοποίησης και 
φιλικούς προς τα παιδιά μηχανισμούς 
καταγγελιών· 
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Or. en

Τροπολογία 393
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. σημειώνει ότι τα παιδιά Ρομά 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην 
εκμετάλλευση και την εμπορία και 
διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να υποστούν 
σεξουαλική ή εργασιακή εκμετάλλευση 
και καταναγκαστική επαιτεία·

Or. en

Τροπολογία 394
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι εξειδικευμένες ομάδες 
εντός των αρχών επιβολής του νόμου, οι 
οποίες είναι καταρτισμένες στην 
οπτικοακουστική καταγραφή 
καταθέσεων παιδιών, δεν συμμετέχουν 
πάντα στις λήψεις καταθέσεων όλων των 
παιδιών θυμάτων εμπορίας· προτρέπει τα 
κράτη μέλη να καθιερώσουν αυτήν την 
πρακτική και να καταρτίσουν προσωπικό 
των αρχών επιβολή του νόμου σε αυτό το 
είδος (φιλικής προς το παιδί) λήψης 
κατάθεσης·

Or. en
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Τροπολογία 395
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27γ. συμβουλεύει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν μια ισχυρή «αλυσιδωτή 
προσέγγιση», η οποία θα συνδέεται στενά 
με την ειδική υποστήριξη για τα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων (όπως τα ειδικά 
κέντρα για την υποστήριξη και την 
υποδοχή θυμάτων εμπορίας ανθρώπων) 
και να ενσωματώσουν στοιχεία μέριμνας 
νέων, καλύπτοντας ταυτόχρονα τις 
συγκεκριμένες ανάγκες κάθε ανήλικου 
θύματος εμπορίας ανθρώπων· τονίζει ότι 
η μέριμνα και η υποστήριξη θα πρέπει να 
είναι διαρκείς και προσαρμοσμένες στις 
συγκεκριμένες ανάγκες των παιδιών 
θυμάτων και θα πρέπει να προσφέρεται 
συνολική (ιατρική, νομική και 
ψυχολογική) μέριμνα και υποστήριξη στο 
κατάλληλο πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 396
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne 
Keller, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. σημειώνει ότι τα παιδιά που 
μεταναστεύουν, και ιδίως τα ασυνόδευτα 
παιδιά μετανάστες, εξακολουθούν να 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν 
θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης κατά 
μήκος των μεταναστευτικών οδών προς 
και εντός της ΕΕ·

28. σημειώνει ότι τα παιδιά που 
μεταναστεύουν, και ιδίως τα ασυνόδευτα 
παιδιά μετανάστες, εξακολουθούν να 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν 
θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης κατά 
μήκος των μεταναστευτικών οδών προς 
και εντός της ΕΕ· προτρέπει τα κράτη 
μέλη να προστατεύουν τα ασυνόδευτα 
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παιδιά μετανάστες από αυτούς τους 
κινδύνους διασφαλίζοντας ότι έχουν τα 
ίδια δικαιώματα με όλα τα άλλα παιδιά 
και λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο 
συμφέρον τους, να ορίζεται για αυτά 
κηδεμόνας κατά την άφιξή τους και να 
τους παρέχονται κατάλληλες και 
προσαρμοσμένες συνθήκες διαβίωσης· 
τονίζει ότι είναι απαραίτητη μια 
συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση για 
την εύρεση και την προστασία των 
ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών όταν 
εξαφανίζονται, στην οποία θα 
περιλαμβάνεται η ανταλλαγή δεδομένων 
(π.χ. μέσω μιας ενιαίας βάσης δεδομένων 
με πρόσβαση και χρήση μόνο για το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού)·

Or. en

Τροπολογία 397
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. σημειώνει ότι τα παιδιά που 
μεταναστεύουν, και ιδίως τα ασυνόδευτα 
παιδιά μετανάστες, εξακολουθούν να 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν 
θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης κατά 
μήκος των μεταναστευτικών οδών προς 
και εντός της ΕΕ·

28. σημειώνει ότι τα παιδιά που 
μεταναστεύουν, και ιδίως τα ασυνόδευτα 
παιδιά μετανάστες, εξακολουθούν να 
διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να πέσουν 
θύματα βίας και εκμετάλλευσης κατά 
μήκος των μεταναστευτικών οδών προς 
και εντός της ΕΕ· σημειώνει ότι τα 
κορίτσια διατρέχουν τον κίνδυνο 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης και έμφυλης 
βίας σε ολόκληρες τις μεταναστευτικές 
διαδρομές, καταδικάζει το γεγονός ότι 
ορισμένα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
κράτηση ως «προστασία» για 
ασυνόδευτους ανήλικους, μεταξύ άλλων 
σε κρατητήρια των αστυνομικών 
τμημάτων· υπενθυμίζει ότι η κράτηση δεν 
μπορεί ποτέ να εξυπηρετεί το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού και ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να παρέχουν φιλική προς το 
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παιδί στέγαση αντί της κράτησης·

Or. en

Τροπολογία 398
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. σημειώνει ότι τα παιδιά που 
μεταναστεύουν, και ιδίως τα ασυνόδευτα 
παιδιά μετανάστες, εξακολουθούν να 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν 
θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης κατά 
μήκος των μεταναστευτικών οδών προς 
και εντός της ΕΕ·

28. σημειώνει ότι τα παιδιά που 
μεταναστεύουν, και ιδίως τα ασυνόδευτα 
παιδιά μετανάστες ή όσα παιδιά έχουν 
χωριστεί από την οικογένειά τους, 
εξακολουθούν να διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο να πέσουν θύματα εμπορίας και 
εκμετάλλευσης κατά μήκος των 
μεταναστευτικών οδών προς και εντός της 
ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει 
τον θεσμό του εθελοντικού κηδεμόνα για 
όλους τους ασυνόδευτους ανήλικους 
μετανάστες, σκοπός του οποίου θα είναι η 
διασφάλιση των δικαιωμάτων και της 
καλύτερης προστασίας των ανηλίκων·

Or. it

Τροπολογία 399
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. σημειώνει ότι τα παιδιά που 
μεταναστεύουν, και ιδίως τα ασυνόδευτα 
παιδιά μετανάστες, εξακολουθούν να 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν 
θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης κατά 
μήκος των μεταναστευτικών οδών προς 
και εντός της ΕΕ·

28. σημειώνει ότι τα παιδιά που 
μεταναστεύουν, και ιδίως τα ασυνόδευτα 
παιδιά μετανάστες, εξακολουθούν να 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν 
θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης κατά 
μήκος των μεταναστευτικών οδών προς 
και εντός της ΕΕ· παρατηρεί ωστόσο ότι 
μεγάλο μέρος των λεγόμενων 
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«ασυνόδευτων ανηλίκων» είναι στην 
πραγματικότητα ενήλικες και επιδιώκουν 
στόχους οικονομικής μετανάστευσης·

Or. fr

Τροπολογία 400
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. σημειώνει ότι τα παιδιά που 
μεταναστεύουν, και ιδίως τα ασυνόδευτα 
παιδιά μετανάστες, εξακολουθούν να 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν 
θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης κατά 
μήκος των μεταναστευτικών οδών προς 
και εντός της ΕΕ·

28. σημειώνει ότι τα παιδιά που 
μεταναστεύουν, και ιδίως τα ασυνόδευτα 
παιδιά μετανάστες και τα παιδιά 
μετανάστες που έχουν χωριστεί από την 
οικογένειά τους, εξακολουθούν να 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν 
θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης κατά 
μήκος των μεταναστευτικών οδών προς 
και εντός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 401
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. τονίζει ότι άλλα ευάλωτα παιδιά, 
όπως τα παιδιά σε δομές μέριμνας νέων, 
τα παιδιά που έχουν φύγει μόνα από το 
σπίτι τους ή τα παιδιά με αναπηρία, 
μπορούν να πέσουν θύμα εμπορίας 
ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την προστασία αυτών των 
ανηλίκων μέσω της ενημέρωσης και της 
ενδυνάμωσής τους, καθώς και μέσω της 
ευαισθητοποίησης σε σχολεία, κέντρα 
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νέων και κινήματα νέων·

Or. en

Τροπολογία 402
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. σημειώνει τη χρήση νέων μέσων, 
όπως του διαδικτύου και των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, για τη 
στρατολόγηση και την προσέλκυση 
δυνητικών θυμάτων και εφιστά την 
προσοχή στην παιδική πορνογραφία, ενώ 
ζητεί να δοθεί ειδική προσοχή στις 
διαδικτυακές πλατφόρμες για την 
ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων· ζητεί ο 
νέος νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες να 
αντιμετωπίσει αυτή τη χρήση 
τεχνολογιών βίας στον κυβερνοχώρο·

Or. en

Τροπολογία 403
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
παρέχουν στα ασυνόδευτα παιδιά θύματα 
εμπορίας μέτρα συνδρομής, υποστήριξης 
και προστασίας τα οποία θα 
ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες 
ανάγκες τους· υπενθυμίζει ότι τα εν λόγω 
μέτρα δεν θα πρέπει να λαμβάνουν απλώς 
υπόψη το βέλτιστο συμφέρον των 
ασυνόδευτων παιδιών, αλλά και να τους 
παρέχουν μια βιώσιμη λύση·
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Or. en

Τροπολογία 404
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
παρέχουν στα ασυνόδευτα παιδιά θύματα 
εμπορίας μέτρα συνδρομής, υποστήριξης 
και προστασίας τα οποία θα 
ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες 
ανάγκες τους· υπενθυμίζει ότι τα εν λόγω 
μέτρα δεν θα πρέπει να λαμβάνουν απλώς 
υπόψη το βέλτιστο συμφέρον των 
ασυνόδευτων παιδιών, αλλά και να τους 
παρέχουν μια βιώσιμη λύση·

Or. en

Τροπολογία 405
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία τη 
διάδοση της παιδικής πορνογραφίας και 
την κανονικοποίηση της εμπορίας και της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης και ζητεί 
από την Επιτροπή να ρυθμίσει τους 
πορνογραφικούς δικτυακούς τόπους και 
τις πλατφόρμες φιλοξενίας ώστε να 
διασφαλίζεται πλήρης αποτροπή του 
κινδύνου να διατίθεται και να 
κανονικοποιείται τέτοιου είδους υλικό·

Or. en
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Τροπολογία 406
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία τη 
διάδοση της παιδικής πορνογραφίας και 
την κανονικοποίηση της εμπορίας και της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης λόγω της 
υπερβολικής σεξουαλικοποίησης στην 
πορνογραφία και ζητεί από την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι 
αποτρέπεται η διάθεση και η 
κανονικοποίηση παράνομου υλικού·

Or. en

Τροπολογία 407
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
σταματήσουν να παρασύρονται από την 
έννοια των «ασυνόδευτων ανηλίκων», να 
πραγματοποιούν συστηματικά ιατρικές 
εξετάσεις προκειμένου να διαπιστώνουν 
την ηλικία αυτών των παράνομων 
μεταναστών, και να στέλνουν εκείνους 
που δεν είναι ανήλικοι στη χώρα 
καταγωγής ή προέλευσής τους·

Or. fr

Τροπολογία 408
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 28 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28β. σημειώνει ότι τα περισσότερα 
παιδιά είτε έχουν έξυπνο τηλέφωνο είτε 
έχουν πρόσβαση σε έξυπνο τηλέφωνο από 
τις ηλικίες των 9 ή 10 ετών· υπογραμμίζει 
ότι η αθέμιτη προσέγγιση παιδιών μέσω 
διαδικτύου και η σεξουαλική εκβίαση 
αποτελούν ευρέως γνωστές τεχνικές για 
την σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών 
και ότι οι αναφορές τέτοιων συμβάντων 
αυξάνονται· ενθαρρύνει την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να αναλάβουν περαιτέρω 
δράση για την καταπολέμηση αυτών των 
διαδικτυακών εγκλημάτων και να 
ενισχύσουν τα προληπτικά μέτρα αφενός 
για τους ανήλικους και αφετέρου για τους 
(δυνητικούς) δράστες·

Or. en

Τροπολογία 409
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28β. ζητεί, επομένως από τις αρμόδιες 
αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
χρήσης συστημάτων ΤΠ μεγάλης 
κλίμακας, μεταξύ άλλων το Σύστημα 
Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, το 
Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS II) 
και το Eurodac, για την πρόληψη, τη 
διερεύνηση και/ή τη δίωξη σοβαρών 
εγκλημάτων, περιλαμβανομένων 
υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 410
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Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28γ. σημειώνει ότι οι διακινητές 
χρησιμοποιούν συχνά τα κέντρα 
υποδοχής για να εντοπίσουν δυνητικά 
θύματα και να κανονίσουν τη μεταφορά 
τους στους τόπους όπου θα υποστούν 
εκμετάλλευση, επομένως οι σχετικές 
δημόσιες αρχές και άλλοι αρμόδιοι φορείς 
στα κράτη μέλη πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί και να παρακολουθούν και 
να διαφυλάσσουν αυτά τα κέντρα, καθώς 
και να διενεργούν εκτενή εποπτεία, 
ειδικότερα όσον αφορά τους πλέον 
ευάλωτους, όπως τα παιδιά·

Or. en

Τροπολογία 411
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αποτελεσματικότητα των ποινικών 
συστημάτων και ποινικοποίηση της χρήσης 
υπηρεσιών των θυμάτων

Αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
ποινικής δικαιοσύνης και ποινικοποίηση 
της χρήσης υπηρεσιών των θυμάτων

Or. en

Τροπολογία 412
Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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28α. υπογραμμίζει την κρίσιμη 
σημασία της κοινότητας επιβολής του 
νόμου της ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη 
αποδοτικών και εκτεταμένων ικανοτήτων 
ανάλυσης ως απόκριση στις ολοένα 
αυξανόμενες εγκληματικές πρακτικές 
εμπορίας ανθρώπων οι οποίες 
διευκολύνονται από το διαδίκτυο· καλεί 
την Επιτροπή να παρέχει χρηματοδοτική 
στήριξη μέσω ειδικών τομεακών ταμείων 
της ΕΕ (δηλαδή το Ταμείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας) στα κράτη μέλη και τους 
οργανισμούς, όπως την Ευρωπόλ, 
προκειμένου να διασφαλίζονται τα 
ύψιστα πρότυπα ανάλυσης και κατάλληλα 
εργαλεία για την επεξεργασία ολοένα 
περισσότερο σύνθετων όγκων 
πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 413
Loránt Vincze, Javier Zarzalejos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επισημαίνει τον χαμηλό αριθμό 
διώξεων και καταδικαστικών αποφάσεων 
για το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για τη βελτίωση της διερεύνησης 
υποθέσεων εμπορίας και να θεσπίσουν 
αυστηρές ποινικές κυρώσεις για 
εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων·

29. επισημαίνει τον χαμηλό αριθμό 
διώξεων και καταδικαστικών αποφάσεων 
για το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για τη βελτίωση της διερεύνησης 
υποθέσεων εμπορίας και να θεσπίσουν 
αυστηρές ποινικές κυρώσεις για 
εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή σε τομείς στους 
οποίους δεν υποβάλλονται επαρκείς 
καταγγελίες και οι οποίοι δεν 
διερευνώνται επαρκώς, ειδικότερα την 
εποχιακή και προσωρινή απασχόληση σε 
τομείς χαμηλών δεξιοτήτων και χαμηλών 
αμοιβών, όπως είναι η εργασιακή 
εκμετάλλευση στον γεωργικό τομέα·
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Or. en

Τροπολογία 414
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επισημαίνει τον χαμηλό αριθμό 
διώξεων και καταδικαστικών αποφάσεων 
για το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για τη βελτίωση της διερεύνησης 
υποθέσεων εμπορίας και να θεσπίσουν 
αυστηρές ποινικές κυρώσεις για 
εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων·

29. επισημαίνει τον χαμηλό αριθμό 
διώξεων και καταδικαστικών αποφάσεων 
για το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων, 
κάτι που ενδεχομένως να απαιτεί 
αυστηρότερους ποινικούς νόμους για να 
διευκολυνθεί η δίωξη· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τη 
βελτίωση της διερεύνησης υποθέσεων 
εμπορίας και να θεσπίσουν αυστηρές 
ποινικές κυρώσεις για εγκλήματα εμπορίας 
ανθρώπων καθώς αυτός είναι ο 
ισχυρότερος τρόπος απόκρισης· 
υπογραμμίζει ότι οι υφιστάμενες εθνικές 
κυρώσεις και τα μέσα εκτέλεσής τους 
εξακολουθούν να διαφέρουν σημαντικά 
μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 415
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επισημαίνει τον χαμηλό αριθμό 
διώξεων και καταδικαστικών αποφάσεων 
για το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για τη βελτίωση της διερεύνησης 
υποθέσεων εμπορίας και να θεσπίσουν 
αυστηρές ποινικές κυρώσεις για 
εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων·

29. επισημαίνει τον χαμηλό αριθμό 
διώξεων και καταδικαστικών αποφάσεων 
για το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για τη βελτίωση της διερεύνησης 
υποθέσεων εμπορίας και να θεσπίσουν 
αυστηρές ποινικές κυρώσεις για 
εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων· 
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υπογραμμίζει, συγκεκριμένα, ότι 
απαιτούνται πιο διεξοδικές έρευνες ιδίως 
όσον αφορά την εποχιακή και προσωρινή 
απασχόληση με χαμηλές αμοιβές, όπως η 
εργασιακή εκμετάλλευση στον γεωργικό 
τομέα·

Or. it

Τροπολογία 416
Assita Kanko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επισημαίνει τον χαμηλό αριθμό 
διώξεων και καταδικαστικών αποφάσεων 
για το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για τη βελτίωση της διερεύνησης 
υποθέσεων εμπορίας και να θεσπίσουν 
αυστηρές ποινικές κυρώσεις για 
εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων·

29. επισημαίνει τον χαμηλό αριθμό 
διώξεων και καταδικαστικών αποφάσεων 
για το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για τη βελτίωση της διερεύνησης 
υποθέσεων εμπορίας και να θεσπίσουν 
αυστηρές ποινικές κυρώσεις για 
εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται 
διαρκώς σε μια διαδικασία προσπάθειας 
να αντιληφθεί τον τρόπο λειτουργίας των 
διακινητών ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 417
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επισημαίνει τον χαμηλό αριθμό 
διώξεων και καταδικαστικών αποφάσεων 
για το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για τη βελτίωση της διερεύνησης 

29. επισημαίνει τον χαμηλό αριθμό 
διώξεων και καταδικαστικών αποφάσεων 
για το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για τη βελτίωση της διερεύνησης 
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υποθέσεων εμπορίας και να θεσπίσουν 
αυστηρές ποινικές κυρώσεις για 
εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων·

υποθέσεων εμπορίας μέσω της ενίσχυσης 
των προσπαθειών της αστυνομίας τόσο 
σε εθνικό όσο και σε διεθνικό επίπεδο και 
να θεσπίσουν αυστηρές ποινικές κυρώσεις 
για εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 418
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επισημαίνει τον χαμηλό αριθμό 
διώξεων και καταδικαστικών αποφάσεων 
για το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για τη βελτίωση της διερεύνησης 
υποθέσεων εμπορίας και να θεσπίσουν 
αυστηρές ποινικές κυρώσεις για 
εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων·

29. επισημαίνει τον χαμηλό αριθμό 
διώξεων και καταδικαστικών αποφάσεων 
για το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για τη βελτίωση και την επίσπευση 
της διερεύνησης υποθέσεων εμπορίας και 
να θεσπίσουν, σε όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ, αυστηρές ποινικές κυρώσεις για 
εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων·

Or. ro

Τροπολογία 419
Jorge Buxadé Villalba, Margarita de la Pisa Carrión, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επισημαίνει τον χαμηλό αριθμό 
διώξεων και καταδικαστικών αποφάσεων 
για το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για τη βελτίωση της διερεύνησης 
υποθέσεων εμπορίας και να θεσπίσουν 
αυστηρές ποινικές κυρώσεις για 
εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων·

29. επισημαίνει τον χαμηλό αριθμό 
διώξεων και καταδικαστικών αποφάσεων 
για το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για τη βελτίωση της διερεύνησης 
υποθέσεων εμπορίας και να θεσπίσουν 
αυστηρές ποινικές κυρώσεις για 
εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων και 
παράνομης διακίνησης μεταναστών·



PE660.291v01-00 60/112 AM\1218040EL.docx

EL

Or. en

Τροπολογία 420
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επισημαίνει τον χαμηλό αριθμό 
διώξεων και καταδικαστικών αποφάσεων 
για το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για τη βελτίωση της διερεύνησης 
υποθέσεων εμπορίας και να θεσπίσουν 
αυστηρές ποινικές κυρώσεις για 
εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων·

29. επισημαίνει τον χαμηλό αριθμό 
διώξεων και καταδικαστικών αποφάσεων 
για το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της 
διερεύνησης υποθέσεων εμπορίας και να 
θεσπίσουν αυστηρές ποινικές κυρώσεις για 
το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 421
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. εκφράζει ανησυχία για τα 
σημαντικά κενά που υπάρχουν στην 
κάλυψη και την εφαρμογή του εθνικού 
δικαίου και των εθνικών πολιτικών 
σχετικά με την εμπορία ανθρώπων, τα 
οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν ενεργά 
οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος και 
κατ’ αυτόν τον τρόπο να καταστούν 
μεγάλες ομάδες ανθρώπων πιο ευάλωτες 
στην εκμετάλλευση·

Or. en

Τροπολογία 422
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Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει ότι δεν έχουν θεσπίσει 
όλα τα κράτη μέλη νομοθεσία σχετικά με 
το άρθρο 18 της οδηγίας για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων27· 
σημειώνει ότι ύπαρξη διαφορετικών 
νομικών πλαισίων σχετικά με την 
ποινικοποίηση της χρήσης υπηρεσιών που 
παρέχονται από θύματα μπορεί να 
παρεμποδίσει τις προσπάθειες για μείωση 
της ζήτησης· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του προς τα κράτη μέλη να 
ποινικοποιήσουν την πράξη της εν γνώσει 
χρήσης των υπηρεσιών θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων·

30. επισημαίνει ότι δεν έχουν θεσπίσει 
όλα τα κράτη μέλη νομοθεσία σχετικά με 
το άρθρο 18 της οδηγίας για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων27· 
σημειώνει ότι ύπαρξη διαφορετικών 
νομικών πλαισίων σχετικά με την 
ποινικοποίηση της χρήσης υπηρεσιών που 
παρέχονται από θύματα μπορεί να 
παρεμποδίσει τις προσπάθειες για μείωση 
της ζήτησης·

_________________ _________________
27 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777, σ. 29.

27 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777, σ. 29.

Or. es

Τροπολογία 423
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει ότι δεν έχουν θεσπίσει 
όλα τα κράτη μέλη νομοθεσία σχετικά με 
το άρθρο 18 της οδηγίας για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων27· 
σημειώνει ότι ύπαρξη διαφορετικών 
νομικών πλαισίων σχετικά με την 
ποινικοποίηση της χρήσης υπηρεσιών που 
παρέχονται από θύματα μπορεί να 
παρεμποδίσει τις προσπάθειες για μείωση 
της ζήτησης· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του προς τα κράτη μέλη να 

30. επισημαίνει ότι δεν έχουν θεσπίσει 
όλα τα κράτη μέλη νομοθεσία σχετικά με 
το άρθρο 18 της οδηγίας για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων27· 
σημειώνει ότι ύπαρξη διαφορετικών 
νομικών πλαισίων σχετικά με την 
ποινικοποίηση της χρήσης υπηρεσιών που 
παρέχονται από θύματα μπορεί να 
παρεμποδίσει τις προσπάθειες για μείωση 
της ζήτησης· εκφράζει τη λύπη του για τα 
χαμηλά επίπεδα δίωξης και καταδίκης 
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ποινικοποιήσουν την πράξη της εν γνώσει 
χρήσης των υπηρεσιών θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων·

όσον αφορά τη χρήση υπηρεσιών που 
παρέχονται από το θύμα και σεξουαλική 
εκμετάλλευση στην ΕΕ· επαναλαμβάνει 
την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να 
ποινικοποιήσουν την πράξη της χρήσης 
των υπηρεσιών θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων·

_________________ _________________
27 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777, σ. 29.

27 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777, σ. 29.

Or. en

Τροπολογία 424
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Robert Biedroń, Alessandra Moretti, 
Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει ότι δεν έχουν θεσπίσει 
όλα τα κράτη μέλη νομοθεσία σχετικά με 
το άρθρο 18 της οδηγίας για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων27· 
σημειώνει ότι ύπαρξη διαφορετικών 
νομικών πλαισίων σχετικά με την 
ποινικοποίηση της χρήσης υπηρεσιών που 
παρέχονται από θύματα μπορεί να 
παρεμποδίσει τις προσπάθειες για μείωση 
της ζήτησης· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του προς τα κράτη μέλη να 
ποινικοποιήσουν την πράξη της εν γνώσει 
χρήσης των υπηρεσιών θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων·

30. επισημαίνει ότι δεν έχουν θεσπίσει 
όλα τα κράτη μέλη νομοθεσία σχετικά με 
το άρθρο 18 της οδηγίας για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων27· 
σημειώνει ότι ύπαρξη διαφορετικών 
νομικών πλαισίων σχετικά με την 
ποινικοποίηση της χρήσης υπηρεσιών που 
παρέχονται από θύματα παρεμποδίζει τις 
προσπάθειες για μείωση της ζήτησης· 
επαναλαμβάνει την επείγουσα έκκλησή 
του προς τα κράτη μέλη να 
ποινικοποιήσουν την πράξη της εν γνώσει 
χρήσης των υπηρεσιών θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων·

_________________ _________________
27 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777, σ. 29.

27 Δεύτερη έκθεση προόδου, 
COM(2018)0777, σ. 29.

Or. en
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Τροπολογία 425
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. σημειώνει ότι οι γυναίκες 
ποινικοποιούνται δυσανάλογα λόγω της 
κατάστασης ή του καθεστώτος τους και 
δεν έχουν ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
εξαιτίας έμφυλων στερεοτύπων, νόμων 
που εισάγουν διακρίσεις, 
διασταυρούμενων ή σύνθετων 
διακρίσεων και απαιτήσεων και 
πρακτικών που αφορούν διαδικαστικά 
θέματα ή αποδεικτικά στοιχεία· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι η πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη είναι διαθέσιμη από φυσική, 
οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική 
άποψη για όλες τις γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 426
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. σημειώνει ότι οι γυναίκες 
ποινικοποιούνται δυσανάλογα λόγω της 
κατάστασης ή του καθεστώτος τους και 
δεν έχουν ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
εξαιτίας έμφυλων στερεοτύπων, νόμων 
που εισάγουν διακρίσεις, 
διασταυρούμενων ή σύνθετων 
διακρίσεων και απαιτήσεων και 
πρακτικών που αφορούν διαδικαστικά 
θέματα ή αποδεικτικά στοιχεία· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι η πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη είναι διαθέσιμη από φυσική, 
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οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική 
άποψη για όλες τις γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 427
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει 
νέα νομοθετική διαδικασία για την 
αντιμετώπιση της χρήσης υπηρεσιών που 
παρέχονται από θύματα σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 18 
της οδηγίας για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων, λαμβάνοντας υπόψη 
τον χαμηλό αριθμό υποθέσεων και 
διώξεων·

Or. en

Τροπολογία 428
Assita Kanko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να εξετάσει τη δυνατότητα αναβάθμισης 
της ισχύουσας οδηγίας για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
σε κανονισμό, δεδομένου του σοβαρού 
και εκτενούς χαρακτήρα που έχει λάβει 
αυτό το έγκλημα σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 429
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
σαφείς διατάξεις σχετικά με τη μη 
άσκηση δίωξης ή τη μη επιβολή 
κυρώσεων σε θύματα εμπορίας 
ανθρώπων και σχετικά με την 
αποσύνδεση της προστασίας από τη 
συνεργασία με τις υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 430
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
σαφείς διατάξεις σχετικά με τη μη άσκηση 
δίωξης ή τη μη επιβολή κυρώσεων σε 
θύματα εμπορίας ανθρώπων και σχετικά με 
την αποσύνδεση της προστασίας από τη 
συνεργασία με τις υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου·

31. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι προϋποθέσεις για να 
αποκτήσει ένα θύμα επίσημο καθεστώς 
θύματος εμπορίας ανθρώπων είναι συχνά 
υπερβολικά αυστηρές για να 
εκπληρωθούν, ειδικότερα για ανηλίκους 
και άλλα ευάλωτα θύματα τα οποία 
εξαρτώνται οικονομικά και 
συναισθηματικά από τους διακινητές 
τους· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
σαφείς διατάξεις σχετικά με τη μη άσκηση 
δίωξης ή τη μη επιβολή κυρώσεων σε 
θύματα εμπορίας ανθρώπων και σχετικά με 
την αποσύνδεση της προστασίας από τη 
συνεργασία με τις υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου, η οποία επί του παρόντος 
επιβαρύνει εξ ολοκλήρου το θύμα· ζητεί 
από τα κράτη μέλη, αντ’ αυτού, να 
καλύπτουν τις ανάγκες τους σε 
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περισσότερο ψυχοσυναισθηματικό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 431
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
σαφείς διατάξεις σχετικά με τη μη άσκηση 
δίωξης ή τη μη επιβολή κυρώσεων σε 
θύματα εμπορίας ανθρώπων και σχετικά με 
την αποσύνδεση της προστασίας από τη 
συνεργασία με τις υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου·

31. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
σαφείς διατάξεις σχετικά με τη μη άσκηση 
δίωξης ή τη μη επιβολή κυρώσεων σε 
θύματα εμπορίας ανθρώπων και σχετικά με 
την αποσύνδεση της προστασίας του 
θύματος από τη συνεργασία με τις 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου· καλεί, 
επίσης, τα κράτη μέλη να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι η παροχή συνδρομής 
και στήριξης σε θύμα δεν εξαρτάται από 
την προθυμία του θύματος να 
συνεργαστεί σε ποινική έρευνα, δίωξη ή 
δίκη σύμφωνα με το άρθρο 11 της 
οδηγίας για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 432
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
σαφείς διατάξεις σχετικά με τη μη άσκηση 
δίωξης ή τη μη επιβολή κυρώσεων σε 
θύματα εμπορίας ανθρώπων και σχετικά με 
την αποσύνδεση της προστασίας από τη 

31. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
το γεγονός ότι τα θύματα εξακολουθούν 
να αντιμετωπίζουν συχνά ποινικές 
διώξεις και καταδίκες για αδικήματα τα 
οποία εξαναγκάστηκαν να διαπράξουν 
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συνεργασία με τις υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου·

και τα οποία συχνά συνδέονται με την 
παράνομη είσοδο στο έδαφος κράτους 
μέλους, κάτι που είναι εγγενές στην 
εμπορία ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη 
να θεσπίσουν σαφείς διατάξεις σχετικά με 
τη μη άσκηση δίωξης ή τη μη επιβολή 
κυρώσεων σε θύματα εμπορίας ανθρώπων 
και σχετικά με την αποσύνδεση της 
προστασίας από τη συνεργασία με τις 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου·

Or. en

Τροπολογία 433
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
σαφείς διατάξεις σχετικά με τη μη άσκηση 
δίωξης ή τη μη επιβολή κυρώσεων σε 
θύματα εμπορίας ανθρώπων και σχετικά με 
την αποσύνδεση της προστασίας από τη 
συνεργασία με τις υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου·

31. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
σαφείς διατάξεις σχετικά με τη μη άσκηση 
δίωξης ή τη μη επιβολή κυρώσεων σε 
θύματα εμπορίας ανθρώπων και σχετικά με 
την αποσύνδεση της προστασίας από τη 
συνεργασία με τις υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου και να καταπολεμήσουν την 
ατιμωρησία μέσω μιας συντονισμένης 
προσέγγισης μεταξύ των αρμόδιων 
οργανισμών της ΕΕ σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
και άλλους εταίρους, ούτως ώστε να 
ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των 
ερευνών και των διώξεων·

Or. en

Τροπολογία 434
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
σαφείς διατάξεις σχετικά με τη μη άσκηση 
δίωξης ή τη μη επιβολή κυρώσεων σε 
θύματα εμπορίας ανθρώπων και σχετικά 
με την αποσύνδεση της προστασίας από 
τη συνεργασία με τις υπηρεσίες επιβολής 
του νόμου·

31. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
σαφείς διατάξεις σχετικά με τη μη άσκηση 
δίωξης ή τη μη επιβολή κυρώσεων σε 
θύματα εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 435
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. εκφράζει δυσαρέσκεια για το 
γεγονός ότι στοιχεία για την ταυτότητα 
θυμάτων εμπορίας εμφανίζονται σε 
αναφορές της αστυνομίας και κατά τη 
διάρκεια διαδικασιών, κάτι που καθιστά 
δύσκολο για τα θύματα να μιλήσουν ή να 
προστατευθούν από αντίποινα· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διατηρούν 
τα ονόματα και άλλα στοιχεία 
ταυτότητας σε χωριστά αρχεία, τα οποία 
θα είναι προσβάσιμα για την αστυνομία 
και την εισαγγελία αλλά δεν θα 
αποκαλύπτονται σε υπόπτους εμπορίας 
ανθρώπων ή στους δικηγόρους τους·

Or. en

Τροπολογία 436
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός 
ότι η εμπορία ανθρώπων υπάρχει 
εξαιτίας της υψηλής ζήτησης προϊόντων 
και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της 
εκμετάλλευσης ανθρώπων, η οποία 
συνιστά πολύ επικερδή μορφή 
οργανωμένου εγκλήματος·

Or. en

Τροπολογία 437
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. τονίζει τη σημασία των 
οικονομικών ερευνών και της 
«παρακολούθησης της διαδρομής του 
χρήματος» ως βασικής στρατηγικής για τη 
διερεύνηση και δίωξη των δικτύων 
οργανωμένου εγκλήματος που 
επωφελούνται από την εμπορία ανθρώπων· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να 
προωθήσει τη χρήση της υφιστάμενης 
δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας, 
καθώς και των διαθέσιμων εργαλείων·

32. τονίζει τη σημασία των 
οικονομικών ερευνών και της 
«παρακολούθησης της διαδρομής του 
χρήματος» ως βασικής στρατηγικής για τη 
διερεύνηση και δίωξη των δικτύων 
οργανωμένου εγκλήματος που 
επωφελούνται από την εμπορία ανθρώπων· 
καλεί τα κράτη μέλη να ξεκινούν 
χρηματοοικονομικές έρευνες και εργασίες 
με ειδικούς στη νομιμοποίηση εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες κατά 
την έναρξη νέας έρευνας για εμπορία 
ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τη συνεργασία για τη 
δέσμευση και την δήμευση περιουσιακών 
στοιχείων ατόμων που εμπλέκονται σε 
εμπορία ανθρώπων και την παροχή 
αποζημίωσης στα θύματα· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει και να 
προωθήσει τη χρήση της υφιστάμενης 
δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας, 
καθώς και των διαθέσιμων εργαλείων, 
όπως είναι η αμοιβαία αναγνώριση 
δικαστικών αποφάσεων, οι κοινές 
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ερευνητικές ομάδες και η ευρωπαϊκή 
εντολή έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 438
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. τονίζει τη σημασία των 
οικονομικών ερευνών και της 
«παρακολούθησης της διαδρομής του 
χρήματος» ως βασικής στρατηγικής για τη 
διερεύνηση και δίωξη των δικτύων 
οργανωμένου εγκλήματος που 
επωφελούνται από την εμπορία ανθρώπων· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να 
προωθήσει τη χρήση της υφιστάμενης 
δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας, 
καθώς και των διαθέσιμων εργαλείων·

32. τονίζει τη σημασία των 
οικονομικών ερευνών και της 
«παρακολούθησης της διαδρομής του 
χρήματος» ως βασικής στρατηγικής για τη 
διερεύνηση και δίωξη των δικτύων 
οργανωμένου εγκλήματος που 
επωφελούνται από την εμπορία ανθρώπων· 
καλεί τα κράτη μέλη να ξεκινούν 
χρηματοοικονομικές έρευνες και εργασίες 
με ειδικούς στη νομιμοποίηση εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες κατά 
την έναρξη νέας έρευνας για εμπορία 
ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τη συνεργασία για τη 
δέσμευση και τη δήμευση περιουσιακών 
στοιχείων ατόμων που εμπλέκονται σε 
εμπορία ανθρώπων και την παροχή 
αποζημίωσης στα θύματα· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει και να 
προωθήσει τη χρήση της υφιστάμενης 
δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας, 
καθώς και των διαθέσιμων εργαλείων·

Or. en

Τροπολογία 439
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32



AM\1218040EL.docx 71/112 PE660.291v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. τονίζει τη σημασία των 
οικονομικών ερευνών και της 
«παρακολούθησης της διαδρομής του 
χρήματος» ως βασικής στρατηγικής για τη 
διερεύνηση και δίωξη των δικτύων 
οργανωμένου εγκλήματος που 
επωφελούνται από την εμπορία ανθρώπων· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να 
προωθήσει τη χρήση της υφιστάμενης 
δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας, 
καθώς και των διαθέσιμων εργαλείων·

32. τονίζει τη σημασία των 
οικονομικών ερευνών και της 
«παρακολούθησης της διαδρομής του 
χρήματος» ως βασικής στρατηγικής για τη 
διερεύνηση και δίωξη των δικτύων 
οργανωμένου εγκλήματος που 
επωφελούνται από την εμπορία ανθρώπων, 
καθώς και της δήμευσης των προϊόντων 
που προέρχονται από εμπορία ανθρώπων 
ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι «το 
έγκλημα δεν είναι προσοδοφόρο»· 
προτρέπει τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν τα δημευμένα προϊόντα 
για τη στήριξη της συνδρομής προς τα 
θύματα και της προστασίας τους, 
περιλαμβανομένης και της αποζημίωσης 
των θυμάτων, όπως τονίζεται στην 
αιτιολογική σκέψη 13 της οδηγίας για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να 
προωθήσει τη χρήση της υφιστάμενης 
δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας, 
καθώς και των διαθέσιμων εργαλείων·

Or. en

Τροπολογία 440
Assita Kanko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. τονίζει τη σημασία των 
οικονομικών ερευνών και της 
«παρακολούθησης της διαδρομής του 
χρήματος» ως βασικής στρατηγικής για τη 
διερεύνηση και δίωξη των δικτύων 
οργανωμένου εγκλήματος που 
επωφελούνται από την εμπορία ανθρώπων· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να 
προωθήσει τη χρήση της υφιστάμενης 
δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας, 
καθώς και των διαθέσιμων εργαλείων·

32. τονίζει τη σημασία των 
οικονομικών ερευνών και της 
«παρακολούθησης της διαδρομής του 
χρήματος» ως βασικής στρατηγικής για τη 
διερεύνηση και δίωξη των δικτύων 
οργανωμένου εγκλήματος που 
επωφελούνται από την εμπορία ανθρώπων· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να 
προωθήσει τη χρήση της υφιστάμενης 
δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας, 
καθώς και των διαθέσιμων εργαλείων· 
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ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να εφαρμοστεί 
μια ενισχυμένη ολιστική προσέγγιση η 
οποία αποσκοπεί στην αύξηση της κοινής 
σκέψης σε όλους τους τομείς, όπως τη 
μετανάστευση, την απασχόληση, την 
υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, 
τη νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και 
πολλούς άλλους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 441
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. τονίζει τη σημασία των 
οικονομικών ερευνών και της 
«παρακολούθησης της διαδρομής του 
χρήματος» ως βασικής στρατηγικής για τη 
διερεύνηση και δίωξη των δικτύων 
οργανωμένου εγκλήματος που 
επωφελούνται από την εμπορία ανθρώπων· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να 
προωθήσει τη χρήση της υφιστάμενης 
δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας, 
καθώς και των διαθέσιμων εργαλείων·

32. τονίζει τη σημασία των 
οικονομικών ερευνών και της 
«παρακολούθησης της διαδρομής του 
χρήματος» ως βασικής στρατηγικής για τη 
διερεύνηση και δίωξη των δικτύων 
οργανωμένου εγκλήματος που 
επωφελούνται από την εμπορία ανθρώπων· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να 
προωθήσει τη χρήση της υφιστάμενης 
δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας, 
καθώς και των διαθέσιμων εργαλείων· 
καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη 
συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών, αφενός για τον τομέα των 
οικονομικών ερευνών και αφετέρου για τη 
δέσμευση και κατάσχεση κερδών από την 
εμπορία ανθρώπων·

Or. it

Τροπολογία 442
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. τονίζει τη σημασία των 
οικονομικών ερευνών και της 
«παρακολούθησης της διαδρομής του 
χρήματος» ως βασικής στρατηγικής για τη 
διερεύνηση και δίωξη των δικτύων 
οργανωμένου εγκλήματος που 
επωφελούνται από την εμπορία ανθρώπων· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να 
προωθήσει τη χρήση της υφιστάμενης 
δικαστικής και αστυνομικής 
συνεργασίας, καθώς και των διαθέσιμων 
εργαλείων·

32. τονίζει τη σημασία των 
οικονομικών ερευνών και της 
«παρακολούθησης της διαδρομής του 
χρήματος» ως βασικής στρατηγικής για τη 
διερεύνηση και δίωξη των δικτύων 
οργανωμένου εγκλήματος που 
επωφελούνται από την εμπορία ανθρώπων·

Or. es

Τροπολογία 443
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. τονίζει τη σημασία των 
οικονομικών ερευνών και της 
«παρακολούθησης της διαδρομής του 
χρήματος» ως βασικής στρατηγικής για τη 
διερεύνηση και δίωξη των δικτύων 
οργανωμένου εγκλήματος που 
επωφελούνται από την εμπορία ανθρώπων· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να 
προωθήσει τη χρήση της υφιστάμενης 
δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας, 
καθώς και των διαθέσιμων εργαλείων·

32. τονίζει τη σημασία των 
οικονομικών ερευνών και της 
«παρακολούθησης της διαδρομής του 
χρήματος» ως βασικής στρατηγικής για τη 
διερεύνηση και δίωξη των δικτύων 
οργανωμένου εγκλήματος που 
επωφελούνται από την εμπορία ανθρώπων· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να 
προωθήσει τη χρήση της υφιστάμενης 
δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας, 
μεταξύ όλων των κρατών μελών και 
οργανισμών της ΕΕ, καθώς και των 
διαθέσιμων εργαλείων·

Or. ro

Τροπολογία 444
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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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. υπογραμμίζει την κρίσιμη 
σημασία της κοινότητας επιβολής του 
νόμου όσον αφορά την ανάπτυξη 
αποδοτικών και εκτεταμένων ικανοτήτων 
ανάλυσης ως απόκριση στις ολοένα 
αυξανόμενες εγκληματικές πρακτικές 
εμπορίας ανθρώπων οι οποίες 
διευκολύνονται από το διαδίκτυο· καλεί 
την Επιτροπή να παρέχει χρηματοδοτική 
στήριξη στους οργανισμούς της ΕΕ, όπως 
την Ευρωπόλ, προκειμένου να 
διασφαλίζονται τα ύψιστα πρότυπα 
ανάλυσης και κατάλληλα εργαλεία για την 
επεξεργασία ολοένα περισσότερο 
σύνθετων όγκων πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 445
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. καλεί τα κράτη μέλη να 
ποινικοποιήσουν την κερδοσκοπία που 
προκύπτει από περιεχόμενο σεξουαλικής 
κακοποίησης και εκμετάλλευσης το οποίο 
αφορά άτομα που έχουν πέσει θύματα 
εμπορίας, καθώς και την προώθηση και 
διάδοση τέτοιου είδους περιεχομένου από 
πορνογραφικούς δικτυακούς τόπους, 
όπως και την κατανάλωση αυτού του 
περιεχομένου·

Or. en
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Τροπολογία 446
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. καλεί την Επιτροπή να ορίσει, να 
κατανείμει και να διαθέσει επαρκείς 
πόρους για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 447
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32β. υπενθυμίζει ότι η κατάρτιση των 
επαγγελματιών και των λειτουργών είναι 
ζωτικής σημασίας για τον έγκαιρο 
εντοπισμό δυνητικών θυμάτων και την 
πρόληψη της εγκληματικότητας· καλεί, 
ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως το άρθρο 18 
παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ 
και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές, 
και συγκεκριμένα κατά τη δημιουργία 
προγραμμάτων επιμόρφωσης που θα 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
και θα απευθύνονται σε πρόσωπα τα 
οποία έρχονται σε επαφή με θύματα της 
εμπορίας ανθρώπων λόγω της επίσημης 
ιδιότητάς τους, όπως μεταξύ άλλων 
αστυνομικοί υπάλληλοι, συνοριακοί 
υπάλληλοι, δικαστές, ανακριτές, 
δικηγόροι, ιατρικό προσωπικό πρώτης 
γραμμής και κοινωνικοί λειτουργοί· 
τονίζει ότι η επιμόρφωση πρέπει να 
περιλαμβάνει τον εντοπισμό των 
θυμάτων, την επίσημη διαδικασία 
ταυτοποίησης και την επαρκή συνδρομή 
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των θυμάτων με γνώμονα το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 448
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. είναι της άποψης ότι, δεδομένου 
του κατά βάση διεθνούς χαρακτήρα των 
εγκλημάτων εμπορίας ανθρώπων, οι 
αρχές επιβολής του νόμου και δίωξης 
πρέπει να είναι σε θέση να ενεργούν 
αποτελεσματικά στο ίδιο επίπεδο· ζητεί, 
επομένως, την αποτελεσματική χρήση 
των ευρωπαϊκών πλατφορμών τις οποίες 
διαχειρίζονται οργανισμοί όπως η 
Ευρωπόλ και η Eurojust όσον αφορά την 
επιλογή δικαιοδοσίας, τη συλλογή 
αποδεικτικών στοιχείων, την έκδοση και 
την αμοιβαία δικαστική συνδρομή·

Or. en

Τροπολογία 449
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. υπενθυμίζει τον ρόλο των 
οργανισμών της ΕΕ στον έγκαιρο 
εντοπισμό των θυμάτων και στην 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· 
ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση των 
οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της 
Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών 
Υποθέσεων (ΔΕΥ), προκειμένου να 
καταρτιστεί το προσωπικό τους και να 

33. υπενθυμίζει τον ρόλο των 
οργανισμών της ΕΕ στον έγκαιρο 
εντοπισμό των θυμάτων και στην 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· 
ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση των 
οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της 
Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών 
Υποθέσεων (ΔΕΥ), προκειμένου να 
καταρτιστεί το προσωπικό τους και να 
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αναπτυχθούν εργαλεία ανάπτυξης 
ικανοτήτων στον τομέα του εντοπισμού 
των θυμάτων, καθώς και να καταστεί 
δυνατός ο διορισμός υπαλλήλων ειδικά 
εκπαιδευμένων σε θέματα φύλου, ιδίως 
στα κράτη μέλη εκείνα που 
αντιμετωπίζουν αυξημένες μικτές 
μεταναστευτικές ροές· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες 
γραμμές για την ενσωμάτωση της 
εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα φύλου 
στις δραστηριότητες των αρχών επιβολής 
του νόμου σε ολόκληρη την ΕΕ·

αναπτυχθούν εργαλεία ανάπτυξης 
ικανοτήτων στον τομέα του εντοπισμού 
των θυμάτων·

Or. es

Τροπολογία 450
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. υπενθυμίζει τον ρόλο των 
οργανισμών της ΕΕ στον έγκαιρο 
εντοπισμό των θυμάτων και στην 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· 
ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση των 
οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της 
Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών 
Υποθέσεων (ΔΕΥ), προκειμένου να 
καταρτιστεί το προσωπικό τους και να 
αναπτυχθούν εργαλεία ανάπτυξης 
ικανοτήτων στον τομέα του εντοπισμού 
των θυμάτων, καθώς και να καταστεί 
δυνατός ο διορισμός υπαλλήλων ειδικά 
εκπαιδευμένων σε θέματα φύλου, ιδίως 
στα κράτη μέλη εκείνα που 
αντιμετωπίζουν αυξημένες μικτές 
μεταναστευτικές ροές· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες 
γραμμές για την ενσωμάτωση της 
εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα φύλου 
στις δραστηριότητες των αρχών επιβολής 
του νόμου σε ολόκληρη την ΕΕ·

33. υπενθυμίζει τον ρόλο των 
οργανισμών της ΕΕ στον έγκαιρο 
εντοπισμό των θυμάτων και στην 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· 
ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση των 
οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της 
Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών 
Υποθέσεων (ΔΕΥ), προκειμένου να 
καταρτιστεί το προσωπικό τους και να 
αναπτυχθούν εργαλεία ανάπτυξης 
ικανοτήτων στον τομέα του εντοπισμού 
των θυμάτων·
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Or. sk

Τροπολογία 451
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. υπενθυμίζει τον ρόλο των 
οργανισμών της ΕΕ στον έγκαιρο 
εντοπισμό των θυμάτων και στην 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· 
ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση των 
οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της 
Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών 
Υποθέσεων (ΔΕΥ), προκειμένου να 
καταρτιστεί το προσωπικό τους και να 
αναπτυχθούν εργαλεία ανάπτυξης 
ικανοτήτων στον τομέα του εντοπισμού 
των θυμάτων, καθώς και να καταστεί 
δυνατός ο διορισμός υπαλλήλων ειδικά 
εκπαιδευμένων σε θέματα φύλου, ιδίως 
στα κράτη μέλη εκείνα που 
αντιμετωπίζουν αυξημένες μικτές 
μεταναστευτικές ροές· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες 
γραμμές για την ενσωμάτωση της 
εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα φύλου 
στις δραστηριότητες των αρχών επιβολής 
του νόμου σε ολόκληρη την ΕΕ·

33. υπενθυμίζει τον ρόλο των 
οργανισμών της ΕΕ στον έγκαιρο 
εντοπισμό των θυμάτων και στην 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· 
ζητεί να κατανεμηθούν κατάλληλα οι 
υφιστάμενοι πόροι για τους οργανισμούς 
της ΕΕ στον τομέα της Δικαιοσύνης και 
των Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ), 
προκειμένου να καταρτιστεί το προσωπικό 
τους και να αναπτυχθούν εργαλεία 
ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα του 
εντοπισμού των θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 452
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. υπενθυμίζει τον ρόλο των 
οργανισμών της ΕΕ στον έγκαιρο 

33. υπενθυμίζει τον ρόλο των 
οργανισμών της ΕΕ στον έγκαιρο 
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εντοπισμό των θυμάτων και στην 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· 
ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση των 
οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της 
Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών 
Υποθέσεων (ΔΕΥ), προκειμένου να 
καταρτιστεί το προσωπικό τους και να 
αναπτυχθούν εργαλεία ανάπτυξης 
ικανοτήτων στον τομέα του εντοπισμού 
των θυμάτων, καθώς και να καταστεί 
δυνατός ο διορισμός υπαλλήλων ειδικά 
εκπαιδευμένων σε θέματα φύλου, ιδίως 
στα κράτη μέλη εκείνα που 
αντιμετωπίζουν αυξημένες μικτές 
μεταναστευτικές ροές· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες 
γραμμές για την ενσωμάτωση της 
εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα φύλου στις 
δραστηριότητες των αρχών επιβολής του 
νόμου σε ολόκληρη την ΕΕ·

εντοπισμό των θυμάτων και στην 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· 
ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση των 
οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της 
Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών 
Υποθέσεων (ΔΕΥ), προκειμένου να 
καταρτιστεί το προσωπικό τους και να 
αναπτυχθούν εργαλεία ανάπτυξης 
ικανοτήτων στον τομέα του εντοπισμού 
των θυμάτων, καθώς και να καταστεί 
δυνατός ο διορισμός υπαλλήλων ειδικά 
εκπαιδευμένων σε θέματα φύλου, ιδίως 
στα κράτη μέλη εκείνα που 
αντιμετωπίζουν αυξημένα φαινόμενα 
εμπορίας ανθρώπων· καλεί την Επιτροπή 
να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για 
την ενσωμάτωση της εμπειρογνωμοσύνης 
σε θέματα φύλου στις δραστηριότητες των 
αρχών επιβολής του νόμου σε ολόκληρη 
την ΕΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα 
κράτη μέλη να αυξήσουν τη 
διασυνοριακή συνεργασία με τους 
αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ όπως τη 
Eurojust, την Ευρωπόλ, τον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), τον 
Frontex, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα 
της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) και 
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης 
για το Άσυλο (EASO)·

Or. en

Τροπολογία 453
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. υπενθυμίζει τον ρόλο των 
οργανισμών της ΕΕ στον έγκαιρο 

33. υπενθυμίζει τον ρόλο των 
οργανισμών της ΕΕ στον έγκαιρο 
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εντοπισμό των θυμάτων και στην 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· 
ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση των 
οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της 
Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών 
Υποθέσεων (ΔΕΥ), προκειμένου να 
καταρτιστεί το προσωπικό τους και να 
αναπτυχθούν εργαλεία ανάπτυξης 
ικανοτήτων στον τομέα του εντοπισμού 
των θυμάτων, καθώς και να καταστεί 
δυνατός ο διορισμός υπαλλήλων ειδικά 
εκπαιδευμένων σε θέματα φύλου, ιδίως 
στα κράτη μέλη εκείνα που 
αντιμετωπίζουν αυξημένες μικτές 
μεταναστευτικές ροές· καλεί την Επιτροπή 
να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για 
την ενσωμάτωση της εμπειρογνωμοσύνης 
σε θέματα φύλου στις δραστηριότητες των 
αρχών επιβολής του νόμου σε ολόκληρη 
την ΕΕ·

εντοπισμό των θυμάτων και στην 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· 
ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση των 
οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της 
Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών 
Υποθέσεων (ΔΕΥ), προκειμένου να 
καταρτιστεί το προσωπικό τους και να 
αναπτυχθούν εργαλεία ανάπτυξης 
ικανοτήτων στον τομέα του εντοπισμού 
των θυμάτων, καθώς και να καταστεί 
δυνατός ο διορισμός υπαλλήλων ειδικά 
εκπαιδευμένων σε θέματα φύλου, ιδίως 
στα κράτη μέλη εκείνα που 
αντιμετωπίζουν αυξημένες μικτές 
μεταναστευτικές ροές· καλεί την Επιτροπή 
να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για 
την ενσωμάτωση της εμπειρογνωμοσύνης 
σε θέματα φύλου στις δραστηριότητες των 
αρχών επιβολής του νόμου σε ολόκληρη 
την ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανάπτυξης μακροχρόνιων προγραμμάτων 
για τη βελτίωση της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στο 
προσωπικό οργανισμών στον τομέα της 
ΔΕΥ που σχετίζονται με την εμπορία 
ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 454
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. υπενθυμίζει τον ρόλο των 
οργανισμών της ΕΕ στον έγκαιρο 
εντοπισμό των θυμάτων και στην 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· 
ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση των 
οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της 
Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών 
Υποθέσεων (ΔΕΥ), προκειμένου να 
καταρτιστεί το προσωπικό τους και να 

33. υπενθυμίζει τον ρόλο των 
οργανισμών της ΕΕ στον έγκαιρο 
εντοπισμό των θυμάτων και στην 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· 
ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση των 
οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της 
Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών 
Υποθέσεων (ΔΕΥ), προκειμένου να 
καταρτιστεί το προσωπικό τους και να 
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αναπτυχθούν εργαλεία ανάπτυξης 
ικανοτήτων στον τομέα του εντοπισμού 
των θυμάτων, καθώς και να καταστεί 
δυνατός ο διορισμός υπαλλήλων ειδικά 
εκπαιδευμένων σε θέματα φύλου, ιδίως 
στα κράτη μέλη εκείνα που 
αντιμετωπίζουν αυξημένες μικτές 
μεταναστευτικές ροές· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες 
γραμμές για την ενσωμάτωση της 
εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα φύλου 
στις δραστηριότητες των αρχών επιβολής 
του νόμου σε ολόκληρη την ΕΕ·

αναπτυχθούν εργαλεία ανάπτυξης 
ικανοτήτων στον τομέα του εντοπισμού 
των θυμάτων, καθώς και να καταστεί 
δυνατός ο διορισμός υπαλλήλων οι οποίοι 
είναι εκπαιδευμένοι σε προσεγγίσεις με 
γνώμονα τα θέματα φύλου και το παιδί·

Or. en

Τροπολογία 455
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. υπενθυμίζει τον ρόλο των 
οργανισμών της ΕΕ στον έγκαιρο 
εντοπισμό των θυμάτων και στην 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· 
ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση των 
οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της 
Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών 
Υποθέσεων (ΔΕΥ), προκειμένου να 
καταρτιστεί το προσωπικό τους και να 
αναπτυχθούν εργαλεία ανάπτυξης 
ικανοτήτων στον τομέα του εντοπισμού 
των θυμάτων, καθώς και να καταστεί 
δυνατός ο διορισμός υπαλλήλων ειδικά 
εκπαιδευμένων σε θέματα φύλου, ιδίως 
στα κράτη μέλη εκείνα που 
αντιμετωπίζουν αυξημένες μικτές 
μεταναστευτικές ροές· καλεί την Επιτροπή 
να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για 
την ενσωμάτωση της εμπειρογνωμοσύνης 
σε θέματα φύλου στις δραστηριότητες των 
αρχών επιβολής του νόμου σε ολόκληρη 
την ΕΕ·

33. υπενθυμίζει τον ρόλο των 
οργανισμών της ΕΕ στον έγκαιρο 
εντοπισμό των θυμάτων και στην 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· 
ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση των 
οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της 
Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών 
Υποθέσεων (ΔΕΥ), προκειμένου να 
καταρτιστεί το προσωπικό τους και να 
αναπτυχθούν εργαλεία ανάπτυξης 
ικανοτήτων στον τομέα του εντοπισμού 
των θυμάτων, καθώς και να καταστεί 
δυνατός ο διορισμός υπαλλήλων ειδικά 
εκπαιδευμένων σε θέματα φύλου, ιδίως 
στα κράτη μέλη εκείνα που 
αντιμετωπίζουν αυξημένες μικτές 
μεταναστευτικές ροές· καλεί την Επιτροπή 
να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για 
την ενσωμάτωση της εμπειρογνωμοσύνης 
σε θέματα φύλου και ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στις δραστηριότητες των 
αρχών επιβολής του νόμου σε ολόκληρη 
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την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 456
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. υπενθυμίζει τον ρόλο των 
οργανισμών της ΕΕ στον έγκαιρο 
εντοπισμό των θυμάτων και στην 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· 
ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση των 
οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της 
Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών 
Υποθέσεων (ΔΕΥ), προκειμένου να 
καταρτιστεί το προσωπικό τους και να 
αναπτυχθούν εργαλεία ανάπτυξης 
ικανοτήτων στον τομέα του εντοπισμού 
των θυμάτων, καθώς και να καταστεί 
δυνατός ο διορισμός υπαλλήλων ειδικά 
εκπαιδευμένων σε θέματα φύλου, ιδίως 
στα κράτη μέλη εκείνα που 
αντιμετωπίζουν αυξημένες μικτές 
μεταναστευτικές ροές· καλεί την Επιτροπή 
να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για 
την ενσωμάτωση της εμπειρογνωμοσύνης 
σε θέματα φύλου στις δραστηριότητες των 
αρχών επιβολής του νόμου σε ολόκληρη 
την ΕΕ·

33. υπενθυμίζει τον ρόλο των 
οργανισμών της ΕΕ στον έγκαιρο 
εντοπισμό των θυμάτων και στην 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· 
ζητεί να ανακατανεμηθεί η 
χρηματοδότηση υπέρ των οργανισμών της 
ΕΕ στον τομέα της Δικαιοσύνης και των 
Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ), 
προκειμένου να καταρτιστεί το προσωπικό 
τους και να αναπτυχθούν εργαλεία 
ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα του 
εντοπισμού των θυμάτων, καθώς και να 
καταστεί δυνατός ο διορισμός κατάλληλα 
καταρτισμένων υπαλλήλων, ιδίως στα 
κράτη μέλη εκείνα που αντιμετωπίζουν 
αυξημένες μικτές μεταναστευτικές ροές· 
καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
ενσωμάτωση της εμπειρογνωμοσύνης στις 
δραστηριότητες των αρχών επιβολής του 
νόμου σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 457
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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33. υπενθυμίζει τον ρόλο των 
οργανισμών της ΕΕ στον έγκαιρο 
εντοπισμό των θυμάτων και στην 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· 
ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση των 
οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της 
Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών 
Υποθέσεων (ΔΕΥ), προκειμένου να 
καταρτιστεί το προσωπικό τους και να 
αναπτυχθούν εργαλεία ανάπτυξης 
ικανοτήτων στον τομέα του εντοπισμού 
των θυμάτων, καθώς και να καταστεί 
δυνατός ο διορισμός υπαλλήλων ειδικά 
εκπαιδευμένων σε θέματα φύλου, ιδίως 
στα κράτη μέλη εκείνα που 
αντιμετωπίζουν αυξημένες μικτές 
μεταναστευτικές ροές· καλεί την Επιτροπή 
να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για 
την ενσωμάτωση της εμπειρογνωμοσύνης 
σε θέματα φύλου στις δραστηριότητες των 
αρχών επιβολής του νόμου σε ολόκληρη 
την ΕΕ·

33. υπενθυμίζει τον ρόλο των 
οργανισμών της ΕΕ στον έγκαιρο 
εντοπισμό των θυμάτων και στην 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· 
ζητεί να καταστεί δυνατή η κατάρτιση 
του προσωπικού των οργανισμών της ΕΕ 
στον τομέα της Δικαιοσύνης και των 
Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) και να 
αναπτυχθούν εργαλεία ανάπτυξης 
ικανοτήτων στον τομέα του εντοπισμού 
των θυμάτων, καθώς και να καταστεί 
δυνατός ο διορισμός υπαλλήλων ειδικά 
εκπαιδευμένων σε θέματα φύλου, ιδίως 
στα κράτη μέλη εκείνα που 
αντιμετωπίζουν αυξημένες μικτές 
μεταναστευτικές ροές· καλεί την Επιτροπή 
να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για 
την ενσωμάτωση της εμπειρογνωμοσύνης 
σε θέματα φύλου στις δραστηριότητες των 
αρχών επιβολής του νόμου σε ολόκληρη 
την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 458
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. τονίζει τον ζωτικό ρόλο που 
διαδραματίζει η Eurojust στη συνεργασία 
και τον συντονισμό σύνθετων ερευνών 
και διώξεων μεταξύ των δικαστικών 
αρχών στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων 
μέσω του ευρωπαϊκού εντάλματος 
σύλληψης και της ευρωπαϊκής εντολής 
έρευνας, καθώς και μέσω της χρήσης 
κοινών ερευνητικών ομάδων· ενθαρρύνει 
τις εθνικές αρχές να εντάσσουν τον εν 
λόγω οργανισμό σε όλες τις 
διασυνοριακές υποθέσεις εμπορίας 
ανθρώπων με στόχο την προστασία όλων 
των θυμάτων και τη δίωξη και 
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εξάρθρωση ολόκληρης της αλυσίδας 
εμπορίας· ζητεί της διάθεση επαρκών 
πόρων ώστε να μπορεί ο εν λόγω 
οργανισμός να εκπληρώνει τα καθήκοντά 
του· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι περισσότερες υποθέσεις 
εμπορίας ανθρώπων παραπέμπονται 
έγκαιρα στη Eurojust προκειμένου να 
ενισχυθεί ο συντονισμός των δικαστικών 
ερευνών και διώξεων μεταξύ των κρατών 
μελών και με τρίτες χώρες· ενθαρρύνει 
την αυξημένη χρήση κοινών ερευνητικών 
ομάδων με την υποστήριξη της Eurojust 
και της Ευρωπόλ, δεδομένου ότι αυτό το 
εργαλείο δικαστικής συνεργασίας έχει 
αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό για 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 459
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός 
ότι η διάσταση του φύλου εξακολουθεί να 
μην έχει υιοθετηθεί με ομοιόμορφο τρόπο 
εντός των οργανισμών ΔΕΥ· καλεί τους 
οργανισμούς ΔΕΥ να διασφαλίσουν ότι 
εφαρμόζεται ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα 
για τη διασφάλιση της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων, ιδίως στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων που 
σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 460
Alice Kuhnke
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός 
ότι η διάσταση του φύλου εξακολουθεί να 
μην έχει υιοθετηθεί με ομοιόμορφο τρόπο 
εντός των οργανισμών ΔΕΥ· καλεί τους 
οργανισμούς ΔΕΥ να διασφαλίσουν ότι 
εφαρμόζεται ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα 
για τη διασφάλιση της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων, ιδίως στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων που 
σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 461
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την ανταλλαγή δεδομένων και 
πληροφοριών μέσω της χρήσης των 
πόρων και των βάσεων δεδομένων της 
Ευρωπόλ, όπως είναι τα σχέδια ανάλυσης 
«Phoenix», «Migrant Smuggling» και 
«Twins»·

Or. en

Τροπολογία 462
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33β. καλεί τον CEPOL να παράσχει 
διεθνή κατάρτιση στους ερευνητές ούτως 
ώστε να διασφαλιστούν τυποποιημένες 
προσεγγίσεις και διεθνική 
διαλειτουργικότητα·

Or. en

Τροπολογία 463
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33γ. χαιρετίζει το συμπέρασμα των 
οργανισμών ΔΕΥ στην κοινή δήλωση 
δέσμευσης περί συνεργασίας τους για την 
αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων· 
καλεί τους εν λόγω οργανισμούς να 
συντονίσουν περαιτέρω τις προσπάθειές 
τους και να ανταλλάξουν τις γνώσεις τους 
στον τομέα της καταπολέμησης της 
εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 464
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 7 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

τονίζει τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει η ΕΕ και η διεθνής 
συνεργασία για την εξάλειψη της 
εμπορίας ανθρώπων μέσω της συνέργειας 
διάφορων υφιστάμενων εσωτερικών και 
εξωτερικών πολιτικών, όπως είναι η 
συνολική στρατηγική για την εξωτερική 
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πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της 
ΕΕ, το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-
2024, η κοινή ανακοίνωση «Προς μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική με την 
Αφρική», η στρατηγική της ΕΕ για τα 
Δυτικά Βαλκάνια και η ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας, καθώς και μέσω 
σχετικών ενημερωτικών εκστρατειών 
στις εμπλεκόμενες χώρες, και καλεί την 
Επιτροπή λάβει υπόψη τα ανωτέρω στο 
επικείμενο σχέδιο δράσης για θέματα 
φύλου ΙΙΙ·

Or. en

Τροπολογία 465
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει την εφαρμογή της οδηγίας 
για την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων από τα κράτη μέλη και να 
θεσπίσει ισχυρά μέτρα σε περιπτώσεις μη 
αποτελεσματικής εφαρμογής, 
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μορφές 
εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 466
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 7 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει τη διαρκή απουσία 
αποτελεσματικής εφαρμογής της οδηγίας 
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για την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων από τα κράτη μέλη· καλεί την 
Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες επί 
παραβάσει σε περιπτώσεις ανεπαρκούς 
εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 467
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
προκειμένου να επικαιροποιήσει τις 
διατάξεις της, μεταξύ άλλων με τη 
θέσπιση ειδικών μέτρων για την πρόληψη 
και τη δίωξη της εμπορίας ανθρώπων με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ως 
του μεγαλύτερου τομέα εμπορίας 
ανθρώπων, να αντιμετωπίσει τη χρήση 
επιγραμμικών τεχνολογιών τόσο στην 
εξάπλωση όσο και στην πρόληψη της 
εμπορίας ανθρώπων, να βελτιώσει τα 
μέτρα για την πρόληψη και τον έγκαιρο 
εντοπισμό των θυμάτων και να ενισχύσει 
την οριζόντια διάσταση του φύλου σε 
όλες τις μορφές εμπορίας ανθρώπων, 
καθώς και να διασφαλίσει ότι τα κράτη 
μέλη ποινικοποιούν ρητά τη χρήση όλων 
των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν 
εκμετάλλευση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 468
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
προκειμένου να επικαιροποιήσει τις 
διατάξεις της, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση 
ειδικών μέτρων για την πρόληψη και τη 
δίωξη της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ως του 
μεγαλύτερου τομέα εμπορίας ανθρώπων, 
να αντιμετωπίσει τη χρήση επιγραμμικών 
τεχνολογιών τόσο στην εξάπλωση όσο και 
στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, να 
βελτιώσει τα μέτρα για την πρόληψη και 
τον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων και να 
ενισχύσει την οριζόντια διάσταση του 
φύλου σε όλες τις μορφές εμπορίας 
ανθρώπων, καθώς και να διασφαλίσει ότι 
τα κράτη μέλη ποινικοποιούν ρητά τη 
χρήση όλων των υπηρεσιών που 
περιλαμβάνουν εκμετάλλευση·

34. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
προκειμένου να επικαιροποιήσει τις 
διατάξεις της, και να θεσπίσει νέα 
νομοθεσία, μεταξύ άλλων νόμους για την 
αντιμετώπιση της ζήτησης για 
σεξουαλική εκμετάλλευση, και με τη 
θέσπιση ειδικών μέτρων για την πρόληψη 
και τη δίωξη της εμπορίας ανθρώπων κάθε 
μορφής, ιδίως με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, να αντιμετωπίσει τη χρήση 
επιγραμμικών τεχνολογιών τόσο στην 
εξάπλωση όσο και στην πρόληψη της 
εμπορίας ανθρώπων, να βελτιώσει τα 
μέτρα για την πρόληψη και τον έγκαιρο 
εντοπισμό όλων των θυμάτων και να 
ενισχύσει την οριζόντια διάσταση του 
φύλου σε όλες τις μορφές εμπορίας 
ανθρώπων, καθώς και να διασφαλίσει ότι 
τα κράτη μέλη ποινικοποιούν ρητά τη 
χρήση όλων των υπηρεσιών που 
περιλαμβάνουν εκμετάλλευση και να 
εκπονήσει έρευνα βάσει αποδεικτικών 
στοιχείων σχετικά με τους παράγοντες 
κινδύνου και τους τρόπους με τους 
οποίους οι διαφορετικοί τομείς πολιτικής 
(π.χ. διακυβέρνηση της αγοράς εργασίας, 
μετανάστευση και κινητικότητα, εργασία 
μέσω εταιρείας προσωρινής 
απασχόλησης, ψευδής αυτοαπασχόληση, 
απόσπαση εργαζομένων) 
διασταυρώνονται με την εμπορία 
ανθρώπων σε τομείς κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 469
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
προκειμένου να επικαιροποιήσει τις 
διατάξεις της, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση 
ειδικών μέτρων για την πρόληψη και τη 
δίωξη της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ως του 
μεγαλύτερου τομέα εμπορίας ανθρώπων, 
να αντιμετωπίσει τη χρήση επιγραμμικών 
τεχνολογιών τόσο στην εξάπλωση όσο και 
στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, να 
βελτιώσει τα μέτρα για την πρόληψη και 
τον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων και 
να ενισχύσει την οριζόντια διάσταση του 
φύλου σε όλες τις μορφές εμπορίας 
ανθρώπων, καθώς και να διασφαλίσει ότι 
τα κράτη μέλη ποινικοποιούν ρητά τη 
χρήση όλων των υπηρεσιών που 
περιλαμβάνουν εκμετάλλευση·

34. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
προκειμένου να επικαιροποιήσει τις 
διατάξεις της, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση 
ειδικών μέτρων για την πρόληψη και τη 
δίωξη της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ως του 
μεγαλύτερου τομέα εμπορίας ανθρώπων, 
να αντιμετωπίσει τη χρήση επιγραμμικών 
τεχνολογιών τόσο στην εξάπλωση όσο και 
στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων·

Or. es

Τροπολογία 470
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Robert Biedroń, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
προκειμένου να επικαιροποιήσει τις 
διατάξεις της, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση 
ειδικών μέτρων για την πρόληψη και τη 
δίωξη της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ως του 
μεγαλύτερου τομέα εμπορίας ανθρώπων, 
να αντιμετωπίσει τη χρήση επιγραμμικών 
τεχνολογιών τόσο στην εξάπλωση όσο και 
στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, να 

34. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
προκειμένου να επικαιροποιήσει τις 
διατάξεις της, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση 
ειδικών μέτρων για την πρόληψη και τη 
δίωξη της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ως του 
μεγαλύτερου τομέα εμπορίας ανθρώπων, 
να αντιμετωπίσει τη χρήση επιγραμμικών 
τεχνολογιών τόσο στην εξάπλωση όσο και 
στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, να 
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βελτιώσει τα μέτρα για την πρόληψη και 
τον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων και να 
ενισχύσει την οριζόντια διάσταση του 
φύλου σε όλες τις μορφές εμπορίας 
ανθρώπων, καθώς και να διασφαλίσει ότι 
τα κράτη μέλη ποινικοποιούν ρητά τη 
χρήση όλων των υπηρεσιών που 
περιλαμβάνουν εκμετάλλευση·

εκπονήσει έρευνα βάσει αποδεικτικών 
στοιχείων σχετικά με τους παράγοντες 
κινδύνου για δυνητικά θύματα και τις 
κοινωνιακές δομές και πολιτικές, όπως 
είναι η διακυβέρνηση της αγοράς 
εργασίας ή οι πολιτικές για τη 
μετανάστευση και την κινητικότητα, οι 
οποίες διασταυρώνονται με την εμπορία 
ανθρώπων σε τομείς κινδύνου, να 
βελτιώσει τα μέτρα για την πρόληψη και 
τον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων και να 
ενισχύσει την οριζόντια διάσταση του 
φύλου σε όλες τις μορφές εμπορίας 
ανθρώπων, καθώς και να διασφαλίσει ότι 
τα κράτη μέλη ποινικοποιούν ρητά τη 
χρήση όλων των υπηρεσιών που 
περιλαμβάνουν εκμετάλλευση·

Or. en

Τροπολογία 471
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
προκειμένου να επικαιροποιήσει τις 
διατάξεις της, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση 
ειδικών μέτρων για την πρόληψη και τη 
δίωξη της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ως του 
μεγαλύτερου τομέα εμπορίας ανθρώπων, 
να αντιμετωπίσει τη χρήση επιγραμμικών 
τεχνολογιών τόσο στην εξάπλωση όσο και 
στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, να 
βελτιώσει τα μέτρα για την πρόληψη και 
τον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων και να 
ενισχύσει την οριζόντια διάσταση του 
φύλου σε όλες τις μορφές εμπορίας 
ανθρώπων, καθώς και να διασφαλίσει ότι 
τα κράτη μέλη ποινικοποιούν ρητά τη 
χρήση όλων των υπηρεσιών που 

34. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
προκειμένου να επικαιροποιήσει τις 
διατάξεις της, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση 
ειδικών μέτρων για την πρόληψη και τη 
δίωξη της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ως του 
μεγαλύτερου τομέα εμπορίας ανθρώπων, 
να αντιμετωπίσει τη χρήση επιγραμμικών 
τεχνολογιών τόσο στην εξάπλωση όσο και 
στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, να 
βελτιώσει τα μέτρα για την πρόληψη και 
τον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων και 
την εύκολη και άνευ όρων πρόσβαση σε 
συνδρομή και προστασία και να ενισχύσει 
την οριζόντια διάσταση του φύλου σε όλες 
τις μορφές εμπορίας ανθρώπων, καθώς και 
να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη 
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περιλαμβάνουν εκμετάλλευση· ποινικοποιούν ρητά τη χρήση όλων των 
υπηρεσιών που περιλαμβάνουν 
εκμετάλλευση·

Or. en

Τροπολογία 472
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
προκειμένου να επικαιροποιήσει τις 
διατάξεις της, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση 
ειδικών μέτρων για την πρόληψη και τη 
δίωξη της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ως του 
μεγαλύτερου τομέα εμπορίας ανθρώπων, 
να αντιμετωπίσει τη χρήση επιγραμμικών 
τεχνολογιών τόσο στην εξάπλωση όσο και 
στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, να 
βελτιώσει τα μέτρα για την πρόληψη και 
τον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων και να 
ενισχύσει την οριζόντια διάσταση του 
φύλου σε όλες τις μορφές εμπορίας 
ανθρώπων, καθώς και να διασφαλίσει ότι 
τα κράτη μέλη ποινικοποιούν ρητά τη 
χρήση όλων των υπηρεσιών που 
περιλαμβάνουν εκμετάλλευση·

34. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
προκειμένου να επικαιροποιήσει τις 
διατάξεις της, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση 
ειδικών μέτρων για την πρόληψη και τη 
δίωξη της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ως του 
μεγαλύτερου τομέα εμπορίας ανθρώπων, 
να αντιμετωπίσει τη χρήση επιγραμμικών 
τεχνολογιών τόσο στην εξάπλωση όσο και 
στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, να 
βελτιώσει τα μέτρα για την πρόληψη και 
τον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων και να 
ενισχύσει την οριζόντια διάσταση του 
φύλου και του παιδιού σε όλες τις μορφές 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς και να 
διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη 
ποινικοποιούν ρητά την εν γνώσει χρήση 
των υπηρεσιών που παρέχονται από τα 
θύματα εμπορίας·

Or. en

Τροπολογία 473
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
προκειμένου να επικαιροποιήσει τις 
διατάξεις της, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση 
ειδικών μέτρων για την πρόληψη και τη 
δίωξη της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ως του 
μεγαλύτερου τομέα εμπορίας ανθρώπων, 
να αντιμετωπίσει τη χρήση επιγραμμικών 
τεχνολογιών τόσο στην εξάπλωση όσο και 
στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, να 
βελτιώσει τα μέτρα για την πρόληψη και 
τον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων και να 
ενισχύσει την οριζόντια διάσταση του 
φύλου σε όλες τις μορφές εμπορίας 
ανθρώπων, καθώς και να διασφαλίσει ότι 
τα κράτη μέλη ποινικοποιούν ρητά τη 
χρήση όλων των υπηρεσιών που 
περιλαμβάνουν εκμετάλλευση·

34. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
προκειμένου να επικαιροποιήσει τις 
διατάξεις της, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση 
ειδικών μέτρων για την πρόληψη και τη 
δίωξη της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ως του 
μεγαλύτερου τομέα εμπορίας ανθρώπων, 
να αντιμετωπίσει τη χρήση επιγραμμικών 
τεχνολογιών τόσο στην εξάπλωση όσο και 
στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, να 
βελτιώσει τα μέτρα για την πρόληψη, τον 
έγκαιρο εντοπισμό και την προστασία των 
θυμάτων και να ενισχύσει την οριζόντια 
διάσταση του φύλου σε όλες τις μορφές 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς και να 
διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη 
ποινικοποιούν ρητά τη χρήση όλων των 
υπηρεσιών που περιλαμβάνουν 
εκμετάλλευση·

Or. en

Τροπολογία 474
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
προκειμένου να επικαιροποιήσει τις 
διατάξεις της, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση 
ειδικών μέτρων για την πρόληψη και τη 
δίωξη της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ως του 
μεγαλύτερου τομέα εμπορίας ανθρώπων, 
να αντιμετωπίσει τη χρήση επιγραμμικών 
τεχνολογιών τόσο στην εξάπλωση όσο και 
στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, να 
βελτιώσει τα μέτρα για την πρόληψη και 

34. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
προκειμένου να επικαιροποιήσει τις 
διατάξεις της, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση 
ειδικών μέτρων για την πρόληψη, την 
καταπολέμηση και τη δίωξη της εμπορίας 
ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, ως του μεγαλύτερου τομέα 
εμπορίας ανθρώπων, να αντιμετωπίσει τη 
χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών τόσο 
στην εξάπλωση όσο και στην πρόληψη της 
εμπορίας ανθρώπων, να βελτιώσει τα 
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τον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων και να 
ενισχύσει την οριζόντια διάσταση του 
φύλου σε όλες τις μορφές εμπορίας 
ανθρώπων, καθώς και να διασφαλίσει ότι 
τα κράτη μέλη ποινικοποιούν ρητά τη 
χρήση όλων των υπηρεσιών που 
περιλαμβάνουν εκμετάλλευση·

μέτρα για την πρόληψη και τον έγκαιρο 
εντοπισμό των θυμάτων και να ενισχύσει 
την οριζόντια διάσταση του φύλου σε όλες 
τις μορφές εμπορίας ανθρώπων, καθώς και 
να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη 
ποινικοποιούν ρητά τη χρήση όλων των 
υπηρεσιών που περιλαμβάνουν 
εκμετάλλευση·

Or. ro

Τροπολογία 475
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
προκειμένου να επικαιροποιήσει τις 
διατάξεις της, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση 
ειδικών μέτρων για την πρόληψη και τη 
δίωξη της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ως του 
μεγαλύτερου τομέα εμπορίας ανθρώπων, 
να αντιμετωπίσει τη χρήση επιγραμμικών 
τεχνολογιών τόσο στην εξάπλωση όσο και 
στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, να 
βελτιώσει τα μέτρα για την πρόληψη και 
τον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων και να 
ενισχύσει την οριζόντια διάσταση του 
φύλου σε όλες τις μορφές εμπορίας 
ανθρώπων, καθώς και να διασφαλίσει ότι 
τα κράτη μέλη ποινικοποιούν ρητά τη 
χρήση όλων των υπηρεσιών που 
περιλαμβάνουν εκμετάλλευση·

34. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
προκειμένου να επικαιροποιήσει τις 
διατάξεις της, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση 
ειδικών μέτρων για την πρόληψη και τη 
δίωξη της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ως του 
μεγαλύτερου τομέα εμπορίας ανθρώπων, 
να αντιμετωπίσει τη χρήση επιγραμμικών 
τεχνολογιών τόσο στην εξάπλωση όσο και 
στην αντιμετώπιση της εμπορίας 
ανθρώπων, να βελτιώσει τα μέτρα για τον 
έγκαιρο εντοπισμό και την προστασία των 
θυμάτων και να ενισχύσει την οριζόντια 
διάσταση του φύλου σε όλες τις μορφές 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς και να 
διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη 
ποινικοποιούν ρητά τη χρήση όλων των 
υπηρεσιών που περιλαμβάνουν 
εκμετάλλευση·

Or. en

Τροπολογία 476
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
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Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει την εφαρμογή της οδηγίας 
για την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων από τα κράτη μέλη και να 
δρομολογήσει διαδικασίες επί παραβάσει 
σε περιπτώσεις μη αποτελεσματικής 
εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 477
Assita Kanko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να εξετάσει τη δυνατότητα αναβάθμισης 
της ισχύουσας οδηγίας για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
σε κανονισμό, δεδομένου του σοβαρού 
και εκτενούς χαρακτήρα που έχει λάβει 
αυτό το έγκλημα σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 478
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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34α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν επίσης άλλες, 
νέες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οι 
οποίες αφορούν κυρίως γυναίκες και 
κορίτσια (εικονικούς γάμους, παράνομες 
υιοθεσίες, εμπόριο οργάνων, παρένθετη 
μητρότητα)·

Or. en

Τροπολογία 479
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. υπενθυμίζει στην Επιτροπή την 
ανάγκη να εκπονηθεί έκθεση αξιολόγησης 
της οδηγίας για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων όπως προβλεπόταν 
πέντε έτη μετά την έγκριση της οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 480
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34β. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την εφαρμογή της οδηγίας 
και να δρομολογήσει επειγόντως 
διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών 
μελών τα οποία δεν εφαρμόζουν την 
οδηγία·

Or. en
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Τροπολογία 481
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34γ. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
συμπληρωματική πρόσθετη νομοθεσία 
για την ποινικοποίηση της χρήσης όλων 
των υπηρεσιών οι οποίες αφορούν 
εκμετάλλευση·

Or. en

Τροπολογία 482
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34δ. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν ειδικά μέτρα για την πρόληψη 
και τη δίωξη της εμπορίας ανθρώπων με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ως 
του μεγαλύτερου τομέα εμπορίας 
ανθρώπων, να βελτιώσουν τα μέτρα για 
τον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων και 
να ενισχύσουν την οριζόντια διάσταση 
του φύλου σε όλες τις μορφές εμπορίας 
ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 483
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία



PE660.291v01-00 98/112 AM\1218040EL.docx

EL

35. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
υιοθετηθεί μια συνεκτική προσέγγιση, 
ώστε να βελτιωθεί ο εντοπισμός πιθανών 
θυμάτων στο πλαίσιο των 
μεταναστευτικών ροών και στα κέντρα 
υποδοχής και ταυτοποίησης, να βελτιωθεί 
η πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου και 
να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητά 
τους με τις διαδικασίες που σχετίζονται 
με την εμπορία· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την εφαρμογή της οδηγίας 
για την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και να υποβάλει προτάσεις για 
την αναθεώρησή της·

35. ζητεί να γίνονται οι έλεγχοι που 
απαιτούν οι διαδικασίες ασύλου στη χώρα 
καταγωγής και όχι στην πιθανή χώρα 
υποδοχής·

Or. fr

Τροπολογία 484
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Robert Biedroń, Alessandra Moretti, 
Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
υιοθετηθεί μια συνεκτική προσέγγιση, 
ώστε να βελτιωθεί ο εντοπισμός πιθανών 
θυμάτων στο πλαίσιο των 
μεταναστευτικών ροών και στα κέντρα 
υποδοχής και ταυτοποίησης, να βελτιωθεί 
η πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου και 
να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητά 
τους με τις διαδικασίες που σχετίζονται με 
την εμπορία· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την εφαρμογή της οδηγίας για 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και να υποβάλει προτάσεις για 
την αναθεώρησή της·

35. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
υιοθετηθεί μια συνεκτική προσέγγιση, 
ώστε να βελτιωθεί ο εντοπισμός πιθανών 
θυμάτων στο πλαίσιο των 
μεταναστευτικών ροών και στα κέντρα 
υποδοχής και ταυτοποίησης, να βελτιωθεί 
η πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου και 
να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητά 
τους με τις διαδικασίες που σχετίζονται με 
την εμπορία· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογεί τακτικά την εφαρμογή της 
οδηγίας για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων από τα κράτη μέλη, 
να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει σε 
περιπτώσεις μη αποτελεσματικής 
εφαρμογής, να υποβάλλει εκθέσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να υποβάλει 
προτάσεις για την αναθεώρησή της·

Or. en
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Τροπολογία 485
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
υιοθετηθεί μια συνεκτική προσέγγιση, 
ώστε να βελτιωθεί ο εντοπισμός πιθανών 
θυμάτων στο πλαίσιο των 
μεταναστευτικών ροών και στα κέντρα 
υποδοχής και ταυτοποίησης, να βελτιωθεί 
η πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου και 
να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητά 
τους με τις διαδικασίες που σχετίζονται με 
την εμπορία· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την εφαρμογή της οδηγίας 
για την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και να υποβάλει προτάσεις για 
την αναθεώρησή της·

35. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
υιοθετηθεί μια συνεκτική προσέγγιση, 
ώστε να βελτιωθεί ο εντοπισμός πιθανών 
θυμάτων στο πλαίσιο των 
μεταναστευτικών ροών και στα κέντρα 
υποδοχής και ταυτοποίησης, να βελτιωθεί 
η πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου και 
να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητά 
τους με τις διαδικασίες που σχετίζονται με 
την εμπορία·

Or. en

Τροπολογία 486
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
υιοθετηθεί μια συνεκτική προσέγγιση, 
ώστε να βελτιωθεί ο εντοπισμός πιθανών 
θυμάτων στο πλαίσιο των 
μεταναστευτικών ροών και στα κέντρα 
υποδοχής και ταυτοποίησης, να βελτιωθεί 
η πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου και 
να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητά 
τους με τις διαδικασίες που σχετίζονται με 
την εμπορία· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την εφαρμογή της οδηγίας 
για την καταπολέμηση της εμπορίας 

35. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
υιοθετηθεί μια συνεκτική προσέγγιση, 
ώστε να βελτιωθεί ο εντοπισμός πιθανών 
θυμάτων στο πλαίσιο των 
μεταναστευτικών ροών και στα κέντρα 
υποδοχής και ταυτοποίησης, και ιδίως ότι 
είναι αναγκαίο να ενισχυθεί περαιτέρω ο 
συντονισμός μεταξύ των αρχών ασύλου 
και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου 
και δίωξης· υπενθυμίζει ότι είναι 
σημαντικό να βελτιωθεί η πρόσβαση στις 
διαδικασίες ασύλου και να διασφαλιστεί η 
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ανθρώπων και να υποβάλει προτάσεις για 
την αναθεώρησή της·

συμπληρωματικότητά τους με τις 
διαδικασίες που σχετίζονται με την 
εμπορία·

Or. en

Τροπολογία 487
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Petar 
Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, Dietmar Köster, Domènec 
Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Karen Melchior, Evin 
Incir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει την εφαρμογή της 
οδηγίας 2004/81/ΕΚ σχετικά με τον τίτλο 
παραμονής που χορηγείται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών θύματα 
εμπορίας ανθρώπων, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι τα θύματα δεν 
επιστρέφονται μετά την πάροδο της 
προθεσμίας περίσκεψης και καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η άνευ 
όρων συνδρομή και στήριξη που ορίζει η 
οδηγία 2011/36/ΕΕ συνάδουν με την 
οδηγία 2004/81/ΕΚ και την εφαρμογή 
της· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει 
την οδηγία 2004/81/ΕΚ προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι οι τίτλοι παραμονής για 
θύματα εμπορίας δεν χορηγούνται υπό 
την προϋπόθεση της συμμετοχής ή της 
προθυμίας του θύματος για συμμετοχή σε 
έρευνα ή ποινικές διαδικασίες επί της 
υπόθεσης·

Or. en

Τροπολογία 488
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
αναγνωριστούν οι νέες μορφές εμπορίας 
ανθρώπων που σχετίζονται με 
μεταναστευτικές ροές, όπως η στέρηση 
της ελευθερίας για εκβιασμό και η 
εξαναγκαστική παράνομη διακίνηση 
μεταναστών, και πρέπει να αναπτυχθούν 
ικανότητες στα ενδιαφερόμενα μέρη που 
σχετίζονται με την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων για τον εντοπισμό 
θυμάτων εμπορίας μεταξύ των ατόμων 
που χρησιμοποιούν μεταναστευτικές 
οδούς·

Or. en

Τροπολογία 489
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35β. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο 
να εναρμονιστούν οι δράσεις στο πλαίσιο 
του συντονισμού και της συνεργασίας σε 
διεθνικό επίπεδο για την εμπορία 
ανθρώπων μεταξύ των χωρών 
προέλευσης, διέλευσης και προορισμού· 
σημειώνει ότι οι εν λόγω δράσεις θα 
πρέπει να ενσωματωθούν στους 
σχετικούς διαλόγους περιφερειακής 
πολιτικής και σε υπάρχοντα και 
μελλοντικά πλαίσια συνεργασίας, όπως 
είναι οι εταιρικές σχέσεις κινητικότητας 
και τα κοινά θεματολόγια για τη 
μετανάστευση και την κινητικότητα·

Or. en
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Τροπολογία 490
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν και να 
αξιολογούν τον κίνδυνο της λαθραίας 
διακίνησης ή εμπορίας ανθρώπων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση των 
ασυνόδευτων ανηλίκων και γυναικών· 
υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη να διασφαλιστούν πιο νόμιμες και 
ασφαλείς μεταναστευτικές οδοί, 
προκειμένου να αποτραπεί η 
εκμετάλλευση ευάλωτων ατόμων με 
παράτυπο καθεστώς·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 491
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν και να 
αξιολογούν τον κίνδυνο της λαθραίας 
διακίνησης ή εμπορίας ανθρώπων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση των 
ασυνόδευτων ανηλίκων και γυναικών· 
υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη να διασφαλιστούν πιο νόμιμες και 
ασφαλείς μεταναστευτικές οδοί, 
προκειμένου να αποτραπεί η 
εκμετάλλευση ευάλωτων ατόμων με 
παράτυπο καθεστώς·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 492
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν και να 
αξιολογούν τον κίνδυνο της λαθραίας 
διακίνησης ή εμπορίας ανθρώπων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση των 
ασυνόδευτων ανηλίκων και γυναικών· 
υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη να διασφαλιστούν πιο νόμιμες και 
ασφαλείς μεταναστευτικές οδοί, 
προκειμένου να αποτραπεί η 
εκμετάλλευση ευάλωτων ατόμων με 
παράτυπο καθεστώς·

36. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν επείγοντα μέτρα κατά 
των εγκληματικών ομάδων που 
δραστηριοποιούνται στην παράνομη 
διακίνηση μεταναστών και την εμπορία 
ανθρώπων, δεδομένου ότι είναι 
εξαιρετικά πιθανό τα άτομα που 
διακινούνται παράνομα να καταστούν 
θύματα εμπορίας, καθώς και να 
αξιολογούν τον κίνδυνο που 
αντιμετωπίζουν οι παράτυποι μετανάστες 
και ειδικότερα οι ασυνόδευτοι ανήλικοι 
και οι γυναίκες· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, την ανάγκη για αποτελεσματική 
προστασία των συνόρων προκειμένου να 
αποτραπεί η συνακόλουθη εκμετάλλευση 
ατόμων τα οποία διασχίζουν παράνομα τα 
σύνορα και τα οποία δεν γνωρίζουν τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την 
παράνομη διακίνηση·

Or. en

Τροπολογία 493
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν και να 
αξιολογούν τον κίνδυνο της λαθραίας 
διακίνησης ή εμπορίας ανθρώπων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση των 
ασυνόδευτων ανηλίκων και γυναικών· 
υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη να διασφαλιστούν πιο νόμιμες και 

36. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν και να 
αξιολογούν τον κίνδυνο της λαθραίας 
διακίνησης ή εμπορίας ανθρώπων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση των 
ασυνόδευτων ανηλίκων και γυναικών·
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ασφαλείς μεταναστευτικές οδοί, 
προκειμένου να αποτραπεί η 
εκμετάλλευση ευάλωτων ατόμων με 
παράτυπο καθεστώς·

Or. sk

Τροπολογία 494
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν και να 
αξιολογούν τον κίνδυνο της λαθραίας 
διακίνησης ή εμπορίας ανθρώπων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση των 
ασυνόδευτων ανηλίκων και γυναικών· 
υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη να διασφαλιστούν πιο νόμιμες και 
ασφαλείς μεταναστευτικές οδοί, 
προκειμένου να αποτραπεί η 
εκμετάλλευση ευάλωτων ατόμων με 
παράτυπο καθεστώς·

36. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν και να 
αξιολογούν τον κίνδυνο της λαθραίας 
διακίνησης ή εμπορίας ανθρώπων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση των 
ασυνόδευτων παιδιών, παιδιών που έχουν 
χωριστεί από την οικογένειά τους και 
γυναικών· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, την ανάγκη να διασφαλιστούν πιο 
νόμιμες και ασφαλείς μεταναστευτικές 
οδοί, προκειμένου να αποτραπεί η 
εκμετάλλευση ευάλωτων ατόμων με 
παράτυπο καθεστώς·

Or. en

Τροπολογία 495
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν και να 
αξιολογούν τον κίνδυνο της λαθραίας 
διακίνησης ή εμπορίας ανθρώπων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση των 
ασυνόδευτων ανηλίκων και γυναικών· 

36. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν στενά, να 
αναφέρουν και να αξιολογούν τον κίνδυνο 
της λαθραίας διακίνησης ή εμπορίας 
ανθρώπων, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων 
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υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη να διασφαλιστούν πιο νόμιμες και 
ασφαλείς μεταναστευτικές οδοί, 
προκειμένου να αποτραπεί η 
εκμετάλλευση ευάλωτων ατόμων με 
παράτυπο καθεστώς·

και γυναικών· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, την ανάγκη να διασφαλιστούν πιο 
νόμιμες και ασφαλείς μεταναστευτικές 
οδοί, προκειμένου να αποτραπεί η 
εκμετάλλευση ευάλωτων ατόμων με 
παράτυπο καθεστώς·

Or. ro

Τροπολογία 496
Jorge Buxadé Villalba, Margarita de la Pisa Carrión, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν και να 
αξιολογούν τον κίνδυνο της λαθραίας 
διακίνησης ή εμπορίας ανθρώπων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση των 
ασυνόδευτων ανηλίκων και γυναικών· 
υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη να διασφαλιστούν πιο νόμιμες και 
ασφαλείς μεταναστευτικές οδοί, 
προκειμένου να αποτραπεί η 
εκμετάλλευση ευάλωτων ατόμων με 
παράτυπο καθεστώς·

36. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τα μέτρα ελέγχου 
προκειμένου να αποτρέπεται ο κίνδυνος 
της λαθραίας διακίνησης ή εμπορίας 
ανθρώπων, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων 
και γυναικών· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, την ανάγκη να εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά η νομοθεσία και να 
επιβάλλονται αυστηρότερες κυρώσεις 
στους εμπόρους ανθρώπων και τους 
διακινητές μεταναστών·

Or. en

Τροπολογία 497
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν και να 
αξιολογούν τον κίνδυνο της λαθραίας 
διακίνησης ή εμπορίας ανθρώπων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση των 

36. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν και να 
αξιολογούν τον κίνδυνο της λαθραίας 
διακίνησης ή εμπορίας ανθρώπων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση των 
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ασυνόδευτων ανηλίκων και γυναικών· 
υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη να διασφαλιστούν πιο νόμιμες και 
ασφαλείς μεταναστευτικές οδοί, 
προκειμένου να αποτραπεί η 
εκμετάλλευση ευάλωτων ατόμων με 
παράτυπο καθεστώς·

πλέον ευάλωτων ατόμων, όπως των 
ασυνόδευτων ανηλίκων και των γυναικών· 
υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη να διασφαλιστούν πιο νόμιμες και 
ασφαλείς μεταναστευτικές οδοί, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί μία 
διάσταση της εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 498
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. καλεί τα κράτη μέλη, ως απόκριση 
στην πανδημία COVID-19, να 
καταρτίσουν ένα σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης, προκειμένου να διασφαλίσουν 
την ελάχιστη λειτουργικότητα των 
συστημάτων για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων σε περιστάσεις 
έκτακτης ανάγκης· σημειώνει ότι το 
σχέδιο έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι μια ελάχιστη δέσμη 
υπηρεσιών είναι διαθέσιμη στα θύματα 
για την κάλυψη των άμεσων αναγκών 
τους κατά τη διάρκεια της περιόδου στην 
οποία οι δυνατότητες για παραπομπή, 
προστασία και διερεύνηση της υπόθεσης 
και για δικαστικές διαδικασίες είναι 
μειωμένες·

Or. en

Τροπολογία 499
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. τονίζει ότι είναι σημαντικό και 
αναγκαίο να οριστεί η κατανομή και η 
διάθεση επαρκούς χρηματοδότησης για 
στοχευμένες δράσεις που αφορούν την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω 
χρηματοδοτικών δυνατοτήτων των 
ευρωπαϊκών ταμείων και έργων, όπως 
είναι το Ταμείο ασύλου, μετανάστευσης 
και ένταξης (AMIF), το Ταμείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το 
σκέλος «Δάφνη» του προγράμματος 
«Δικαιώματα και ισότητα» στο νέο ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 500
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διοργανώσουν ενημερωτικές 
εκστρατείες με αποδέκτες τα δυνητικά 
θύματα, ώστε να τα ενημερώσουν 
σχετικά με τη συνδρομή, την προστασία 
και τα δικαιώματά τους σε όλες τις χώρες 
της ΕΕ, καθώς και να συνεργαστούν 
στενά στο πλαίσιο εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης με τις τρίτες χώρες οι 
οποίες αποτελούν τις κύριες πηγές 
εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 501
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στη νέα στρατηγική για την 
εμπορία ανθρώπων σαφή μέτρα όσον 
αφορά τον διορισμό του ΣΔΕ της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 502
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στη νέα στρατηγική για την 
εμπορία ανθρώπων σαφή μέτρα όσον 
αφορά τον διορισμό του ΣΔΕ της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 503
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στη νέα στρατηγική για την 
εμπορία ανθρώπων σαφή μέτρα όσον 
αφορά τον διορισμό του ΣΔΕ της ΕΕ·

37. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
τη συνέχιση του έργου του Συντονιστή 
Δράσης κατά της Εμπορίας της ΕΕ και να 
διορίσει έναν Συντονιστή Δράσης κατά 
της Εμπορίας της ΕΕ πλήρους 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 504
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Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στη νέα στρατηγική για την 
εμπορία ανθρώπων σαφή μέτρα όσον 
αφορά τον διορισμό του ΣΔΕ της ΕΕ·

37. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στη νέα στρατηγική για την 
εμπορία ανθρώπων μεταξύ άλλων σαφή 
μέτρα όσον αφορά τον διορισμό του ΣΔΕ 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 505
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει την εφαρμογή της 
οδηγίας 2004/81/ΕΚ σχετικά με τον τίτλο 
παραμονής που χορηγείται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών θύματα 
εμπορίας ανθρώπων, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι τα θύματα δεν 
επιστρέφονται μετά την πάροδο της 
προθεσμίας περίσκεψης· καλεί, επίσης, τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η άνευ 
όρων συνδρομή και στήριξη που ορίζει η 
οδηγία 2011/36/ΕΕ συνάδουν με την 
οδηγία 2004/81/ΕΚ και την εφαρμογή 
της· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει 
την οδηγία 2004/81/ΕΚ προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι οι τίτλοι παραμονής για 
θύματα εμπορίας δεν χορηγούνται υπό 
την προϋπόθεση της συμμετοχής ή της 
προθυμίας του θύματος για συμμετοχή σε 
έρευνα ή ποινικές διαδικασίες επί της 
υπόθεσης·

Or. en
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Τροπολογία 506
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν τη δωρεά οργάνων 
προκειμένου να μειωθεί το χάσμα μεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης οργάνων 
μεταμόσχευσης, καθώς αποτελεί αιτία 
αναίσχυντων μορφών εμπορίας 
ανθρώπων μέσω του «μεταμοσχευτικού 
τουρισμού»·

Or. fr

Τροπολογία 507
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι τα θύματα της 
εμπορίας ανθρώπων έχουν πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη, την αποζημίωση και τον 
επαναπατρισμό·

Or. en

Τροπολογία 508
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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37β. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 
μια προσέγγιση βασιζόμενη στα 
ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την 
πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων η 
οποία θα επικεντρώνεται στα δικαιώματα 
του θύματος· συνιστά να συνεργαστούν η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη με την 
κοινωνία των πολιτών για την παροχή 
των αναγκαίων υπηρεσιών και 
συνδρομής στα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων, χωρίς προκαταλήψεις και 
στιγματισμό·

Or. en

Τροπολογία 509
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ευαισθητοποιήσουν τα κράτη 
μετοικεσίας, τις γυναίκες και τα κορίτσια 
αυτών των χωρών, καθώς και τους γονείς 
τους, για τους κινδύνους σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης που συνδέονται με τη 
μετανάστευση στην Ευρώπη·

Or. fr

Τροπολογία 510
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37γ. υπενθυμίζει ότι η οδηγία πρέπει να 
εφαρμόζεται πλήρως, συνεκτικά και 
επιμελώς από όλους τους φορείς στον 
τομέα: τους νομοθέτες, τους δικαστές, 
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τους εισαγγελείς, την αστυνομία και τη 
δημόσια διοίκηση· τονίζει ότι είναι 
απολύτως απαραίτητη η δέουσα 
κατάρτιση όλων αυτών των φορέων, 
καθώς και οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και η 
συνεργασία μεταξύ της δημόσιας 
διοίκησης και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών· προτρέπει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειες προς αυτή την 
κατεύθυνση·

Or. en

Τροπολογία 511
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντοπίσουν πιθανά τρίτα κράτη 
συνενόχους στην εμπορία ανθρώπων και 
να προσαρμόσουν τις διπλωματικές και 
εμπορικές σχέσεις τους αναλόγως.

Or. fr


