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Tarkistus 323
Ernest Urtasun

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. muistuttaa, että naiset ja lapset 
voidaan pakottaa seksiin vaihtokauppana 
suojelusta, henkiinjäämisestä, 
etenemisestä muuttoreitillä sekä 
peruselannon saamisesta; korostaa, että 
eloonjäämiseksi harjoitettavaan seksiin 
joutuneita naisia ja lapsia ei pidetä 
ihmiskaupan uhreina, jolloin he eivät saa 
tarvittavaa apua;

Or. en

Tarkistus 324
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa ennaltaehkäisyn 
merkitystä sekä naisten ja lasten 
salakuljetuksen torjuntaa yhteistyössä 
kolmansien maiden, lähtö- tai 
kauttakulkumaiden, kanssa sekä 
ihmiskaupan uhrien suojelua, jossa 
varmistetaan kattavat tuki-, 
uudelleenkotoutus- ja kuntoutusohjelmat;

Or. en

Tarkistus 325
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Päätöslauselmaesitys
19 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. muistuttaa, että 
turvapaikanhakijat, pakolaiset ja 
maahanmuuttajat ovat erityisen suuressa 
vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi ja 
että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
naisten, lasten ja muihin heikossa asemassa 
oleviin ryhmiin kuuluvien kauppaan; 
korostaa, että muuttoliikkeen eri vaiheissa 
on haavoittuvuuksia ja riskejä sekä 
muuttoliikkeen lähtöpisteessä, matkalla 
EU:hun, määränpäässä että paluun 
yhteydessä22;

19. muistuttaa, että erityistä huomiota 
olisi kiinnitettävä naisten, lasten ja muihin 
heikossa asemassa oleviin ryhmiin 
kuuluvien kauppaan; korostaa, että 
muuttoliikkeen eri vaiheissa on 
haavoittuvuuksia ja riskejä sekä 
muuttoliikkeen lähtöpisteessä, matkalla 
EU:hun, määränpäässä että paluun 
yhteydessä22; katsoo, että heille olisi 
tarjottava asianmukaisia resursseja ja 
suojia, pääsy turvallisiin ja 
asianmukaisesti varustettuihin tiloihin 
sekä tähän liittyviä avustus- ja 
tiedotuspalveluja; muistuttaa siksi 
tarpeesta kehittää rajatylittävää 
yhteistyötä ja vaihtoa lainvalvonta- ja 
lastensuojeluviranomaisten välillä sekä 
nopeaa perheiden jäljittämistä ja 
vaihtoehtoista hoitojärjestelyjä ilman 
huoltajaa oleville alaikäisille;

_________________ _________________
22 Euroopan tason täytäntöönpanon 
arviointi – ”Implementation of Directive 
2011/36/EU: Migration and gender issues”, 
parlamentin tutkimuspalvelujen pääosasto, 
jälkiarviointiyksikkö, 15. syyskuuta 2020, 
s. 50.

22 Euroopan tason täytäntöönpanon 
arviointi – ”Implementation of Directive 
2011/36/EU: Migration and gender issues”, 
parlamentin tutkimuspalvelujen pääosasto, 
jälkiarviointiyksikkö, 15. syyskuuta 2020, 
s. 50.

Or. en

Tarkistus 326
Assita Kanko

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. muistuttaa, että turvapaikanhakijat, 
pakolaiset ja maahanmuuttajat ovat 
erityisen suuressa vaarassa joutua 
ihmiskaupan uhreiksi ja että erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä naisten, lasten 

19. muistuttaa, että turvapaikanhakijat, 
pakolaiset ja maahanmuuttajat ovat 
erityisen suuressa vaarassa joutua 
ihmiskaupan uhreiksi ja että erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä naisten, lasten 
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ja muihin heikossa asemassa oleviin 
ryhmiin kuuluvien kauppaan; korostaa, että 
muuttoliikkeen eri vaiheissa on 
haavoittuvuuksia ja riskejä sekä 
muuttoliikkeen lähtöpisteessä, matkalla 
EU:hun, määränpäässä että paluun 
yhteydessä22;

ja muihin heikossa asemassa oleviin 
ryhmiin kuuluvien kauppaan; korostaa, että 
muuttoliikkeen eri vaiheissa on 
haavoittuvuuksia ja riskejä sekä 
muuttoliikkeen lähtöpisteessä, matkalla 
EU:hun, määränpäässä että paluun 
yhteydessä22; kehottaa siksi Euroopan 
komissiota lisäämään yhteistyötä 
kolmansien maiden kanssa tämän 
ongelman perussyyn ratkaisemiseksi ja 
tarkastelemaan mahdollisuutta yhdistää 
yhteistyö EU:n nykyisen rahoitusavun ja 
muiden mekanismien käyttöön;

_________________ _________________
22 Euroopan tason täytäntöönpanon 
arviointi – ”Implementation of Directive 
2011/36/EU: Migration and gender issues”, 
parlamentin tutkimuspalvelujen pääosasto, 
jälkiarviointiyksikkö, 15. syyskuuta 2020, 
s. 50.

22 Euroopan tason täytäntöönpanon 
arviointi – ”Implementation of Directive 
2011/36/EU: Migration and gender issues”, 
parlamentin tutkimuspalvelujen pääosasto, 
jälkiarviointiyksikkö, 15. syyskuuta 2020, 
s. 50.

Or. en

Tarkistus 327
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. muistuttaa, että 
turvapaikanhakijat, pakolaiset ja 
maahanmuuttajat ovat erityisen suuressa 
vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi ja 
että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
naisten, lasten ja muihin heikossa 
asemassa oleviin ryhmiin kuuluvien 
kauppaan; korostaa, että muuttoliikkeen 
eri vaiheissa on haavoittuvuuksia ja 
riskejä sekä muuttoliikkeen 
lähtöpisteessä, matkalla EU:hun, 
määränpäässä että paluun yhteydessä22;

19. muistuttaa, että paras tapa torjua 
salakuljetusta ja ihmiskauppaa on 
laittoman maahanmuuton ja 
ihmiskauppaverkostojen nollatoleranssi 
Australian hallituksen vuonna 2014 
menestyksekkäästi käyttöön ottaman ”No 
way” -ohjelman mallin mukaisesti;

_________________
22 Euroopan tason täytäntöönpanon 



PE660.291v01-00 6/103 AM\1218040FI.docx

FI

arviointi – ”Implementation of Directive 
2011/36/EU: Migration and gender 
issues”, parlamentin tutkimuspalvelujen 
pääosasto, jälkiarviointiyksikkö, 15. 
syyskuuta 2020, s. 50.

Or. fr

Tarkistus 328
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. muistuttaa, että 
turvapaikanhakijat, pakolaiset ja 
maahanmuuttajat ovat erityisen suuressa 
vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi ja 
että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
naisten, lasten ja muihin heikossa asemassa 
oleviin ryhmiin kuuluvien kauppaan; 
korostaa, että muuttoliikkeen eri vaiheissa 
on haavoittuvuuksia ja riskejä sekä 
muuttoliikkeen lähtöpisteessä, matkalla 
EU:hun, määränpäässä että paluun 
yhteydessä22;

19. muistuttaa, että erityistä huomiota 
olisi kiinnitettävä naisten, lasten ja muihin 
heikossa asemassa oleviin ryhmiin 
kuuluvien kauppaan; korostaa, että 
muuttoliikkeen eri vaiheissa on 
haavoittuvuuksia ja riskejä sekä 
muuttoliikkeen lähtöpisteessä, matkalla 
EU:hun, määränpäässä että paluun 
yhteydessä22;

_________________ _________________
22 Euroopan tason täytäntöönpanon 
arviointi – ”Implementation of Directive 
2011/36/EU: Migration and gender issues”, 
parlamentin tutkimuspalvelujen pääosasto, 
jälkiarviointiyksikkö, 15. syyskuuta 2020, 
s. 50.

22 Euroopan tason täytäntöönpanon 
arviointi – ”Implementation of Directive 
2011/36/EU: Migration and gender issues”, 
parlamentin tutkimuspalvelujen pääosasto, 
jälkiarviointiyksikkö, 15. syyskuuta 2020, 
s. 50.

Or. en

Tarkistus 329
Maria Walsh

Päätöslauselmaesitys
19 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. muistuttaa, että turvapaikanhakijat, 
pakolaiset ja maahanmuuttajat ovat 
erityisen suuressa vaarassa joutua 
ihmiskaupan uhreiksi ja että erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä naisten, lasten 
ja muihin heikossa asemassa oleviin 
ryhmiin kuuluvien kauppaan; korostaa, että 
muuttoliikkeen eri vaiheissa on 
haavoittuvuuksia ja riskejä sekä 
muuttoliikkeen lähtöpisteessä, matkalla 
EU:hun, määränpäässä että paluun 
yhteydessä22;

19. muistuttaa, että turvapaikanhakijat, 
pakolaiset ja maahanmuuttajat, mukaan 
lukien ilman huoltajaa olevat alaikäiset, 
ovat erityisen suuressa vaarassa joutua 
ihmiskaupan uhreiksi ja että erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä naisten, lasten 
ja muihin heikossa asemassa oleviin 
ryhmiin kuuluvien kauppaan; korostaa, että 
muuttoliikkeen eri vaiheissa on 
haavoittuvuuksia ja riskejä sekä 
muuttoliikkeen lähtöpisteessä, matkalla 
EU:hun, määränpäässä että paluun 
yhteydessä22;

_________________ _________________
22 Euroopan tason täytäntöönpanon 
arviointi – ”Implementation of Directive 
2011/36/EU: Migration and gender issues”, 
parlamentin tutkimuspalvelujen pääosasto, 
jälkiarviointiyksikkö, 15. syyskuuta 2020, 
s. 50.

22 Euroopan tason täytäntöönpanon 
arviointi – ”Implementation of Directive 
2011/36/EU: Migration and gender issues”, 
parlamentin tutkimuspalvelujen pääosasto, 
jälkiarviointiyksikkö, 15. syyskuuta 2020, 
s. 50.

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan 
ihmiskaupan ja ihmissalakuljetuksen 
torjumiseksi ja panemaan tehokkaasti 
täytäntöön ”avustamispaketin” 
(neuvoston direktiivin 2002/90/EY ja 
neuvoston puitepäätöksen 2002/946) 
ihmissalakuljettajien toimintamallin 
torjumiseksi ja lasten, tyttöjen ja muiden 
haavoittuvassa asemassa olevat ryhmien 
suojelemiseksi seksuaaliselta riistolta ja 
hyväksikäytöltä;
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Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
19 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 b. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä 
huomiota siihen, että mafia voi käyttää 
joitakin toimia, kuten ihmiskaupan 
uhreille tarjottua taloudellista apua, 
kannustimena uhrien houkuttelemiseksi, 
minkä tahattomana seurauksena 
edistetään ihmiskauppaa;

Or. en

Tarkistus 332
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa kansainvälisiin 
suojelumenettelyihin rekisteröityjen 
ihmiskaupan uhrien erittäin vähäistä 
määrää; kehottaa jäsenvaltioita antamaan 
maahan tuleville enemmän tietoa, myös 
kääntämisen ja tulkkien avulla, heidän 
oikeuksistaan ja heihin sovellettavista 
EU:n lainsäädännön mukaisista 
menettelyistä, myös mahdollisuuksista 
saada tukea asianajajien ja 
kulttuurivälittäjien kautta;

korostaa kansainvälisiin 
suojelumenettelyihin rekisteröityjen 
ihmiskaupan uhrien erittäin vähäistä 
määrää; kehottaa jäsenvaltioita antamaan 
maahan tuleville enemmän tietoa, myös 
kääntämisen ja tulkkien avulla, heidän 
oikeuksistaan ja heihin sovellettavista 
EU:n lainsäädännön mukaisista 
menettelyistä, myös mahdollisuuksista 
saada tukea ihmiskaupan ja hyväksikäytön 
ehkäisemiseksi työskentelevien 
asianajajien ja kulttuurivälittäjien kautta;

Or. ro
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Tarkistus 333
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa kansainvälisiin 
suojelumenettelyihin rekisteröityjen 
ihmiskaupan uhrien erittäin vähäistä 
määrää; kehottaa jäsenvaltioita antamaan 
maahan tuleville enemmän tietoa, myös 
kääntämisen ja tulkkien avulla, heidän 
oikeuksistaan ja heihin sovellettavista 
EU:n lainsäädännön mukaisista 
menettelyistä, myös mahdollisuuksista 
saada tukea asianajajien ja 
kulttuurivälittäjien kautta;

20. korostaa kansainvälisiin 
suojelumenettelyihin rekisteröityjen 
ihmiskaupan uhrien erittäin vähäistä 
määrää; kehottaa jäsenvaltioita antamaan 
maahan tuleville enemmän tietoa, myös 
kääntämisen ja tulkkien avulla, heidän 
oikeuksistaan ja heihin sovellettavista 
EU:n lainsäädännön mukaisista 
menettelyistä;

Or. es

Tarkistus 334
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. huomauttaa, että joissakin 
jäsenvaltioissa kansainvälistä suojelua 
hakevien henkilöiden, jotka on todettu 
ihmiskaupan uhreiksi, on muutettava 
menettelyjä ja haettava oleskelulupaa 
direktiivin 2004/81/EY23 mukaisesti; 
kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
kokonaisvaltaisen ja monialaisen 
lähestymistavan, jolla varmistetaan, että 
ihmiskaupan vastaiset menettelyt ja 
turvapaikkamenettelyt liittyvät toisiinsa ja 
täydentävät toisiaan;

Poistetaan.

_________________
23 Euroopan tason täytäntöönpanon 
arviointi – ”Implementation of Directive 
2011/36/EU: Migration and gender 
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issues”, parlamentin tutkimuspalvelujen 
pääosasto, jälkiarviointiyksikkö, 
15. syyskuuta 2020, s. 49.

Or. fr

Tarkistus 335
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. huomauttaa, että joissakin 
jäsenvaltioissa kansainvälistä suojelua 
hakevien henkilöiden, jotka on todettu 
ihmiskaupan uhreiksi, on muutettava 
menettelyjä ja haettava oleskelulupaa 
direktiivin 2004/81/EY mukaisesti23; 
kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
kokonaisvaltaisen ja monialaisen 
lähestymistavan, jolla varmistetaan, että 
ihmiskaupan vastaiset menettelyt ja 
turvapaikkamenettelyt liittyvät toisiinsa ja 
täydentävät toisiaan;

21. huomauttaa, että joissakin 
jäsenvaltioissa kansainvälistä suojelua 
hakevien henkilöiden, jotka on todettu 
ihmiskaupan uhreiksi, on muutettava 
menettelyjä ja haettava oleskelulupaa 
direktiivin 2004/81/EY mukaisesti;

_________________
23 Euroopan tason täytäntöönpanon 
arviointi – ”Implementation of Directive 
2011/36/EU: Migration and gender 
issues”, parlamentin tutkimuspalvelujen 
pääosasto, jälkiarviointiyksikkö, 
15. syyskuuta 2020, s. 49.

Or. en

Tarkistus 336
Jessica Stegrud

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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21. huomauttaa, että joissakin 
jäsenvaltioissa kansainvälistä suojelua 
hakevien henkilöiden, jotka on todettu 
ihmiskaupan uhreiksi, on muutettava 
menettelyjä ja haettava oleskelulupaa 
direktiivin 2004/81/EY mukaisesti23; 
kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
kokonaisvaltaisen ja monialaisen 
lähestymistavan, jolla varmistetaan, että 
ihmiskaupan vastaiset menettelyt ja 
turvapaikkamenettelyt liittyvät toisiinsa ja 
täydentävät toisiaan;

21. huomauttaa, että joissakin 
jäsenvaltioissa kansainvälistä suojelua 
hakevien henkilöiden, jotka on todettu 
ihmiskaupan uhreiksi, on muutettava 
menettelyjä ja haettava oleskelulupaa 
direktiivin 2004/81/EY mukaisesti23; 
kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
kokonaisvaltaisen ja monialaisen 
lähestymistavan, jolla varmistetaan, että 
ihmiskaupan vastaiset menettelyt ja 
turvapaikkamenettelyt liittyvät toisiinsa ja 
täydentävät toisiaan; korostaa, että 
turvapaikan käsitettä ei pidä heikentää 
sisällyttämällä siihen rikoksen uhrit;

_________________ _________________
23 Euroopan tason täytäntöönpanon 
arviointi – ”Implementation of Directive 
2011/36/EU: Migration and gender issues”, 
parlamentin tutkimuspalvelujen pääosasto, 
jälkiarviointiyksikkö, 15. syyskuuta 2020, 
s. 49.

23 Euroopan tason täytäntöönpanon 
arviointi – ”Implementation of Directive 
2011/36/EU: Migration and gender issues”, 
parlamentin tutkimuspalvelujen pääosasto, 
jälkiarviointiyksikkö, 15. syyskuuta 2020, 
s. 49.

Or. en

Tarkistus 337
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. huomauttaa, että joissakin 
jäsenvaltioissa kansainvälistä suojelua 
hakevien henkilöiden, jotka on todettu 
ihmiskaupan uhreiksi, on muutettava 
menettelyjä ja haettava oleskelulupaa 
direktiivin 2004/81/EY mukaisesti23; 
kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
kokonaisvaltaisen ja monialaisen 
lähestymistavan, jolla varmistetaan, että 
ihmiskaupan vastaiset menettelyt ja 
turvapaikkamenettelyt liittyvät toisiinsa ja 
täydentävät toisiaan;

21. huomauttaa, että joissakin 
jäsenvaltioissa kansainvälistä suojelua 
hakevien henkilöiden, jotka on todettu 
ihmiskaupan uhreiksi, on muutettava 
menettelyjä ja haettava oleskelulupaa; 
kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
kokonaisvaltaisen ja monialaisen 
lähestymistavan, jolla varmistetaan, että 
ihmiskaupan vastaiset menettelyt ja 
turvapaikkamenettelyt liittyvät toisiinsa ja 
täydentävät toisiaan;

_________________
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23 Euroopan tason täytäntöönpanon 
arviointi – ”Implementation of Directive 
2011/36/EU: Migration and gender 
issues”, parlamentin tutkimuspalvelujen 
pääosasto, jälkiarviointiyksikkö, 15. 
syyskuuta 2020, s. 49.

Or. es

Tarkistus 338
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että Dublin III -asetuksen, 
ihmiskaupan vastaisen direktiivin ja 
oleskelulupadirektiivin säännöksiä 
sovelletaan johdonmukaisesti, jotta 
estetään joitakin jäsenvaltioita siirtämästä 
ihmiskaupan uhreja maahan, jossa heitä 
hyväksikäytettiin heidän saavuttuaan 
ensimmäisen kerran, ja lisäämästä siten 
riskiä, että he joutuvat uudestaan 
ihmiskaupan uhriksi;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 339
Jessica Stegrud

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että Dublin III -asetuksen, 
ihmiskaupan vastaisen direktiivin ja 
oleskelulupadirektiivin säännöksiä 
sovelletaan johdonmukaisesti, jotta 
estetään joitakin jäsenvaltioita siirtämästä 

22. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että Dublin III -asetuksen 
säännöksiä sovelletaan johdonmukaisesti;
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ihmiskaupan uhreja maahan, jossa heitä 
hyväksikäytettiin heidän saavuttuaan 
ensimmäisen kerran, ja lisäämästä siten 
riskiä, että he joutuvat uudestaan 
ihmiskaupan uhriksi;

Or. en

Tarkistus 340
Loránt Vincze

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että Dublin III -asetuksen, 
ihmiskaupan vastaisen direktiivin ja 
oleskelulupadirektiivin säännöksiä 
sovelletaan johdonmukaisesti, jotta 
estetään joitakin jäsenvaltioita siirtämästä 
ihmiskaupan uhreja maahan, jossa heitä 
hyväksikäytettiin heidän saavuttuaan 
ensimmäisen kerran, ja lisäämästä siten 
riskiä, että he joutuvat uudestaan 
ihmiskaupan uhriksi;

22. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että Dublin III -asetuksen, 
ihmiskaupan vastaisen direktiivin ja 
oleskelulupadirektiivin säännöksiä 
sovelletaan johdonmukaisesti;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että Dublin III -asetuksen, 
ihmiskaupan vastaisen direktiivin ja 
oleskelulupadirektiivin säännöksiä 
sovelletaan johdonmukaisesti, jotta 

22. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että Dublin III -asetuksen, 
ihmiskaupan vastaisen direktiivin ja 
oleskelulupadirektiivin säännöksiä 
sovelletaan johdonmukaisesti, jotta 
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estetään joitakin jäsenvaltioita siirtämästä 
ihmiskaupan uhreja maahan, jossa heitä 
hyväksikäytettiin heidän saavuttuaan 
ensimmäisen kerran, ja lisäämästä siten 
riskiä, että he joutuvat uudestaan 
ihmiskaupan uhriksi;

estetään joitakin jäsenvaltioita siirtämästä 
ihmiskaupan uhreja maahan, jossa heitä 
hyväksikäytettiin heidän saavuttuaan 
ensimmäisen kerran, ja lisäämästä siten 
riskiä, että he joutuvat uudestaan 
ihmiskaupan uhriksi ja traumatisoituvat 
uudelleen;

Or. en

Tarkistus 342
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
toimiaan mahdollisten uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa 
erityisesti muuttovirtojen ja 
järjestelykeskusten yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita tarjoamaan riittävät resurssit 
ilman huoltajaa oleville alaikäisille ja 
ihmiskaupan naispuolisille uhreille 
tarkoitettuihin erityistiloihin;

23. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
toimiaan mahdollisten uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa 
erityisesti muuttovirtojen ja 
järjestelykeskusten yhteydessä; korostaa, 
että mahdollisille uhreille olisi tarjottava 
viipymättä suojelua ja pääsy turvalliseen 
paikkaan, missä mahdollinen uhri voi 
saada tietoa ja oikeusapua; kehottaa 
jäsenvaltioita tarjoamaan riittävät resurssit 
ilman huoltajaa oleville alaikäisille ja 
ihmiskaupan naispuolisille uhreille 
tarkoitettuihin erityistiloihin sekä 
varmistamaan, että suojissa on riittävästi 
paikkoja;

Or. en

Tarkistus 343
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 23. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
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toimiaan mahdollisten uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa 
erityisesti muuttovirtojen ja 
järjestelykeskusten yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita tarjoamaan riittävät resurssit 
ilman huoltajaa oleville alaikäisille ja 
ihmiskaupan naispuolisille uhreille 
tarkoitettuihin erityistiloihin;

toimiaan mahdollisten uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa 
erityisesti muuttovirtojen ja 
järjestelykeskusten yhteydessä; korostaa, 
että tunnistetuille mahdollisille uhreille 
olisi tarjottava suojelua ja pääsy 
turvalliseen paikkaan, missä he voivat 
saada tietoa; kehottaa jäsenvaltioita 
tarjoamaan riittävät resurssit ilman 
huoltajaa oleville maahantulijalapsille, 
vanhemmistaan erossa oleville lapsille ja 
ihmiskaupan naispuolisille uhreille 
tarkoitettuihin erityistiloihin sekä 
varmistamaan, että suojissa on riittävästi 
paikkoja;

Or. en

Tarkistus 344
Abir Al-Sahlani, Ramona Strugariu

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
toimiaan mahdollisten uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa 
erityisesti muuttovirtojen ja 
järjestelykeskusten yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita tarjoamaan riittävät resurssit 
ilman huoltajaa oleville alaikäisille ja 
ihmiskaupan naispuolisille uhreille 
tarkoitettuihin erityistiloihin;

23. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
toimiaan mahdollisten uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa 
erityisesti muuttovirtojen ja 
järjestelykeskusten yhteydessä; korostaa, 
että tunnistetuille mahdollisille uhreille 
olisi tarjottava suojelua ja pääsy 
turvalliseen paikkaan, missä voidaan 
tarjota tietoa; kehottaa jäsenvaltioita 
tarjoamaan riittävät resurssit ilman 
huoltajaa oleville alaikäisille ja 
ihmiskaupan naispuolisille uhreille 
tarkoitettuihin erityistiloihin sekä 
varmistamaan, että suojissa on riittävästi 
paikkoja;

Or. en

Tarkistus 345
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Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
toimiaan mahdollisten uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa 
erityisesti muuttovirtojen ja 
järjestelykeskusten yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita tarjoamaan riittävät resurssit 
ilman huoltajaa oleville alaikäisille ja 
ihmiskaupan naispuolisille uhreille 
tarkoitettuihin erityistiloihin;

23. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
toimiaan mahdollisten uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa 
erityisesti muuttovirtojen ja 
järjestelykeskusten yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita tarjoamaan riittävät resurssit, 
joilla perustetaan erityistiloja ilman 
huoltajaa olevien alaikäisten 
tunnistamiseksi lääketieteellisillä testeillä, 
ihmiskaupan uhreille ja laittomien 
maahanmuuttajien, jotka eivät täytä näitä 
tai turvapaikkakriteerejä, karkottamista 
varten;

Or. fr

Tarkistus 346
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
toimiaan mahdollisten uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa 
erityisesti muuttovirtojen ja 
järjestelykeskusten yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita tarjoamaan riittävät resurssit 
ilman huoltajaa oleville alaikäisille ja 
ihmiskaupan naispuolisille uhreille 
tarkoitettuihin erityistiloihin;

kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
toimiaan mahdollisten uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa ja 
hyväksymään suojelu- ja 
ehkäisytoimenpiteitä erityisesti 
muuttovirtojen ja järjestelykeskusten 
yhteydessä; kehottaa jäsenvaltioita 
tarjoamaan riittävät resurssit ilman 
huoltajaa oleville alaikäisille ja 
ihmiskaupan naispuolisille uhreille 
tarkoitettuihin erityistiloihin;

Or. ro
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Tarkistus 347
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
toimiaan mahdollisten uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa 
erityisesti muuttovirtojen ja 
järjestelykeskusten yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita tarjoamaan riittävät resurssit 
ilman huoltajaa oleville alaikäisille ja 
ihmiskaupan naispuolisille uhreille 
tarkoitettuihin erityistiloihin;

23. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
toimiaan mahdollisten uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa 
erityisesti muuttovirtojen ja 
järjestelykeskusten yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita tarjoamaan riittävät resurssit 
infrastruktuureihin ja ilman huoltajaa 
oleville alaikäisille ja ihmiskaupan 
naispuolisille uhreille tarkoitettuihin 
suojien erityistiloihin;

Or. en

Tarkistus 348
Ernest Urtasun

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
toimiaan mahdollisten uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa 
erityisesti muuttovirtojen ja 
järjestelykeskusten yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita tarjoamaan riittävät resurssit 
ilman huoltajaa oleville alaikäisille ja 
ihmiskaupan naispuolisille uhreille 
tarkoitettuihin erityistiloihin;

23. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
toimiaan mahdollisten uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa, 
myös muuttovirtojen ja järjestelykeskusten 
yhteydessä; kehottaa jäsenvaltioita 
tarjoamaan riittävät resurssit ihmiskaupan 
uhreille, myös naisille ja ilman huoltajaa 
oleville alaikäisille, tarkoitettuihin 
erityistiloihin;

Or. en

Tarkistus 349
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
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23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
toimiaan mahdollisten uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa 
erityisesti muuttovirtojen ja 
järjestelykeskusten yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita tarjoamaan riittävät resurssit 
ilman huoltajaa oleville alaikäisille ja 
ihmiskaupan naispuolisille uhreille 
tarkoitettuihin erityistiloihin;

23. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
toimiaan mahdollisten uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa, 
myös muuttovirtojen ja järjestelykeskusten 
yhteydessä; kehottaa jäsenvaltioita 
tarjoamaan riittävät resurssit ihmiskaupan 
uhreille, myös naisille ja ilman huoltajaa 
oleville alaikäisille, tarkoitettuihin 
erityistiloihin;

Or. en

Tarkistus 350
Caterina Chinnici

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
toimiaan mahdollisten uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa 
erityisesti muuttovirtojen ja 
järjestelykeskusten yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita tarjoamaan riittävät resurssit 
ilman huoltajaa oleville alaikäisille ja 
ihmiskaupan naispuolisille uhreille 
tarkoitettuihin erityistiloihin;

23. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
toimiaan mahdollisten uhrien 
tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa 
erityisesti muuttovirtojen ja 
järjestelykeskusten yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita tarjoamaan riittävät resurssit 
ilman huoltajaa oleville alaikäisille, 
vanhemmistaan eroon joutuneille 
alaikäisille ja ihmiskaupan naispuolisille 
uhreille tarkoitettuihin erityistiloihin;

Or. it

Tarkistus 351
Ernest Urtasun

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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23 a. korostaa pakolais- ja 
maahanmuuttajanaisten ja -tyttöjen 
haavoittuvaa asemaa näiden saapuessa 
Euroopan unioniin ja heidän suurta 
riskiään joutua ihmiskaupan uhreiksi; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tarjoamaan turvallisia ja laillisia 
muuttoreittejä, varmistamaan, että 
vastaanottokeskuksissa on 
sukupuolinäkökohtiin perehtynyttä 
henkilöstöä, ja tarjoamaan asianmukaista 
tukea ja rahoitusta kansalaisjärjestöille;

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. korostaa tarvetta perustaa 
kansallisia mekanismeja tietojen 
keräämiseksi kansainvälisissä 
suojelumenettelyissä olevista 
ihmiskaupan uhreista, jotta voidaan 
varmistaa todettujen tapausten seuranta;

Or. en

Tarkistus 353
Tudor Ciuhodaru

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään 
toimiin sen varmistamiseksi, että kaikilla 
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uhreilla, myös muuttajauhreilla, on 
mahdollisuus saada oikeutta 
kotipaikka-asemastaan riippumatta;

Or. ro

Tarkistus 354
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
riittävät resurssit epäillyille ihmiskaupan 
lapsi- ja naisuhreille tarkoitettuihin 
turvatiloihin;

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. kehottaa jäsenvaltioita 
laajentamaan ihmiskaupan uhreille 
myönnettyä kansainvälistä suojelua 
heidän perheenjäseniinsä sitten, kun ne 
ovat arvioineet kyseisten sukulaisten 
mahdollista osallistumista 
ihmiskauppaprosessiin;

Or. en

Tarkistus 356
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María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Radka Maxová, Karen Melchior, 
Evin Incir

Päätöslauselmaesitys
23 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 c. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
käyttöön nopeita 
perheenyhdistämismenettelyjä, joita 
sovelletaan niihin uhrien 
perheenjäseniin, jotka ovat uhattuina 
lähtömaassa;

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
23 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 d. on huolissaan siitä, että toipumis- 
ja harkinta-aika riippuu uhrin 
yhteistyöstä tutkinnan aikana ja että sen 
myöntävät lainvalvontaviranomaiset; 
pitää valitettavana, että aikaa ei sovelleta 
EU:n ja ETA:n kansalaisiin eikä 
turvapaikanhakijoihin; kehottaa 
komissiota seuraamaan käytettävissä 
olevien oikeudellisten ratkaisujen 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioiden tasolla ja 
erityisesti toipumis- ja harkinta-ajan 
myöntämistä;

Or. en
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Tarkistus 358
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. toteaa, että laittoman 
maahanmuuton torjuntaan tähtäävä 
jäsenvaltioiden maahanmuuttopolitiikka 
voi aiheuttaa ”jäädytysefektin” 
haavoittuvassa asemassa olevien 
maahanmuuttajien keskuudessa ja antaa 
rikoksentekijöille lisävipuvoimaa käyttää 
hyväkseen laittomassa asemassa olevia 
uhreja24; kehottaa jäsenvaltioita 
irrottamaan muuttoliikkeen 
valvontatoimet lainvalvontatoimista;

Poistetaan.

_________________
24 Paperittomia siirtolaisia koskevan 
kansainvälisen yhteistyön foorumi 
(PICUM, Insecure justice? Residence 
permits for victims of crime in Europe, 
toukokuu 2020.

Or. fr

Tarkistus 359
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. toteaa, että laittoman 
maahanmuuton torjuntaan tähtäävä 
jäsenvaltioiden maahanmuuttopolitiikka 
voi aiheuttaa ”jäädytysefektin” 
haavoittuvassa asemassa olevien 
maahanmuuttajien keskuudessa ja antaa 
rikoksentekijöille lisävipuvoimaa käyttää 
hyväkseen laittomassa asemassa olevia 
uhreja24; kehottaa jäsenvaltioita 
irrottamaan muuttoliikkeen 

Poistetaan.
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valvontatoimet lainvalvontatoimista;
_________________
24 Paperittomia siirtolaisia koskevan 
kansainvälisen yhteistyön foorumi 
(PICUM) Insecure justice? Residence 
permits for victims of crime in Europe, 
toukokuu 2020.

Or. es

Tarkistus 360
Milan Uhrík

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. toteaa, että laittoman 
maahanmuuton torjuntaan tähtäävä 
jäsenvaltioiden maahanmuuttopolitiikka 
voi aiheuttaa ”jäädytysefektin” 
haavoittuvassa asemassa olevien 
maahanmuuttajien keskuudessa ja antaa 
rikoksentekijöille lisävipuvoimaa käyttää 
hyväkseen laittomassa asemassa olevia 
uhreja24; kehottaa jäsenvaltioita 
irrottamaan muuttoliikkeen 
valvontatoimet lainvalvontatoimista;

Poistetaan.

_________________
24  Paperittomia siirtolaisia koskevan 
kansainvälisen yhteistyön foorumi 
(PICUM), Insecure justice? Residence 
permits for victims of crime in Europe, 
toukokuu 2020.

Or. sk

Tarkistus 361
Assita Kanko

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. toteaa, että laittoman 
maahanmuuton torjuntaan tähtäävä 
jäsenvaltioiden maahanmuuttopolitiikka 
voi aiheuttaa ”jäädytysefektin” 
haavoittuvassa asemassa olevien 
maahanmuuttajien keskuudessa ja antaa 
rikoksentekijöille lisävipuvoimaa käyttää 
hyväkseen laittomassa asemassa olevia 
uhreja24; kehottaa jäsenvaltioita 
irrottamaan muuttoliikkeen 
valvontatoimet lainvalvontatoimista;

Poistetaan.

_________________
24 Paperittomia siirtolaisia koskevan 
kansainvälisen yhteistyön foorumi 
(PICUM) Insecure justice? Residence 
permits for victims of crime in Europe, 
toukokuu 2020.

Or. en

Tarkistus 362
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. toteaa, että laittoman 
maahanmuuton torjuntaan tähtäävä 
jäsenvaltioiden maahanmuuttopolitiikka 
voi aiheuttaa ”jäädytysefektin” 
haavoittuvassa asemassa olevien 
maahanmuuttajien keskuudessa ja antaa 
rikoksentekijöille lisävipuvoimaa käyttää 
hyväkseen laittomassa asemassa olevia 
uhreja24; kehottaa jäsenvaltioita 
irrottamaan muuttoliikkeen 
valvontatoimet lainvalvontatoimista;

Poistetaan.

_________________
24 Paperittomia siirtolaisia koskevan 
kansainvälisen yhteistyön foorumi 
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(PICUM) Insecure justice? Residence 
permits for victims of crime in Europe, 
toukokuu 2020.

Or. en

Tarkistus 363
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. toteaa, että laittoman 
maahanmuuton torjuntaan tähtäävä 
jäsenvaltioiden maahanmuuttopolitiikka 
voi aiheuttaa ”jäädytysefektin” 
haavoittuvassa asemassa olevien 
maahanmuuttajien keskuudessa ja antaa 
rikoksentekijöille lisävipuvoimaa käyttää 
hyväkseen laittomassa asemassa olevia 
uhreja24; kehottaa jäsenvaltioita 
irrottamaan muuttoliikkeen valvontatoimet 
lainvalvontatoimista;

24. toteaa, että laittoman 
maahanmuuton torjuntaan tähtäävä 
jäsenvaltioiden maahanmuuttopolitiikka 
voi aiheuttaa ”jäädytysefektin” 
haavoittuvassa asemassa olevien 
maahanmuuttajien keskuudessa ja antaa 
rikoksentekijöille lisävipuvoimaa käyttää 
hyväkseen laittomassa asemassa olevia 
uhreja24; kehottaa jäsenvaltioita 
irrottamaan muuttoliikkeen valvontatoimet 
lainvalvontatoimista; muistuttaa, että 
ihmiskaupan ja ihmissalakuljetuksen 
torjumiseksi on tärkeää luoda kanavia 
naisten ja lasten lailliselle ja turvalliselle 
maahanmuutolle, esimerkiksi 
humanitaaristen viisumien avulla; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tarjoamaan turvallisia ja laillisia 
muuttoreittejä, varmistamaan, että 
vastaanottokeskuksissa on 
sukupuolinäkökohtiin perehtynyttä 
henkilöstöä, ja tarjoamaan asianmukaista 
tukea ja rahoitusta kansalaisjärjestöille;

_________________ _________________
24 Paperittomia siirtolaisia koskevan 
kansainvälisen yhteistyön foorumi 
(PICUM) Insecure justice? Residence 
permits for victims of crime in Europe, 
toukokuu 2020.

24 Paperittomia siirtolaisia koskevan 
kansainvälisen yhteistyön foorumi 
(PICUM) Insecure justice? Residence 
permits for victims of crime in Europe, 
toukokuu 2020.

Or. en
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Tarkistus 364
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. toteaa, että laittoman 
maahanmuuton torjuntaan tähtäävä 
jäsenvaltioiden maahanmuuttopolitiikka 
voi aiheuttaa ”jäädytysefektin” 
haavoittuvassa asemassa olevien 
maahanmuuttajien keskuudessa ja antaa 
rikoksentekijöille lisävipuvoimaa käyttää 
hyväkseen laittomassa asemassa olevia 
uhreja24; kehottaa jäsenvaltioita 
irrottamaan muuttoliikkeen valvontatoimet 
lainvalvontatoimista;

24. toteaa, että laittoman 
maahanmuuton torjuntaan tähtäävä 
jäsenvaltioiden maahanmuuttopolitiikka 
voi aiheuttaa ”jäädytysefektin” 
haavoittuvassa asemassa olevien 
maahanmuuttajien keskuudessa ja antaa 
rikoksentekijöille lisävipuvoimaa käyttää 
hyväkseen laittomassa asemassa olevia 
uhreja24; kehottaa jäsenvaltioita 
irrottamaan muuttoliikkeen valvontatoimet 
lainvalvontatoimista; korostaa, että olisi 
otettava käyttöön turvallisia 
ilmoitusmekanismeja ja tehokkaita 
valitusmekanismeja kaikkia 
haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä 
varten;

_________________ _________________
24 Paperittomia siirtolaisia koskevan 
kansainvälisen yhteistyön foorumi 
(PICUM) Insecure justice? Residence 
permits for victims of crime in Europe, 
toukokuu 2020.

24 Paperittomia siirtolaisia koskevan 
kansainvälisen yhteistyön foorumi 
(PICUM) Insecure justice? Residence 
permits for victims of crime in Europe, 
toukokuu 2020.

Or. en

Tarkistus 365
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. toteaa, että laittoman 
maahanmuuton torjuntaan tähtäävä 
jäsenvaltioiden maahanmuuttopolitiikka 

24. toteaa, että laittoman 
maahanmuuton torjuntaan tähtäävä 
jäsenvaltioiden maahanmuuttopolitiikka 
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voi aiheuttaa ”jäädytysefektin” 
haavoittuvassa asemassa olevien 
maahanmuuttajien keskuudessa ja antaa 
rikoksentekijöille lisävipuvoimaa käyttää 
hyväkseen laittomassa asemassa olevia 
uhreja24; kehottaa jäsenvaltioita 
irrottamaan muuttoliikkeen valvontatoimet 
lainvalvontatoimista;

voi aiheuttaa ”jäädytysefektin” 
paperittomien maahanmuuttajien tai 
työnantajasta riippuvaisessa epävarmassa 
asemassa olevien maahanmuuttajien 
keskuudessa ja antaa rikoksentekijöille 
lisävipuvoimaa käyttää hyväkseen 
laittomassa tai epävarmassa asemassa 
olevia uhreja24; kehottaa jäsenvaltioita 
irrottamaan muuttoliikkeen valvontatoimet 
lainvalvontatoimista;

_________________ _________________
24 Paperittomia siirtolaisia koskevan 
kansainvälisen yhteistyön foorumi 
(PICUM) Insecure justice? Residence 
permits for victims of crime in Europe, 
toukokuu 2020.

24 Paperittomia siirtolaisia koskevan 
kansainvälisen yhteistyön foorumi 
(PICUM) Insecure justice? Residence 
permits for victims of crime in Europe, 
toukokuu 2020.

Or. en

Tarkistus 366
Jessica Stegrud

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. toteaa, että laittoman 
maahanmuuton torjuntaan tähtäävä 
jäsenvaltioiden maahanmuuttopolitiikka 
voi aiheuttaa ”jäädytysefektin” 
haavoittuvassa asemassa olevien 
maahanmuuttajien keskuudessa ja antaa 
rikoksentekijöille lisävipuvoimaa käyttää 
hyväkseen laittomassa asemassa olevia 
uhreja24; kehottaa jäsenvaltioita 
irrottamaan muuttoliikkeen 
valvontatoimet lainvalvontatoimista;

24. toteaa, että ihmiskauppiaat 
käyttävät häikäilemättä hyväkseen 
sallivaa asennetta laittomaan 
maahanmuuttoon koko 
maahanmuuttoketjussa; katsoo sen 
luovan kannustimia laittomaan 
maahanmuuttoon ja tarjoavan 
ihmiskauppiaille mahdollisuuden lentää 
lainvalvontaviranomaisten tutkan 
alapuolella;

_________________
24 Paperittomia siirtolaisia koskevan 
kansainvälisen yhteistyön foorumi 
(PICUM) Insecure justice? Residence 
permits for victims of crime in Europe, 
toukokuu 2020.
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Or. en

Tarkistus 367
Loránt Vincze

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. toteaa, että laittoman 
maahanmuuton torjuntaan tähtäävä 
jäsenvaltioiden maahanmuuttopolitiikka 
voi aiheuttaa ”jäädytysefektin” 
haavoittuvassa asemassa olevien 
maahanmuuttajien keskuudessa ja antaa 
rikoksentekijöille lisävipuvoimaa käyttää 
hyväkseen laittomassa asemassa olevia 
uhreja24; kehottaa jäsenvaltioita 
irrottamaan muuttoliikkeen 
valvontatoimet lainvalvontatoimista;

24. ottaa huomioon, että EU:ssa olevat 
laittomat maahanmuuttajat muodostavat 
suuren joukon mahdollisia uhreja, joita 
ihmiskauppiaat voivat käyttää hyväksi 
laittoman aseman tuoman lisävipuvoiman 
avulla24; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan tiukkoja laittoman 
maahanmuuton vastaisia toimia 
hyväksikäytön estämiseksi;

_________________ _________________
24 Paperittomia siirtolaisia koskevan 
kansainvälisen yhteistyön foorumi 
(PICUM) Insecure justice? Residence 
permits for victims of crime in Europe, 
toukokuu 2020.

24 Paperittomia siirtolaisia koskevan 
kansainvälisen yhteistyön foorumi 
(PICUM) Insecure justice? Residence 
permits for victims of crime in Europe, 
toukokuu 2020.

Or. en

Tarkistus 368
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. toteaa, että epävirallinen ja 
sääntelemätön työ olisi saatettava 
työlainsäädännön suojan piiriin ja että 
olisi varmistettava, että työoikeuksia 
sovelletaan kaikkiin työntekijöiden 
sukupuolesta tai maahanmuuttaja- ja 
kotipaikka-asemasta riippumatta; 
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suosittaa, että otetaan käyttöön 
valvontamekanismeja, joilla valvotaan, 
että yritykset kunnioittavat työnormeja ja 
ihmisoikeuksia, ja seuraamuksia 
yrityksille, jotka eivät kunnioita 
ihmisoikeuksia, ja että tästä säädetään 
lainsäädännössä;

Or. en

Tarkistus 369
Ernest Urtasun

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. toteaa, että epävirallinen ja 
sääntelemätön työ olisi saatettava 
työlainsäädännön suojan piiriin ja että 
olisi varmistettava, että työoikeuksia 
sovelletaan kaikkiin työntekijöiden 
sukupuolesta tai maahanmuuttaja- ja 
kotipaikka-asemasta; kehottaa ottamaan 
käyttöön valvontamekanismeja, joilla 
valvotaan, että yritykset kunnioittavat 
työnormeja ja ihmisoikeuksia, ja 
seuraamuksia yrityksille, jotka eivät 
kunnioita ihmisoikeuksia, ja että tästä 
säädetään lainsäädännössä;

Or. en

Tarkistus 370
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. korostaa, että tiiviillä yhteistyöllä 
ja sitoumuksilla kolmansien maiden 
kanssa on keskeinen merkitys 
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ihmiskaupan ehkäisemisessä ja 
ihmiskauppaa ja ihmissalakuljetusta 
harjoittavien rikollisjärjestöjen 
hajottamisessa;

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
lisää turvallisia ja laillisia muuttoreittejä 
haavoittavassa asemassa olevien 
henkilöiden hyväksikäytön 
ehkäisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 372
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. kehottaa kiinnittämään enemmän 
huomiota lisääntyviin hyväksikäyttöön 
perustuviin valeavioliittoihin, joiden uhrit 
ovat enimmäkseen alttiita 
itäeurooppalaisia naisia, joita 
houkutellaan usein katteettomilla 
lupauksilla majoituksesta tai 
taloudellisesta tuesta tai valheellisilla 
pitkäaikaistyöpaikkaa koskevilla 
tarjouksilla1 a; huomauttaa, että 
komission kolmannen 
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edistymiskertomuksen mukaan kyseiset 
uhrit ilmoitetaan usein muiden 
ihmiskaupan muotojen uhreiksi, mukaan 
lukien seksuaalinen hyväksikäyttö tai 
työvoiman hyväksikäyttö; huomauttaa, 
että Europolin mukaan valeavioliittojen 
lisääntyminen liittyy todennäköisesti 
muuttoliikekriisiin ja niiden laittomien 
maahanmuuttajien määrän kasvuun, 
jotka hakevat laillista oleskeluasemaa 
turvapaikan hakemisen epäonnistuttua1 b;
_________________
1 a 
https://www.brusselstimes.com/brussels-
behind-the-scenes/130968/the-heartbreak-
of-europes-sham-marriages/
1 b Vakavaa ja järjestäytynyttä 
rikollisuutta koskeva Europolin 
uhkakuva-arvio (SOCTA) 2017.

Or. en

Tarkistus 373
Ernest Urtasun

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. panee merkille, että lähes neljännes 
kaikista uhreista EU:ssa on lapsia ja että 
suurin osa lapsiuhreista (78 prosenttia) 
EU:ssa on tyttöjä; huomauttaa, että lähes 
75 prosenttia kaikista lapsiuhreista EU:ssa 
oli EU:n kansalaisia; on erityisen 
huolissaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
joutuneista ihmiskaupan lapsiuhreista 
EU:ssa25;

25. panee merkille, että lähes neljännes 
kaikista uhreista EU:ssa on lapsia ja että 
suurin osa lapsiuhreista (78 prosenttia) 
EU:ssa on tyttöjä; huomauttaa, että lähes 
75 prosenttia kaikista lapsiuhreista EU:ssa 
oli EU:n kansalaisia; on erityisen 
huolissaan väkivallasta, hyväksikäytöstä ja 
riistosta, joiden kohteena ovat erityisesti 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön joutuneet 
ihmiskaupan lapsiuhrit EU:ssa25;

_________________ _________________
25 Europol, EMSC:n neljäs vuotuinen 
toimintakertomus, 2020.

25 Europol, EMSC:n neljäs vuotuinen 
toimintakertomus, 2020.
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Or. en

Tarkistus 374
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. panee merkille, että lähes neljännes 
kaikista uhreista EU:ssa on lapsia ja että 
suurin osa lapsiuhreista (78 prosenttia) 
EU:ssa on tyttöjä; huomauttaa, että lähes 
75 prosenttia kaikista lapsiuhreista EU:ssa 
oli EU:n kansalaisia; on erityisen 
huolissaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
joutuneista ihmiskaupan lapsiuhreista 
EU:ssa25;

25. panee merkille, että lähes neljännes 
kaikista uhreista EU:ssa on lapsia ja että 
suurin osa lapsiuhreista (78 prosenttia) 
EU:ssa on tyttöjä; huomauttaa, että lähes 
75 prosenttia kaikista lapsiuhreista EU:ssa 
oli EU:n kansalaisia; on erityisen 
huolissaan väkivallasta, hyväksikäytöstä ja 
riistosta, joiden kohteena ovat erityisesti 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön joutuneet 
ihmiskaupan lapsiuhrit EU:ssa25;

_________________ _________________
25 Europol, EMSC:n neljäs vuotuinen 
toimintakertomus, 2020.

25 Europol, EMSC:n neljäs vuotuinen 
toimintakertomus, 2020.

Or. en

Tarkistus 375
Maria Walsh

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. korostaa, että lapsen edun 
periaatteen on oltava etusijalla kaikissa 
ihmiskaupan lapsiuhreja koskevissa 
toimissa; korostaa, että ihmiskaupan 
lapsiuhrien kärsimät fyysiset ja psyykkiset 
haitat ja heidän lisääntynyt alttiutensa 
hyväksikäytölle edellyttävät, että heille 
annetaan asianmukaista apua ja suojelua 
ja että heidän erityisoikeutensa ja 
-tarpeensa otetaan huomioon;
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Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan vahvat lastensuojelutoimet, 
lapsuutta koskevan olettaman ja lapsen 
iän arvioinnin, suojelun ennen 
rikosoikeudenkäyntiä ja sen aikana, avun 
saamisen ilman ehtoja, korvaukset, 
rankaisemattomuuden, lapsiuhrin 
perheenjäsenen avustamisen ja tukemisen 
sekä ennaltaehkäisyn;

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa jäsenvaltioita 
keskittymään lapsiuhrien tunnistamiseen ja 
auttamaan heitä käyttämään oikeuksiaan; 
korostaa, että lapsiuhreille on välittömästi 
nimitettävä holhoojat, mukaan lukien 
tilapäiset holhoojat hätätoimenpiteenä;

26. kehottaa jäsenvaltioita 
keskittymään lapsiuhrien tunnistamiseen ja 
auttamaan heitä käyttämään oikeuksiaan; 
muistuttaa, että jäsenvaltioilla on 
velvollisuus kiinnittää erityistä huomiota 
ihmiskaupan lapsiuhreihin ja tarjota 
erityistä suojelua lapsille 
rikosprosesseissa, niin että lapsen etu 
asetetaan aina etusijalle; korostaa, että 
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lapsiuhreille on välittömästi nimitettävä 
holhoojat, mukaan lukien tilapäiset 
holhoojat hätätoimenpiteenä;

Or. en

Tarkistus 378
Maria Walsh

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa jäsenvaltioita 
keskittymään lapsiuhrien tunnistamiseen ja 
auttamaan heitä käyttämään oikeuksiaan; 
korostaa, että lapsiuhreille on välittömästi 
nimitettävä holhoojat, mukaan lukien 
tilapäiset holhoojat hätätoimenpiteenä;

26. kehottaa jäsenvaltioita 
keskittymään lapsiuhrien tunnistamiseen ja 
auttamaan heitä käyttämään oikeuksiaan; 
korostaa, että lapsiuhreille on välittömästi 
nimitettävä holhoojat, mukaan lukien 
tilapäiset holhoojat hätätoimenpiteenä; 
kehottaa lisäksi jäsenvaltioita 
toteuttamaan toimenpiteitä riittävän ja 
asianmukaisen koulutuksen, erityisesti 
oikeudellisen ja psykologisen 
koulutuksen, varmistamiseksi niille, jotka 
työskentelevät ihmiskaupan lapsiuhrien 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 379
Jessica Stegrud

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa jäsenvaltioita 
keskittymään lapsiuhrien tunnistamiseen ja 
auttamaan heitä käyttämään oikeuksiaan; 
korostaa, että lapsiuhreille on välittömästi 
nimitettävä holhoojat, mukaan lukien 
tilapäiset holhoojat hätätoimenpiteenä;

26. kehottaa jäsenvaltioita 
keskittymään lapsiuhrien tunnistamiseen ja 
auttamaan heitä käyttämään oikeuksiaan; 
korostaa, että lapsiuhreille on välittömästi 
nimitettävä holhoojat, mukaan lukien 
tilapäiset holhoojat hätätoimenpiteenä; 
korostaa, että lasten kohtelua ei pidä 
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ulottaa aikuisiin, jotka väittävät olevansa 
lapsia, ja että ikätestejä on tehtävä 
tilanteen sitä vaatiessa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa jäsenvaltioita 
keskittymään lapsiuhrien tunnistamiseen ja 
auttamaan heitä käyttämään oikeuksiaan; 
korostaa, että lapsiuhreille on välittömästi 
nimitettävä holhoojat, mukaan lukien 
tilapäiset holhoojat hätätoimenpiteenä;

26. kehottaa jäsenvaltioita 
keskittymään lapsiuhrien tunnistamiseen ja 
auttamaan heitä käyttämään oikeuksiaan; 
korostaa, että lapsiuhreille on välittömästi 
nimitettävä hyvin koulutetut ja tuetut 
holhoojat, mukaan lukien tilapäiset 
holhoojat hätätoimenpiteenä; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäämään holhoojien 
määrää järjestämällä 
tiedotuskampanjoita;

Or. en

Tarkistus 381
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa jäsenvaltioita 
keskittymään lapsiuhrien tunnistamiseen ja 
auttamaan heitä käyttämään oikeuksiaan; 
korostaa, että lapsiuhreille on välittömästi 
nimitettävä holhoojat, mukaan lukien 
tilapäiset holhoojat hätätoimenpiteenä;

26. kehottaa jäsenvaltioita 
keskittymään lapsiuhrien tunnistamiseen ja 
auttamaan heitä palaamaan perheidensä 
luo;

Or. es
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Tarkistus 382
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

kehottaa jäsenvaltioita 
keskittymään lapsiuhrien tunnistamiseen ja 
auttamaan heitä käyttämään oikeuksiaan; 
korostaa, että lapsiuhreille on välittömästi 
nimitettävä holhoojat, mukaan lukien 
tilapäiset holhoojat hätätoimenpiteenä;

kehottaa jäsenvaltioita 
keskittymään lapsiuhrien tunnistamiseen ja 
auttamaan heitä käyttämään oikeuksiaan, 
jotta heitä suojeltaisiin paremmin ja jotta 
he voisivat käyttää erityisesti tähän 
tarkoitukseen koulutettujen työntekijöiden 
neuvontaa; korostaa, että lapsiuhreille on 
välittömästi nimitettävä holhoojat, mukaan 
lukien tilapäiset holhoojat 
hätätoimenpiteenä;

Or. ro

Tarkistus 383
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa jäsenvaltioita 
keskittymään lapsiuhrien tunnistamiseen ja 
auttamaan heitä käyttämään oikeuksiaan; 
korostaa, että lapsiuhreille on välittömästi 
nimitettävä holhoojat, mukaan lukien 
tilapäiset holhoojat hätätoimenpiteenä;

26. kehottaa jäsenvaltioita 
keskittymään lapsiuhrien tunnistamiseen ja 
auttamaan heitä käyttämään oikeuksiaan; 
korostaa, että ilman huoltajaa oleville 
lapsiuhreille on välittömästi nimitettävä 
holhoojat, mukaan lukien tilapäiset 
holhoojat hätätoimenpiteenä, ja korostaa 
lapsiystävällisten oikeus- ja 
asiantuntijapalvelujen merkitystä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että konsulaattihenkilöstö 
kiinnittää erityistä huomiota alaikäisten 
oikeaan tunnistamiseen ja heidän 
yhdistämiseen huoltajana tai laillisena 
holhoojana toimivaan henkilöön 
(toimiviin henkilöihin), kun he ottavat 
alaikäisen biometriset tiedot 
viisumihakemusmenettelyssä; kehottaa 
komissiota tarjoamaan tiiviissä 
yhteistyössä Europolin kanssa 
jäsenvaltioiden viranomaisille 
kohdennettua ja tehokasta koulutusta 
lapsikaupan ehkäisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 385
Tudor Ciuhodaru

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita painottamaan enemmän 
uhrien parissa työskentelevien 
paikallisten, alueellisten ja kansallisten 
järjestöjen työntekijöiden koulutusta ja 
osaamisen kehittämistä sekä antamaan 
heille koulutusta ihmiskauppiaiden 
käyttämistä uusista menetelmistä;

Or. ro

Tarkistus 386
Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Rosa Estaràs Ferragut
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Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. vaatii jäsenvaltioita panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen 
riiston sekä lapsipornografian torjumista 
koskevan direktiivin 2011/93/EU26 ja 
tehostamaan poliisi- ja oikeudellista 
yhteistyötään seksuaalisen hyväksikäytön 
ehkäisemistä ja torjumista varten;

27. vaatii jäsenvaltioita panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen 
riiston sekä lapsipornografian torjumista 
koskevan direktiivin 2011/93/EU26 ja 
tehostamaan poliisi- ja oikeudellista 
yhteistyötään seksuaalisen hyväksikäytön 
ehkäisemistä ja torjumista varten EU:n 
tasolla; kehottaa jäsenvaltioita tekemään 
yhteistyötä EU:n virastojen, erityisesti 
Europolin ja sen asiasta vastaavien 
yksiköiden, EMSC:n, EC3:n ja 
Eurojustin, kanssa tiedonvaihdon 
tehostamiseksi ja rajatylittävien 
tutkintojen tukemiseksi;

_________________ _________________
26 EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1. 26 EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1.

Or. en

Tarkistus 387
Caterina Chinnici

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. vaatii jäsenvaltioita panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen 
riiston sekä lapsipornografian torjumista 
koskevan direktiivin 2011/93/EU26 ja 
tehostamaan poliisi- ja oikeudellista 
yhteistyötään seksuaalisen hyväksikäytön 
ehkäisemistä ja torjumista varten;

27. vaatii jäsenvaltioita panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen 
riiston sekä lapsipornografian torjumista 
koskevan direktiivin 2011/93/EU26 ja 
tehostamaan poliisi- ja oikeudellista 
yhteistyötään seksuaalisen hyväksikäytön 
ehkäisemistä ja torjumista varten kautta 
EU:n; kehottaa jäsenvaltioita tekemään 
yhteistyötä EU:n virastojen, kuten 
Europolin ja sen erityiselinten, ihmisten 
salakuljetusta tutkivan eurooppalaisen 
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keskuksen (EMSC) ja Euroopan 
kyberrikostorjuntakeskuksen, kanssa 
tietojenvaihdon ja rajat ylittävien 
rikostutkintojen lujittamiseksi;

_________________ _________________
26 EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1. 26 EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1.

Or. it

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

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. vaatii jäsenvaltioita panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen 
riiston sekä lapsipornografian torjumista 
koskevan direktiivin 2011/93/EU26 ja 
tehostamaan poliisi- ja oikeudellista 
yhteistyötään seksuaalisen hyväksikäytön 
ehkäisemistä ja torjumista varten;

27. vaatii jäsenvaltioita panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen 
riiston sekä lapsipornografian torjumista 
koskevan direktiivin 2011/93/EU26 ja 
tehostamaan poliisi- ja oikeudellista 
yhteistyötään seksuaalisen hyväksikäytön 
ehkäisemistä ja torjumista varten; kehottaa 
jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä EU:n 
virastojen, erityisesti Europolin ja sen 
asiasta vastaavien yksiköiden, kanssa 
tiedonvaihdon tehostamiseksi ja 
rajatylittävien tutkintojen tukemiseksi;

_________________ _________________
26 EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1. 26 EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1.

Or. en

Tarkistus 389
Caterina Chinnici

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. suhtautuu myönteisesti komission 
päätökseen sisällyttää lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjunnan tehostamisesta 
24. heinäkuuta 2020 annettuun EU:n 
strategiaan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ehkäisemisen ja torjumisen 
eurooppalaisen keskuksen perustaminen, 
kuten 26. marraskuuta 2019 lasten 
oikeuksista annetussa Euroopan 
parlamentin päätöslauselmassa vaadittiin, 
ja toteaa, että se olisi peruskivi 
koordinoidulle ja useiden sidosryhmien 
eurooppalaiselle toimintamallille, jonka 
pohjalta ehkäistään ja torjutaan lasten 
hyväksikäyttöä ja tuetaan uhreja;

Or. it

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

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. huomauttaa, että lapsiuhrit 
tarvitsevat erityistukea, jossa otetaan 
huomioon heidän etunsa ja erityiset 
haavoittuvuutensa; kannustaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että 
lapsiuhrien kanssa tekemisissä olevat 
ammattilaiset, kuten 
lainvalvontaviranomaiset, rajavartijat, 
virkamiehet sekä oikeuslaitoksen ja 
sosiaali- ja terveysalan työntekijät 
(mukaan lukien nuorisotyöntekijät), 
saavat riittävän koulutuksen ihmiskaupan 
lapsiuhrien tunnistamiseksi, tukemiseksi 
ja ohjaamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. panee erittäin huolestuneena 
merkille lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön yleisyyden ja lapsikaupan 
ja lasten seksuaalisen riiston 
normalisoinnin ja kehottaa sääntelemään 
pornografisia sivustoja ja 
isännöintialustoja, jotta varmasti estetään 
riski, että tällaista materiaalia tulee 
saataville ja normalisoiduksi;

Or. en

Tarkistus 392
Dragoş Tudorache

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. kehottaa jäsenvaltioita 
kehittämään tunnistamismallin sekä 
varhaista tukea ja apua verkossa 
tapahtuvan seksuaalinen riiston ja 
hyväksikäytön uhreiksi joutuneille lapsille 
sekä tiedotusohjelmia ja lapsiystävällisiä 
ilmoittamismekanismeja; 

Or. en

Tarkistus 393
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
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27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. toteaa, että romanilapset ovat 
erityisen alttiita hyväksikäytölle ja 
ihmiskaupalle ja suuressa vaarassa 
joutua seksuaalisen hyväksikäytön, 
työvoiman hyväksikäytön tai kerjäämiseen 
pakottamisen uhreiksi;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
27 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 b. pitää valitettavana, että 
lainvalvontaviranomaisten erikoistuneet 
ryhmät, jotka on koulutettu lasten 
kuulemisten audiovisuaaliseen 
tallentamiseen, eivät osallistu järjestään 
kaikkien ihmiskaupan lapsiuhrien 
kuulemisiin; kehottaa jäsenvaltioita 
tekemään siitä vakiokäytännön ja 
kouluttamaan lainvalvontahenkilöstöä 
tällaiseen (lapsiystävälliseen) 
kuulemiseen;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
27 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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27 c. kehottaa jäsenvaltioita 
kehittämään vahvan koko ketjua 
koskevan lähestymistavan, jossa erityisten 
ihmiskaupan tukiyksiköiden (kuten 
ihmiskaupan uhrien tukemiseen ja 
vastaanottamiseen erikoistuneiden 
keskusten) ja yleisten nuorten 
tukiyksiköiden välillä on tiiviit yhteydet ja 
jolla vastataan jokaisen alaikäisen 
ihmiskaupan uhrin erityistarpeisiin; 
korostaa, että hoidon ja tuen olisi oltava 
jatkuvaa ja räätälöityä lapsiuhrien 
erityistarpeisiin ja että olisi tarjottava 
monipuolista (lääketieteellistä, 
oikeudellista ja psykologista) hoitoa ja 
tukea asianmukaisessa ympäristössä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. toteaa, että muuttoliikkeessä oleviin 
lapsiin ja erityisesti ilman huoltajaa oleviin 
maahanmuuttajalapsiin kohdistuu edelleen 
suurempi riski ihmiskaupasta ja 
hyväksikäytöstä EU:hun suuntaavilla ja sen 
sisällä kulkevilla muuttoreiteillä;

28. toteaa, että muuttoliikkeessä oleviin 
lapsiin ja erityisesti ilman huoltajaa oleviin 
maahanmuuttajalapsiin kohdistuu edelleen 
suurempi riski ihmiskaupasta ja 
hyväksikäytöstä EU:hun suuntaavilla ja sen 
sisällä kulkevilla muuttoreiteillä; kehottaa 
jäsenvaltioita suojelemaan ilman 
huoltajaa olevia maahanmuuttajalapsia 
näiltä riskeiltä varmistamalla heille samat 
oikeudet kuin muilla lapsilla ja ottamalla 
heidän etunsa huomioon, osoittamalla 
heille holhoojan saapumisen yhteydessä 
ja tarjoamalla heille asianmukaiset ja 
sopivat elinolot; korostaa, että tarvitaan 
koordinoitua eurooppalaista 
lähestymistapaa kadonneiden ilman 
huoltajaa olevien maahanmuuttajalasten 
löytämiseksi ja suojelemiseksi, mukaan 
lukien tiedonvaihto (esimerkiksi 
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integroidussa tietokannassa, jonne pääsee 
ja jota voi käyttää vain lapsen edun 
mukaisesti);

Or. en

Tarkistus 397
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. toteaa, että muuttoliikkeessä oleviin 
lapsiin ja erityisesti ilman huoltajaa oleviin 
maahanmuuttajalapsiin kohdistuu edelleen 
suurempi riski ihmiskaupasta ja 
hyväksikäytöstä EU:hun suuntaavilla ja sen 
sisällä kulkevilla muuttoreiteillä;

28. toteaa, että muuttoliikkeessä oleviin 
lapsiin ja erityisesti ilman huoltajaa oleviin 
maahanmuuttajalapsiin kohdistuu edelleen 
suuri riski väkivallasta ja hyväksikäytöstä 
EU:hun suuntaavilla ja sen sisällä 
kulkevilla muuttoreiteillä; toteaa, että tytöt 
ovat vaarassa joutua seksuaalinen 
hyväksikäytön ja sukupuoleen perustuva 
väkivallan uhreiksi muuttoreiteillä, ja 
tuomitsee sen, että jotkin jäsenvaltiot ovat 
käyttäneet ilman huoltajaa olevien 
alaikäisten ”suojelemiseksi” säilöönottoa, 
myös poliisin selleissä; muistuttaa, että 
säilöönotto ei voi koskaan olla lapsen 
edun mukaista ja että jäsenvaltioiden on 
tarjottava lapsiystävällistä majoitusta, 
johon ei liity vapaudenmenetystä;

Or. en

Tarkistus 398
Caterina Chinnici

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. toteaa, että muuttoliikkeessä oleviin 
lapsiin ja erityisesti ilman huoltajaa oleviin 
maahanmuuttajalapsiin kohdistuu edelleen 

28. toteaa, että muuttoliikkeessä oleviin 
lapsiin ja erityisesti ilman huoltajaa oleviin 
tai vanhemmistaan eroon joutuneisiin 
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suurempi riski ihmiskaupasta ja 
hyväksikäytöstä EU:hun suuntaavilla ja sen 
sisällä kulkevilla muuttoreiteillä;

maahanmuuttajalapsiin kohdistuu edelleen 
suurempi riski ihmiskaupasta ja 
hyväksikäytöstä EU:hun suuntaavilla ja sen 
sisällä kulkevilla muuttoreiteillä; kehottaa 
komissiota säätämään sellaisten kaikille 
ilman huoltajaa oleville 
maahanmuuttajalapsille tarkoitettujen 
vapaaehtoisten holhoojien käyttöönotosta, 
jotka takaavat heidän oikeutensa ja 
varmistavat heidän suojelunsa nykyistä 
paremmin;

Or. it

Tarkistus 399
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. toteaa, että muuttoliikkeessä oleviin 
lapsiin ja erityisesti ilman huoltajaa oleviin 
maahanmuuttajalapsiin kohdistuu edelleen 
suurempi riski ihmiskaupasta ja 
hyväksikäytöstä EU:hun suuntaavilla ja sen 
sisällä kulkevilla muuttoreiteillä;

28. toteaa, että muuttoliikkeessä oleviin 
lapsiin ja erityisesti ilman huoltajaa oleviin 
maahanmuuttajalapsiin kohdistuu edelleen 
suurempi riski ihmiskaupasta ja 
hyväksikäytöstä EU:hun suuntaavilla ja sen 
sisällä kulkevilla muuttoreiteillä; 
huomauttaa kuitenkin, että suuri osa niin 
sanotuista ilman huoltajaa olevista 
alaikäisistä on itse asiassa aikuisia ja he 
pyrkivät taloudelliseen maahanmuuttoon;

Or. fr

Tarkistus 400
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. toteaa, että muuttoliikkeessä oleviin 
lapsiin ja erityisesti ilman huoltajaa oleviin 

28. toteaa, että muuttoliikkeessä oleviin 
lapsiin ja erityisesti ilman huoltajaa oleviin 
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maahanmuuttajalapsiin kohdistuu edelleen 
suurempi riski ihmiskaupasta ja 
hyväksikäytöstä EU:hun suuntaavilla ja sen 
sisällä kulkevilla muuttoreiteillä;

ja huoltajastaan eroon joutuneisiin 
maahanmuuttajalapsiin kohdistuu edelleen 
suurempi riski ihmiskaupasta ja 
hyväksikäytöstä EU:hun suuntaavilla ja sen 
sisällä kulkevilla muuttoreiteillä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. huomauttaa, että muutkin 
haavoittuvassa asemassa olevat lapset, 
kuten nuorisokodeissa olevat lapset tai 
karanneet tai vammaiset lapset voivat 
joutua ihmiskaupan uhreiksi; kehottaa 
jäsenvaltioita vahvistamaan näiden 
alaikäisten suojelua tarjoamalla heille 
tietoa ja voimaannuttamalla heitä ja 
lisäämällä tietoisuutta kouluissa, 
nuorisokeskuksissa ja nuorisojärjestöissä;

Or. en

Tarkistus 402
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. panee merkille uusien keinojen, 
kuten internetin ja sosiaalisen median, 
käytön mahdollisten uhrien 
houkuttelemisessa, ja kehottaa 
kiinnittämään huomiota 
lapsipornografiaan ja erityisesti siihen, 
että internetalustoissa kehitetään 
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asianmukaisia välineitä sen torjumiseksi; 
kehottaa käsittelemään tällaista 
verkkoväkivaltateknologian käyttöä 
uudessa digipalvelusäädöksessä;

Or. en

Tarkistus 403
Ernest Urtasun

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
ilman huoltajaa oleville ihmiskaupan 
lapsiuhreille apu-, tuki- ja 
suojelutoimenpiteitä, joilla vastataan 
heidän erityistarpeisiinsa; muistuttaa, että 
tällaisissa toimenpiteissä olisi otettava 
huomioon ilman huoltajaa olevien lasten 
etu mutta myös tarjottava heille kestävä 
ratkaisu;

Or. en

Tarkistus 404
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
ilman huoltajaa oleville ihmiskaupan 
lapsiuhreille apu-, tuki- ja 
suojelutoimenpiteitä, joilla vastataan 
heidän erityistarpeisiinsa; muistuttaa, että 
tällaisissa toimenpiteissä olisi otettava 
huomioon ilman huoltajaa olevien lasten 
etu mutta myös tarjottava heille kestävä 
ratkaisu;



PE660.291v01-00 48/103 AM\1218040FI.docx

FI

Or. en

Tarkistus 405
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. panee erittäin huolestuneena 
merkille lapsipornografian yleisyyden ja 
ihmiskaupan ja seksuaalisen 
hyväksikäytön normalisoinnin ja kehottaa 
komissiota sääntelemään pornografisia 
sivustoja ja isännöintialustoja, jotta 
varmasti estetään riski, että tällaista 
materiaalia tulee saataville ja 
normalisoiduksi;

Or. en

Tarkistus 406
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Ramona Strugariu

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. panee erittäin huolestuneena 
merkille lapsipornografian yleisyyden ja 
ihmiskaupan ja seksuaalisen 
hyväksikäytön normalisoinnin, mikä 
johtuu yliseksualisoinnista 
pornografiassa, ja kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita estämään laittoman 
materiaalin saataville tulon ja 
normalisoinnin;

Or. en

Tarkistus 407
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Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. kehottaa, ettei jäsenvaltioiden pidä 
antaa ”ilman huoltajaa olevien 
alaikäisten” käsitteen johtaa niitä 
harhaan, vaan että ne tekevät 
järjestelmällisesti lääketieteelliset testit 
näiden laittomien maahanmuuttajien iän 
selvittämiseksi; kehottaa lisäksi, että muut 
kuin alaikäiset palautetaan 
alkuperämaahansa tai lähtömaahansa;

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
28 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 b. panee merkille, että useimmilla 
lapsilla on älypuhelin tai sellainen on 
saatavilla 9–10 vuoden iästä lähtien; 
korostaa, että lapsen seksuaalisen 
hyväksikäytön valmistelu ja seksuaalinen 
kiristäminen ovat tunnettuja tekniikoita, 
joilla lapsia käytetään seksuaalisesti 
hyväksi, ja että niitä koskevat ilmoituksen 
lisääntyvät; kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita toteuttamaan lisää toimia 
näiden verkkorikosten torjumiseksi ja 
vahvistamaan alaikäisiin ja (mahdollisiin) 
rikoksentekijöihin kohdistettuja 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä;

Or. en
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Tarkistus 409
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Päätöslauselmaesitys
28 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 b. kehottaa siksi toimivaltaisia 
viranomaisia harkitsemaan laaja-alaisten 
tietojärjestelmien, muun muassa 
viisumitietojärjestelmän, Schengenin 
tietojärjestelmän (SIS II) ja Eurodacin, 
käyttöä vakavien rikosten, myös 
ihmiskauppatapausten, ennalta 
estämiseen, tutkintaan tai 
syytteeseenpanoon;

Or. en

Tarkistus 410
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Päätöslauselmaesitys
28 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 c. toteaa, että ihmiskauppiaat ovat 
usein etsineet mahdollisia uhreja 
vastaanottokeskuksista ja järjestäneet 
sieltä kuljetuksen hyväksikäyttöpaikkaan, 
minkä vuoksi asianomaisten 
viranomaisten ja muiden toimivaltaisten 
toimijoiden on oltava jäsenvaltioissa 
erityisen valppaina ja valvottava ja 
suojeltava kyseisiä keskuksia ja pidettävä 
jatkuvasti silmällä erityisesti kaikkein 
haavoittuvimmassa asemassa olevia, 
kuten lapsia;

Or. en

Tarkistus 411
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze
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Päätöslauselmaesitys
5 alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Rikosjärjestelmien tehokkuus ja uhrien 
palvelujen käytön kriminalisointi

Rikosoikeusjärjestelmien tehokkuus ja 
uhrien palvelujen käytön kriminalisointi

Or. en

Tarkistus 412
Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. korostaa EU:n 
lainvalvontaviranomaisten ratkaisevaa 
merkitystä tehokkaiden ja laajennettujen 
analyyttisten valmiuksien kehittämisessä 
verkossa jatkuvasti lisääntyvien 
ihmiskaupan muotojen torjumiseksi; 
kehottaa komissiota antamaan 
taloudellista tukea asianomaisesta EU:n 
alakohtaisesta rahastosta (ISF) 
jäsenvaltioille ja virastoille, kuten 
Europolille, millä varmistetaan 
mahdollisimman korkeat analyyttiset 
standardit ja asianmukaiset välineet 
entistä monimutkaisempien tietomäärien 
käsittelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 413
Loránt Vincze, Javier Zarzalejos

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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29. panee merkille 
ihmiskaupparikokseen liittyvien syytteiden 
ja tuomioiden vähäisen määrän; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä 
ihmiskauppatapausten tutkinnan 
parantamiseksi ja ottamaan käyttöön 
voimakkaita rikosoikeudellisia 
seuraamuksia ihmiskaupparikoksista;

29. panee merkille 
ihmiskaupparikokseen liittyvien syytteiden 
ja tuomioiden vähäisen määrän; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä 
ihmiskauppatapausten tutkinnan 
parantamiseksi ja ottamaan käyttöön 
voimakkaita rikosoikeudellisia 
seuraamuksia ihmiskaupparikoksista; 
korostaa, että on kiinnitettävä erityistä 
huomiota aliraportoituihin ja 
alitutkittuihin aloihin, erityisesti kausi- ja 
tilapäistyövoimaan alhaisen osaamistason 
ja tulotason aloilla, esimerkiksi työvoiman 
hyväksikäyttöön maatalousalalla;

Or. en

Tarkistus 414
Maria Walsh

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. panee merkille 
ihmiskaupparikokseen liittyvien syytteiden 
ja tuomioiden vähäisen määrän; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä 
ihmiskauppatapausten tutkinnan 
parantamiseksi ja ottamaan käyttöön 
voimakkaita rikosoikeudellisia 
seuraamuksia ihmiskaupparikoksista;

29. panee merkille 
ihmiskaupparikokseen liittyvien syytteiden 
ja tuomioiden vähäisen määrän, mikä voi 
edellyttää tiukempia rikoslakeja syytteen 
nostamisen helpottamiseksi; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä 
ihmiskauppatapausten tutkinnan 
parantamiseksi ja ottamaan käyttöön 
voimakkaita rikosoikeudellisia 
seuraamuksia ihmiskaupparikoksista, 
koska ne ovat tehokkain torjuntakeino; 
korostaa, että nykyiset kansalliset 
seuraamukset ja niiden 
täytäntöönpanotavat ovat edelleen varsin 
erilaisia eri jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 415
Caterina Chinnici
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Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. panee merkille 
ihmiskaupparikokseen liittyvien syytteiden 
ja tuomioiden vähäisen määrän; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä 
ihmiskauppatapausten tutkinnan 
parantamiseksi ja ottamaan käyttöön 
voimakkaita rikosoikeudellisia 
seuraamuksia ihmiskaupparikoksista;

29. panee merkille 
ihmiskaupparikokseen liittyvien syytteiden 
ja tuomioiden vähäisen määrän; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä 
ihmiskauppatapausten tutkinnan 
parantamiseksi ja ottamaan käyttöön 
voimakkaita rikosoikeudellisia 
seuraamuksia ihmiskaupparikoksista; 
korostaa erityisesti, että tarvitaan entistä 
tehokkaampia tutkimuksia erityisesti 
aloilla, joilla käytetään halpaa sesonki- ja 
tilapäistyövoimaa, esimerkkinä työvoiman 
hyväksikäyttö maataloudessa;

Or. it

Tarkistus 416
Assita Kanko

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. panee merkille 
ihmiskaupparikokseen liittyvien syytteiden 
ja tuomioiden vähäisen määrän; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä 
ihmiskauppatapausten tutkinnan 
parantamiseksi ja ottamaan käyttöön 
voimakkaita rikosoikeudellisia 
seuraamuksia ihmiskaupparikoksista;

29. panee merkille 
ihmiskaupparikokseen liittyvien syytteiden 
ja tuomioiden vähäisen määrän; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä 
ihmiskauppatapausten tutkinnan 
parantamiseksi ja ottamaan käyttöön 
voimakkaita rikosoikeudellisia 
seuraamuksia ihmiskaupparikoksista; ottaa 
huomioon, että EU yrittää jatkuvasti 
pysyä ihmiskauppiaiden toimintatapojen 
perässä;

Or. en

Tarkistus 417
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Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. panee merkille 
ihmiskaupparikokseen liittyvien syytteiden 
ja tuomioiden vähäisen määrän; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä 
ihmiskauppatapausten tutkinnan 
parantamiseksi ja ottamaan käyttöön 
voimakkaita rikosoikeudellisia 
seuraamuksia ihmiskaupparikoksista;

29. panee merkille 
ihmiskaupparikokseen liittyvien syytteiden 
ja tuomioiden vähäisen määrän; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä 
ihmiskauppatapausten tutkinnan 
parantamiseksi tehostetuilla kansallisilla 
ja kansainvälisillä poliisitoimilla ja 
ottamaan käyttöön voimakkaita 
rikosoikeudellisia seuraamuksia 
ihmiskaupparikoksista;

Or. en

Tarkistus 418
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

panee merkille 
ihmiskaupparikokseen liittyvien syytteiden 
ja tuomioiden vähäisen määrän; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä 
ihmiskauppatapausten tutkinnan 
parantamiseksi ja ottamaan käyttöön 
voimakkaita rikosoikeudellisia 
seuraamuksia ihmiskaupparikoksista;

panee merkille 
ihmiskaupparikokseen liittyvien syytteiden 
ja tuomioiden vähäisen määrän; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä 
ihmiskauppatapausten tutkinnan 
parantamiseksi ja nopeuttamiseksi ja 
ottamaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa 
käyttöön voimakkaita rikosoikeudellisia 
seuraamuksia ihmiskaupparikoksista;

Or. ro

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

Päätöslauselmaesitys
29 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. panee merkille 
ihmiskaupparikokseen liittyvien syytteiden 
ja tuomioiden vähäisen määrän; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä 
ihmiskauppatapausten tutkinnan 
parantamiseksi ja ottamaan käyttöön 
voimakkaita rikosoikeudellisia 
seuraamuksia ihmiskaupparikoksista;

29. panee merkille 
ihmiskaupparikokseen liittyvien syytteiden 
ja tuomioiden vähäisen määrän; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä 
ihmiskauppatapausten tutkinnan 
parantamiseksi ja ottamaan käyttöön 
voimakkaita rikosoikeudellisia 
seuraamuksia ihmiskauppa- ja 
ihmissalakuljetusrikoksista;

Or. en

Tarkistus 420
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. panee merkille 
ihmiskaupparikokseen liittyvien syytteiden 
ja tuomioiden vähäisen määrän; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä 
ihmiskauppatapausten tutkinnan 
parantamiseksi ja ottamaan käyttöön 
voimakkaita rikosoikeudellisia 
seuraamuksia ihmiskaupparikoksista;

29. panee merkille 
ihmiskaupparikokseen liittyvien syytteiden 
ja tuomioiden vähäisen määrän; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä 
ihmiskauppatapausten tutkinnan laadun 
parantamiseksi ja ottamaan käyttöön 
voimakkaita rikosoikeudellisia 
seuraamuksia ihmiskaupasta;

Or. en

Tarkistus 421
Maria Walsh

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. on huolissaan ihmiskauppaa 
koskevan kansallisen lainsäädännön ja 
politiikan kattavuuden ja 
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täytäntöönpanon merkittävistä puutteista, 
joita rikollisjärjestöt voivat käyttää 
aktiivisesti hyväksi ja jotka jättävät suuria 
ihmisryhmiä entistä alttiimmiksi 
hyväksikäytölle;

Or. en

Tarkistus 422
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. huomauttaa, että kaikki jäsenvaltiot 
eivät ole ottaneet käyttöön ihmiskaupan 
vastaisen direktiivin 18 artiklan mukaista 
lainsäädäntöä27; toteaa, että erilaiset 
oikeuskäytännöt uhrien palvelujen käytön 
kriminalisoimisen osalta voivat haitata 
pyrkimyksiä vähentää kysyntää; kehottaa 
jälleen jäsenvaltioita kriminalisoimaan 
ihmiskaupan uhrien palvelujen tietoisen 
käytön;

30. huomauttaa, että kaikki jäsenvaltiot 
eivät ole ottaneet käyttöön ihmiskaupan 
vastaisen direktiivin 18 artiklan mukaista 
lainsäädäntöä27; toteaa, että erilaiset 
oikeuskäytännöt uhrien palvelujen käytön 
kriminalisoimisen osalta voivat haitata 
pyrkimyksiä vähentää kysyntää;

_________________ _________________
27 Toinen edistymäraportti, 
COM(2018)0777, s. 29.

27 Toinen edistymäraportti, 
COM(2018)0777, s. 29.

Or. es

Tarkistus 423
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. huomauttaa, että kaikki jäsenvaltiot 
eivät ole ottaneet käyttöön ihmiskaupan 
vastaisen direktiivin 18 artiklan mukaista 
lainsäädäntöä27; toteaa, että erilaiset 

30. huomauttaa, että kaikki jäsenvaltiot 
eivät ole ottaneet käyttöön ihmiskaupan 
vastaisen direktiivin 18 artiklan mukaista 
lainsäädäntöä27; toteaa, että erilaiset 
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oikeuskäytännöt uhrien palvelujen käytön 
kriminalisoimisen osalta voivat haitata 
pyrkimyksiä vähentää kysyntää; kehottaa 
jälleen jäsenvaltioita kriminalisoimaan 
ihmiskaupan uhrien palvelujen tietoisen 
käytön;

oikeuskäytännöt uhrien palvelujen käytön 
kriminalisoimisen osalta voivat haitata 
pyrkimyksiä vähentää kysyntää; pitää 
uhrien palvelujen käytön ja seksuaalisen 
hyväksikäytön syytteeseenpanon ja 
tuomitsemisen alhaista tasoa EU:ssa 
valitettavana; kehottaa jälleen 
jäsenvaltioita kriminalisoimaan 
ihmiskaupan uhrien palvelujen käytön;

_________________ _________________
27 Toinen edistymäraportti, 
COM(2018)0777, s. 29.

27 Toinen edistymäraportti, 
COM(2018)0777, s. 29.

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. huomauttaa, että kaikki jäsenvaltiot 
eivät ole ottaneet käyttöön ihmiskaupan 
vastaisen direktiivin 18 artiklan mukaista 
lainsäädäntöä27; toteaa, että erilaiset 
oikeuskäytännöt uhrien palvelujen käytön 
kriminalisoimisen osalta voivat haitata 
pyrkimyksiä vähentää kysyntää; kehottaa 
jälleen jäsenvaltioita kriminalisoimaan 
ihmiskaupan uhrien palvelujen tietoisen 
käytön;

30. huomauttaa, että kaikki jäsenvaltiot 
eivät ole ottaneet käyttöön ihmiskaupan 
vastaisen direktiivin 18 artiklan mukaista 
lainsäädäntöä27; toteaa, että erilaiset 
oikeuskäytännöt uhrien palvelujen käytön 
kriminalisoimisen osalta haittaavat 
pyrkimyksiä vähentää kysyntää; kehottaa 
jälleen jäsenvaltioita kriminalisoimaan 
kiireellisesti ihmiskaupan uhrien 
palvelujen tietoisen käytön;

_________________ _________________
27 Toinen edistymäraportti, 
COM(2018)0777, s. 29.

27 Toinen edistymäraportti, 
COM(2018)0777, s. 29.

Or. en

Tarkistus 425
Ernest Urtasun
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Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. toteaa, että naiset ovat 
suhteettomasti kriminalisoituja 
tilanteensa ja asemansa vuoksi eikä heillä 
ole yhdenvertaista oikeussuojaa, mikä 
johtuu sukupuolistereotypioista, syrjivistä 
laeista, risteävästä tai moninkertaisesta 
syrjinnästä sekä menettelyjä ja todisteita 
koskevista vaatimuksista ja käytännöistä; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että oikeussuoja on 
fyysisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
kulttuurisesti kaikkien naisten saatavilla;

Or. en

Tarkistus 426
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. toteaa, että naiset ovat 
suhteettomasti kriminalisoituja 
tilanteensa ja asemansa vuoksi eikä heillä 
ole yhdenvertaista oikeussuojaa, mikä 
johtuu sukupuolistereotypioista, syrjivistä 
laeista, risteävästä tai moninkertaisesta 
syrjinnästä sekä menettelyjä ja todisteita 
koskevien vaatimuksista ja käytännöistä; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että oikeussuoja on 
fyysisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
kulttuurisesti kaikkien naisten saatavilla;

Or. en

Tarkistus 427
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Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön uuden lainsäädäntömenettelyn, 
jolla puututaan seksuaalisen 
hyväksikäytön uhrien palvelujen käyttöön 
ihmiskaupan vastaisen direktiivin 
18 artiklan mukaisesti, tapausten ja 
syytteiden pieni määrä huomioon ottaen;

Or. en

Tarkistus 428
Assita Kanko

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. kehottaa Euroopan komissiota 
tutkimaan mahdollisuutta muuttaa 
nykyinen ihmiskaupan vastainen 
direktiivi asetukseksi ottaen huomioon 
rikoksen vakavuus ja laajuus EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 429
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa jäsenvaltioita 
hyväksymään selkeät säännökset, joilla 
suojellaan ihmiskaupan uhreja 
syytteeseen asettamiselta tai 

Poistetaan.
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rankaisemiselta, sekä erotetaan suojelu 
yhteistyöstä lainvalvontaviranomaisten 
kanssa;

Or. es

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

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa jäsenvaltioita 
hyväksymään selkeät säännökset, joilla 
suojellaan ihmiskaupan uhreja syytteeseen 
asettamiselta tai rankaisemiselta, sekä 
erotetaan suojelu yhteistyöstä 
lainvalvontaviranomaisten kanssa;

31. pitää valitettavana, että ehdot, 
joiden mukaan uhri saa ihmiskaupan 
uhrin virallisen aseman, ovat usein liian 
tiukkoja, erityisesti alaikäisten ja muiden 
haavoittuvassa asemassa olevien uhrien 
osalta, jotka ovat taloudellisesti ja 
henkisesti riippuvaisia ihmiskauppiaista; 
kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään 
selkeät säännökset, joilla suojellaan 
ihmiskaupan uhreja syytteeseen 
asettamiselta tai rankaisemiselta, sekä 
erotetaan suojelu yhteistyöstä 
lainvalvontaviranomaisten kanssa, kun 
koko taakka on nyt uhrilla; pyytää 
jäsenvaltioita mieluummin täyttämään 
heidän tarpeensa psykoemotionaalisella 
tasolla;

Or. en

Tarkistus 431
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa jäsenvaltioita 
hyväksymään selkeät säännökset, joilla 

31. kehottaa jäsenvaltioita 
hyväksymään selkeät säännökset, joilla 
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suojellaan ihmiskaupan uhreja syytteeseen 
asettamiselta tai rankaisemiselta, sekä 
erotetaan suojelu yhteistyöstä 
lainvalvontaviranomaisten kanssa;

suojellaan ihmiskaupan uhreja syytteeseen 
asettamiselta tai rankaisemiselta, sekä 
erotetaan uhrin suojelu yhteistyöstä 
lainvalvontaviranomaisten kanssa; 
kehottaa jäsenvaltioita myös toteuttamaan 
tarvittavia toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että uhrille annettavan 
avun ja tuen ehtona ei ole uhrin valmius 
toimia yhteistyössä rikostutkinnassa, 
syytetoimissa tai oikeudenkäynnissä 
ihmiskaupan vastaisen direktiivin 
11 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 432
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa jäsenvaltioita 
hyväksymään selkeät säännökset, joilla 
suojellaan ihmiskaupan uhreja syytteeseen 
asettamiselta tai rankaisemiselta, sekä 
erotetaan suojelu yhteistyöstä 
lainvalvontaviranomaisten kanssa;

31. pitää valitettavana, että uhrit 
saavat edelleen usein rikossyytteitä ja 
tuomioita rikoksista, jotka heidät on 
pakotettu tekemään ja jotka usein liittyvät 
heidän laittomaan maahantuloonsa 
jäsenvaltion alueelle, mikä on 
ihmiskaupassa tyypillistä; kehottaa 
jäsenvaltioita hyväksymään selkeät 
säännökset, joilla suojellaan ihmiskaupan 
uhreja syytteeseen asettamiselta tai 
rankaisemiselta, sekä erotetaan suojelu 
yhteistyöstä lainvalvontaviranomaisten 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 433
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Päätöslauselmaesitys
31 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa jäsenvaltioita 
hyväksymään selkeät säännökset, joilla 
suojellaan ihmiskaupan uhreja syytteeseen 
asettamiselta tai rankaisemiselta, sekä 
erotetaan suojelu yhteistyöstä 
lainvalvontaviranomaisten kanssa;

31. kehottaa jäsenvaltioita 
hyväksymään selkeät säännökset, joilla 
suojellaan ihmiskaupan uhreja syytteeseen 
asettamiselta tai rankaisemiselta, sekä 
erotetaan suojelu yhteistyöstä 
lainvalvontaviranomaisten kanssa sekä 
torjumaan rankaisemattomuutta 
asianomaisten EU:n virastojen sekä 
jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten ja 
muiden kumppanien koordinoidulla 
lähestymistavalla, millä lisätään 
tutkintojen ja syytetoimien tehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 434
Loránt Vincze

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa jäsenvaltioita 
hyväksymään selkeät säännökset, joilla 
suojellaan ihmiskaupan uhreja syytteeseen 
asettamiselta tai rankaisemiselta, sekä 
erotetaan suojelu yhteistyöstä 
lainvalvontaviranomaisten kanssa;

31. kehottaa jäsenvaltioita 
hyväksymään selkeät säännökset, joilla 
suojellaan ihmiskaupan uhreja syytteeseen 
asettamiselta tai rankaisemiselta;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. pitää valitettavana, että 
ihmiskaupan uhrien henkilötiedot 
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näkyvät poliisiraporteissa ja koko 
oikeudenkäynnissä, minkä vuoksi uhrien 
on vaikea puhua tai heitä on vaikea 
suojella kostolta; kannustaa jäsenvaltioita 
säilyttämään nimet ja muut henkilötiedot 
erillisissä tiedostoissa, poliisin ja syyttäjän 
saatavilla mutta piilossa ihmiskaupasta 
epäillyiltä tai heidän asianajajiltaan;

Or. en

Tarkistus 436
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. on huolissaan siitä, että 
ihmiskauppaa esiintyy siksi, että ihmisten 
hyväksikäyttöön perustuville tuotteille ja 
palveluille on paljon kysyntää, minkä 
vuoksi ihmiskauppa on hyvin kannattava 
järjestäytyneen rikollisuuden muoto;

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. korostaa taloudellisen tutkinnan ja 
rahavirtojen seuraamisen merkitystä 
keskeisenä strategiana ihmiskaupasta 
hyötyvien järjestäytyneiden 
rikollisverkostojen tutkinnassa ja 
syytteeseen asettamisesta; kehottaa 

32. korostaa taloudellisen tutkinnan ja 
rahavirtojen seuraamisen merkitystä 
keskeisenä strategiana ihmiskaupasta 
hyötyvien järjestäytyneiden 
rikollisverkostojen tutkinnassa ja 
syytteeseen asettamisesta; kehottaa 
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komissiota arvioimaan ja edistämään 
olemassa olevan oikeudellisen ja 
poliisiyhteistyön sekä käytettävissä olevien 
välineiden käyttöä;

jäsenvaltioita käynnistämään taloudellisia 
tutkintoja ja tekemään yhteistyötä 
rahanpesun asiantuntijoiden kanssa, kun 
ne käynnistävät uusia ihmiskauppaa 
koskevia tutkintoja; kehottaa 
jäsenvaltioita vahvistamaan yhteistyötä 
ihmiskauppaan osallistuneiden 
henkilöiden varojen jäädyttämisen ja 
menetetyksi tuomitsemisen alalla ja 
maksamaan uhreille korvauksia; kehottaa 
komissiota arvioimaan ja edistämään 
olemassa olevan oikeudellisen ja 
poliisiyhteistyön sekä käytettävissä olevien 
välineiden käyttöä, kuten tuomioistuinten 
päätösten keskinäistä tunnustamista, 
yhteisiä tutkintaryhmiä sekä 
eurooppalaista tutkintamääräystä;

Or. en

Tarkistus 438
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. korostaa taloudellisen tutkinnan ja 
rahavirtojen seuraamisen merkitystä 
keskeisenä strategiana ihmiskaupasta 
hyötyvien järjestäytyneiden 
rikollisverkostojen tutkinnassa ja 
syytteeseen asettamisesta; kehottaa 
komissiota arvioimaan ja edistämään 
olemassa olevan oikeudellisen ja 
poliisiyhteistyön sekä käytettävissä olevien 
välineiden käyttöä;

32. korostaa taloudellisen tutkinnan ja 
rahavirtojen seuraamisen merkitystä 
keskeisenä strategiana ihmiskaupasta 
hyötyvien järjestäytyneiden 
rikollisverkostojen tutkinnassa ja 
syytteeseen asettamisesta; kehottaa 
jäsenvaltioita käynnistämään taloudellisia 
tutkintoja ja tekemään yhteistyötä 
rahanpesun asiantuntijoiden kanssa, kun 
ne käynnistävät uusia ihmiskauppaa 
koskevia tutkintoja; kehottaa 
jäsenvaltioita vahvistamaan yhteistyötä 
ihmiskauppaan osallistuneiden 
henkilöiden varojen jäädyttämisen ja 
menetetyksi tuomitsemisen alalla ja 
maksamaan uhreille korvauksia; kehottaa 
komissiota arvioimaan ja edistämään 
olemassa olevan oikeudellisen ja 
poliisiyhteistyön sekä käytettävissä olevien 
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välineiden käyttöä;

Or. en

Tarkistus 439
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. korostaa taloudellisen tutkinnan ja 
rahavirtojen seuraamisen merkitystä 
keskeisenä strategiana ihmiskaupasta 
hyötyvien järjestäytyneiden 
rikollisverkostojen tutkinnassa ja 
syytteeseen asettamisesta; kehottaa 
komissiota arvioimaan ja edistämään 
olemassa olevan oikeudellisen ja 
poliisiyhteistyön sekä käytettävissä olevien 
välineiden käyttöä;

32. korostaa taloudellisen tutkinnan ja 
rahavirtojen seuraamisen merkitystä 
keskeisenä strategiana ihmiskaupasta 
hyötyvien järjestäytyneiden 
rikollisverkostojen tutkinnassa ja 
syytteeseen asettamisesta sekä 
ihmiskaupan tuottamien hyötyjen 
menetetyiksi tuomitsemista sen 
varmistamiseksi, että ”rikos ei kannata”; 
kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
menetetyiksi tuomittuja hyötyjä uhrien 
auttamisen ja suojelemisen tukemiseen, 
myös uhreille maksettaviin korvauksiin, 
mitä korostetaan ihmiskaupan vastaisen 
direktiivin johdanto-osan 13 kappaleessa; 
kehottaa komissiota arvioimaan ja 
edistämään olemassa olevan oikeudellisen 
ja poliisiyhteistyön sekä käytettävissä 
olevien välineiden käyttöä;

Or. en

Tarkistus 440
Assita Kanko

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. korostaa taloudellisen tutkinnan ja 
rahavirtojen seuraamisen merkitystä 
keskeisenä strategiana ihmiskaupasta 

32. korostaa taloudellisen tutkinnan ja 
rahavirtojen seuraamisen merkitystä 
keskeisenä strategiana ihmiskaupasta 
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hyötyvien järjestäytyneiden 
rikollisverkostojen tutkinnassa ja 
syytteeseen asettamisesta; kehottaa 
komissiota arvioimaan ja edistämään 
olemassa olevan oikeudellisen ja 
poliisiyhteistyön sekä käytettävissä olevien 
välineiden käyttöä;

hyötyvien järjestäytyneiden 
rikollisverkostojen tutkinnassa ja 
syytteeseen asettamisesta; kehottaa 
komissiota arvioimaan ja edistämään 
olemassa olevan oikeudellisen ja 
poliisiyhteistyön sekä käytettävissä olevien 
välineiden käyttöä; kehottaa tässä 
yhteydessä soveltamaan tehostettua 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jolla 
pyritään edistämään yhteistä ajattelua 
kaikilla aloilla, kuten maahanmuutto, 
työllisyys, työterveys ja -turvallisuus, 
rahanpesu ja monet muut alat;

Or. en

Tarkistus 441
Caterina Chinnici

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. korostaa taloudellisen tutkinnan ja 
rahavirtojen seuraamisen merkitystä 
keskeisenä strategiana ihmiskaupasta 
hyötyvien järjestäytyneiden 
rikollisverkostojen tutkinnassa ja 
syytteeseen asettamisesta; kehottaa 
komissiota arvioimaan ja edistämään 
olemassa olevan oikeudellisen ja 
poliisiyhteistyön sekä käytettävissä olevien 
välineiden käyttöä;

32. korostaa taloudellisen tutkinnan ja 
rahavirtojen seuraamisen merkitystä 
keskeisenä strategiana ihmiskaupasta 
hyötyvien järjestäytyneiden 
rikollisverkostojen tutkinnassa ja 
syytteeseen asettamisesta; kehottaa 
komissiota arvioimaan ja edistämään 
olemassa olevan oikeudellisen ja 
poliisiyhteistyön sekä käytettävissä olevien 
välineiden käyttöä; kehottaa jäsenvaltioita 
lisäämään yhteistyötä ja tietojenvaihtoa 
talousrikosten tutkinnan sekä 
ihmiskaupasta saatujen voittojen 
jäädyttämisen ja menetetyksi 
tuomitsemisen alalla;

Or. it

Tarkistus 442
Margarita de la Pisa Carrión
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Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. korostaa taloudellisen tutkinnan ja 
rahavirtojen seuraamisen merkitystä 
keskeisenä strategiana ihmiskaupasta 
hyötyvien järjestäytyneiden 
rikollisverkostojen tutkinnassa ja 
syytteeseen asettamisesta; kehottaa 
komissiota arvioimaan ja edistämään 
olemassa olevan oikeudellisen ja 
poliisiyhteistyön sekä käytettävissä olevien 
välineiden käyttöä;

32. korostaa taloudellisen tutkinnan ja 
rahavirtojen seuraamisen merkitystä 
keskeisenä strategiana ihmiskaupasta 
hyötyvien järjestäytyneiden 
rikollisverkostojen tutkinnassa ja 
syytteeseen asettamisesta;

Or. es

Tarkistus 443
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

korostaa taloudellisen tutkinnan ja 
rahavirtojen seuraamisen merkitystä 
keskeisenä strategiana ihmiskaupasta 
hyötyvien järjestäytyneiden 
rikollisverkostojen tutkinnassa ja 
syytteeseen asettamisesta; kehottaa 
komissiota arvioimaan ja edistämään 
olemassa olevan oikeudellisen ja 
poliisiyhteistyön sekä käytettävissä olevien 
välineiden käyttöä;

korostaa taloudellisen tutkinnan ja 
rahavirtojen seuraamisen merkitystä 
keskeisenä strategiana ihmiskaupasta 
hyötyvien järjestäytyneiden 
rikollisverkostojen tutkinnassa ja 
syytteeseen asettamisesta; kehottaa 
komissiota arvioimaan ja edistämään 
olemassa olevan kaikkien jäsenvaltioiden 
ja EU:n virastojen välisen oikeudellisen ja 
poliisiyhteistyön sekä käytettävissä olevien 
välineiden käyttöä;

Or. ro

Tarkistus 444
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
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32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. korostaa EU:n 
lainvalvontaviranomaisten ratkaisevaa 
merkitystä tehokkaiden ja laajennettujen 
analyyttisten valmiuksien kehittämisessä 
verkossa jatkuvasti lisääntyvien 
ihmiskaupan muotojen torjumiseksi; 
kehottaa komissiota antamaan 
taloudellista tukea EU:n virastoille, kuten 
Europolille, millä varmistetaan 
mahdollisimman korkeat analyyttiset 
standardit ja asianmukaiset välineet 
entistä monimutkaisempien tietomäärien 
käsittelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 445
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. kehottaa jäsenvaltioita 
kriminalisoimaan sellaisen seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön ja riistoon liittyvän 
sisällön, jossa esiintyy ihmiskaupan 
uhreja, hyödyntämisen, mahdollistamisen 
ja levittämisen pornografisilla 
verkkosivustoilla sekä sen kuluttamisen;

Or. en

Tarkistus 446
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. kehottaa komissiota määrittämään 
ja kohdentamaan riittävästi varoja 
ihmiskaupan torjuntaan;

Or. en

Tarkistus 447
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Päätöslauselmaesitys
32 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 b. muistuttaa, että toimijoiden ja 
virkamiesten kouluttaminen on keskeistä, 
jotta voidaan tunnistaa varhain 
mahdolliset uhrit ja ehkäistä rikokset; 
kehottaa siksi jäsenvaltioita soveltamaan 
täysimääräisesti direktiivin 2011/36/EU 
18 artiklan 3 kohtaa ja jakamaan 
parhaita käytäntöjä erityisesti silloin, kun 
luodaan sukupuolinäkökulman huomioon 
ottavia koulutusohjelmia viranomaisen 
asemassa ihmiskaupan uhrien kanssa 
tekemisiin joutuville henkilöille, kuten 
poliisiviranomaisille, rajaviranomaisille, 
tuomareille, asianajajille, kentällä 
työskentelevälle lääkintähenkilöstölle ja 
sosiaalityöntekijöille; korostaa, että 
koulutukseen tulisi sisältyä uhrien 
havaitseminen, virallinen 
tunnistamisprosessi ja asianmukainen, 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottava 
apu uhreille;

Or. en

Tarkistus 448
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. katsoo, että ihmiskaupparikosten 
kansainvälisen luonteen vuoksi 
lainvalvonta- ja syyttäjäviranomaisten on 
voitava toimia tehokkaasti samalla 
tasolla; kehottaa siksi käyttämään 
tehokkaasti Europolin ja Eurojustin 
kaltaisten virastojen eurooppalaisia 
alustoja lainkäyttöalueen valitsemisessa, 
todisteiden keräämisessä, 
rikoksentekijöiden luovuttamisessa ja 
keskinäisessä oikeusavussa;

Or. en

Tarkistus 449
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. muistuttaa EU:n virastojen roolista 
uhrien varhaisessa tunnistamisessa ja 
ihmiskaupan torjunnassa; kehottaa 
lisäämään oikeus- ja sisäasioiden virastojen 
resursseja, jotta niiden henkilöstöä voidaan 
kouluttaa ja valmiuksien 
kehittämisvälineitä kehittää uhrien 
havaitsemista varten, mihin sisältyy 
sukupuolikoulutettujen virkailijoiden 
nimittäminen, erityisesti niissä 
jäsenvaltioissa, joihin kohdistuu suuri 
määrä eri ryhmistä koostuvia 
muuttovirtoja; kehottaa komissiota 
laatimaan suuntaviivat 
sukupuoliasiantuntemuksen 
valtavirtaistamiseksi 
lainvalvontaviranomaisten toiminnassa 
kaikkialla EU:ssa;

33. muistuttaa EU:n virastojen roolista 
uhrien varhaisessa tunnistamisessa ja 
ihmiskaupan torjunnassa; kehottaa 
lisäämään oikeus- ja sisäasioiden virastojen 
resursseja, jotta niiden henkilöstöä voidaan 
kouluttaa ja valmiuksien 
kehittämisvälineitä kehittää uhrien 
havaitsemista varten;

Or. es
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Tarkistus 450
Milan Uhrík

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

muistuttaa EU:n virastojen roolista 
uhrien varhaisessa tunnistamisessa ja 
ihmiskaupan torjunnassa; kehottaa 
lisäämään oikeus- ja sisäasioiden virastojen 
resursseja, jotta niiden henkilöstöä voidaan 
kouluttaa ja valmiuksien 
kehittämisvälineitä kehittää uhrien 
havaitsemista varten, mihin sisältyy 
sukupuolikoulutettujen virkailijoiden 
nimittäminen, erityisesti niissä 
jäsenvaltioissa, joihin kohdistuu suuri 
määrä eri ryhmistä koostuvia 
muuttovirtoja; kehottaa komissiota 
laatimaan suuntaviivat 
sukupuoliasiantuntemuksen 
valtavirtaistamiseksi 
lainvalvontaviranomaisten toiminnassa 
kaikkialla EU:ssa;

muistuttaa EU:n virastojen roolista 
uhrien varhaisessa tunnistamisessa ja 
ihmiskaupan torjunnassa; kehottaa 
lisäämään oikeus- ja sisäasioiden virastojen 
resursseja, jotta niiden henkilöstöä voidaan 
kouluttaa ja valmiuksien 
kehittämisvälineitä kehittää uhrien 
havaitsemista varten;

Or. sk

Tarkistus 451
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. muistuttaa EU:n virastojen roolista 
uhrien varhaisessa tunnistamisessa ja 
ihmiskaupan torjunnassa; kehottaa 
lisäämään oikeus- ja sisäasioiden 
virastojen resursseja, jotta niiden 
henkilöstöä voidaan kouluttaa ja 
valmiuksien kehittämisvälineitä kehittää 
uhrien havaitsemista varten, mihin sisältyy 
sukupuolikoulutettujen virkailijoiden 
nimittäminen, erityisesti niissä 

33. muistuttaa EU:n virastojen roolista 
uhrien varhaisessa tunnistamisessa ja 
ihmiskaupan torjunnassa; kehottaa 
jakamaan oikeus- ja sisäasioiden 
virastojen nykyiset resurssit 
asianmukaisesti, jotta niiden henkilöstöä 
voidaan kouluttaa ja valmiuksien 
kehittämisvälineitä kehittää uhrien 
havaitsemista varten;
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jäsenvaltioissa, joihin kohdistuu suuri 
määrä eri ryhmistä koostuvia 
muuttovirtoja; kehottaa komissiota 
laatimaan suuntaviivat 
sukupuoliasiantuntemuksen 
valtavirtaistamiseksi 
lainvalvontaviranomaisten toiminnassa 
kaikkialla EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 452
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. muistuttaa EU:n virastojen roolista 
uhrien varhaisessa tunnistamisessa ja 
ihmiskaupan torjunnassa; kehottaa 
lisäämään oikeus- ja sisäasioiden virastojen 
resursseja, jotta niiden henkilöstöä voidaan 
kouluttaa ja valmiuksien 
kehittämisvälineitä kehittää uhrien 
havaitsemista varten, mihin sisältyy 
sukupuolikoulutettujen virkailijoiden 
nimittäminen, erityisesti niissä 
jäsenvaltioissa, joihin kohdistuu suuri 
määrä eri ryhmistä koostuvia 
muuttovirtoja; kehottaa komissiota 
laatimaan suuntaviivat 
sukupuoliasiantuntemuksen 
valtavirtaistamiseksi 
lainvalvontaviranomaisten toiminnassa 
kaikkialla EU:ssa;

33. muistuttaa EU:n virastojen roolista 
uhrien varhaisessa tunnistamisessa ja 
ihmiskaupan torjunnassa; kehottaa 
lisäämään oikeus- ja sisäasioiden virastojen 
resursseja, jotta niiden henkilöstöä voidaan 
kouluttaa ja valmiuksien 
kehittämisvälineitä kehittää uhrien 
havaitsemista varten, mihin sisältyy 
sukupuolikoulutettujen virkailijoiden 
nimittäminen, erityisesti niissä 
jäsenvaltioissa, joissa ihmiskauppa 
lisääntyy; kehottaa komissiota laatimaan 
suuntaviivat sukupuoliasiantuntemuksen 
valtavirtaistamiseksi 
lainvalvontaviranomaisten toiminnassa 
kaikkialla EU:ssa; kehottaa jäsenvaltioita 
lisäämään rajatylittävää yhteistyötä ja 
yhteistoimintaa asianomaisten EU:n 
virastojen, kuten Eurojustin, Europolin, 
GRA:n, Frontexin, CEPLOn ja EASOn 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 453
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

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. muistuttaa EU:n virastojen roolista 
uhrien varhaisessa tunnistamisessa ja 
ihmiskaupan torjunnassa; kehottaa 
lisäämään oikeus- ja sisäasioiden virastojen 
resursseja, jotta niiden henkilöstöä voidaan 
kouluttaa ja valmiuksien 
kehittämisvälineitä kehittää uhrien 
havaitsemista varten, mihin sisältyy 
sukupuolikoulutettujen virkailijoiden 
nimittäminen, erityisesti niissä 
jäsenvaltioissa, joihin kohdistuu suuri 
määrä eri ryhmistä koostuvia 
muuttovirtoja; kehottaa komissiota 
laatimaan suuntaviivat 
sukupuoliasiantuntemuksen 
valtavirtaistamiseksi 
lainvalvontaviranomaisten toiminnassa 
kaikkialla EU:ssa;

33. muistuttaa EU:n virastojen roolista 
uhrien varhaisessa tunnistamisessa ja 
ihmiskaupan torjunnassa; kehottaa 
lisäämään oikeus- ja sisäasioiden virastojen 
resursseja, jotta niiden henkilöstöä voidaan 
kouluttaa ja valmiuksien 
kehittämisvälineitä kehittää uhrien 
havaitsemista varten, mihin sisältyy 
sukupuolikoulutettujen virkailijoiden 
nimittäminen, erityisesti niissä 
jäsenvaltioissa, joihin kohdistuu suuri 
määrä eri ryhmistä koostuvia 
muuttovirtoja; kehottaa komissiota 
laatimaan suuntaviivat 
sukupuoliasiantuntemuksen 
valtavirtaistamiseksi 
lainvalvontaviranomaisten toiminnassa 
kaikkialla EU:ssa, muun muassa 
kehittämällä jatkuvia ohjelmia 
sukupuolten tasapuolisen edustuksen 
parantamiseksi päätöksentekoprosesseissa 
ja ihmiskauppaa käsittelevien oikeus- ja 
sisäasioiden virastojen henkilöstössä;

Or. en

Tarkistus 454
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. muistuttaa EU:n virastojen roolista 
uhrien varhaisessa tunnistamisessa ja 
ihmiskaupan torjunnassa; kehottaa 
lisäämään oikeus- ja sisäasioiden virastojen 

33. muistuttaa EU:n virastojen roolista 
uhrien varhaisessa tunnistamisessa ja 
ihmiskaupan torjunnassa; kehottaa 
lisäämään oikeus- ja sisäasioiden virastojen 
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resursseja, jotta niiden henkilöstöä voidaan 
kouluttaa ja valmiuksien 
kehittämisvälineitä kehittää uhrien 
havaitsemista varten, mihin sisältyy 
sukupuolikoulutettujen virkailijoiden 
nimittäminen, erityisesti niissä 
jäsenvaltioissa, joihin kohdistuu suuri 
määrä eri ryhmistä koostuvia 
muuttovirtoja; kehottaa komissiota 
laatimaan suuntaviivat 
sukupuoliasiantuntemuksen 
valtavirtaistamiseksi 
lainvalvontaviranomaisten toiminnassa 
kaikkialla EU:ssa;

resursseja, jotta niiden henkilöstöä voidaan 
kouluttaa ja valmiuksien 
kehittämisvälineitä kehittää uhrien 
havaitsemista varten, mihin sisältyy 
sellaisten virkailijoiden nimittäminen, 
joille on opetettu sukupuoli- ja 
lapsilähtöinen lähestymistapa;

Or. en

Tarkistus 455
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. muistuttaa EU:n virastojen roolista 
uhrien varhaisessa tunnistamisessa ja 
ihmiskaupan torjunnassa; kehottaa 
lisäämään oikeus- ja sisäasioiden virastojen 
resursseja, jotta niiden henkilöstöä voidaan 
kouluttaa ja valmiuksien 
kehittämisvälineitä kehittää uhrien 
havaitsemista varten, mihin sisältyy 
sukupuolikoulutettujen virkailijoiden 
nimittäminen, erityisesti niissä 
jäsenvaltioissa, joihin kohdistuu suuri 
määrä eri ryhmistä koostuvia 
muuttovirtoja; kehottaa komissiota 
laatimaan suuntaviivat 
sukupuoliasiantuntemuksen 
valtavirtaistamiseksi 
lainvalvontaviranomaisten toiminnassa 
kaikkialla EU:ssa;

33. muistuttaa EU:n virastojen roolista 
uhrien varhaisessa tunnistamisessa ja 
ihmiskaupan torjunnassa; kehottaa 
lisäämään oikeus- ja sisäasioiden virastojen 
resursseja, jotta niiden henkilöstöä voidaan 
kouluttaa ja valmiuksien 
kehittämisvälineitä kehittää uhrien 
havaitsemista varten, mihin sisältyy 
sukupuolikoulutettujen virkailijoiden 
nimittäminen, erityisesti niissä 
jäsenvaltioissa, joihin kohdistuu suuri 
määrä eri ryhmistä koostuvia 
muuttovirtoja; kehottaa komissiota 
laatimaan suuntaviivat sukupuoli- ja 
ihmisoikeusasiantuntemuksen 
valtavirtaistamiseksi 
lainvalvontaviranomaisten toiminnassa 
kaikkialla EU:ssa;

Or. en



AM\1218040FI.docx 75/103 PE660.291v01-00

FI

Tarkistus 456
Jessica Stegrud

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. muistuttaa EU:n virastojen roolista 
uhrien varhaisessa tunnistamisessa ja 
ihmiskaupan torjunnassa; kehottaa 
lisäämään oikeus- ja sisäasioiden 
virastojen resursseja, jotta niiden 
henkilöstöä voidaan kouluttaa ja 
valmiuksien kehittämisvälineitä kehittää 
uhrien havaitsemista varten, mihin sisältyy 
sukupuolikoulutettujen virkailijoiden 
nimittäminen, erityisesti niissä 
jäsenvaltioissa, joihin kohdistuu suuri 
määrä eri ryhmistä koostuvia 
muuttovirtoja; kehottaa komissiota 
laatimaan suuntaviivat 
sukupuoliasiantuntemuksen 
valtavirtaistamiseksi 
lainvalvontaviranomaisten toiminnassa 
kaikkialla EU:ssa;

33. muistuttaa EU:n virastojen roolista 
uhrien varhaisessa tunnistamisessa ja 
ihmiskaupan torjunnassa; kehottaa 
siirtämään resursseja uudelleen oikeus- ja 
sisäasioiden virastoille, jotta niiden 
henkilöstöä voidaan kouluttaa ja 
valmiuksien kehittämisvälineitä kehittää 
uhrien havaitsemista varten, mihin sisältyy 
asianmukaisesti koulutettujen 
virkailijoiden nimittäminen, erityisesti 
niissä jäsenvaltioissa, joihin kohdistuu 
suuri määrä eri ryhmistä koostuvia 
muuttovirtoja; kehottaa komissiota 
laatimaan suuntaviivat asiantuntemuksen 
valtavirtaistamiseksi 
lainvalvontaviranomaisten toiminnassa 
kaikkialla EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 457
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. muistuttaa EU:n virastojen roolista 
uhrien varhaisessa tunnistamisessa ja 
ihmiskaupan torjunnassa; kehottaa 
lisäämään oikeus- ja sisäasioiden 
virastojen resursseja, jotta niiden 
henkilöstöä voidaan kouluttaa ja 
valmiuksien kehittämisvälineitä kehittää 
uhrien havaitsemista varten, mihin sisältyy 
sukupuolikoulutettujen virkailijoiden 
nimittäminen, erityisesti niissä 

33. muistuttaa EU:n virastojen roolista 
uhrien varhaisessa tunnistamisessa ja 
ihmiskaupan torjunnassa; kehottaa oikeus- 
ja sisäasioiden virastoja kouluttamaan 
henkilöstöään ja kehittämään valmiuksien 
kehittämisvälineitä uhrien havaitsemista 
varten, mihin sisältyy 
sukupuolikoulutettujen virkailijoiden 
nimittäminen, erityisesti niissä 
jäsenvaltioissa, joihin kohdistuu suuri 
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jäsenvaltioissa, joihin kohdistuu suuri 
määrä eri ryhmistä koostuvia 
muuttovirtoja; kehottaa komissiota 
laatimaan suuntaviivat 
sukupuoliasiantuntemuksen 
valtavirtaistamiseksi 
lainvalvontaviranomaisten toiminnassa 
kaikkialla EU:ssa;

määrä eri ryhmistä koostuvia 
muuttovirtoja; kehottaa komissiota 
laatimaan suuntaviivat 
sukupuoliasiantuntemuksen 
valtavirtaistamiseksi 
lainvalvontaviranomaisten toiminnassa 
kaikkialla EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 458
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. muistuttaa Eurojustin keskeisestä 
roolista monimutkaisiin tutkinta- ja 
syytetoimiin liittyvässä yhteistyössä ja 
niiden koordinoinnissa jäsenvaltioiden 
oikeusviranomaisten välillä, mukaan 
lukien eurooppalainen pidätysmääräys ja 
eurooppalainen tutkintamääräys sekä 
yhteisten tutkintaryhmien käyttö; 
kannustaa kansallisia viranomaisia 
ottamaan viraston mukaan kaikkiin 
rajatylittävää ihmiskauppaa koskeviin 
tapauksiin kaikkien uhrien suojelemiseksi 
ja koko ihmiskauppaketjun asettamiseksi 
syytteeseen ja hajottamiseksi; kehottaa 
osoittamaan virastolle riittävät resurssit 
sen tehtävien hoitamista varten; kehottaa 
jäsenvaltioita ottamaan Eurojustin entistä 
useammin ja nopeammin mukaan 
ihmiskauppatapauksiin oikeudellisten 
tutkinta- ja syytetoimien koordinoinnin 
tehostamiseksi jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden välillä; kannustaa 
lisäämään yhteisten tutkintaryhmien 
käyttöä Eurojustin ja Europolin tuella, 
koska tämä oikeudellisen yhteistyön 
väline on osoittautunut erityisen 
tehokkaaksi ihmiskaupan torjunnassa;
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Or. en

Tarkistus 459
Ernest Urtasun

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. on huolissaan siitä, että oikeus- ja 
sisäasioiden virastot eivät ole omaksuneet 
sukupuolinäkökulmaa samalla tavalla; 
kehottaa oikeus- ja sisäasioiden virastoja 
varmistamaan, että niillä on jatkuva 
ohjelma sukupuolten tasapuolisen 
edustuksen varmistamiseksi, erityisesti 
ihmiskauppaa koskevassa 
päätöksenteossa;

Or. en

Tarkistus 460
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. on huolissaan siitä, että oikeus- ja 
sisäasioiden virastot eivät ole omaksuneet 
sukupuolinäkökulmaa samalla tavalla; 
kehottaa oikeus- ja sisäasioiden virastoja 
varmistamaan, että niillä on jatkuva 
ohjelma sukupuolten tasapuolisen 
edustuksen varmistamiseksi, erityisesti 
ihmiskauppaa koskevassa 
päätöksenteossa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. kannustaa jäsenvaltioita 
lisäämään datan ja tietojen vaihtoa 
käyttämällä Europolin resursseja ja 
tietokantoja, kuten AP Phoenix, AP 
Migrant Smuggling ja AP Twins;

Or. en

Tarkistus 462
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
33 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 b. kehottaa CEPOLia tarjoamaan 
kansainvälistä koulutusta tutkijoille 
standardoitujen lähestymistapojen ja 
kansainvälisen yhteentoimivuuden 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 463
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
33 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 c. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
oikeus- ja sisäasioiden virastot ovat 
liittyneet yhteiseen lausumaan sitoutua 
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ihmiskaupan vastaiseen yhteistyöhön; 
kehottaa kyseisiä virastoja koordinoimaan 
edelleen toimiaan ja jakamaan 
tietämystään ihmiskaupan torjunnan 
alalla;

Or. en

Tarkistus 464
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Päätöslauselmaesitys
7 a alaotsikko (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

korostaa EU:n ja kansainvälisen 
yhteistyön merkitystä ihmiskaupan 
lopettamiseksi nykyisten sisäisten ja 
ulkoisten politiikkojen, kuten EU:n ulko- 
ja turvallisuuspoliittisen 
globaalistrategian, ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevan EU:n 
toimintasuunnitelman 2020–2024, 
yhteisen tiedonannon ”Tavoitteena 
kokonaisvaltainen EU–Afrikka-
strategia”, EU:n Länsi-Balkania 
koskevan strategian ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan synergialla sekä 
asiaankuuluvilla tiedotuskampanjoilla 
asianomaisissa maissa ja kehottaa 
komissiota ottamaan tämän huomioon 
tulevassa sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevassa kolmannessa 
EU:n toimintasuunnitelmassa;

Or. en

Tarkistus 465
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. kehottaa komissiota 
tarkastelemaan ihmiskaupan vastaisen 
direktiivin täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa ja toteuttamaan tehokkaita 
toimenpiteitä tapauksissa, joissa 
täytäntöönpano ei ole ollut tehokasta, 
ottaen huomioon kaikki ihmiskaupan 
muodot;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
7 a alaotsikko (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

korostaa, että ihmiskaupan vastaista 
direktiiviä ei ole edelleenkään pantu 
tehokkaasti täytäntöön jäsenvaltioissa; 
kehottaa komissiota käynnistämään 
rikkomusmenettelyt tapauksissa, joissa 
täytäntöönpano on ollut puutteellista;

Or. en

Tarkistus 467
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa komissiota muuttamaan 
ihmiskaupan vastaista direktiiviä sen 
säännösten saattamiseksi ajan tasalle 
muun muassa vahvistamalla erityisiä 
toimenpiteitä seksuaalista hyväksikäyttöä 
varten harjoitetun ihmiskaupan 
ehkäisemiseksi ja syytteeseen 

Poistetaan.



AM\1218040FI.docx 81/103 PE660.291v01-00

FI

asettamiseksi ihmiskaupan suurimpana 
alueena, huomioimalla verkkoteknologian 
käyttö sekä ihmiskaupan leviämisessä että 
ehkäisemisessä, parantamalla ehkäiseviä 
toimenpiteitä ja uhrien varhaista 
tunnistamista, vahvistamalla 
horisontaalista sukupuolinäkökulmaa 
kaikkien ihmiskaupan muotojen suhteen 
ja varmistamalla, että jäsenvaltiot 
nimenomaisesti kriminalisoivat palvelut, 
joihin sisältyy hyväksikäyttöä;

Or. en

Tarkistus 468
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa komissiota muuttamaan 
ihmiskaupan vastaista direktiiviä sen 
säännösten saattamiseksi ajan tasalle muun 
muassa vahvistamalla erityisiä 
toimenpiteitä seksuaalista hyväksikäyttöä 
varten harjoitetun ihmiskaupan 
ehkäisemiseksi ja syytteeseen asettamiseksi 
ihmiskaupan suurimpana alueena, 
huomioimalla verkkoteknologian käyttö 
sekä ihmiskaupan leviämisessä että 
ehkäisemisessä, parantamalla ehkäiseviä 
toimenpiteitä ja uhrien varhaista 
tunnistamista, vahvistamalla horisontaalista 
sukupuolinäkökulmaa kaikkien 
ihmiskaupan muotojen suhteen ja 
varmistamalla, että jäsenvaltiot 
nimenomaisesti kriminalisoivat palvelut, 
joihin sisältyy hyväksikäyttöä;

34. kehottaa komissiota muuttamaan 
ihmiskaupan vastaista direktiiviä sen 
säännösten saattamiseksi ajan tasalle ja 
antamaan uutta lainsäädäntöä muun 
muassa seksuaalisen hyväksikäytön 
kysynnän vastaisella lainsäädännöllä, 
vahvistamalla erityisiä toimenpiteitä 
kaikkien ihmiskaupan muotojen ja 
erityisesti seksuaalisen hyväksikäytön 
ehkäisemiseksi ja syytteeseen 
asettamiseksi, huomioimalla 
verkkoteknologian käyttö sekä 
ihmiskaupan leviämisessä että 
ehkäisemisessä, parantamalla ehkäiseviä 
toimenpiteitä ja kaikkien uhrien varhaista 
tunnistamista, vahvistamalla horisontaalista 
sukupuolinäkökulmaa kaikkien 
ihmiskaupan muotojen suhteen ja 
varmistamalla, että jäsenvaltiot 
nimenomaisesti kriminalisoivat palvelut, 
joihin sisältyy hyväksikäyttöä, ja tekemällä 
näyttöön perustuvaa tutkimusta 
riskitekijöistä ja siitä, miten eri 
politiikanalat (esimerkiksi 
työmarkkinoiden ohjaus, muuttoliike ja 
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liikkuvuus, vuokratyö, näennäisyrittäjyys 
ja työntekijöiden lähettäminen) liittyvät 
ihmiskauppaan riskialoilla;

Or. en

Tarkistus 469
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa komissiota muuttamaan 
ihmiskaupan vastaista direktiiviä sen 
säännösten saattamiseksi ajan tasalle muun 
muassa vahvistamalla erityisiä 
toimenpiteitä seksuaalista hyväksikäyttöä 
varten harjoitetun ihmiskaupan 
ehkäisemiseksi ja syytteeseen asettamiseksi 
ihmiskaupan suurimpana alueena, 
huomioimalla verkkoteknologian käyttö 
sekä ihmiskaupan leviämisessä että 
ehkäisemisessä, parantamalla ehkäiseviä 
toimenpiteitä ja uhrien varhaista 
tunnistamista, vahvistamalla 
horisontaalista sukupuolinäkökulmaa 
kaikkien ihmiskaupan muotojen suhteen 
ja varmistamalla, että jäsenvaltiot 
nimenomaisesti kriminalisoivat palvelut, 
joihin sisältyy hyväksikäyttöä;

34. kehottaa komissiota muuttamaan 
ihmiskaupan vastaista direktiiviä sen 
säännösten saattamiseksi ajan tasalle muun 
muassa vahvistamalla erityisiä 
toimenpiteitä seksuaalista hyväksikäyttöä 
varten harjoitetun ihmiskaupan 
ehkäisemiseksi ja syytteeseen asettamiseksi 
ihmiskaupan suurimpana alueena ja 
huomioimalla verkkoteknologian käyttö 
sekä ihmiskaupan leviämisessä että 
ehkäisemisessä;

Or. es

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

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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34. kehottaa komissiota muuttamaan 
ihmiskaupan vastaista direktiiviä sen 
säännösten saattamiseksi ajan tasalle muun 
muassa vahvistamalla erityisiä 
toimenpiteitä seksuaalista hyväksikäyttöä 
varten harjoitetun ihmiskaupan 
ehkäisemiseksi ja syytteeseen asettamiseksi 
ihmiskaupan suurimpana alueena, 
huomioimalla verkkoteknologian käyttö 
sekä ihmiskaupan leviämisessä että 
ehkäisemisessä, parantamalla ehkäiseviä 
toimenpiteitä ja uhrien varhaista 
tunnistamista, vahvistamalla horisontaalista 
sukupuolinäkökulmaa kaikkien 
ihmiskaupan muotojen suhteen ja 
varmistamalla, että jäsenvaltiot 
nimenomaisesti kriminalisoivat palvelut, 
joihin sisältyy hyväksikäyttöä;

34. kehottaa komissiota muuttamaan 
ihmiskaupan vastaista direktiiviä sen 
säännösten saattamiseksi ajan tasalle muun 
muassa vahvistamalla erityisiä 
toimenpiteitä seksuaalista hyväksikäyttöä 
varten harjoitetun ihmiskaupan 
ehkäisemiseksi ja syytteeseen asettamiseksi 
ihmiskaupan suurimpana alueena, 
huomioimalla verkkoteknologian käyttö 
sekä ihmiskaupan leviämisessä että 
ehkäisemisessä, tekemällä näyttöön 
perustuvaa tutkimusta riskitekijöistä, 
jotka koskevat mahdollisia uhreja sekä 
yhteiskunnan rakenteita ja politiikkoja, 
kuten työmarkkinoiden ohjausta tai 
muuttoliike- ja liikkuvuuspolitiikkaa, 
jotka liittyvät ihmiskauppaan riskialoilla, 
parantamalla ehkäiseviä toimenpiteitä ja 
uhrien varhaista tunnistamista, 
vahvistamalla horisontaalista 
sukupuolinäkökulmaa kaikkien 
ihmiskaupan muotojen suhteen ja 
varmistamalla, että jäsenvaltiot 
nimenomaisesti kriminalisoivat palvelut, 
joihin sisältyy hyväksikäyttöä;

Or. en

Tarkistus 471
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa komissiota muuttamaan 
ihmiskaupan vastaista direktiiviä sen 
säännösten saattamiseksi ajan tasalle muun 
muassa vahvistamalla erityisiä 
toimenpiteitä seksuaalista hyväksikäyttöä 
varten harjoitetun ihmiskaupan 
ehkäisemiseksi ja syytteeseen asettamiseksi 
ihmiskaupan suurimpana alueena, 
huomioimalla verkkoteknologian käyttö 
sekä ihmiskaupan leviämisessä että 
ehkäisemisessä, parantamalla ehkäiseviä 

34. kehottaa komissiota muuttamaan 
ihmiskaupan vastaista direktiiviä sen 
säännösten saattamiseksi ajan tasalle muun 
muassa vahvistamalla erityisiä 
toimenpiteitä seksuaalista hyväksikäyttöä 
varten harjoitetun ihmiskaupan 
ehkäisemiseksi ja syytteeseen asettamiseksi 
ihmiskaupan suurimpana alueena, 
huomioimalla verkkoteknologian käyttö 
sekä ihmiskaupan leviämisessä että 
ehkäisemisessä, parantamalla ehkäiseviä 
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toimenpiteitä ja uhrien varhaista 
tunnistamista, vahvistamalla horisontaalista 
sukupuolinäkökulmaa kaikkien 
ihmiskaupan muotojen suhteen ja 
varmistamalla, että jäsenvaltiot 
nimenomaisesti kriminalisoivat palvelut, 
joihin sisältyy hyväksikäyttöä;

toimenpiteitä ja uhrien varhaista 
tunnistamista, varmistamalla helpon ja 
ehdottoman avun ja suojelun saannin, 
vahvistamalla horisontaalista 
sukupuolinäkökulmaa kaikkien 
ihmiskaupan muotojen suhteen ja 
varmistamalla, että jäsenvaltiot 
nimenomaisesti kriminalisoivat palvelut, 
joihin sisältyy hyväksikäyttöä;

Or. en

Tarkistus 472
Loránt Vincze

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa komissiota muuttamaan 
ihmiskaupan vastaista direktiiviä sen 
säännösten saattamiseksi ajan tasalle muun 
muassa vahvistamalla erityisiä 
toimenpiteitä seksuaalista hyväksikäyttöä 
varten harjoitetun ihmiskaupan 
ehkäisemiseksi ja syytteeseen asettamiseksi 
ihmiskaupan suurimpana alueena, 
huomioimalla verkkoteknologian käyttö 
sekä ihmiskaupan leviämisessä että 
ehkäisemisessä, parantamalla ehkäiseviä 
toimenpiteitä ja uhrien varhaista 
tunnistamista, vahvistamalla horisontaalista 
sukupuolinäkökulmaa kaikkien 
ihmiskaupan muotojen suhteen ja 
varmistamalla, että jäsenvaltiot 
nimenomaisesti kriminalisoivat palvelut, 
joihin sisältyy hyväksikäyttöä;

34. kehottaa komissiota muuttamaan 
ihmiskaupan vastaista direktiiviä sen 
säännösten saattamiseksi ajan tasalle muun 
muassa vahvistamalla erityisiä 
toimenpiteitä seksuaalista hyväksikäyttöä 
varten harjoitetun ihmiskaupan 
ehkäisemiseksi ja syytteeseen asettamiseksi 
ihmiskaupan suurimpana alueena, 
huomioimalla verkkoteknologian käyttö 
sekä ihmiskaupan leviämisessä että 
ehkäisemisessä, parantamalla ehkäiseviä 
toimenpiteitä ja uhrien varhaista 
tunnistamista, vahvistamalla horisontaalista 
sukupuolen ja lapset huomioon ottavaa 
näkökulmaa kaikkien ihmiskaupan 
muotojen suhteen ja varmistamalla, että 
jäsenvaltiot nimenomaisesti kriminalisoivat 
ihmiskaupan uhrien tarjoamien 
palvelujen tietoisen käytön;

Or. en

Tarkistus 473
Ernest Urtasun
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Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa komissiota muuttamaan 
ihmiskaupan vastaista direktiiviä sen 
säännösten saattamiseksi ajan tasalle muun 
muassa vahvistamalla erityisiä 
toimenpiteitä seksuaalista hyväksikäyttöä 
varten harjoitetun ihmiskaupan 
ehkäisemiseksi ja syytteeseen asettamiseksi 
ihmiskaupan suurimpana alueena, 
huomioimalla verkkoteknologian käyttö 
sekä ihmiskaupan leviämisessä että 
ehkäisemisessä, parantamalla ehkäiseviä 
toimenpiteitä ja uhrien varhaista 
tunnistamista, vahvistamalla horisontaalista 
sukupuolinäkökulmaa kaikkien 
ihmiskaupan muotojen suhteen ja 
varmistamalla, että jäsenvaltiot 
nimenomaisesti kriminalisoivat palvelut, 
joihin sisältyy hyväksikäyttöä;

34. kehottaa komissiota muuttamaan 
ihmiskaupan vastaista direktiiviä sen 
säännösten saattamiseksi ajan tasalle muun 
muassa vahvistamalla erityisiä 
toimenpiteitä seksuaalista hyväksikäyttöä 
varten harjoitetun ihmiskaupan 
ehkäisemiseksi ja syytteeseen asettamiseksi 
ihmiskaupan suurimpana alueena, 
huomioimalla verkkoteknologian käyttö 
sekä ihmiskaupan leviämisessä että 
ehkäisemisessä, parantamalla ehkäiseviä 
toimenpiteitä ja uhrien varhaista 
tunnistamista ja suojelua, vahvistamalla 
horisontaalista sukupuolinäkökulmaa 
kaikkien ihmiskaupan muotojen suhteen ja 
varmistamalla, että jäsenvaltiot 
nimenomaisesti kriminalisoivat palvelut, 
joihin sisältyy hyväksikäyttöä;

Or. en

Tarkistus 474
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

kehottaa komissiota muuttamaan 
ihmiskaupan vastaista direktiiviä sen 
säännösten saattamiseksi ajan tasalle muun 
muassa vahvistamalla erityisiä 
toimenpiteitä seksuaalista hyväksikäyttöä 
varten harjoitetun ihmiskaupan 
ehkäisemiseksi ja syytteeseen asettamiseksi 
ihmiskaupan suurimpana alueena, 
huomioimalla verkkoteknologian käyttö 
sekä ihmiskaupan leviämisessä että 
ehkäisemisessä, parantamalla ehkäiseviä 
toimenpiteitä ja uhrien varhaista 
tunnistamista, vahvistamalla horisontaalista 

kehottaa komissiota muuttamaan 
ihmiskaupan vastaista direktiiviä sen 
säännösten saattamiseksi ajan tasalle muun 
muassa vahvistamalla erityisiä 
toimenpiteitä seksuaalista hyväksikäyttöä 
varten harjoitetun ihmiskaupan 
ehkäisemiseksi, torjumiseksi ja syytteeseen 
asettamiseksi ihmiskaupan suurimpana 
alueena, huomioimalla verkkoteknologian 
käyttö sekä ihmiskaupan leviämisessä että 
ehkäisemisessä, parantamalla ehkäiseviä 
toimenpiteitä ja uhrien varhaista 
tunnistamista, vahvistamalla horisontaalista 
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sukupuolinäkökulmaa kaikkien 
ihmiskaupan muotojen suhteen ja 
varmistamalla, että jäsenvaltiot 
nimenomaisesti kriminalisoivat palvelut, 
joihin sisältyy hyväksikäyttöä;

sukupuolinäkökulmaa kaikkien 
ihmiskaupan muotojen suhteen ja 
varmistamalla, että jäsenvaltiot 
nimenomaisesti kriminalisoivat palvelut, 
joihin sisältyy hyväksikäyttöä;

Or. ro

Tarkistus 475
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa komissiota muuttamaan 
ihmiskaupan vastaista direktiiviä sen 
säännösten saattamiseksi ajan tasalle muun 
muassa vahvistamalla erityisiä 
toimenpiteitä seksuaalista hyväksikäyttöä 
varten harjoitetun ihmiskaupan 
ehkäisemiseksi ja syytteeseen asettamiseksi 
ihmiskaupan suurimpana alueena, 
huomioimalla verkkoteknologian käyttö 
sekä ihmiskaupan leviämisessä että 
ehkäisemisessä, parantamalla ehkäiseviä 
toimenpiteitä ja uhrien varhaista 
tunnistamista, vahvistamalla horisontaalista 
sukupuolinäkökulmaa kaikkien 
ihmiskaupan muotojen suhteen ja 
varmistamalla, että jäsenvaltiot 
nimenomaisesti kriminalisoivat palvelut, 
joihin sisältyy hyväksikäyttöä;

34. kehottaa komissiota muuttamaan 
ihmiskaupan vastaista direktiiviä sen 
säännösten saattamiseksi ajan tasalle muun 
muassa vahvistamalla erityisiä 
toimenpiteitä seksuaalista hyväksikäyttöä 
varten harjoitetun ihmiskaupan 
ehkäisemiseksi ja syytteeseen asettamiseksi 
ihmiskaupan suurimpana alueena, 
huomioimalla verkkoteknologian käyttö 
sekä ihmiskaupan leviämisessä että 
torjumisessa, parantamalla uhrien 
varhaista tunnistamista ja suojelua 
koskevia toimenpiteitä, vahvistamalla 
horisontaalista sukupuolinäkökulmaa 
kaikkien ihmiskaupan muotojen suhteen ja 
varmistamalla, että jäsenvaltiot 
nimenomaisesti kriminalisoivat palvelut, 
joihin sisältyy hyväksikäyttöä;

Or. en

Tarkistus 476
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

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. kehottaa komissiota 
tarkastelemaan ihmiskaupan vastaisen 
direktiivin täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa ja käynnistämään 
rikkomusmenettelyjä tapauksissa, joissa 
täytäntöönpano ei ole ollut tehokasta;

Or. en

Tarkistus 477
Assita Kanko

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. kehottaa Euroopan komissiota 
tutkimaan mahdollisuutta muuttaa 
nykyinen ihmiskaupan vastainen 
direktiivi asetukseksi ottaen huomioon 
rikoksen vakavuus ja laajuus EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 478
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita puuttumaan myös 
ihmiskaupan uusiin muotoihin 
(valeavioliitot, laittomat adoptiot, 
elinkauppa ja sijaissynnytys), joiden uhrit 
ovat useimmiten naisia ja tyttöjä;

Or. en
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Tarkistus 479
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. muistuttaa komissiota tarpeesta 
laatia ihmiskaupan vastaista direktiiviä 
koskeva arviointikertomus, joka oli määrä 
tehdä viisi vuotta direktiivin hyväksymisen 
jälkeen;

Or. en

Tarkistus 480
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
34 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 b. kehottaa komissiota varmistamaan 
direktiivin täytäntöönpanon ja 
käynnistämään nopeasti 
rikkomusmenettelyt kaikkia niitä 
jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät pane 
direktiiviä täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 481
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
34 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 c. kehottaa komissiota ehdottamaan 
täydentävää lainsäädäntöä, jossa 
kriminalisoidaan kaikki palvelut, joihin 
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sisältyy hyväksikäyttöä;

Or. en

Tarkistus 482
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
34 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 d. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
käyttöön erityisiä toimenpiteitä 
seksuaalista hyväksikäyttöä varten 
harjoitetun ihmiskaupan ehkäisemiseksi 
ja syytteeseen asettamiseksi ihmiskaupan 
suurimpana alueena, parantamaan 
ehkäiseviä toimenpiteitä ja uhrien 
varhaista tunnistamista sekä 
vahvistamaan horisontaalista 
sukupuolinäkökulmaa kaikkien 
ihmiskaupan muotojen suhteen;

Or. en

Tarkistus 483
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. korostaa johdonmukaisen 
lähestymistavan merkitystä mahdollisten 
uhrien tunnistamisen parantamiseksi 
muuttovirtojen yhteydessä ja 
järjestelykeskuksissa ja että on tärkeää 
parantaa turvapaikkamenettelyjen 
saatavuutta ja varmistaa, että ne 
täydentävät ihmiskauppaan liittyviä 
menettelyjä; kehottaa komissiota 
arvioimaan ihmiskaupan vastaisen 
direktiivin täytäntöönpanoa ja esittämään 

35. pyytää, että turvapaikkamenettelyt 
käsitellään alkuperämaassa eikä 
mahdollisessa vastaanottavassa maassa;
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ehdotuksia sen tarkistamiseksi;

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. korostaa johdonmukaisen 
lähestymistavan merkitystä mahdollisten 
uhrien tunnistamisen parantamiseksi 
muuttovirtojen yhteydessä ja 
järjestelykeskuksissa ja että on tärkeää 
parantaa turvapaikkamenettelyjen 
saatavuutta ja varmistaa, että ne 
täydentävät ihmiskauppaan liittyviä 
menettelyjä; kehottaa komissiota 
arvioimaan ihmiskaupan vastaisen 
direktiivin täytäntöönpanoa ja esittämään 
ehdotuksia sen tarkistamiseksi;

35. korostaa johdonmukaisen 
lähestymistavan merkitystä mahdollisten 
uhrien tunnistamisen parantamiseksi 
muuttovirtojen yhteydessä ja 
järjestelykeskuksissa ja että on tärkeää 
parantaa turvapaikkamenettelyjen 
saatavuutta ja varmistaa, että ne 
täydentävät ihmiskauppaan liittyviä 
menettelyjä; kehottaa komissiota 
arvioimaan säännöllisesti ihmiskaupan 
vastaisen direktiivin täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa, käynnistämään 
rikkomusmenettelyjä tapauksissa, joissa 
täytäntöönpano ei ole ollut tehokasta, 
raportoimaan Euroopan parlamentille ja 
esittämään ehdotuksia sen tarkistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 485
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. korostaa johdonmukaisen 
lähestymistavan merkitystä mahdollisten 
uhrien tunnistamisen parantamiseksi 
muuttovirtojen yhteydessä ja 

35. korostaa johdonmukaisen 
lähestymistavan merkitystä mahdollisten 
uhrien tunnistamisen parantamiseksi 
muuttovirtojen yhteydessä ja 
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järjestelykeskuksissa ja että on tärkeää 
parantaa turvapaikkamenettelyjen 
saatavuutta ja varmistaa, että ne 
täydentävät ihmiskauppaan liittyviä 
menettelyjä; kehottaa komissiota 
arvioimaan ihmiskaupan vastaisen 
direktiivin täytäntöönpanoa ja esittämään 
ehdotuksia sen tarkistamiseksi;

järjestelykeskuksissa ja että on tärkeää 
parantaa turvapaikkamenettelyjen 
saatavuutta ja varmistaa, että ne 
täydentävät ihmiskauppaan liittyviä 
menettelyjä;

Or. en

Tarkistus 486
Loránt Vincze

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. korostaa johdonmukaisen 
lähestymistavan merkitystä mahdollisten 
uhrien tunnistamisen parantamiseksi 
muuttovirtojen yhteydessä ja 
järjestelykeskuksissa ja että on tärkeää 
parantaa turvapaikkamenettelyjen 
saatavuutta ja varmistaa, että ne 
täydentävät ihmiskauppaan liittyviä 
menettelyjä; kehottaa komissiota 
arvioimaan ihmiskaupan vastaisen 
direktiivin täytäntöönpanoa ja esittämään 
ehdotuksia sen tarkistamiseksi;

35. korostaa johdonmukaisen 
lähestymistavan merkitystä mahdollisten 
uhrien tunnistamisen parantamiseksi 
muuttovirtojen yhteydessä ja 
järjestelykeskuksissa ja erityisesti tarvetta 
vahvistaa edelleen turvapaikka-, 
lainvalvonta- ja syyttäjienviranomaisten 
välistä koordinointia; muistuttaa, että on 
tärkeää parantaa turvapaikkamenettelyjen 
saatavuutta ja varmistaa, että ne 
täydentävät ihmiskauppaan liittyviä 
menettelyjä;

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
35 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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35 a. kehottaa komissiota 
tarkastelemaan oleskeluluvasta, joka 
myönnetään kolmansien maiden 
kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan 
uhreja, annetun direktiivin 2004/81/EY 
soveltamista ja varmistamaan, että uhreja 
ei palauteta harkinta-ajan päättyessä, ja 
kehottaa jäsenvaltioita sovittamaan 
direktiivissä 2011/36/EU säädetyn 
ehdottoman avun ja tuen antamisen 
yhteen direktiivin 2004/81/EY ja sen 
soveltamisen kanssa; kehottaa komissiota 
tarkistamaan direktiiviä 2004/81/EY sen 
varmistamiseksi, että ihmiskaupan uhrien 
oleskelulupien ehtona ei ole uhrin 
osallistuminen tai valmius osallistua 
asian tutkintaan tai 
rikosoikeudenkäyntiin;

Or. en

Tarkistus 488
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
35 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 a. korostaa, että on tunnustettava 
muuttovirtoihin liittyvät ihmiskaupan 
uudet muodot, kuten kiristykseen 
perustuva vapaudenriisto ja pakotettu 
ihmissalakuljetus, ja kehitettävä 
ihmiskaupan vastaisten sidosryhmien 
valmiuksia tunnistaa 
ihmissalakuljetuksen uhrit muuttoreittejä 
käyttävistä ihmisistä;

Or. en

Tarkistus 489
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
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35 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 b. korostaa tarvetta yhdenmukaistaa 
lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaiden 
väliset ihmiskauppaa koskevat 
kansainväliset koordinointi- ja 
yhteistyötoimet; toteaa, että nämä toimet 
olisi sisällytettävä asiaa koskeviin 
aluepoliittisiin vuoropuheluihin ja 
nykyisiin ja tuleviin yhteistyökehyksiin, 
kuten liikkuvuuskumppanuuksiin sekä 
muuttoliikettä ja liikkuvuutta koskevaan 
yhteiseen toimintasuunnitelmaan;

Or. en

Tarkistus 490
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita seuraamaan ja arvioimaan 
salakuljetettavien henkilöiden riskiä 
joutua ihmiskaupan uhreiksi, kiinnittäen 
erityistä huomiota ilman huoltajaa 
olevien alaikäisten ja naisten tilanteeseen; 
korostaa tässä yhteydessä tarvetta lisätä 
laillisia ja turvallisia 
maahanmuuttoreittejä, jotta estetään 
haavoittuvassa asemassa olevien 
laittomien maahanmuuttajien 
hyväksikäyttö;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 491
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
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36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita seuraamaan ja arvioimaan 
salakuljetettavien henkilöiden riskiä 
joutua ihmiskaupan uhreiksi, kiinnittäen 
erityistä huomiota ilman huoltajaa 
olevien alaikäisten ja naisten tilanteeseen; 
korostaa tässä yhteydessä tarvetta lisätä 
laillisia ja turvallisia 
maahanmuuttoreittejä, jotta estetään 
haavoittuvassa asemassa olevien 
laittomien maahanmuuttajien 
hyväksikäyttö;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 492
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita seuraamaan ja arvioimaan 
salakuljetettavien henkilöiden riskiä 
joutua ihmiskaupan uhreiksi, kiinnittäen 
erityistä huomiota ilman huoltajaa 
olevien alaikäisten ja naisten tilanteeseen; 
korostaa tässä yhteydessä tarvetta lisätä 
laillisia ja turvallisia 
maahanmuuttoreittejä, jotta estetään 
haavoittuvassa asemassa olevien 
laittomien maahanmuuttajien 
hyväksikäyttö;

36. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita toteuttamaan kiireellisiä 
toimenpiteitä ihmissalakuljetuksessa ja 
ihmiskaupassa toimivia rikollisryhmiä 
vastaan ottaen huomioon, kuinka 
todennäköisesti salakuljetetut henkilöt 
joutuvat ihmiskaupan uhreiksi, ja 
arvioimaan riskiä, jolle laittomat 
maahanmuuttajat ja erityisesti ilman 
huoltajaa olevat alaikäiset ja naiset 
altistuvat; korostaa tässä yhteydessä 
tehokkaan rajavalvonnan tarvetta, jotta 
estetään sellaisten ihmisten myöhempi 
hyväksikäyttö, jotka ylittävän rajan 
laittomasti tuntematta salakuljetukseen 
liittyviä riskejä;

Or. en
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Tarkistus 493
Milan Uhrík

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita seuraamaan ja arvioimaan 
salakuljetettavien henkilöiden riskiä joutua 
ihmiskaupan uhreiksi, kiinnittäen erityistä 
huomiota ilman huoltajaa olevien 
alaikäisten ja naisten tilanteeseen; korostaa 
tässä yhteydessä tarvetta lisätä laillisia ja 
turvallisia maahanmuuttoreittejä, jotta 
estetään haavoittuvassa asemassa olevien 
laittomien maahanmuuttajien 
hyväksikäyttö;

kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita seuraamaan ja arvioimaan 
salakuljetettavien henkilöiden riskiä joutua 
ihmiskaupan uhreiksi, kiinnittäen erityistä 
huomiota ilman huoltajaa olevien 
alaikäisten ja naisten tilanteeseen;

Or. sk

Tarkistus 494
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita seuraamaan ja arvioimaan 
salakuljetettavien henkilöiden riskiä joutua 
ihmiskaupan uhreiksi, kiinnittäen erityistä 
huomiota ilman huoltajaa olevien 
alaikäisten ja naisten tilanteeseen; korostaa 
tässä yhteydessä tarvetta lisätä laillisia ja 
turvallisia maahanmuuttoreittejä, jotta 
estetään haavoittuvassa asemassa olevien 
laittomien maahanmuuttajien 
hyväksikäyttö;

36. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita seuraamaan ja arvioimaan 
salakuljetettavien henkilöiden riskiä joutua 
ihmiskaupan uhreiksi, kiinnittäen erityistä 
huomiota ilman huoltajaa olevien lasten, 
vanhemmistaan erossa olevien lasten ja 
naisten tilanteeseen; korostaa tässä 
yhteydessä tarvetta lisätä laillisia ja 
turvallisia maahanmuuttoreittejä, jotta 
estetään haavoittuvassa asemassa olevien 
laittomien maahanmuuttajien 
hyväksikäyttö;

Or. en
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Tarkistus 495
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita seuraamaan ja arvioimaan 
salakuljetettavien henkilöiden riskiä joutua 
ihmiskaupan uhreiksi, kiinnittäen erityistä 
huomiota ilman huoltajaa olevien 
alaikäisten ja naisten tilanteeseen; korostaa 
tässä yhteydessä tarvetta lisätä laillisia ja 
turvallisia maahanmuuttoreittejä, jotta 
estetään haavoittuvassa asemassa olevien 
laittomien maahanmuuttajien 
hyväksikäyttö;

36. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita seuraamaan huolellisesti ja 
arvioimaan salakuljetettavien henkilöiden 
riskiä joutua ihmiskaupan uhreiksi ja 
raportoimaan siitä kiinnittäen erityistä 
huomiota ilman huoltajaa olevien 
alaikäisten ja naisten tilanteeseen; korostaa 
tässä yhteydessä tarvetta lisätä laillisia ja 
turvallisia maahanmuuttoreittejä, jotta 
estetään haavoittuvassa asemassa olevien 
laittomien maahanmuuttajien 
hyväksikäyttö;

Or. ro

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

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita seuraamaan ja arvioimaan 
salakuljetettavien henkilöiden riskiä joutua 
ihmiskaupan uhreiksi, kiinnittäen erityistä 
huomiota ilman huoltajaa olevien 
alaikäisten ja naisten tilanteeseen; korostaa 
tässä yhteydessä tarvetta lisätä laillisia ja 
turvallisia maahanmuuttoreittejä, jotta 
estetään haavoittuvassa asemassa olevien 
laittomien maahanmuuttajien 
hyväksikäyttö;

36. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tehostamaan 
valvontatoimenpiteitä, jotta vältetään 
salakuljetettavien henkilöiden riski joutua 
ihmiskaupan uhreiksi, kiinnittäen erityistä 
huomiota ilman huoltajaa olevien 
alaikäisten ja naisten tilanteeseen; korostaa 
tässä yhteydessä tarvetta panna lait 
tehokkaasti täytäntöön ja määrätä entistä 
tiukempia seuraamuksia ihmiskauppiaille 
ja ihmissalakuljettajille;

Or. en
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Tarkistus 497
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita seuraamaan ja arvioimaan 
salakuljetettavien henkilöiden riskiä joutua 
ihmiskaupan uhreiksi, kiinnittäen erityistä 
huomiota ilman huoltajaa olevien 
alaikäisten ja naisten tilanteeseen; korostaa 
tässä yhteydessä tarvetta lisätä laillisia ja 
turvallisia maahanmuuttoreittejä, jotta 
estetään haavoittuvassa asemassa olevien 
laittomien maahanmuuttajien 
hyväksikäyttö;

36. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita seuraamaan ja arvioimaan 
salakuljetettavien henkilöiden riskiä joutua 
ihmiskaupan uhreiksi, kiinnittäen erityistä 
huomiota haavoittuvimmassa asemassa 
olevien, kuten ilman huoltajaa olevien 
alaikäisten ja naisten, tilanteeseen; korostaa 
tässä yhteydessä tarvetta lisätä laillisia ja 
turvallisia maahanmuuttoreittejä 
ihmiskaupan yhden ulottuvuuden 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 498
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 
vastauksena covid-19:ään 
valmiussuunnitelman, jolla varmistetaan 
ihmiskaupan vastaisten järjestelmien 
vähimmäistoiminta hätätilanteissa; 
toteaa, että valmiussuunnitelmassa olisi 
varmistettava vähimmäispalvelut uhreille 
heidän välittömiin tarpeisiinsa 
vastaamiseksi aikana, jolloin 
mahdollisuudet ohjaukseen, suojeluun, 
asian tutkintaan ja oikeudenkäyntiin ovat 
rajallisia;

Or. en
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Tarkistus 499
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. korostaa, että on tärkeää 
määritellä riittävän rahoituksen 
osoittaminen ja varaaminen 
kohdennetuille ihmiskaupan 
torjuntatoimille kansallisella tai EU:n 
tasolla hyödyntämällä EU:n rahastojen ja 
hankkeiden, kuten turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston, 
sisäisen turvallisuuden rahaston ja 
perusoikeuksien ja arvojen ohjelman 
Daphne-osan, rahoitusmahdollisuuksia 
uudessa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä;

Or. en

Tarkistus 500
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita järjestämään 
tiedotuskampanjoita mahdollisille uhreille 
ja kertomaan heille avusta, suojelusta ja 
oikeuksista EU:n jäsenvaltioissa sekä 
tekemään tiedotuskampanjoihin liittyvää 
tiivistä yhteistyötä niiden kolmansien 
maiden kanssa, jotka ovat EU:n 
ihmiskaupan tärkeimpiä ulkoisia lähteitä;

Or. en

Tarkistus 501
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Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. kehottaa komissiota sisällyttämään 
uuteen ihmiskaupan torjuntastrategiaan 
selkeät toimet ihmiskaupan torjunnan 
EU-koordinaattorin nimittämiseksi;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 502
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. kehottaa komissiota sisällyttämään 
uuteen ihmiskaupan torjuntastrategiaan 
selkeät toimet ihmiskaupan torjunnan 
EU-koordinaattorin nimittämiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 503
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. kehottaa komissiota sisällyttämään 
uuteen ihmiskaupan torjuntastrategiaan 
selkeät toimet ihmiskaupan torjunnan EU-
koordinaattorin nimittämiseksi;

37. kehottaa komissiota varmistamaan 
ihmiskaupan torjunnan EU-koordinaattorin 
työn jatkuvuuden nimittämällä 
kokopäiväisen ihmiskaupan torjunnan 
EU-koordinaattorin;

Or. en
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Tarkistus 504
Ernest Urtasun

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. kehottaa komissiota sisällyttämään 
uuteen ihmiskaupan torjuntastrategiaan 
selkeät toimet ihmiskaupan torjunnan EU-
koordinaattorin nimittämiseksi;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)  

Or. en

Tarkistus 505
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. kehottaa komissiota 
tarkastelemaan oleskeluluvasta, joka 
myönnetään kolmansien maiden 
kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan 
uhreja, annetun direktiivin 2004/81/EY 
soveltamista ja varmistamaan, että uhreja 
ei palauteta harkinta-ajan päättyessä; 
kehottaa jäsenvaltioita sovittamaan 
direktiivissä 2011/36/EU säädetyn 
ehdottoman avun ja tuen antamisen 
yhteen direktiivin 2004/81/EY ja sen 
soveltamisen kanssa; kehottaa komissiota 
tarkistamaan direktiiviä 2004/81/EY sen 
varmistamiseksi, että ihmiskaupan uhrien 
oleskelulupien ehtona ei ole uhrin 
osallistuminen tai valmius osallistua 
asian tutkintaan tai 
rikosoikeudenkäyntiin;

Or. en
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Tarkistus 506
Annika Bruna

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään elinten 
luovuttamista, jotta vähennetään 
elinsiirtotarkoituksiin käytettävien elinten 
kysynnän ja tarjonnan välistä kuilua, joka 
aiheuttaa ”elinsiirtoturismin” vuoksi 
vastenmielistä ihmiskauppaa;

Or. fr

Tarkistus 507
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että ihmiskaupan uhrit 
voivat saada oikeutta ja korvauksia;

Or. en

Tarkistus 508
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
37 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 b. kehottaa komissiota soveltamaan 
ihmiskaupan ehkäisyyn ihmisoikeuksiin 
perustuvaa lähestymistapaa, jossa 
keskitytään uhrin oikeuksiin; suosittaa, 
että komissio ja jäsenvaltiot tekevät 
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yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa 
tarvittavien palvelujen ja avun 
tarjoamiseksi ihmiskaupan uhreille ilman 
tuomitsemista ja leimaamista;

Or. en

Tarkistus 509
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
37 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 b. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita lisäämään 
maahanmuuttajien lähtövaltioiden, niistä 
tulevien naisten ja tyttöjen sekä heidän 
vanhempiensa tietoisuutta Eurooppaan 
suuntautuvaan muuttoliikkeeseen 
liittyvistä seksuaalisen hyväksikäytön 
riskeistä;

Or. fr

Tarkistus 510
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
37 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 c. muistuttaa, että direktiivi on 
pantava täysimääräisesti täytäntöön ja 
että kaikkien alan toimijoiden, 
lainsäätäjien, tuomareiden, syyttäjien, 
poliisin ja julkishallintojen, on 
sovellettava sitä johdonmukaisesti ja 
huolellisesti; korostaa, että kaikkien 
näiden toimijoiden asianmukainen 
koulutus on olennaisen tärkeää samoin 
kuin ehkäisevät tiedotuskampanjat sekä 
julkishallinnon ja kansalaisjärjestöjen 
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välinen yhteistyö; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan 
tähän suuntaan;

Or. en

Tarkistus 511
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
37 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 c. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tunnistamaan mahdolliset 
kolmannet valtiot, jotka ovat osallisina 
ihmiskaupassa, ja mukauttamaan 
diplomaatti- ja kauppasuhteitaan 
vastaavasti;

Or. fr


