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Amendement 323
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. herinnert eraan dat vrouwen en 
kinderen kunnen worden gedwongen 
seksuele diensten te verlenen in ruil voor 
bescherming, om te kunnen overleven, 
vooruit te komen op hun migratieroute en 
te voorzien in hun basisbehoeften; 
benadrukt dat vrouwen en kinderen die 
seks gebruiken om te overleven niet 
worden beschouwd als slachtoffers van 
mensenhandel en derhalve niet de vereiste 
ondersteuning kunnen ontvangen;

Or. en

Amendement 324
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt het belang van het 
bestrijden en voorkomen van de handel in 
vrouwen en kinderen door samen te 
werken met derde landen van herkomst of 
doorreis, in combinatie met de 
bescherming van slachtoffers van 
mensenhandel, en het waarborgen van 
uitgebreide programma’s gericht op 
ondersteuning, re-integratie en 
rehabilitatie;

Or. en

Amendement 325
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Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. herhaalt dat asielzoekers, 
vluchtelingen en migranten bijzonder 
kwetsbaar zijn voor mensenhandel, en dat 
bijzondere aandacht nodig is voor de 
handel in vrouwen, kinderen en andere 
kwetsbare groepen; wijst erop dat er tijdens 
de verschillende fasen van het 
migratieproces al kwetsbare momenten en 
risico’s bestaan, nog voor de migratie zelf, 
onderweg naar de EU, op de bestemming 
en bij de terugkeer19;

19. herhaalt dat bijzondere aandacht 
nodig is voor de handel in vrouwen, 
kinderen en andere kwetsbare groepen; 
wijst erop dat er tijdens de verschillende 
fasen van het migratieproces al kwetsbare 
momenten en risico’s bestaan, nog voor de 
migratie zelf, onderweg naar de EU, op de 
bestemming en bij de terugkeer19; wijst er 
voorts op dat zij van passende middelen en 
opvangfaciliteiten moeten worden 
voorzien, alsook van toegang tot 
beschermde en goed uitgeruste 
voorzieningen en de bijbehorende 
ondersteunings- en informatiediensten; 
wijst er derhalve nogmaals op dat het van 
belang is de grensoverschrijdende 
samenwerking en uitwisseling van 
informatie tussen de 
wetshandhavingsautoriteiten en de 
kinderbeschermingsinstanties te 
bevorderen, alsook het ontwikkelen van 
systemen voor de snelle opsporing van 
familieleden en alternatieve 
opvangmogelijkheden voor niet-begeleide 
minderjarigen;

_________________ _________________
19 Europese uitvoeringsanalyse getiteld 
“Implementation of Directive 2011/36/EU: 
Migration and gender issues”, directoraat-
generaal Parlementaire 
Onderzoeksdiensten, afdeling Evaluatie 
achteraf, 15 september 2020, blz. 50.

19 Europese uitvoeringsanalyse getiteld 
“Implementation of Directive 2011/36/EU: 
Migration and gender issues”, directoraat-
generaal Parlementaire 
Onderzoeksdiensten, afdeling Evaluatie 
achteraf, 15 september 2020, blz. 50.

Or. en

Amendement 326
Assita Kanko

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. herhaalt dat asielzoekers, 
vluchtelingen en migranten bijzonder 
kwetsbaar zijn voor mensenhandel, en dat 
bijzondere aandacht nodig is voor de 
handel in vrouwen, kinderen en andere 
kwetsbare groepen; wijst erop dat er tijdens 
de verschillende fasen van het 
migratieproces al kwetsbare momenten en 
risico’s bestaan, nog voor de migratie zelf, 
onderweg naar de EU, op de bestemming 
en bij de terugkeer19;

19. herhaalt dat asielzoekers, 
vluchtelingen en migranten bijzonder 
kwetsbaar zijn voor mensenhandel, en dat 
bijzondere aandacht nodig is voor de 
handel in vrouwen, kinderen en andere 
kwetsbare groepen; wijst erop dat er tijdens 
de verschillende fasen van het 
migratieproces al kwetsbare momenten en 
risico’s bestaan, nog voor de migratie zelf, 
onderweg naar de EU, op de bestemming 
en bij de terugkeer19; verzoekt de Europese 
Commissie derhalve de samenwerking 
met derde landen te intensiveren teneinde 
de kern van dit probleem aan te pakken 
en de mogelijkheid te onderzoeken om 
samenwerking te combineren met het 
gebruik van bestaande mechanismen voor 
financiële EU-steun en andere 
mechanismen;

_________________ _________________
19 Europese uitvoeringsanalyse getiteld 
“Implementation of Directive 2011/36/EU: 
Migration and gender issues”, directoraat-
generaal Parlementaire 
Onderzoeksdiensten, afdeling Evaluatie 
achteraf, 15 september 2020, blz. 50.

19 Europese uitvoeringsanalyse getiteld 
“Implementation of Directive 2011/36/EU: 
Migration and gender issues”, directoraat-
generaal Parlementaire 
Onderzoeksdiensten, afdeling Evaluatie 
achteraf, 15 september 2020, blz. 50.

Or. en

Amendement 327
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. herhaalt dat asielzoekers, 
vluchtelingen en migranten bijzonder 
kwetsbaar zijn voor mensenhandel, en dat 
bijzondere aandacht nodig is voor de 
handel in vrouwen, kinderen en andere 

19. herhaalt dat de beste manier om 
mensensmokkel en mensenhandel te 
bestrijden is om een nultolerantie te 
hanteren voor illegale immigratie en 
netwerken van mensensmokkelaars, naar 
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kwetsbare groepen; wijst erop dat er 
tijdens de verschillende fasen van het 
migratieproces al kwetsbare momenten en 
risico’s bestaan, nog voor de migratie zelf, 
onderweg naar de EU, op de bestemming 
en bij de terugkeer19;

het voorbeeld van het succesvolle “No 
way”-programma dat de Australische 
regering in 2014 heeft ingevoerd;

_________________
19 Europese uitvoeringsanalyse getiteld 
“Implementation of Directive 
2011/36/EU: Migration and gender 
issues”, directoraat-generaal 
Parlementaire Onderzoeksdiensten, 
afdeling Evaluatie achteraf, 15 september 
2020, blz. 50.

Or. fr

Amendement 328
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. herhaalt dat asielzoekers, 
vluchtelingen en migranten bijzonder 
kwetsbaar zijn voor mensenhandel, en dat 
bijzondere aandacht nodig is voor de 
handel in vrouwen, kinderen en andere 
kwetsbare groepen; wijst erop dat er tijdens 
de verschillende fasen van het 
migratieproces al kwetsbare momenten en 
risico’s bestaan, nog voor de migratie zelf, 
onderweg naar de EU, op de bestemming 
en bij de terugkeer19;

19. herhaalt dat bijzondere aandacht 
nodig is voor de handel in vrouwen, 
kinderen en andere kwetsbare groepen; 
wijst erop dat er tijdens de verschillende 
fasen van het migratieproces al kwetsbare 
momenten en risico’s bestaan, nog voor de 
migratie zelf, onderweg naar de EU, op de 
bestemming en bij de terugkeer19;

_________________ _________________
19 Europese uitvoeringsanalyse getiteld 
“Implementation of Directive 2011/36/EU: 
Migration and gender issues”, directoraat-
generaal Parlementaire 
Onderzoeksdiensten, afdeling Evaluatie 
achteraf, 15 september 2020, blz. 50.

19 Europese uitvoeringsanalyse getiteld 
“Implementation of Directive 2011/36/EU: 
Migration and gender issues”, directoraat-
generaal Parlementaire 
Onderzoeksdiensten, afdeling Evaluatie 
achteraf, 15 september 2020, blz. 50.

Or. en
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Amendement 329
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. herhaalt dat asielzoekers, 
vluchtelingen en migranten bijzonder 
kwetsbaar zijn voor mensenhandel, en dat 
bijzondere aandacht nodig is voor de 
handel in vrouwen, kinderen en andere 
kwetsbare groepen; wijst erop dat er tijdens 
de verschillende fasen van het 
migratieproces al kwetsbare momenten en 
risico’s bestaan, nog voor de migratie zelf, 
onderweg naar de EU, op de bestemming 
en bij de terugkeer19;

19. herhaalt dat asielzoekers, 
vluchtelingen en migranten, met inbegrip 
van niet-begeleide minderjarigen, 
bijzonder kwetsbaar zijn voor 
mensenhandel, en dat bijzondere aandacht 
nodig is voor de handel in vrouwen, 
kinderen en andere kwetsbare groepen; 
wijst erop dat er tijdens de verschillende 
fasen van het migratieproces al kwetsbare 
momenten en risico’s bestaan, nog voor de 
migratie zelf, onderweg naar de EU, op de 
bestemming en bij de terugkeer19;

_________________ _________________
19 Europese uitvoeringsanalyse getiteld 
“Implementation of Directive 2011/36/EU: 
Migration and gender issues”, directoraat-
generaal Parlementaire 
Onderzoeksdiensten, afdeling Evaluatie 
achteraf, 15 september 2020, blz. 50.

19 Europese uitvoeringsanalyse getiteld 
“Implementation of Directive 2011/36/EU: 
Migration and gender issues”, directoraat-
generaal Parlementaire 
Onderzoeksdiensten, afdeling Evaluatie 
achteraf, 15 september 2020, blz. 50.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de EU en de lidstaten hun 
inspanningen ter bestrijding van 
mensenhandel en migrantensmokkel op te 
voeren en de doeltreffende uitvoering van 
het hulpverleningspakket te waarborgen 
(Richtlĳn 2002/90/EG en 
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Kaderbesluit 2002/946 van de Raad) ter 
bestrijding van het bedrijfsmodel voor 
mensenhandel en het beschermen van 
kinderen, meisjes en andere kwetsbare 
groepen tegen seksuele uitbuiting en 
misbruik;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten in het bijzonder aandacht te 
besteden aan het feit dat sommige 
maatregelen, zoals het bieden van 
financiële steun aan slachtoffers van 
mensenhandel, door de 
mensensmokkelaars kunnen worden 
gebruikt om slachtoffers te ronselen met 
als onbedoeld gevolg het stimuleren van 
de mensenhandel;

Or. en

Amendement 332
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst op het zeer lage aantal 
slachtoffers van mensenhandel dat in het 
kader van internationale 
beschermingsprocedures is geregistreerd; 
verzoekt de lidstaten de 
informatievoorziening aan aankomende 
personen te versterken, onder meer door 

20. wijst op het zeer lage aantal 
slachtoffers van mensenhandel dat in het 
kader van internationale 
beschermingsprocedures is geregistreerd; 
verzoekt de lidstaten de 
informatievoorziening aan aankomende 
personen te versterken, onder meer door 
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gebruik te maken van vertaling en 
vertolking, te weten over hun rechten en de 
toepasselijke procedures volgens het EU-
recht, met inbegrip van de mogelijkheden 
om zich door advocaten en interculturele 
bemiddelaars te laten bijstaan;

gebruik te maken van vertaling en 
vertolking, te weten over hun rechten en de 
toepasselijke procedures volgens het EU-
recht, met inbegrip van de mogelijkheden 
om zich te laten bijstaan door advocaten 
en interculturele bemiddelaars die zich met 
het voorkomen van mensenhandel en 
uitbuiting bezighouden;

Or. ro

Amendement 333
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst op het zeer lage aantal 
slachtoffers van mensenhandel dat in het 
kader van internationale 
beschermingsprocedures is geregistreerd; 
verzoekt de lidstaten de 
informatievoorziening aan aankomende 
personen te versterken, onder meer door 
gebruik te maken van vertaling en 
vertolking, te weten over hun rechten en de 
toepasselijke procedures volgens het EU-
recht, met inbegrip van de mogelijkheden 
om zich door advocaten en interculturele 
bemiddelaars te laten bijstaan;

20. wijst op het zeer lage aantal 
slachtoffers van mensenhandel dat in het 
kader van internationale 
beschermingsprocedures is geregistreerd; 
verzoekt de lidstaten de 
informatievoorziening aan aankomende 
personen te versterken, onder meer door 
gebruik te maken van vertaling en 
vertolking, te weten over hun rechten en de 
toepasselijke procedures volgens het EU-
recht;

Or. es

Amendement 334
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst erop dat in sommige lidstaten 
personen die internationale bescherming 

Schrappen
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willen aanvragen en als slachtoffers van 
mensenhandel worden geïdentificeerd, 
moeten overstappen op een andere 
procedure en overeenkomstig Richtlijn 
2004/81/EU aanspraak kunnen maken op 
een verblijfstitel20; verzoekt de lidstaten 
een holistische en multidisciplinaire 
aanpak uit te stippelen waarbij de 
mensenhandel- en asielprocedures aan 
elkaar gekoppeld zijn en elkaar 
aanvullen;
_________________
20 Europese uitvoeringsanalyse getiteld 
“Implementation of Directive 
2011/36/EU: Migration and gender 
issues”, directoraat-generaal 
Parlementaire Onderzoeksdiensten, 
afdeling Evaluatie achteraf, 15 september 
2020, blz. 49.

Or. fr

Amendement 335
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst erop dat in sommige lidstaten 
personen die internationale bescherming 
willen aanvragen en als slachtoffers van 
mensenhandel worden geïdentificeerd, 
moeten overstappen op een andere 
procedure en overeenkomstig Richtlijn 
2004/81/EU aanspraak kunnen maken op 
een verblijfstitel20; verzoekt de lidstaten 
een holistische en multidisciplinaire 
aanpak uit te stippelen waarbij de 
mensenhandel- en asielprocedures aan 
elkaar gekoppeld zijn en elkaar 
aanvullen;

21. wijst erop dat in sommige lidstaten 
personen die internationale bescherming 
willen aanvragen en als slachtoffers van 
mensenhandel worden geïdentificeerd, 
moeten overstappen op een andere 
procedure en overeenkomstig 
Richtlijn 2004/81/EU aanspraak kunnen 
maken op een verblijfstitel;

_________________
20 Europese uitvoeringsanalyse getiteld 
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“Implementation of 
Directive 2011/36/EU: Migration and 
gender issues”, directoraat-generaal 
Parlementaire Onderzoeksdiensten, 
afdeling Evaluatie achteraf, 15 september 
2020, blz. 49.

Or. en

Amendement 336
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst erop dat in sommige lidstaten 
personen die internationale bescherming 
willen aanvragen en als slachtoffers van 
mensenhandel worden geïdentificeerd, 
moeten overstappen op een andere 
procedure en overeenkomstig Richtlijn 
2004/81/EU aanspraak kunnen maken op 
een verblijfstitel20; verzoekt de lidstaten 
een holistische en multidisciplinaire 
aanpak uit te stippelen waarbij de 
mensenhandel- en asielprocedures aan 
elkaar gekoppeld zijn en elkaar aanvullen;

21. wijst erop dat in sommige lidstaten 
personen die internationale bescherming 
willen aanvragen en als slachtoffers van 
mensenhandel worden geïdentificeerd, 
moeten overstappen op een andere 
procedure en overeenkomstig Richtlijn 
2004/81/EU aanspraak kunnen maken op 
een verblijfstitel20; verzoekt de lidstaten 
een holistische en multidisciplinaire 
aanpak uit te stippelen waarbij de 
mensenhandel- en asielprocedures aan 
elkaar gekoppeld zijn en elkaar aanvullen; 
benadrukt dat het begrip asiel niet mag 
worden afgezwakt door hier ook 
slachtoffers van misdrijven bij te 
betrekken;

_________________ _________________
20 Europese uitvoeringsanalyse getiteld 
“Implementation of Directive 2011/36/EU: 
Migration and gender issues”, directoraat-
generaal Parlementaire 
Onderzoeksdiensten, afdeling Evaluatie 
achteraf, 15 september 2020, blz. 49.

20 Europese uitvoeringsanalyse getiteld 
“Implementation of Directive 2011/36/EU: 
Migration and gender issues”, directoraat-
generaal Parlementaire 
Onderzoeksdiensten, afdeling Evaluatie 
achteraf, 15 september 2020, blz. 49.

Or. en

Amendement 337
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Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst erop dat in sommige lidstaten 
personen die internationale bescherming 
willen aanvragen en als slachtoffers van 
mensenhandel worden geïdentificeerd, 
moeten overstappen op een andere 
procedure en overeenkomstig Richtlijn 
2004/81/EU aanspraak kunnen maken op 
een verblijfstitel20; verzoekt de lidstaten 
een holistische en multidisciplinaire 
aanpak uit te stippelen waarbij de 
mensenhandel- en asielprocedures aan 
elkaar gekoppeld zijn en elkaar aanvullen;

21. wijst erop dat in sommige lidstaten 
personen die internationale bescherming 
willen aanvragen en als slachtoffers van 
mensenhandel worden geïdentificeerd, 
moeten overstappen op een andere 
procedure en aanspraak kunnen maken op 
een verblijfstitel; verzoekt de lidstaten een 
holistische en multidisciplinaire aanpak uit 
te stippelen waarbij de mensenhandel- en 
asielprocedures aan elkaar gekoppeld zijn 
en elkaar aanvullen;

_________________
20 Europese uitvoeringsanalyse getiteld 
“Implementation of Directive 
2011/36/EU: Migration and gender 
issues”, directoraat-generaal 
Parlementaire Onderzoeksdiensten, 
afdeling Evaluatie achteraf, 15 september 
2020, blz. 49.

Or. es

Amendement 338
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten een 
samenhangende toepassing van de 
bepalingen in de Dublin III-verordening, 
de richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel en de richtlijn betreffende 
de verblijfstitel te verzekeren teneinde een 
praktijk in enkele lidstaten te voorkomen, 
te weten dat slachtoffers van 

Schrappen
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mensenhandel worden overgebracht naar 
het land waar ze voor hun komst werden 
uitgebuit, zodat ze een groot risico lopen 
om opnieuw slachtoffer van 
mensenhandel te worden;

Or. fr

Amendement 339
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten een 
samenhangende toepassing van de 
bepalingen in de Dublin III-verordening, 
de richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel en de richtlijn betreffende 
de verblijfstitel te verzekeren teneinde een 
praktijk in enkele lidstaten te voorkomen, 
te weten dat slachtoffers van 
mensenhandel worden overgebracht naar 
het land waar ze voor hun komst werden 
uitgebuit, zodat ze een groot risico lopen 
om opnieuw slachtoffer van 
mensenhandel te worden;

22. verzoekt de lidstaten een 
samenhangende toepassing van de 
bepalingen in de Dublin III-verordening te 
verzekeren;

Or. en

Amendement 340
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten een 
samenhangende toepassing van de 
bepalingen in de Dublin III-verordening, 
de richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel en de richtlijn betreffende 

22. verzoekt de lidstaten een 
samenhangende toepassing van de 
bepalingen in de Dublin III-verordening, 
de richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel en de richtlijn betreffende 
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de verblijfstitel te verzekeren teneinde een 
praktijk in enkele lidstaten te voorkomen, 
te weten dat slachtoffers van 
mensenhandel worden overgebracht naar 
het land waar ze voor hun komst werden 
uitgebuit, zodat ze een groot risico lopen 
om opnieuw slachtoffer van 
mensenhandel te worden;

de verblijfstitel te verzekeren;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten een 
samenhangende toepassing van de 
bepalingen in de Dublin III-verordening, 
de richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel en de richtlijn betreffende 
de verblijfstitel te verzekeren teneinde een 
praktijk in enkele lidstaten te voorkomen, 
te weten dat slachtoffers van mensenhandel 
worden overgebracht naar het land waar ze 
voor hun komst werden uitgebuit, zodat ze 
een groot risico lopen om opnieuw 
slachtoffer van mensenhandel te worden;

22. verzoekt de lidstaten een 
samenhangende toepassing van de 
bepalingen in de Dublin III-verordening, 
de richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel en de richtlijn betreffende 
de verblijfstitel te verzekeren teneinde een 
praktijk in enkele lidstaten te voorkomen, 
te weten dat slachtoffers van mensenhandel 
worden overgebracht naar het land waar ze 
voor hun komst werden uitgebuit, zodat ze 
een groot risico lopen om opnieuw 
slachtoffer van mensenhandel te worden en 
opnieuw te worden getraumatiseerd;

Or. en

Amendement 342
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement
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23. verzoekt de lidstaten zich meer 
inspanningen te getroosten om potentiële 
slachtoffers vroegtijdig te identificeren, 
met name in migratiestromen en hotspots; 
verzoekt de lidstaten voldoende middelen 
beschikbaar te stellen voor 
gespecialiseerde faciliteiten voor niet-
begeleide minderjarigen en vrouwelijke 
slachtoffers van mensenhandel;

23. verzoekt de lidstaten zich meer 
inspanningen te getroosten om potentiële 
slachtoffers vroegtijdig te identificeren, 
met name in migratiestromen en hotspots; 
benadrukt dat potentiële slachtoffers 
onverwijld moeten worden voorzien van 
bescherming en toegang tot een veilige 
schuilplaats waar ze informatie en 
rechtsbijstand kunnen krijgen; verzoekt 
de lidstaten voldoende middelen en 
opvangplaatsen beschikbaar te stellen voor 
gespecialiseerde faciliteiten voor niet-
begeleide minderjarigen en vrouwelijke 
slachtoffers van mensenhandel;

Or. en

Amendement 343
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de lidstaten zich meer 
inspanningen te getroosten om potentiële 
slachtoffers vroegtijdig te identificeren, 
met name in migratiestromen en hotspots; 
verzoekt de lidstaten voldoende middelen 
beschikbaar te stellen voor 
gespecialiseerde faciliteiten voor niet-
begeleide minderjarigen en vrouwelijke 
slachtoffers van mensenhandel;

23. verzoekt de lidstaten zich meer 
inspanningen te getroosten om potentiële 
slachtoffers vroegtijdig te identificeren, 
met name in migratiestromen en hotspots; 
benadrukt dat potentiële slachtoffers 
onverwijld moet worden voorzien van 
bescherming en toegang tot een veilige 
schuilplaats waar zij informatie en 
rechtsbijstand kunnen krijgen; verzoekt 
de lidstaten voldoende middelen 
beschikbaar te stellen voor 
gespecialiseerde faciliteiten voor niet-
begeleide migrantenkinderen, van hun 
familie gescheiden kinderen en 
vrouwelijke slachtoffers van 
mensenhandel, en voldoende 
opvangplaatsen te waarborgen;

Or. en
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Amendement 344
Abir Al-Sahlani, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de lidstaten zich meer 
inspanningen te getroosten om potentiële 
slachtoffers vroegtijdig te identificeren, 
met name in migratiestromen en hotspots; 
verzoekt de lidstaten voldoende middelen 
beschikbaar te stellen voor 
gespecialiseerde faciliteiten voor niet-
begeleide minderjarigen en vrouwelijke 
slachtoffers van mensenhandel;

23. verzoekt de lidstaten zich meer 
inspanningen te getroosten om potentiële 
slachtoffers vroegtijdig te identificeren, 
met name in migratiestromen en hotspots; 
benadrukt dat potentiële slachtoffers 
moeten worden voorzien van bescherming 
en toegang tot een veilige schuilplaats 
waar zij informatie en rechtsbijstand 
kunnen krijgen; verzoekt de lidstaten 
voldoende middelen en opvangplaatsen 
beschikbaar te stellen voor 
gespecialiseerde faciliteiten voor niet-
begeleide minderjarigen en vrouwelijke 
slachtoffers van mensenhandel;

Or. en

Amendement 345
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de lidstaten zich meer 
inspanningen te getroosten om potentiële 
slachtoffers vroegtijdig te identificeren, 
met name in migratiestromen en hotspots; 
verzoekt de lidstaten voldoende middelen 
beschikbaar te stellen voor 
gespecialiseerde faciliteiten voor niet-
begeleide minderjarigen en vrouwelijke 
slachtoffers van mensenhandel;

23. verzoekt de lidstaten zich meer 
inspanningen te getroosten om potentiële 
slachtoffers vroegtijdig te identificeren, 
met name in migratiestromen en hotspots; 
verzoekt de lidstaten voldoende middelen 
beschikbaar te stellen voor 
gespecialiseerde faciliteiten voor de 
identificatie van niet-begeleide 
minderjarigen door middel van medische 
tests, slachtoffers van mensenhandel; en de 
uitzetting van illegale immigranten die 
niet aan deze criteria noch aan die voor 
asiel voldoen.
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Or. fr

Amendement 346
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de lidstaten zich meer 
inspanningen te getroosten om potentiële 
slachtoffers vroegtijdig te identificeren, 
met name in migratiestromen en hotspots; 
verzoekt de lidstaten voldoende middelen 
beschikbaar te stellen voor 
gespecialiseerde faciliteiten voor niet-
begeleide minderjarigen en vrouwelijke 
slachtoffers van mensenhandel;

23. verzoekt de lidstaten zich meer 
inspanningen te getroosten om potentiële 
slachtoffers vroegtijdig te identificeren en 
beschermende en preventieve maatregelen 
te nemen, met name in migratiestromen en 
hotspots; verzoekt de lidstaten voldoende 
middelen beschikbaar te stellen voor 
gespecialiseerde faciliteiten voor niet-
begeleide minderjarigen en vrouwelijke 
slachtoffers van mensenhandel;

Or. ro

Amendement 347
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de lidstaten zich meer 
inspanningen te getroosten om potentiële 
slachtoffers vroegtijdig te identificeren, 
met name in migratiestromen en hotspots; 
verzoekt de lidstaten voldoende middelen 
beschikbaar te stellen voor 
gespecialiseerde faciliteiten voor niet-
begeleide minderjarigen en vrouwelijke 
slachtoffers van mensenhandel;

23. verzoekt de lidstaten zich meer 
inspanningen te getroosten om potentiële 
slachtoffers vroegtijdig te identificeren, 
met name in migratiestromen en hotspots; 
verzoekt de lidstaten voldoende middelen 
voor de infrastructuur beschikbaar te 
stellen en gespecialiseerde faciliteiten voor 
niet-begeleide minderjarigen en 
vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel 
in opvangvoorzieningen;

Or. en
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Amendement 348
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de lidstaten zich meer 
inspanningen te getroosten om potentiële 
slachtoffers vroegtijdig te identificeren, 
met name in migratiestromen en hotspots; 
verzoekt de lidstaten voldoende middelen 
beschikbaar te stellen voor 
gespecialiseerde faciliteiten voor niet-
begeleide minderjarigen en vrouwelijke 
slachtoffers van mensenhandel;

23. verzoekt de lidstaten zich meer 
inspanningen te getroosten om potentiële 
slachtoffers vroegtijdig te identificeren, 
onder meer in migratiestromen en 
hotspots; verzoekt de lidstaten voldoende 
middelen beschikbaar te stellen voor 
gespecialiseerde faciliteiten voor 
slachtoffers van mensenhandel, met 
inbegrip van vrouwen en niet-begeleide 
minderjarigen;

Or. en

Amendement 349
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de lidstaten zich meer 
inspanningen te getroosten om potentiële 
slachtoffers vroegtijdig te identificeren, 
met name in migratiestromen en hotspots; 
verzoekt de lidstaten voldoende middelen 
beschikbaar te stellen voor 
gespecialiseerde faciliteiten voor niet-
begeleide minderjarigen en vrouwelijke 
slachtoffers van mensenhandel;

23. verzoekt de lidstaten zich meer 
inspanningen te getroosten om potentiële 
slachtoffers vroegtijdig te identificeren, 
onder meer in migratiestromen en 
hotspots; verzoekt de lidstaten voldoende 
middelen beschikbaar te stellen voor 
gespecialiseerde faciliteiten voor 
slachtoffers van mensenhandel, met 
inbegrip van vrouwen en niet-begeleide 
minderjarigen;

Or. en

Amendement 350
Caterina Chinnici
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de lidstaten zich meer 
inspanningen te getroosten om potentiële 
slachtoffers vroegtijdig te identificeren, 
met name in migratiestromen en hotspots; 
verzoekt de lidstaten voldoende middelen 
beschikbaar te stellen voor 
gespecialiseerde faciliteiten voor niet-
begeleide minderjarigen en vrouwelijke 
slachtoffers van mensenhandel;

23. verzoekt de lidstaten zich meer 
inspanningen te getroosten om potentiële 
slachtoffers vroegtijdig te identificeren, 
met name in migratiestromen en hotspots; 
verzoekt de lidstaten voldoende middelen 
beschikbaar te stellen voor 
gespecialiseerde faciliteiten voor niet-
begeleide en van hun ouders gescheiden 
minderjarigen en vrouwelijke slachtoffers 
van mensenhandel;

Or. it

Amendement 351
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (new)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. onderstreept de kwetsbare situatie 
van meisjes en vrouwen in de migranten- 
en vluchtelingenpopulatie met name bij 
aankomst in de Europese Unie, alsook het 
feit dat zij een verhoogd risico lopen 
slachtoffer te worden van mensenhandel; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
veilige en legale migratieroutes tot stand 
te brengen, de aanwezigheid van in 
gendersensitiviteit gespecialiseerd 
personeel in opvangfaciliteiten te 
waarborgen, en passende steun en 
financiering te verstrekken aan 
maatschappelijke organisaties;

Or. en

Amendement 352
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (new)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. wijst erop dat er nationale 
mechanismen voor het verzamelen van 
gegevens over slachtoffers van 
mensenhandel in internationale 
beschermingsprocedures moeten worden 
ingericht teneinde geïdentificeerde 
gevallen in behandeling te kunnen 
nemen;

Or. en

Amendement 353
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de lidstaten maatregelen 
te nemen teneinde alle slachtoffers, onder 
wie ook migranten, toegang tot 
rechtsmiddelen te bieden, ongeacht hun 
verblijfsstatus;

Or. ro

Amendement 354
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (new)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de lidstaten voldoende 
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middelen beschikbaar te stellen voor 
gespecialiseerde veilige faciliteiten voor 
kinderen en vrouwen waarvan het 
vermoeden bestaat dat zij slachtoffer zijn 
van mensenhandel;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. verzoekt de lidstaten de 
internationale bescherming van 
slachtoffers van mensenhandel uit te 
breiden tot hun familieleden, na de 
eventuele betrokkenheid van deze 
familieleden bij de mensenhandel te 
hebben onderzocht;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 quater. verzoekt de lidstaten snel 
procedures voor gezinshereniging op te 
starten voor familieleden van slachtoffers 
die in het land van herkomst risico lopen;
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Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 quinquies. maakt zich zorgen over het 
feit dat de herstel- en bedenktijd 
gekoppeld is aan de medewerking door 
het slachtoffer tijdens het onderzoek en 
wordt vastgesteld door de 
wetshandhavingsautoriteiten; betreurt het 
feit dat de periode niet van toepassing is 
op burgers van de EU/EER of 
asielzoekers; verzoekt de Commissie toe te 
zien op de toepassing van de beschikbare 
juridische oplossingen op het niveau van 
de lidstaten, met name waar het de 
toepassing van de herstel- en bedenktijd 
betreft;

Or. en

Amendement 358
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. merkt op dat het migratiebeleid 
van de lidstaten, dat op de bestrijding van 
onregelmatige migratie is toegespitst, een 
verlammend effect op kwetsbare 
migranten kan hebben en daders nog 
meer macht over slachtoffers met een 
onregelmatige status kan geven21; 

Schrappen
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verzoekt de lidstaten hun 
migratiehandhaving los te koppelen van 
hun wetshandhaving;
_________________
21 Platform voor Internationale 
Samenwerking inzake Migranten zonder 
Verblijfsvergunning (PICUM), Insecure 
justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mei 2020.

Or. fr

Amendement 359
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. merkt op dat het migratiebeleid 
van de lidstaten, dat op de bestrijding van 
onregelmatige migratie is toegespitst, een 
verlammend effect op kwetsbare 
migranten kan hebben en daders nog 
meer macht over slachtoffers met een 
onregelmatige status kan geven21; 
verzoekt de lidstaten hun 
migratiehandhaving los te koppelen van 
hun wetshandhaving;

Schrappen

_________________
21 Platform voor Internationale 
Samenwerking inzake Migranten zonder 
Verblijfsvergunning (PICUM), Insecure 
justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mei 2020.

Or. es

Amendement 360
Milan Uhrík

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. merkt op dat het migratiebeleid 
van de lidstaten, dat op de bestrijding van 
onregelmatige migratie is toegespitst, een 
verlammend effect op kwetsbare 
migranten kan hebben en daders nog 
meer macht over slachtoffers met een 
onregelmatige status kan geven21; 
verzoekt de lidstaten hun 
migratiehandhaving los te koppelen van 
hun wetshandhaving;

Schrappen

_________________
21 Platform voor Internationale 
Samenwerking inzake Migranten zonder 
Verblijfsvergunning (PICUM), Insecure 
justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mei 2020.

Or. sk

Amendement 361
Assita Kanko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. merkt op dat het migratiebeleid 
van de lidstaten, dat op de bestrijding van 
onregelmatige migratie is toegespitst, een 
verlammend effect op kwetsbare 
migranten kan hebben en daders nog 
meer macht over slachtoffers met een 
onregelmatige status kan geven21; 
verzoekt de lidstaten hun 
migratiehandhaving los te koppelen van 
hun wetshandhaving;

Schrappen

_________________
21 Platform voor Internationale 
Samenwerking inzake Migranten zonder 
Verblijfsvergunning (PICUM), Insecure 
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justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mei 2020.

Or. en

Amendement 362
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. merkt op dat het migratiebeleid 
van de lidstaten, dat op de bestrijding van 
onregelmatige migratie is toegespitst, een 
verlammend effect op kwetsbare 
migranten kan hebben en daders nog 
meer macht over slachtoffers met een 
onregelmatige status kan geven21; 
verzoekt de lidstaten hun 
migratiehandhaving los te koppelen van 
hun wetshandhaving;

Schrappen

_________________
21 Platform voor Internationale 
Samenwerking inzake Migranten zonder 
Verblijfsvergunning (PICUM), Insecure 
justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mei 2020.

Or. en

Amendement 363
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. merkt op dat het migratiebeleid van 
de lidstaten, dat op de bestrijding van 
onregelmatige migratie is toegespitst, een 
verlammend effect op kwetsbare migranten 

24. merkt op dat het migratiebeleid van 
de lidstaten, dat op de bestrijding van 
onregelmatige migratie is toegespitst, een 
verlammend effect op kwetsbare migranten 
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kan hebben en daders nog meer macht over 
slachtoffers met een onregelmatige status 
kan geven21; verzoekt de lidstaten hun 
migratiehandhaving los te koppelen van 
hun wetshandhaving;

kan hebben en daders nog meer macht over 
slachtoffers met een onregelmatige status 
kan geven21; verzoekt de lidstaten hun 
migratiehandhaving los te koppelen van 
hun wetshandhaving; herinnert eraan dat, 
om mensenhandel en mensensmokkel te 
voorkomen, het belangrijk is kanalen te 
creëren waarlangs vrouwen en kinderen 
op een legale en veilige manier kunnen 
migreren, bijvoorbeeld humanitaire visa; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
veilige en legale migratieroutes tot stand 
te brengen, de aanwezigheid van in 
gendersensitiviteit gespecialiseerd 
personeel in opvangfaciliteiten te 
waarborgen, en passende steun en 
financiering te verstrekken aan 
maatschappelijke organisaties;

_________________ _________________
21 Platform voor Internationale 
Samenwerking inzake Migranten zonder 
Verblijfsvergunning (PICUM), Insecure 
justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mei 2020.

21 Platform voor Internationale 
Samenwerking inzake Migranten zonder 
Verblijfsvergunning (PICUM), Insecure 
justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mei 2020.

Or. en

Amendement 364
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. merkt op dat het migratiebeleid van 
de lidstaten, dat op de bestrijding van 
onregelmatige migratie is toegespitst, een 
verlammend effect op kwetsbare migranten 
kan hebben en daders nog meer macht over 
slachtoffers met een onregelmatige status 
kan geven21; verzoekt de lidstaten hun 
migratiehandhaving los te koppelen van 
hun wetshandhaving;

24. merkt op dat het migratiebeleid van 
de lidstaten, dat op de bestrijding van 
onregelmatige migratie is toegespitst, een 
verlammend effect op kwetsbare migranten 
kan hebben en daders nog meer macht over 
slachtoffers met een onregelmatige status 
kan geven21; verzoekt de lidstaten hun 
migratiehandhaving los te koppelen van 
hun wetshandhaving; benadrukt dat voor 
alle kwetsbare personen mechanismen 
voor het veilig melden van incidenten en 
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doeltreffende klachtenmechanismen in 
het leven moeten worden geroepen;

_________________ _________________
21 Platform voor Internationale 
Samenwerking inzake Migranten zonder 
Verblijfsvergunning (PICUM), Insecure 
justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mei 2020.

21 Platform voor Internationale 
Samenwerking inzake Migranten zonder 
Verblijfsvergunning (PICUM), Insecure 
justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mei 2020.

Or. en

Amendement 365
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. merkt op dat het migratiebeleid van 
de lidstaten, dat op de bestrijding van 
onregelmatige migratie is toegespitst, een 
verlammend effect op kwetsbare migranten 
kan hebben en daders nog meer macht over 
slachtoffers met een onregelmatige status 
kan geven21; verzoekt de lidstaten hun 
migratiehandhaving los te koppelen van 
hun wetshandhaving;

24. merkt op dat het migratiebeleid van 
de lidstaten, dat op de bestrijding van 
onregelmatige migratie is toegespitst, een 
verlammend effect op ongedocumenteerde 
migranten of van hun werkgever 
afhankelijke migranten met een onzekere 
status kan hebben en daders nog meer 
macht over slachtoffers met een 
onregelmatige of onzekere status kan 
geven21; verzoekt de lidstaten hun 
migratiehandhaving los te koppelen van 
hun wetshandhaving;

_________________ _________________
21 Platform voor Internationale 
Samenwerking inzake Migranten zonder 
Verblijfsvergunning (PICUM), Insecure 
justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mei 2020.

21 Platform voor Internationale 
Samenwerking inzake Migranten zonder 
Verblijfsvergunning (PICUM), Insecure 
justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mei 2020.

Or. en

Amendement 366
Jessica Stegrud
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. merkt op dat het migratiebeleid van 
de lidstaten, dat op de bestrijding van 
onregelmatige migratie is toegespitst, een 
verlammend effect op kwetsbare 
migranten kan hebben en daders nog 
meer macht over slachtoffers met een 
onregelmatige status kan geven21; 
verzoekt de lidstaten hun 
migratiehandhaving los te koppelen van 
hun wetshandhaving;

24. merkt op dat een lakse houding ten 
opzichte van illegale migratie op 
genadeloze wijze wordt uitgebuit door 
mensenhandelaren in de hele 
migratieketen; stelt vast dat deze houding 
met name illegale migratie in de hand 
werkt en mensenhandelaren in staat stelt 
bij de wetshandhavingsautoriteiten buiten 
beeld te blijven;

_________________
21 Platform voor Internationale 
Samenwerking inzake Migranten zonder 
Verblijfsvergunning (PICUM), Insecure 
justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mei 2020.

Or. en

Amendement 367
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. merkt op dat het migratiebeleid van 
de lidstaten, dat op de bestrijding van 
onregelmatige migratie is toegespitst, een 
verlammend effect op kwetsbare 
migranten kan hebben en daders nog 
meer macht over slachtoffers met een 
onregelmatige status kan geven21; verzoekt 
de lidstaten hun migratiehandhaving los 
te koppelen van hun wetshandhaving;

24. roept de lidstaten op hun 
maatregelen ter bestrijding van 
onregelmatige migratie strikt toe te passen 
met het oog op het voorkomen van 
misbruik nu zich onder de groep 
irreguliere migranten in de EU een groot 
aantal potentiële slachtoffers bevindt die 
vatbaar zijn voor uitbuiting door 
mensenhandelaren die misbruik kunnen 
maken van hun onregelmatige status21;

_________________ _________________
21 Platform voor Internationale 
Samenwerking inzake Migranten zonder 

21 Platform voor Internationale 
Samenwerking inzake Migranten zonder 
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Verblijfsvergunning (PICUM), Insecure 
justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mei 2020.

Verblijfsvergunning (PICUM), Insecure 
justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mei 2020.

Or. en

Amendement 368
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. merkt op dat informeel en 
onregelmatig werk de bescherming van de 
arbeidswetgeving zouden moeten genieten 
en dat moet worden gewaarborgd dat 
arbeidsrechten voor alle werknemers 
gelden, ongeacht hun geslacht en 
migratie- of verblijfsstatus; beveelt de 
inrichting aan van toezichtsmechanismen 
die moeten waarborgen dat bedrijven de 
arbeidsnormen en mensenrechten 
eerbiedigen, en dat er sancties worden 
opgelegd aan bedrijven die dit niet doen;

Or. en

Amendement 369
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. merkt op dat informeel en 
onregelmatig werk de bescherming van de 
arbeidswetgeving zouden moeten genieten 
en dat moet worden gewaarborgd dat 
arbeidsrechten voor alle werknemers 
gelden, ongeacht hun geslacht en 
migratie- of verblijfsstatus; beveelt de 
inrichting aan van toezichtsmechanismen 
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die moeten waarborgen dat bedrijven de 
arbeidsnormen en mensenrechten in 
achting nemen, en dat er sancties worden 
opgelegd aan bedrijven die dit niet doen;

Or. en

Amendement 370
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. benadrukt dat nauwe 
samenwerking met en betrokkenheid van 
derde landen van essentieel belang is voor 
het voorkomen van mensenhandel en voor 
het ontmantelen van 
mensensmokkelorganisaties en andere 
criminele organisaties;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de lidstaten meer veilige 
en legale migratieroutes beschikbaar te 
maken teneinde de uitbuiting van 
kwetsbare personen te voorkomen;

Or. en
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Amendement 372
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. stelt dat er meer aandacht moet 
komen voor het steeds vaker voorkomen 
van uitbuitende schijnhuwelijken waar 
met name vrouwen uit Oost-Europa 
slachtoffer van worden, die vaak worden 
gelokt met valse beloften van huisvesting, 
financiële steun of langdurig werk1 bis; 
wijst op het feit dat dergelijke slachtoffers 
volgens het derde verslag over de 
vorderingen van de Commissie vaak als 
slachtoffers van andere vormen van 
mensenhandel worden gemeld, met 
inbegrip van seksuele of 
arbeidsuitbuiting; merkt op dat deze 
stijging van het aantal schijnhuwelijken 
volgens Europol waarschijnlijk verband 
houdt met de migratiecrisis en het 
toegenomen aantal irreguliere migranten 
die na een afgewezen asielaanvraag in 
aanmerking willen komen voor een 
verblijfsstatus1 ter;
_________________
1 bis 
https://www.brusselstimes.com/brussels-
behind-the-scenes/130968/the-heartbreak-
of-europes-sham-marriages/
1 ter EU-dreigingsevaluatie van zware en 
georganiseerde criminaliteit (SOCTA), 
Europol, 2017.

Or. en

Amendement 373
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25
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Ontwerpresolutie Amendement

25. merkt op dat bijna een kwart van 
alle slachtoffers in de EU kinderen betreft 
en dat de overgrote meerderheid daarvan 
(78 %) meisjes betreft; merkt op dat bijna 
75 % van alle minderjarige slachtoffers in 
de EU burger van een EU-land zijn; maakt 
zich met name zorgen over minderjarige 
slachtoffers in de EU die met het oog op 
seksuele uitbuiting zijn verhandeld22;

25. merkt op dat bijna een kwart van 
alle slachtoffers in de EU kinderen betreft 
en dat de overgrote meerderheid daarvan 
(78 %) meisjes betreft; merkt op dat bijna 
75 % van alle minderjarige slachtoffers in 
de EU burger van een EU-land zijn; maakt 
zich met name zorgen over het geweld, het 
misbruik en de uitbuiting waar 
minderjarige slachtoffers in de EU mee 
geconfronteerd worden, met name 
degenen die met het oog op seksuele 
uitbuiting zijn verhandeld22;

_________________ _________________
22 Europol, EMSC, “4th Annual Activity 
Report”, 2020.

22 Europol, EMSC, “4th Annual Activity 
Report”, 2020.

Or. en

Amendement 374
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. merkt op dat bijna een kwart van 
alle slachtoffers in de EU kinderen betreft 
en dat de overgrote meerderheid daarvan 
(78 %) meisjes betreft; merkt op dat bijna 
75 % van alle minderjarige slachtoffers in 
de EU burger van een EU-land zijn; maakt 
zich met name zorgen over minderjarige 
slachtoffers in de EU die met het oog op 
seksuele uitbuiting zijn verhandeld22;

25. merkt op dat bijna een kwart van 
alle slachtoffers in de EU kinderen betreft 
en dat de overgrote meerderheid daarvan 
(78 %) meisjes betreft; merkt op dat bijna 
75 % van alle minderjarige slachtoffers in 
de EU burger van een EU-land zijn; maakt 
zich met name zorgen over het geweld, het 
misbruik en de uitbuiting waar 
minderjarige slachtoffers in de EU mee 
geconfronteerd worden, met name 
degenen die met het oog op seksuele 
uitbuiting zijn verhandeld22;

_________________ _________________
22 Europol, EMSC, “4th Annual Activity 
Report”, 2020.

22 Europol, EMSC, “4th Annual Activity 
Report”, 2020.

Or. en
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Amendement 375
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. onderstreept dat bij alle 
maatregelen die betrekking hebben op 
kinderen die slachtoffer zijn van 
mensenhandel, het belang van het kind 
voorop moet staan; benadrukt dat uit de 
fysieke en psychische schade die 
verhandelde kinderen hebben opgelopen, 
alsook hun toegenomen kwetsbaarheid 
voor uitbuiting, volgt dat zij van passende 
ondersteuning en bescherming moeten 
worden voorzien en dat rekening moet 
worden gehouden met hun bijzondere 
rechten en behoeften;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt de lidstaten om strikte 
maatregelen ter bescherming van het kind 
te waarborgen en het vermoeden van 
minderjarigheid toe te passen, alsook 
leeftijdsbepaling van kinderen, 
bescherming voor en tijdens de 
strafprocedure, toegang tot 
onvoorwaardelijke bijstand, 
schadeloosstelling, niet-bestraffing, 
bijstand en steun voor gezinsleden van 
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een kind dat slachtoffer is, evenals 
preventie;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de lidstaten zich te richten 
op de identificatie van minderjarige 
slachtoffers en hen te helpen hun rechten 
uit te oefenen; benadrukt dat minderjarige 
slachtoffers onmiddellijk een voogd 
toegewezen moeten krijgen en in dringende 
situaties desnoods een tijdelijke voogd;

26. verzoekt de lidstaten zich te richten 
op de identificatie van minderjarige 
slachtoffers en hen te helpen hun rechten 
uit te oefenen; herinnert de lidstaten aan 
hun plicht om speciale aandacht te 
besteden aan minderjarige slachtoffers 
van mensenhandel en kinderen in 
strafprocedures speciale bescherming te 
verlenen waarbij het belang van het kind 
te allen tijde voorop moet staan; benadrukt 
dat minderjarige slachtoffers onmiddellijk 
een voogd toegewezen moeten krijgen en 
in dringende situaties desnoods een 
tijdelijke voogd;

Or. en

Amendement 378
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de lidstaten zich te richten 
op de identificatie van minderjarige 
slachtoffers en hen te helpen hun rechten 
uit te oefenen; benadrukt dat minderjarige 

26. verzoekt de lidstaten zich te richten 
op de identificatie van minderjarige 
slachtoffers en hen te helpen hun rechten 
uit te oefenen; benadrukt dat minderjarige 
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slachtoffers onmiddellijk een voogd 
toegewezen moeten krijgen en in dringende 
situaties desnoods een tijdelijke voogd;

slachtoffers onmiddellijk een voogd 
toegewezen moeten krijgen en in dringende 
situaties desnoods een tijdelijke voogd; 
verzoekt de lidstaten voorts maatregelen te 
nemen om te zorgen voor adequate en 
passende opleiding, met name op 
juridisch en psychologisch gebied, voor 
personen die met minderjarige 
slachtoffers van mensenhandel werken;

Or. en

Amendement 379
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de lidstaten zich te richten 
op de identificatie van minderjarige 
slachtoffers en hen te helpen hun rechten 
uit te oefenen; benadrukt dat minderjarige 
slachtoffers onmiddellijk een voogd 
toegewezen moeten krijgen en in dringende 
situaties desnoods een tijdelijke voogd;

26. verzoekt de lidstaten zich te richten 
op de identificatie van minderjarige 
slachtoffers en hen te helpen hun rechten 
uit te oefenen; benadrukt dat minderjarige 
slachtoffers onmiddellijk een voogd 
toegewezen moeten krijgen en in dringende 
situaties desnoods een tijdelijke voogd; 
benadrukt dat de behandeling van 
kinderen zich niet mag uitstrekken tot 
volwassenen die beweren minderjarig te 
zijn en dat in voorkomend geval 
leeftijdstesten moeten worden uitgevoerd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de lidstaten zich te richten 26. verzoekt de lidstaten zich te richten 
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op de identificatie van minderjarige 
slachtoffers en hen te helpen hun rechten 
uit te oefenen; benadrukt dat minderjarige 
slachtoffers onmiddellijk een voogd 
toegewezen moeten krijgen en in dringende 
situaties desnoods een tijdelijke voogd;

op de identificatie van minderjarige 
slachtoffers en hen te helpen hun rechten 
uit te oefenen; benadrukt dat minderjarige 
slachtoffers onmiddellijk een goed 
opgeleide en naar behoren ondersteunde 
voogd toegewezen moeten krijgen en in 
dringende situaties desnoods een tijdelijke 
voogd; raadt de lidstaten aan het aantal 
voogden te verhogen door het organiseren 
van bewustmakingscampagnes;

Or. en

Amendement 381
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de lidstaten zich te richten 
op de identificatie van minderjarige 
slachtoffers en hen te helpen hun rechten 
uit te oefenen; benadrukt dat 
minderjarige slachtoffers onmiddellijk 
een voogd toegewezen moeten krijgen en 
in dringende situaties desnoods een 
tijdelijke voogd;

26. verzoekt de lidstaten zich te richten 
op de identificatie van minderjarige 
slachtoffers en hen te helpen naar hun 
gezinnen terug te keren;

Or. es

Amendement 382
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de lidstaten zich te richten 
op de identificatie van minderjarige 
slachtoffers en hen te helpen hun rechten 
uit te oefenen; benadrukt dat minderjarige 
slachtoffers onmiddellijk een voogd 

26. verzoekt de lidstaten zich te richten 
op de identificatie van minderjarige 
slachtoffers en hen te helpen hun rechten 
uit te oefenen zodat ze beter beschermd 
zijn en een beroep kunnen doen op 
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toegewezen moeten krijgen en in dringende 
situaties desnoods een tijdelijke voogd;

counseling door speciaal opgeleide 
deskundigen; benadrukt dat minderjarige 
slachtoffers onmiddellijk een voogd 
toegewezen moeten krijgen en in dringende 
situaties desnoods een tijdelijke voogd;

Or. ro

Amendement 383
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de lidstaten zich te richten 
op de identificatie van minderjarige 
slachtoffers en hen te helpen hun rechten 
uit te oefenen; benadrukt dat minderjarige 
slachtoffers onmiddellijk een voogd 
toegewezen moeten krijgen en in dringende 
situaties desnoods een tijdelijke voogd;

26. verzoekt de lidstaten zich te richten 
op de identificatie van minderjarige 
slachtoffers en hen te helpen hun rechten 
uit te oefenen; benadrukt dat minderjarige 
slachtoffers onmiddellijk een voogd 
toegewezen moeten krijgen en in dringende 
situaties desnoods een tijdelijke voogd in 
het geval van niet-begeleide minderjarige 
slachtoffers van mensenhandel, en 
benadrukt het belang van kindvriendelijke 
juridische en gespecialiseerde diensten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt de lidstaten bij het 
afnemen van de biometrische gegevens in 
het kader van de 
visumaanvraagprocedure te waarborgen 
dat consulair personeel speciale aandacht 
besteedt aan de juiste verificatie van de 
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identiteit van minderjarigen en de 
koppeling hiervan aan de 
persoon/personen die het ouderlijk gezag 
of de voogdij uitoefent/uitoefenen; 
verzoekt de Commissie om in nauwe 
samenwerking met Europol op gerichte en 
doeltreffende wijze in onderwijs en 
opleiding te voorzien voor de autoriteiten 
van de lidstaten met het oog op het 
voorkomen van kinderhandel;

Or. en

Amendement 385
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten meer nadruk te leggen op het 
trainen en bijscholen van hulpverleners in 
lokale, regionale en nationale 
organisaties die met slachtoffers werken 
en hen te informeren over de nieuwe 
werkwijzen die mensenhandelaren 
hanteren;

Or. ro

Amendement 386
Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt de lidstaten Richtlijn 
2011/93/EU ter bestrijding van seksueel 
misbruik en seksuele uitbuiting van 
kinderen en kinderpornografie23 volledig 
uit te voeren en om de politiële en justitiële 

27. verzoekt de lidstaten 
Richtlijn 2011/93/EU ter bestrijding van 
seksueel misbruik en seksuele uitbuiting 
van kinderen en kinderpornografie23 
volledig uit te voeren en om de politiële en 
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samenwerking te versterken om seksuele 
uitbuiting te voorkomen en te bestrijden;

justitiële samenwerking te versterken om 
seksuele uitbuiting op EU-niveau te 
voorkomen en te bestrijden; verzoekt de 
lidstaten samen te werken met de EU-
agentschappen, met name Europol en de 
daaraan verwante EMSC en EC3, alsook 
met Eurojust, teneinde informatie-
uitwisseling, ondersteuning en 
grensoverschrijdende onderzoeken te 
intensiveren;

_________________ _________________
23 PB L 335 van 17.12.2011, blz. 1. 23 PB L 335 van 17.12.2011, blz. 1.

Or. en

Amendement 387
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt de lidstaten Richtlijn 
2011/93/EU ter bestrijding van seksueel 
misbruik en seksuele uitbuiting van 
kinderen en kinderpornografie23 volledig 
uit te voeren en om de politiële en justitiële 
samenwerking te versterken om seksuele 
uitbuiting te voorkomen en te bestrijden;

27. verzoekt de lidstaten Richtlijn 
2011/93/EU ter bestrijding van seksueel 
misbruik en seksuele uitbuiting van 
kinderen en kinderpornografie23 volledig 
uit te voeren en om de politiële en justitiële 
samenwerking te versterken om seksuele 
uitbuiting te voorkomen en te bestrijden op 
EU-niveau; verzoekt de lidstaten samen te 
werken met de Europese agentschappen, 
zoals Europol en zijn speciale organen, 
het EMSC en het EC3, om meer 
informatie uit te wisselen en 
grensoverschrijdende onderzoeken te 
bevorderen;

_________________ _________________
23 PB L 335 van 17.12.2011, blz. 1. 23 PB L 335 van 17.12.2011, blz. 1.

Or. it

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt de lidstaten Richtlijn 
2011/93/EU ter bestrijding van seksueel 
misbruik en seksuele uitbuiting van 
kinderen en kinderpornografie23 volledig 
uit te voeren en om de politiële en justitiële 
samenwerking te versterken om seksuele 
uitbuiting te voorkomen en te bestrijden;

27. verzoekt de lidstaten Richtlijn 
2011/93/EU ter bestrijding van seksueel 
misbruik en seksuele uitbuiting van 
kinderen en kinderpornografie23 volledig 
uit te voeren en om de politiële en justitiële 
samenwerking te versterken om seksuele 
uitbuiting te voorkomen en te bestrijden; 
verzoekt de lidstaten met klem samen te 
werken met de EU-agentschappen, met 
name Europol en de daaraan verwante 
entiteiten, teneinde informatie-
uitwisseling, ondersteuning en 
grensoverschrijdende onderzoeken te 
intensiveren;

_________________ _________________
23 PB L 335 van 17.12.2011, blz. 1. 23 PB L 335 van 17.12.2011, blz. 1.

Or. en

Amendement 389
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. is ingenomen met het door de 
Commissie in haar EU-strategie voor een 
doeltreffendere bestrijding van seksueel 
misbruik van kinderen van 24 juli 2020 
aangekondigde besluit om een Europees 
centrum ter voorkoming en bestrijding 
van seksueel misbruik van kinderen op te 
richten, zoals verzocht in de resolutie van 
het Europees Parlement van 26 november 
2019 over kinderrechten, als kern van een 
gedeelde en gecoördineerde Europese 
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aanpak die bestaat uit preventie en 
bestrijding van misbruik van kinderen en 
bijstand aan slachtoffers;

Or. it

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. wijst op het feit dat minderjarige 
slachtoffers specifieke ondersteuning 
nodig hebben waarbij hun belangen 
voorop moeten staan en rekening moet 
worden gehouden met specifieke 
kwetsbaarheden; spoort de lidstaten aan 
erop toe te zien dat de mensen die met 
minderjarige slachtoffers werken, zoals de 
wetshandhavingsautoriteiten, 
grenswachten, ambtenaren, de 
rechterlijke macht, maatschappelijk 
werkers en zorgverleners (met inbegrip 
van jeugdzorginstellingen) voldoende zijn 
opgeleid om minderjarige slachtoffers van 
mensenhandel te identificeren, 
ondersteunen en door te verwijzen;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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27 bis. is uiterst bezorgd over het hoge 
aantal gevallen van seksueel misbruik van 
kinderen en de wijdverbreide handel in en 
seksuele uitbuiting van kinderen, en roept 
op tot het reglementeren van 
pornografische websites en 
webhostingplatforms teneinde volledig te 
kunnen waarborgen dat het risico wordt 
voorkomen dat deze materialen 
beschikbaar zijn en als normaal gebruik 
worden beschouwd;

Or. en

Amendement 392
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. verzoekt de lidstaten een 
mechanisme te ontwikkelen voor de 
identificatie van en vroegtijdige 
ondersteuning en hulp voor kinderen die 
slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting en 
misbruik op het internet, alsook 
bewustmakingsprogramma’s en 
kindvriendelijke meldingsmechanismen; 

Or. en

Amendement 393
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. merkt op dat Romakinderen in het 
bijzonder kwetsbaar zijn voor uitbuiting 
en mensenhandel en een hoog risico 
lopen slachtoffer te worden van seksuele 
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uitbuiting, arbeidsuitbuiting en 
gedwongen bedelarij;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. betreurt het feit dat de teams 
binnen de wetshandhavingsautoriteiten 
die gespecialiseerd zijn in het maken van 
audiovisuele opnamen van getuigenissen 
van kinderen, niet consequent betrokken 
zijn bij het ondervragen van alle 
minderjarige slachtoffers van 
mensenhandel; dringt er bij de lidstaten 
op aan dit tot standaardpraktijk te maken 
en personeel in de 
wetshandhavingsautoriteiten op te leiden 
voor deze vorm van (op kindvriendelijke 
wijze) ondervragen van kinderen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 quater. beveelt de lidstaten aan een 
sterke “ketenbenadering” toe te passen 
met krachtige schakels tussen specifieke 
vormen van bijstand met betrekking tot de 
mensenhandel (zoals gespecialiseerde 
centra voor de bijstand en opvang van 
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slachtoffers van mensenhandel) en 
reguliere jeugdzorgmodules, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
specifieke behoeften van alle minderjarige 
slachtoffers van mensenhandel; 
benadrukt dat zorg en ondersteuning 
ononderbroken moeten worden geleverd 
en worden afgestemd op de specifieke 
behoeften van het minderjarige 
slachtoffer, met inbegrip van uitgebreide 
(medische, juridische en psychologische) 
zorg en ondersteuning in een passende 
omgeving;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. merkt op dat migrantenkinderen, en 
in het bijzonder niet-begeleide 
migrantenkinderen, langs de migratieroutes 
op weg naar en binnen de EU nog steeds 
een hoger risico lopen om slachtoffer van 
mensenhandel en uitbuiting te worden;

28. merkt op dat migrantenkinderen, en 
in het bijzonder niet-begeleide 
migrantenkinderen, langs de migratieroutes 
op weg naar en binnen de EU nog steeds 
een hoger risico lopen om slachtoffer van 
mensenhandel en uitbuiting te worden; 
dringt er bij de lidstaten op aan niet-
begeleide migrantenkinderen tegen die 
risico’s te beschermen door hen te 
verzekeren van dezelfde rechten waar 
andere kinderen van genieten en, 
rekening houdend met de belangen van 
het kind, bij aankomst een voogd aan hen 
toe te wijzen en hen fatsoenlijke en 
aangepaste leefomstandigheden te bieden; 
benadrukt dat een gecoördineerde 
Europese aanpak noodzakelijk is om 
vermiste, niet-begeleide 
migrantenkinderen op te sporen en te 
beschermen, onder meer door middel van 
de uitwisseling van gegevens (bijvoorbeeld 
in de vorm van een geïntegreerde 
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database die alleen toegankelijk en 
bruikbaar is met het oog op de belangen 
van het kind);

Or. en

Amendement 397
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. merkt op dat migrantenkinderen, en 
in het bijzonder niet-begeleide 
migrantenkinderen, langs de migratieroutes 
op weg naar en binnen de EU nog steeds 
een hoger risico lopen om slachtoffer van 
mensenhandel en uitbuiting te worden;

28. merkt op dat migrantenkinderen, en 
in het bijzonder niet-begeleide 
migrantenkinderen, langs de migratieroutes 
op weg naar en binnen de EU nog steeds 
een hoog risico lopen om slachtoffer van 
geweld en uitbuiting te worden; merkt op 
dat meisjes langs de gehele migratieroute 
het risico lopen slachtoffer te worden van 
seksuele uitbuiting en gendergerelateerd 
geweld, en veroordeelt dat sommige 
lidstaten detentie inzetten als 
“beschermingsmaatregel” voor niet-
begeleide minderjarigen, onder meer in 
politiecellen; herinnert eraan dat detentie 
nooit in het belang van het kind is en dat 
de lidstaten niet-vrijheidsberovende en 
kindvriendelijke huisvesting moeten 
waarborgen;

Or. en

Amendement 398
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. merkt op dat migrantenkinderen, en 
in het bijzonder niet-begeleide 

28. merkt op dat migrantenkinderen, en 
in het bijzonder niet-begeleide of van hun 
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migrantenkinderen, langs de migratieroutes 
op weg naar en binnen de EU nog steeds 
een hoger risico lopen om slachtoffer van 
mensenhandel en uitbuiting te worden;

ouders gescheiden migrantenkinderen, 
langs de migratieroutes op weg naar en 
binnen de EU nog steeds een hoger risico 
lopen om slachtoffer van mensenhandel en 
uitbuiting te worden; verzoekt de 
Commissie de rol van vrijwillig voogd 
voor alle niet-begeleide 
migrantenkinderen in het leven te roepen 
als hoeder van hun rechten en om hen 
beter te beschermen;

Or. it

Amendement 399
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. merkt op dat migrantenkinderen, en 
in het bijzonder niet-begeleide 
migrantenkinderen, langs de migratieroutes 
op weg naar en binnen de EU nog steeds 
een hoger risico lopen om slachtoffer van 
mensenhandel en uitbuiting te worden;

28. merkt op dat migrantenkinderen, en 
in het bijzonder niet-begeleide 
migrantenkinderen, langs de migratieroutes 
op weg naar en binnen de EU nog steeds 
een hoger risico lopen om slachtoffer van 
mensenhandel en uitbuiting te worden; 
merkt echter op dat een groot deel van de 
zogenaamde “niet-begeleide 
minderjarigen” in feite meerderjarig is en 
economische migratiedoeleinden 
nastreeft;

Or. fr

Amendement 400
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. merkt op dat migrantenkinderen, en 
in het bijzonder niet-begeleide 

28. merkt op dat migrantenkinderen, en 
in het bijzonder niet-begeleide en van hun 
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migrantenkinderen, langs de migratieroutes 
op weg naar en binnen de EU nog steeds 
een hoger risico lopen om slachtoffer van 
mensenhandel en uitbuiting te worden;

familie gescheiden migrantenkinderen, 
langs de migratieroutes op weg naar en 
binnen de EU nog steeds een hoger risico 
lopen om slachtoffer van mensenhandel en 
uitbuiting te worden;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. wijst op het feit dat andere 
kwetsbare kinderen, zoals kinderen in 
jeugdzorginstellingen, kinderen die van 
huis zijn weggelopen en kinderen met een 
handicap, slachtoffer van mensenhandel 
kunnen worden; verzoekt de lidstaten de 
bescherming van die minderjarige 
kinderen aan te scherpen door hen van 
informatie te voorzien en mondiger te 
maken en door in dit kader het bewustzijn 
te vergroten op scholen, in jongerencentra 
en jongerenbewegingen;

Or. en

Amendement 402
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. wijst op het gebruik van nieuwe 
middelen als internet en sociale media die 
worden gebruikt om potentiële 
slachtoffers te werven en te lokken, en 
dringt erop aan meer aandacht te 
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besteden aan de ontwikkeling van 
passende tools voor internetplatforms ten 
behoeve van de aanpak van 
kinderpornografie; merkt op dat in het 
kader van de nieuwe wet inzake digitale 
diensten dit gebruik van voor cybergeweld 
gebruikte technologieën moet worden 
aangepakt;

Or. en

Amendement 403
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. stelt dat de lidstaten niet-begeleide 
minderjarige slachtoffers van 
mensenhandel moeten voorzien van 
bijstands-, ondersteunings- en 
beschermingsmaatregelen die op hun 
specifieke behoeften zijn afgestemd; 
herinnert eraan dat dergelijke 
maatregelen niet alleen gebaseerd moeten 
zijn op de belangen van de niet-begeleide 
kinderen, maar hen ook van een 
duurzame oplossing moeten voorzien;

Or. en

Amendement 404
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. stelt dat de lidstaten niet-begeleide 
minderjarige slachtoffers van 
mensenhandel moeten voorzien van 
bijstands-, ondersteunings- en 
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beschermingsmaatregelen die op hun 
specifieke behoeften zijn afgestemd; 
herinnert eraan dat dergelijke 
maatregelen niet alleen gebaseerd moeten 
zijn op de belangen van de niet-begeleide 
kinderen, maar hen ook van een 
duurzame oplossing moeten voorzien;

Or. en

Amendement 405
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. is uiterst bezorgd over het hoge 
aantal gevallen van kinderpornografie en 
de wijdverbreide handel in en seksuele 
uitbuiting van kinderen, en verzoekt de 
Commissie pornografische websites en 
webhostingplatforms te reglementeren 
teneinde volledig te kunnen waarborgen 
dat het risico wordt voorkomen dat deze 
materialen beschikbaar zijn en als 
normaal gebruik worden beschouwd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. is uiterst bezorgd over het hoge 
aantal gevallen van kinderpornografie en 
de wijdverbreide handel in en seksuele 
uitbuiting van kinderen als gevolg van de 
hyperseksualisering van kinderen in de 
pornografie, en verzoekt de Commissie en 
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de lidstaten te waarborgen dat wordt 
voorkomen dat deze materialen 
beschikbaar zijn en als normaal gebruik 
worden beschouwd;

Or. en

Amendement 407
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. dringt erop aan dat de lidstaten 
zich niet langer laten misleiden door het 
begrip “niet-begeleide minderjarigen”, 
systematisch medische tests uitvoeren om 
de leeftijd van deze illegale immigranten 
vast te stellen; en de niet-minderjarige 
immigranten terugsturen naar hun land 
van oorsprong of herkomst;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 ter. merkt op dat de meeste kinderen 
van 9- of 10-jarige leeftijd een 
smartphone hebben of hier toegang tot 
hebben; benadrukt dat grooming en 
seksuele chantage veelgebruikte 
technieken zijn voor de seksuele 
uitbuiting van kinderen en dat hier steeds 
vaker melding van wordt gemaakt; spoort 
de Commissie en de lidstaten aan 
aanvullende maatregelen te nemen ter 
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bestrijding van deze onlinemisdrijven en 
toe te zien op de aanscherping van 
preventieve maatregelen voor 
minderjarigen enerzijds en (potentiële) 
daders anderzijds;

Or. en

Amendement 409
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 ter. verzoekt de bevoegde autoriteiten 
derhalve de inzet van grootschalige IT-
systemen in overweging te nemen, zoals 
het Visuminformatiesysteem, het 
Schengeninformatiesysteem (SIS II) en 
Eurodac voor de preventie van, het 
onderzoek naar en/of de vervolging van 
ernstige misdrijven, met inbegrip van 
gevallen van mensenhandel;

Or. en

Amendement 410
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 quater ((nieuw))

Ontwerpresolutie Amendement

28 quater. merkt op dat 
mensenhandelaren veelal gebruikmaken 
van opvangcentra om potentiële 
slachtoffers te selecteren en ervoor te 
zorgen dat zij naar plaatsen worden 
vervoerd waar ze vervolgens kunnen 
worden uitgebuit, en roept de betreffende 
openbare instanties en andere bevoegde 
autoriteiten in de lidstaten derhalve op 
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extra waakzaam te zijn en deze centra te 
monitoren en beveiligen, en grondig 
toezicht te houden op de meest kwetsbare 
groepen, met name kinderen;

Or. en

Amendement 411
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Kopje 5

Ontwerpresolutie Amendement

Efficiëntie van strafrechtstelsels en de 
strafbaarstelling van de gebruikmaking van 
de diensten van slachtoffers

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 412
Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. benadrukt dat het van cruciaal 
belang is dat de 
wetshandhavingsautoriteiten in de EU 
doeltreffende en uitgebreide analytische 
methoden ontwikkelen om de almaar 
toenemende criminele onlineactiviteiten 
op het gebied van mensenhandel aan te 
pakken; verzoekt de Commissie uit 
speciaal daarvoor bestemde sectorale 
fondsen van de EU (zoals het ISF) 
financiële steun te verlenen aan de 
lidstaten en agentschappen, bijvoorbeeld 
Europol, teneinde de hoogst mogelijke 
analytische normen en passende tools te 
waarborgen voor het verwerken van de 
toenemende hoeveelheid complexe 
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informatie;

Or. en

Amendement 413
Loránt Vincze, Javier Zarzalejos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. merkt het lage aantal vervolgingen 
en veroordelingen van 
mensenhandelmisdrijven op; verzoekt de 
lidstaten met klem maatregelen te nemen 
om het onderzoek naar gevallen van 
mensenhandel te verbeteren en strenge 
straffen voor mensenhandelmisdrijven in te 
stellen;

29. merkt het lage aantal vervolgingen 
en veroordelingen van 
mensenhandelmisdrijven op; verzoekt de 
lidstaten met klem maatregelen te nemen 
om het onderzoek naar gevallen van 
mensenhandel te verbeteren en strenge 
straffen voor mensenhandelmisdrijven in te 
stellen; benadrukt dat er speciale 
aandacht moet worden besteed aan 
aspecten waar onvoldoende meldingen 
over of onderzoek naar wordt gedaan, met 
name seizoensgebonden, tijdelijk, 
laaggeschoold en laagbetaald werk, 
bijvoorbeeld in de vorm van 
arbeidsuitbuiting in de landbouwsector;

Or. en

Amendement 414
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. merkt het lage aantal vervolgingen 
en veroordelingen van 
mensenhandelmisdrijven op; verzoekt de 
lidstaten met klem maatregelen te nemen 
om het onderzoek naar gevallen van 
mensenhandel te verbeteren en strenge 
straffen voor mensenhandelmisdrijven in te 

29. merkt het lage aantal vervolgingen 
en veroordelingen van 
mensenhandelmisdrijven op en dat er 
mogelijk strengere strafwetten moeten 
komen om vervolging te 
vergemakkelijken; verzoekt de lidstaten 
met klem maatregelen te nemen om het 
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stellen; onderzoek naar gevallen van mensenhandel 
te verbeteren en strenge straffen voor 
mensenhandelmisdrijven in te stellen 
aangezien dit de beste respons is; 
benadrukt dat er nog altijd grote 
verschillen tussen de lidstaten bestaan 
waar het nationale sancties en de methode 
van uitvoering ervan betreft;

Or. en

Amendement 415
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. merkt het lage aantal vervolgingen 
en veroordelingen van 
mensenhandelmisdrijven op; verzoekt de 
lidstaten met klem maatregelen te nemen 
om het onderzoek naar gevallen van 
mensenhandel te verbeteren en strenge 
straffen voor mensenhandelmisdrijven in te 
stellen;

29. merkt het lage aantal vervolgingen 
en veroordelingen van 
mensenhandelmisdrijven op; verzoekt de 
lidstaten met klem maatregelen te nemen 
om het onderzoek naar gevallen van 
mensenhandel te verbeteren en strenge 
straffen voor mensenhandelmisdrijven in te 
stellen; benadrukt dat met name op het 
gebied van seizoenswerk en tijdelijk en 
laagbetaald werk, zoals arbeidsuitbuiting 
in de landbouw, grondiger onderzoek 
nodig is;

Or. it

Amendement 416
Assita Kanko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. merkt het lage aantal vervolgingen 
en veroordelingen van 
mensenhandelmisdrijven op; verzoekt de 

29. merkt het lage aantal vervolgingen 
en veroordelingen van 
mensenhandelmisdrijven op; verzoekt de 
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lidstaten met klem maatregelen te nemen 
om het onderzoek naar gevallen van 
mensenhandel te verbeteren en strenge 
straffen voor mensenhandelmisdrijven in te 
stellen;

lidstaten met klem maatregelen te nemen 
om het onderzoek naar gevallen van 
mensenhandel te verbeteren en strenge 
straffen voor mensenhandelmisdrijven in te 
stellen; merkt op dat de EU steeds tegen 
een achterstand aankijkt waar het de 
werkwijzen van mensenhandelaren 
betreft;

Or. en

Amendement 417
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. merkt het lage aantal vervolgingen 
en veroordelingen van 
mensenhandelmisdrijven op; verzoekt de 
lidstaten met klem maatregelen te nemen 
om het onderzoek naar gevallen van 
mensenhandel te verbeteren en strenge 
straffen voor mensenhandelmisdrijven in te 
stellen;

29. merkt het lage aantal vervolgingen 
en veroordelingen van 
mensenhandelmisdrijven op; verzoekt de 
lidstaten met klem maatregelen te nemen 
om het onderzoek naar gevallen van 
mensenhandel te verbeteren door op 
nationaal en transnationaal niveau de 
inspanningen van de politie op te 
schroeven en strenge straffen voor 
mensenhandelmisdrijven in te stellen;

Or. en

Amendement 418
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. merkt het lage aantal vervolgingen 
en veroordelingen van 
mensenhandelmisdrijven op; verzoekt de 
lidstaten met klem maatregelen te nemen 
om het onderzoek naar gevallen van 

29. merkt het lage aantal vervolgingen 
en veroordelingen van 
mensenhandelmisdrijven op; verzoekt de 
lidstaten met klem maatregelen te nemen 
om het onderzoek naar gevallen van 
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mensenhandel te verbeteren en strenge 
straffen voor mensenhandelmisdrijven in te 
stellen;

mensenhandel te verbeteren en te 
bespoedigen en in alle EU-lidstaten 
strenge straffen voor 
mensenhandelmisdrijven in te stellen;

Or. ro

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. merkt het lage aantal vervolgingen 
en veroordelingen van 
mensenhandelmisdrijven op; verzoekt de 
lidstaten met klem maatregelen te nemen 
om het onderzoek naar gevallen van 
mensenhandel te verbeteren en strenge 
straffen voor mensenhandelmisdrijven in te 
stellen;

29. merkt het lage aantal vervolgingen 
en veroordelingen van 
mensenhandelmisdrijven op; verzoekt de 
lidstaten met klem maatregelen te nemen 
om het onderzoek naar gevallen van 
mensenhandel te verbeteren en strenge 
straffen voor mensenhandelmisdrijven en 
migrantensmokkel in te stellen;

Or. en

Amendement 420
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. merkt het lage aantal vervolgingen 
en veroordelingen van 
mensenhandelmisdrijven op; verzoekt de 
lidstaten met klem maatregelen te nemen 
om het onderzoek naar gevallen van 
mensenhandel te verbeteren en strenge 
straffen voor mensenhandelmisdrijven in 
te stellen;

29. merkt het lage aantal vervolgingen 
en veroordelingen van 
mensenhandelmisdrijven op; verzoekt de 
lidstaten met klem maatregelen te nemen 
om de kwaliteit van het onderzoek naar 
gevallen van mensenhandel te verbeteren 
en strenge straffen voor het misdrijf van 
mensenhandel in te stellen;

Or. en
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Amendement 421
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. maakt zich zorgen over de 
aanzienlijke lacunes in de reikwijdte en 
toepassing van nationale wetten en beleid 
met betrekking tot de mensenhandel waar 
georganiseerde misdaadgroepen op 
actieve wijze van kunnen profiteren als 
gevolg waarvan grote groepen mensen 
nog kwetsbaarder zijn voor uitbuiting;

Or. en

Amendement 422
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. wijst erop dat niet alle lidstaten in 
het kader van artikel 18 van de richtlijn ter 
bestrijding van mensenhandel wetgeving 
hebben ingevoerd24; merkt op dat de 
uiteenlopende juridische invullingen van 
de strafbaarstelling van de gebruikmaking 
van de afgedwongen diensten van 
slachtoffers de inspanningen om de vraag 
terug te dringen kunnen tegenwerken; 
herhaalt zijn verzoek aan de lidstaten om 
het als een strafbaar feit te bestempelen 
wanneer iemand willens en wetens 
gebruikmaakt van de diensten van 
slachtoffers van mensenhandel;

30. wijst erop dat niet alle lidstaten in 
het kader van artikel 18 van de richtlijn ter 
bestrijding van mensenhandel wetgeving 
hebben ingevoerd24; merkt op dat de 
uiteenlopende juridische invullingen van 
de strafbaarstelling van de gebruikmaking 
van de afgedwongen diensten van 
slachtoffers de inspanningen om de vraag 
terug te dringen kunnen tegenwerken;

_________________ _________________
24 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777, blz. 29.

24 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777, blz. 29.
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Or. es

Amendement 423
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. wijst erop dat niet alle lidstaten in 
het kader van artikel 18 van de richtlijn ter 
bestrijding van mensenhandel wetgeving 
hebben ingevoerd24; merkt op dat de 
uiteenlopende juridische invullingen van 
de strafbaarstelling van de gebruikmaking 
van de afgedwongen diensten van 
slachtoffers de inspanningen om de vraag 
terug te dringen kunnen tegenwerken; 
herhaalt zijn verzoek aan de lidstaten om 
het als een strafbaar feit te bestempelen 
wanneer iemand willens en wetens 
gebruikmaakt van de diensten van 
slachtoffers van mensenhandel;

30. wijst erop dat niet alle lidstaten in 
het kader van artikel 18 van de richtlijn ter 
bestrijding van mensenhandel wetgeving 
hebben ingevoerd24; merkt op dat de 
uiteenlopende juridische invullingen van 
de strafbaarstelling van de gebruikmaking 
van de afgedwongen diensten van 
slachtoffers de inspanningen om de vraag 
terug te dringen kunnen tegenwerken; 
betreurt het lage niveau van vervolging en 
veroordeling van personen die 
gebruikmaken van de diensten van 
slachtoffers van mensenhandel en 
uitbuiting; herhaalt zijn verzoek aan de 
lidstaten om het als een strafbaar feit te 
bestempelen wanneer iemand 
gebruikmaakt van de diensten van 
slachtoffers van mensenhandel;

_________________ _________________
24 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777, blz. 29.

24 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777, blz. 29.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. wijst erop dat niet alle lidstaten in 30. wijst erop dat niet alle lidstaten in 
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het kader van artikel 18 van de richtlijn ter 
bestrijding van mensenhandel wetgeving 
hebben ingevoerd24; merkt op dat de 
uiteenlopende juridische invullingen van 
de strafbaarstelling van de gebruikmaking 
van de afgedwongen diensten van 
slachtoffers de inspanningen om de vraag 
terug te dringen kunnen tegenwerken; 
herhaalt zijn verzoek aan de lidstaten om 
het als een strafbaar feit te bestempelen 
wanneer iemand willens en wetens 
gebruikmaakt van de diensten van 
slachtoffers van mensenhandel;

het kader van artikel 18 van de richtlijn ter 
bestrijding van mensenhandel wetgeving 
hebben ingevoerd24; merkt op dat de 
uiteenlopende juridische invullingen van 
de strafbaarstelling van de gebruikmaking 
van de afgedwongen diensten van 
slachtoffers de inspanningen om de vraag 
terug te dringen tegenwerken; herhaalt zijn 
dringende verzoek aan de lidstaten om het 
als een strafbaar feit te bestempelen 
wanneer iemand willens en wetens 
gebruikmaakt van de diensten van 
slachtoffers van mensenhandel;

_________________ _________________
24 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777, blz. 29.

24 Tweede verslag over de vorderingen, 
COM(2018)0777, blz. 29.

Or. en

Amendement 425
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. stelt vast dat vrouwen onevenredig 
worden gecriminaliseerd op basis van hun 
situatie of status en geen gelijke toegang 
tot de rechter hebben als gevolg van 
genderstereotypering, discriminerende 
wetten, intersectionele of meervoudige 
discriminatie, alsook vereisten en 
praktijken met betrekking tot procedures 
en bewijskracht; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten erop toe te zien dat alle 
vrouwen vanuit fysiek, economisch, 
sociaal en cultureel oogpunt toegang 
hebben tot de rechter;

Or. en

Amendement 426
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Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. stelt vast dat vrouwen onevenredig 
worden gecriminaliseerd op basis van hun 
situatie of status en geen gelijke toegang 
tot de rechter hebben als gevolg van 
genderstereotypering, discriminerende 
wetten, intersectionele of meervoudige 
discriminatie, alsook vereisten en 
praktijken met betrekking tot procedures 
en bewijskracht; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten erop toe te zien dat alle 
vrouwen vanuit fysiek, economisch, 
sociaal en cultureel oogpunt toegang 
hebben tot de rechter;

Or. en

Amendement 427
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. verzoekt de Commissie met het oog 
op het lage aantal meldingen en 
vervolgingen een nieuwe 
wetgevingsprocedure in te voeren op basis 
waarvan gebruikmaking van de diensten 
van slachtoffers van seksuele uitbuiting 
wordt aangepakt overeenkomstig 
artikel 18 van de richtlijn ter bestrijding 
van mensenhandel;

Or. en

Amendement 428
Assita Kanko
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. verzoekt de Europese Commissie 
de mogelijkheid te onderzoeken om de 
bestaande richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel om te zetten in een 
verordening gezien het ernstige en 
verreikende karakter van dit misdrijf in de 
EU;

Or. en

Amendement 429
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verzoekt de lidstaten duidelijke 
bepalingen over het niet-vervolgen en 
niet-bestraffen van slachtoffers van 
mensenhandel in te stellen, alsook over de 
ontkoppeling van bescherming en 
samenwerking met 
wetshandhavingsinstanties;

Schrappen

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verzoekt de lidstaten duidelijke 
bepalingen over het niet-vervolgen en niet-

31. betreurt het feit dat de 
voorwaarden voor het verkrijgen van de 



PE660.291v01-00 62/107 AM\1218040NL.docx

NL

bestraffen van slachtoffers van 
mensenhandel in te stellen, alsook over de 
ontkoppeling van bescherming en 
samenwerking met 
wetshandhavingsinstanties;

officiële status van slachtoffer van 
mensenhandel vaak te strikt zijn, met 
name voor minderjarige en andere 
kwetsbare slachtoffers die op financieel 
en emotioneel gebied afhankelijk zijn van 
de mensenhandelaren; verzoekt de 
lidstaten duidelijke bepalingen over het 
niet-vervolgen en niet-bestraffen van 
slachtoffers van mensenhandel in te stellen, 
alsook over de ontkoppeling van 
bescherming en samenwerking met 
wetshandhavingsinstanties gezien het feit 
dat de lasten nu volledig op de 
slachtoffers neerkomen; verzoekt de 
lidstaten er juist op toe te zien dat er meer 
aandacht wordt besteed aan de 
psychologische en emotionele behoeften 
van deze slachtoffers;

Or. en

Amendement 431
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verzoekt de lidstaten duidelijke 
bepalingen over het niet-vervolgen en niet-
bestraffen van slachtoffers van 
mensenhandel in te stellen, alsook over de 
ontkoppeling van bescherming en 
samenwerking met 
wetshandhavingsinstanties;

31. verzoekt de lidstaten duidelijke 
bepalingen over het niet-vervolgen en niet-
bestraffen van slachtoffers van 
mensenhandel in te stellen, alsook over de 
ontkoppeling van bescherming van 
slachtoffers en samenwerking met 
wetshandhavingsinstanties; verzoekt de 
lidstaten voorts de nodige maatregelen te 
nemen om ervoor te zorgen dat de 
verlening van bijstand en ondersteuning 
aan een slachtoffer niet afhangt van diens 
bereidheid om mee te werken aan het 
strafrechtelijk onderzoek, de vervolging of 
het proces overeenkomstig artikel 11 van 
de richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel;

Or. en
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Amendement 432
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verzoekt de lidstaten duidelijke 
bepalingen over het niet-vervolgen en niet-
bestraffen van slachtoffers van 
mensenhandel in te stellen, alsook over de 
ontkoppeling van bescherming en 
samenwerking met 
wetshandhavingsinstanties;

31. betreurt het feit dat slachtoffers 
nog altijd vaak te maken krijgen met 
strafrechtelijke vervolgingen of 
veroordelingen voor misdrijven die ze 
onder dwang hebben gepleegd en die 
veelal in verband staan met hun illegale 
binnenkomst op het grondgebied van een 
van de lidstaten, wat vaak eigen is aan het 
feit dat ze worden verhandeld; verzoekt de 
lidstaten duidelijke bepalingen over het 
niet-vervolgen en niet-bestraffen van 
slachtoffers van mensenhandel in te stellen, 
alsook over de ontkoppeling van 
bescherming en samenwerking met 
wetshandhavingsinstanties;

Or. en

Amendement 433
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verzoekt de lidstaten duidelijke 
bepalingen over het niet-vervolgen en niet-
bestraffen van slachtoffers van 
mensenhandel in te stellen, alsook over de 
ontkoppeling van bescherming en 
samenwerking met 
wetshandhavingsinstanties;

31. verzoekt de lidstaten duidelijke 
bepalingen over het niet-vervolgen en niet-
bestraffen van slachtoffers van 
mensenhandel in te stellen, alsook over de 
ontkoppeling van bescherming en 
samenwerking met 
wetshandhavingsinstanties, teneinde de 
straffeloosheid te bestrijden door middel 
van een gecoördineerde aanpak tussen de 
betreffende EU-agentschappen in 
samenwerking met de lidstaten, de EU-
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instellingen en andere partners om zo de 
doeltreffendheid van onderzoeken en 
vervolgingen te verhogen;

Or. en

Amendement 434
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verzoekt de lidstaten duidelijke 
bepalingen over het niet-vervolgen en niet-
bestraffen van slachtoffers van 
mensenhandel in te stellen, alsook over de 
ontkoppeling van bescherming en 
samenwerking met 
wetshandhavingsinstanties;

31. verzoekt de lidstaten duidelijke 
bepalingen over het niet-vervolgen en niet-
bestraffen van slachtoffers van 
mensenhandel in te stellen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. betreurt het feit dat de 
identiteitsgegevens van slachtoffers van 
mensenhandel in de processen-verbaal 
worden opgenomen en tijdens de 
rechtszittingen openbaar worden gemaakt 
als gevolg waarvan slachtoffers niet 
vrijuit durven te spreken of tegen 
vergelding kunnen worden beschermd; 
spoort de lidstaten aan om namen en 
andere identiteitsgegevens in 
afzonderlijke bestanden op te slaan die 
alleen toegankelijk zijn voor de politie en 
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het Openbaar Ministerie en niet voor 
verdachten van mensenhandel of hun 
advocaten;

Or. en

Amendement 436
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. maakt zich ernstig zorgen over het 
feit dat mensenhandel plaatsvindt omdat 
er een grote vraag is naar producten die 
worden gemaakt en diensten die worden 
verleend via de uitbuiting van mensen, 
hetgeen een zeer lucratieve vorm van 
georganiseerde misdaad is;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. benadrukt het belang van financieel 
onderzoek en het volgen van geldstromen 
als belangrijke strategie voor het 
onderzoeken en vervolgen van netwerken 
binnen de georganiseerde misdaad die van 
mensenhandel profiteren; verzoekt de 
Commissie de inzet van bestaande 
samenwerkingsvormen tussen justitie en 
politie, alsook de beschikbare instrumenten 
te inventariseren en te stimuleren;

32. benadrukt het belang van financieel 
onderzoek en het volgen van geldstromen 
als belangrijke strategie voor het 
onderzoeken en vervolgen van netwerken 
binnen de georganiseerde misdaad die van 
mensenhandel profiteren; verzoekt de 
lidstaten bij het opstarten van nieuwe 
onderzoeken naar mensenhandel 
financiële onderzoeken uit te voeren en 
samen te werken met deskundigen op het 
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gebied van witwaspraktijken; verzoekt de 
lidstaten de samenwerking te intensiveren 
met betrekking tot het bevriezen en 
confisqueren van vermogensbestanddelen 
van personen die zich bezighouden met 
mensenhandel, en slachtoffers schadeloos 
te stellen; verzoekt de Commissie de inzet 
van bestaande samenwerkingsvormen 
tussen justitie en politie, alsook de 
beschikbare instrumenten te inventariseren 
en te stimuleren, onder meer in de vorm 
van de wederzijdse erkenning van 
vonnissen, gezamenlijke onderzoeksteams 
en het Europees onderzoeksbevel;

Or. en

Amendement 438
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. benadrukt het belang van financieel 
onderzoek en het volgen van geldstromen 
als belangrijke strategie voor het 
onderzoeken en vervolgen van netwerken 
binnen de georganiseerde misdaad die van 
mensenhandel profiteren; verzoekt de 
Commissie de inzet van bestaande 
samenwerkingsvormen tussen justitie en 
politie, alsook de beschikbare instrumenten 
te inventariseren en te stimuleren;

32. benadrukt het belang van financieel 
onderzoek en het volgen van geldstromen 
als belangrijke strategie voor het 
onderzoeken en vervolgen van netwerken 
binnen de georganiseerde misdaad die van 
mensenhandel profiteren; verzoekt de 
lidstaten bij het opstarten van nieuwe 
onderzoeken naar mensenhandel 
financiële onderzoeken uit te voeren en 
samen te werken met deskundigen op het 
gebied van witwaspraktijken; verzoekt de 
lidstaten de samenwerking te intensiveren 
met betrekking tot het bevriezen en 
confisqueren van vermogensbestanddelen 
van personen die zich bezighouden met 
mensenhandel, en slachtoffers schadeloos 
te stellen; verzoekt de Commissie de inzet 
van bestaande samenwerkingsvormen 
tussen justitie en politie, alsook de 
beschikbare instrumenten te inventariseren 
en te stimuleren;
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Or. en

Amendement 439
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. benadrukt het belang van financieel 
onderzoek en het volgen van geldstromen 
als belangrijke strategie voor het 
onderzoeken en vervolgen van netwerken 
binnen de georganiseerde misdaad die van 
mensenhandel profiteren; verzoekt de 
Commissie de inzet van bestaande 
samenwerkingsvormen tussen justitie en 
politie, alsook de beschikbare instrumenten 
te inventariseren en te stimuleren;

32. benadrukt het belang van financieel 
onderzoek en het volgen van geldstromen 
als belangrijke strategie voor het 
onderzoeken en vervolgen van netwerken 
binnen de georganiseerde misdaad die van 
mensenhandel profiteren, alsook het 
confisqueren van opbrengsten die 
voortkomen uit de mensenhandel teneinde 
te waarborgen dat “misdaad niet loont”; 
spoort de lidstaten aan opbrengsten te 
confisqueren ten behoeve van de bijstand 
aan en bescherming van slachtoffers, met 
inbegrip van schadevergoeding, zoals 
vastgelegd in overweging 13 van de 
richtlijn inzake de voorkoming en 
bestrijding van mensenhandel; verzoekt 
de Commissie de inzet van bestaande 
samenwerkingsvormen tussen justitie en 
politie, alsook de beschikbare instrumenten 
te inventariseren en te stimuleren;

Or. en

Amendement 440
Assita Kanko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. benadrukt het belang van financieel 
onderzoek en het volgen van geldstromen 
als belangrijke strategie voor het 
onderzoeken en vervolgen van netwerken 

32. benadrukt het belang van financieel 
onderzoek en het volgen van geldstromen 
als belangrijke strategie voor het 
onderzoeken en vervolgen van netwerken 
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binnen de georganiseerde misdaad die van 
mensenhandel profiteren; verzoekt de 
Commissie de inzet van bestaande 
samenwerkingsvormen tussen justitie en 
politie, alsook de beschikbare instrumenten 
te inventariseren en te stimuleren;

binnen de georganiseerde misdaad die van 
mensenhandel profiteren; verzoekt de 
Commissie de inzet van bestaande 
samenwerkingsvormen tussen justitie en 
politie, alsook de beschikbare instrumenten 
te inventariseren en te stimuleren; dringt in 
dit kader aan op een betere holistische 
benadering die gericht is op 
samenhangend beleid in alle sectoren, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
immigratie, werkgelegenheid, gezondheid 
en veiligheid op het werk, witwassen van 
geld en op veel andere gebieden;

Or. en

Amendement 441
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. benadrukt het belang van financieel 
onderzoek en het volgen van geldstromen 
als belangrijke strategie voor het 
onderzoeken en vervolgen van netwerken 
binnen de georganiseerde misdaad die van 
mensenhandel profiteren; verzoekt de 
Commissie de inzet van bestaande 
samenwerkingsvormen tussen justitie en 
politie, alsook de beschikbare instrumenten 
te inventariseren en te stimuleren;

32. benadrukt het belang van financieel 
onderzoek en het volgen van geldstromen 
als belangrijke strategie voor het 
onderzoeken en vervolgen van netwerken 
binnen de georganiseerde misdaad die van 
mensenhandel profiteren; verzoekt de 
Commissie de inzet van bestaande 
samenwerkingsvormen tussen justitie en 
politie, alsook de beschikbare instrumenten 
te inventariseren en te stimuleren; verzoekt 
de lidstaten nauwer samen te werken en 
meer informatie uit te wisselen bij 
financiële onderzoeken en bij bevriezing 
en inbeslagneming van winsten uit 
mensenhandel;

Or. it

Amendement 442
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. benadrukt het belang van financieel 
onderzoek en het volgen van geldstromen 
als belangrijke strategie voor het 
onderzoeken en vervolgen van netwerken 
binnen de georganiseerde misdaad die van 
mensenhandel profiteren; verzoekt de 
Commissie de inzet van bestaande 
samenwerkingsvormen tussen justitie en 
politie, alsook de beschikbare 
instrumenten te inventariseren en te 
stimuleren;

32. benadrukt het belang van financieel 
onderzoek en het volgen van geldstromen 
als belangrijke strategie voor het 
onderzoeken en vervolgen van netwerken 
binnen de georganiseerde misdaad die van 
mensenhandel profiteren;

Or. es

Amendement 443
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. benadrukt het belang van financieel 
onderzoek en het volgen van geldstromen 
als belangrijke strategie voor het 
onderzoeken en vervolgen van netwerken 
binnen de georganiseerde misdaad die van 
mensenhandel profiteren; verzoekt de 
Commissie de inzet van bestaande 
samenwerkingsvormen tussen justitie en 
politie, alsook de beschikbare instrumenten 
te inventariseren en te stimuleren;

32. benadrukt het belang van financieel 
onderzoek en het volgen van geldstromen 
als belangrijke strategie voor het 
onderzoeken en vervolgen van netwerken 
binnen de georganiseerde misdaad die van 
mensenhandel profiteren; verzoekt de 
Commissie de inzet van bestaande 
samenwerkingsvormen tussen justitie en 
politie in alle lidstaten en tussen alle EU-
bureaus/agentschappen, alsook de 
beschikbare instrumenten te inventariseren 
en te stimuleren;

Or. ro

Amendement 444
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. benadrukt dat het van cruciaal 
belang is dat de 
wetshandhavingsautoriteiten in de EU 
doeltreffende en uitgebreide analytische 
methoden ontwikkelen om de almaar 
toenemende criminele onlineactiviteiten 
op het gebied van mensenhandel aan te 
pakken; verzoekt de Commissie steun te 
verlenen aan de EU-agentschappen, zoals 
Europol, teneinde de hoogst mogelijke 
analytische normen en passende tools te 
waarborgen voor het verwerken van de 
toenemende hoeveelheid complexe 
informatie;

Or. en

Amendement 445
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. verzoekt de lidstaten het profiteren, 
mogelijk maken en verspreiden van 
inhoud met betrekking tot seksueel 
misbruik en seksuele uitbuiting door 
mensensmokkelaars via pornografische 
websites, alsook het gebruik ervan, 
strafbaar te stellen;

Or. en

Amendement 446
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. verzoekt de Commissie passende 
middelen vast te stellen, toe te wijzen en te 
reserveren ter bestrijding van de 
mensenhandel;

Or. en

Amendement 447
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 ter. brengt in herinnering dat de 
opleiding van beroepsbeoefenaars en 
ambtenaren van cruciaal belang is om 
mogelijke slachtoffers vroegtijdig te 
identificeren en misdaad te voorkomen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
derhalve volledige uitvoering te geven aan 
artikel 18, lid 3, van Richtlijn 2011/36/EU 
en beste praktijken uit te wisselen, met 
name bij de ontwikkeling van 
gendersensitieve opleidingsprogramma’s 
voor personen die in een officiële 
hoedanigheid in contact komen met 
slachtoffers van mensenhandel, 
waaronder politieambtenaren, 
grenswachten, rechters, magistraten, 
advocaten, personeel van 
eerstelijnsgezondheidszorgdiensten en 
maatschappelijk werkers; benadrukt dat 
de opsporing van slachtoffers, het formele 
identificatieproces en passende, 
genderspecifieke bijstand aan slachtoffers 
onderdeel van de opleiding moeten zijn;

Or. en
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Amendement 448
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 quater. is van mening dat de 
hoofdzakelijk internationale aard van 
mensenhandelmisdrijven vergt dat de 
wetshandhavingsautoriteiten en het 
Openbaar Ministerie op hetzelfde niveau 
doeltreffend moeten kunnen optreden; 
roept derhalve op tot het doeltreffende 
gebruik van Europese platforms die 
worden beheerd door agentschappen als 
Europol en Eurojust en betrekking 
hebben op zaken als de keuze van 
jurisdictie, het verzamelen van bewijs, 
uitleveringen en wederzijdse rechtshulp;

Or. en

Amendement 449
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. herinnert aan de rol van EU-
bureaus/agentschappen bij de vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers en de 
bestrijding van mensenhandel; vraagt om 
meer middelen voor de 
bureaus/agentschappen die 
verantwoordelijk zijn voor justitie en 
binnenlandse zaken, zodat hun personeel 
kan worden bijgeschoold en ze 
capaciteitsopbouwende instrumenten voor 
de detectie van slachtoffers kunnen 
ontwikkelen, zoals de benoeming van 
ambtenaren die gespecialiseerd zijn in 
gendersensitiviteit, vooral in lidstaten die 
met toegenomen gemengde 

33. herinnert aan de rol van EU-
bureaus/agentschappen bij de vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers en de 
bestrijding van mensenhandel; vraagt om 
meer middelen voor de 
bureaus/agentschappen die 
verantwoordelijk zijn voor justitie en 
binnenlandse zaken, zodat hun personeel 
kan worden bijgeschoold en ze 
capaciteitsopbouwende instrumenten voor 
de detectie van slachtoffers kunnen 
ontwikkelen;
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migratiestromen worden geconfronteerd; 
verzoekt de Commissie richtsnoeren op te 
stellen om genderexpertise te 
mainstreamen in de activiteiten van 
wetshandhavingsautoriteiten in de hele 
EU;

Or. es

Amendement 450
Milan Uhrík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. herinnert aan de rol van EU-
bureaus/agentschappen bij de vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers en de 
bestrijding van mensenhandel; vraagt om 
meer middelen voor de 
bureaus/agentschappen die 
verantwoordelijk zijn voor justitie en 
binnenlandse zaken, zodat hun personeel 
kan worden bijgeschoold en ze 
capaciteitsopbouwende instrumenten voor 
de detectie van slachtoffers kunnen 
ontwikkelen, zoals de benoeming van 
ambtenaren die gespecialiseerd zijn in 
gendersensitiviteit, vooral in lidstaten die 
met toegenomen gemengde 
migratiestromen worden geconfronteerd; 
verzoekt de Commissie richtsnoeren op te 
stellen om genderexpertise te 
mainstreamen in de activiteiten van 
wetshandhavingsautoriteiten in de hele 
EU;

33. herinnert aan de rol van EU-
bureaus/agentschappen bij de vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers en de 
bestrijding van mensenhandel; vraagt om 
meer middelen voor de 
bureaus/agentschappen die 
verantwoordelijk zijn voor justitie en 
binnenlandse zaken, zodat hun personeel 
kan worden bijgeschoold en ze 
capaciteitsopbouwende instrumenten voor 
de detectie van slachtoffers kunnen 
ontwikkelen;

Or. sk

Amendement 451
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. herinnert aan de rol van EU-
bureaus/agentschappen bij de vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers en de 
bestrijding van mensenhandel; vraagt om 
meer middelen voor de 
bureaus/agentschappen die 
verantwoordelijk zijn voor justitie en 
binnenlandse zaken, zodat hun personeel 
kan worden bijgeschoold en ze 
capaciteitsopbouwende instrumenten voor 
de detectie van slachtoffers kunnen 
ontwikkelen, zoals de benoeming van 
ambtenaren die gespecialiseerd zijn in 
gendersensitiviteit, vooral in lidstaten die 
met toegenomen gemengde 
migratiestromen worden geconfronteerd; 
verzoekt de Commissie richtsnoeren op te 
stellen om genderexpertise te 
mainstreamen in de activiteiten van 
wetshandhavingsautoriteiten in de hele 
EU;

33. herinnert aan de rol van EU-
bureaus/agentschappen bij de vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers en de 
bestrijding van mensenhandel; vraagt om 
een passende toewijzing van bestaande 
middelen voor de bureaus/agentschappen 
die verantwoordelijk zijn voor justitie en 
binnenlandse zaken, zodat hun personeel 
kan worden bijgeschoold en ze 
capaciteitsopbouwende instrumenten voor 
de detectie van slachtoffers kunnen 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement 452
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. herinnert aan de rol van EU-
bureaus/agentschappen bij de vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers en de 
bestrijding van mensenhandel; vraagt om 
meer middelen voor de 
bureaus/agentschappen die 
verantwoordelijk zijn voor justitie en 
binnenlandse zaken, zodat hun personeel 
kan worden bijgeschoold en ze 
capaciteitsopbouwende instrumenten voor 
de detectie van slachtoffers kunnen 

33. herinnert aan de rol van EU-
bureaus/agentschappen bij de vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers en de 
bestrijding van mensenhandel; vraagt om 
meer middelen voor de 
bureaus/agentschappen die 
verantwoordelijk zijn voor justitie en 
binnenlandse zaken, zodat hun personeel 
kan worden bijgeschoold en ze 
capaciteitsopbouwende instrumenten voor 
de detectie van slachtoffers kunnen 



AM\1218040NL.docx 75/107 PE660.291v01-00

NL

ontwikkelen, zoals de benoeming van 
ambtenaren die gespecialiseerd zijn in 
gendersensitiviteit, vooral in lidstaten die 
met toegenomen gemengde 
migratiestromen worden geconfronteerd; 
verzoekt de Commissie richtsnoeren op te 
stellen om genderexpertise te 
mainstreamen in de activiteiten van 
wetshandhavingsautoriteiten in de hele EU;

ontwikkelen, zoals de benoeming van 
ambtenaren die gespecialiseerd zijn in 
gendersensitiviteit, vooral in lidstaten die 
met toenemende gevallen van 
mensenhandel worden geconfronteerd; 
verzoekt de Commissie richtsnoeren op te 
stellen om genderexpertise te 
mainstreamen in de activiteiten van 
wetshandhavingsautoriteiten in de hele EU; 
verzoekt de lidstaten in dit kader de 
grensoverschrijdende samenwerking met 
de relevante EU-agentschappen te 
intensiveren, zoals Eurojust, Europol, 
FRA, Frontex, Cepol en EASO;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. herinnert aan de rol van EU-
bureaus/agentschappen bij de vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers en de 
bestrijding van mensenhandel; vraagt om 
meer middelen voor de 
bureaus/agentschappen die 
verantwoordelijk zijn voor justitie en 
binnenlandse zaken, zodat hun personeel 
kan worden bijgeschoold en ze 
capaciteitsopbouwende instrumenten voor 
de detectie van slachtoffers kunnen 
ontwikkelen, zoals de benoeming van 
ambtenaren die gespecialiseerd zijn in 
gendersensitiviteit, vooral in lidstaten die 
met toegenomen gemengde 
migratiestromen worden geconfronteerd; 
verzoekt de Commissie richtsnoeren op te 
stellen om genderexpertise te 
mainstreamen in de activiteiten van 

33. herinnert aan de rol van EU-
bureaus/agentschappen bij de vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers en de 
bestrijding van mensenhandel; vraagt om 
meer middelen voor de 
bureaus/agentschappen die 
verantwoordelijk zijn voor justitie en 
binnenlandse zaken, zodat hun personeel 
kan worden bijgeschoold en ze 
capaciteitsopbouwende instrumenten voor 
de detectie van slachtoffers kunnen 
ontwikkelen, zoals de benoeming van 
ambtenaren die gespecialiseerd zijn in 
gendersensitiviteit, vooral in lidstaten die 
met toegenomen gemengde 
migratiestromen worden geconfronteerd; 
verzoekt de Commissie richtsnoeren op te 
stellen om genderexpertise te 
mainstreamen in de activiteiten van 
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wetshandhavingsautoriteiten in de hele EU; wetshandhavingsautoriteiten in de hele EU, 
onder meer door het ontwikkelen van 
langetermijnprogramma’s voor het 
verbeteren van het genderevenwicht met 
betrekking tot de 
besluitvormingsprocessen en de 
medewerkers van de JBZ-agentschappen 
die zich bezighouden met gevallen van 
mensenhandel;

Or. en

Amendement 454
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. herinnert aan de rol van EU-
bureaus/agentschappen bij de vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers en de 
bestrijding van mensenhandel; vraagt om 
meer middelen voor de 
bureaus/agentschappen die 
verantwoordelijk zijn voor justitie en 
binnenlandse zaken, zodat hun personeel 
kan worden bijgeschoold en ze 
capaciteitsopbouwende instrumenten voor 
de detectie van slachtoffers kunnen 
ontwikkelen, zoals de benoeming van 
ambtenaren die gespecialiseerd zijn in 
gendersensitiviteit, vooral in lidstaten die 
met toegenomen gemengde 
migratiestromen worden geconfronteerd; 
verzoekt de Commissie richtsnoeren op te 
stellen om genderexpertise te 
mainstreamen in de activiteiten van 
wetshandhavingsautoriteiten in de hele 
EU;

33. herinnert aan de rol van EU-
bureaus/agentschappen bij de vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers en de 
bestrijding van mensenhandel; vraagt om 
meer middelen voor de 
bureaus/agentschappen die 
verantwoordelijk zijn voor justitie en 
binnenlandse zaken, zodat hun personeel 
kan worden bijgeschoold en ze 
capaciteitsopbouwende instrumenten voor 
de detectie van slachtoffers kunnen 
ontwikkelen, zoals de benoeming van 
ambtenaren die gespecialiseerd zijn in 
gendersensitiviteit en een kindgerichte 
aanpak;

Or. en

Amendement 455
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Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. herinnert aan de rol van EU-
bureaus/agentschappen bij de vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers en de 
bestrijding van mensenhandel; vraagt om 
meer middelen voor de 
bureaus/agentschappen die 
verantwoordelijk zijn voor justitie en 
binnenlandse zaken, zodat hun personeel 
kan worden bijgeschoold en ze 
capaciteitsopbouwende instrumenten voor 
de detectie van slachtoffers kunnen 
ontwikkelen, zoals de benoeming van 
ambtenaren die gespecialiseerd zijn in 
gendersensitiviteit, vooral in lidstaten die 
met toegenomen gemengde 
migratiestromen worden geconfronteerd; 
verzoekt de Commissie richtsnoeren op te 
stellen om genderexpertise te 
mainstreamen in de activiteiten van 
wetshandhavingsautoriteiten in de hele EU;

33. herinnert aan de rol van EU-
bureaus/agentschappen bij de vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers en de 
bestrijding van mensenhandel; vraagt om 
meer middelen voor de 
bureaus/agentschappen die 
verantwoordelijk zijn voor justitie en 
binnenlandse zaken, zodat hun personeel 
kan worden bijgeschoold en ze 
capaciteitsopbouwende instrumenten voor 
de detectie van slachtoffers kunnen 
ontwikkelen, zoals de benoeming van 
ambtenaren die gespecialiseerd zijn in 
gendersensitiviteit, vooral in lidstaten die 
met toegenomen gemengde 
migratiestromen worden geconfronteerd; 
verzoekt de Commissie richtsnoeren op te 
stellen om gender- en 
mensenrechtenexpertise te mainstreamen 
in de activiteiten van 
wetshandhavingsautoriteiten in de hele EU;

Or. en

Amendement 456
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. herinnert aan de rol van EU-
bureaus/agentschappen bij de vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers en de 
bestrijding van mensenhandel; vraagt om 
meer middelen voor de 
bureaus/agentschappen die 
verantwoordelijk zijn voor justitie en 
binnenlandse zaken, zodat hun personeel 

33. herinnert aan de rol van EU-
bureaus/agentschappen bij de vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers en de 
bestrijding van mensenhandel; vraagt om 
een herbestemming van middelen ten 
behoeve van de bureaus/agentschappen die 
verantwoordelijk zijn voor justitie en 
binnenlandse zaken, zodat hun personeel 
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kan worden bijgeschoold en ze 
capaciteitsopbouwende instrumenten voor 
de detectie van slachtoffers kunnen 
ontwikkelen, zoals de benoeming van 
ambtenaren die gespecialiseerd zijn in 
gendersensitiviteit, vooral in lidstaten die 
met toegenomen gemengde 
migratiestromen worden geconfronteerd; 
verzoekt de Commissie richtsnoeren op te 
stellen om genderexpertise te 
mainstreamen in de activiteiten van 
wetshandhavingsautoriteiten in de hele EU;

kan worden bijgeschoold en ze 
capaciteitsopbouwende instrumenten voor 
de detectie van slachtoffers kunnen 
ontwikkelen, zoals de benoeming van goed 
opgeleide ambtenaren, vooral in lidstaten 
die met toegenomen gemengde 
migratiestromen worden geconfronteerd; 
verzoekt de Commissie richtsnoeren op te 
stellen om genderexpertise te 
mainstreamen in de activiteiten van 
wetshandhavingsautoriteiten in de hele EU;

Or. en

Amendement 457
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. herinnert aan de rol van EU-
bureaus/agentschappen bij de vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers en de 
bestrijding van mensenhandel; vraagt om 
meer middelen voor de 
bureaus/agentschappen die 
verantwoordelijk zijn voor justitie en 
binnenlandse zaken, zodat hun personeel 
kan worden bijgeschoold en ze 
capaciteitsopbouwende instrumenten voor 
de detectie van slachtoffers kunnen 
ontwikkelen, zoals de benoeming van 
ambtenaren die gespecialiseerd zijn in 
gendersensitiviteit, vooral in lidstaten die 
met toegenomen gemengde 
migratiestromen worden geconfronteerd; 
verzoekt de Commissie richtsnoeren op te 
stellen om genderexpertise te 
mainstreamen in de activiteiten van 
wetshandhavingsautoriteiten in de hele EU;

33. herinnert aan de rol van EU-
bureaus/agentschappen bij de vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers en de 
bestrijding van mensenhandel; vraagt de 
bureaus/agentschappen die 
verantwoordelijk zijn voor justitie en 
binnenlandse zaken mogelijkheden te 
creëren zodat hun personeel kan worden 
bijgeschoold en ze capaciteitsopbouwende 
instrumenten voor de detectie van 
slachtoffers kunnen ontwikkelen, zoals de 
benoeming van ambtenaren die 
gespecialiseerd zijn in gendersensitiviteit, 
vooral in lidstaten die met toegenomen 
gemengde migratiestromen worden 
geconfronteerd; verzoekt de Commissie 
richtsnoeren op te stellen om 
genderexpertise te mainstreamen in de 
activiteiten van 
wetshandhavingsautoriteiten in de hele EU;

Or. en



AM\1218040NL.docx 79/107 PE660.291v01-00

NL

Amendement 458
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. wijst op de cruciale rol die 
Eurojust vervult met betrekking tot de 
samenwerking en coördinatie op het 
gebied van complexe onderzoeken en 
vervolgingen bij de rechterlijke instanties 
van de lidstaten, onder meer in de vorm 
van het Europees aanhoudingsbevel, het 
Europees onderzoeksbevel en de inzet van 
gezamenlijke onderzoeksteams; spoort de 
nationale autoriteiten aan het agentschap 
te betrekken bij alle gevallen van 
grensoverschrijdende mensenhandel met 
het oog op het beschermen van alle 
slachtoffers en het vervolgen en 
ontmantelen van de gehele 
mensenhandelketen; stelt dat het 
agentschap van passende middelen moet 
worden voorzien voor het vervullen van 
zijn taken; verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat meer gevallen van 
mensenhandel tijdig naar Eurojust 
worden doorverwezen met het oog op een 
betere coördinatie van gerechtelijke 
onderzoeken en vervolgingen tussen de 
lidstaten onderling en met derde landen; 
moedigt de toenemende inzet van de 
gezamenlijke onderzoeksteams aan, met 
ondersteuning van Eurojust en Europol, 
aangezien dit instrument voor justitiële 
samenwerking uiterst doeltreffend is 
gebleken in de bestrijding van 
mensenhandel;

Or. en

Amendement 459
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. maakt zich zorgen dat binnen de 
JBZ-agentschappen niet overal evenveel 
belang wordt gehecht aan het 
genderperspectief; verzoekt de JBZ-
agentschappen toe te zien op de 
toepassing van een 
langetermijnprogramma ter waarborging 
van het genderevenwicht, met name waar 
het besluitvormingsprocessen op het 
gebied van de mensenhandel betreft;

Or. en

Amendement 460
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. maakt zich zorgen dat binnen de 
JBZ-agentschappen niet overal evenveel 
belang wordt gehecht aan het 
genderperspectief; verzoekt de JBZ-
agentschappen toe te zien op de 
toepassing van een 
langetermijnprogramma ter waarborging 
van het genderevenwicht, met name waar 
het besluitvormingsprocessen op het 
gebied van de mensenhandel betreft;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. spoort de lidstaten aan meer 
gegevens en informatie uit te wisselen 
door gebruik te maken van de middelen 
en databases van Europol, zoals AP 
Phoenix, AP Migrant Smuggling en AP 
Twins;

Or. en

Amendement 462
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 ter. verzoekt het Cepol internationale 
opleidingen aan te bieden voor 
onderzoekers met het oog op een 
gestandaardiseerde aanpak en 
transnationale interoperabiliteit;

Or. en

Amendement 463
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 quater. is verheugd over de 
conclusie van de JBZ-agentschappen in 
de vorm van de gezamenlijke verklaring 
om samen te werken bij de aanpak van 
mensenhandel; verzoekt deze 
agentschappen hun inspanningen verder 
te coördineren en hun kennis op het 
gebied van de bestrijding van 
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mensenhandel met elkaar te delen;

Or. en

Amendement 464
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 quinquies. benadrukt het belang van 
samenwerking op zowel EU- als 
internationaal niveau voor het uitroeien 
van de mensenhandel op basis van 
synergieën tussen verschillende interne en 
externe beleidsmaatregelen, zoals de 
integrale strategie voor het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Europese Unie, 
het EU-actieplan inzake mensenrechten 
en democratie 2020-2024, de gezamenlijke 
mededeling “Naar een brede strategie met 
Afrika”, de strategie van de EU voor de 
Westelijke Balkan, en het Europees 
nabuurschapsbeleid, alsook door middel 
van relevante voorlichtingscampagnes in 
de betreffende landen, en verzoekt de 
Commissie hiermee rekening te houden in 
het aankomende genderactieplan III;

Or. en

Amendement 465
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. verzoekt de Commissie de 
uitvoering door de lidstaten van de 
richtlijn ter bestrijding van mensenhandel 
te evalueren en strikte maatregelen vast te 
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stellen indien sprake is van een gebrek 
aan doeltreffende uitvoering, rekening 
houdend met alle vormen van 
mensenhandel;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. benadrukt dat de lidstaten de 
richtlijn ter bestrijding van mensenhandel 
nog altijd niet op doeltreffende wijze 
uitvoeren; verzoekt de Commissie 
inbreukprocedures in te leiden in gevallen 
van ontoereikende uitvoering;

Or. en

Amendement 467
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie om de 
richtlijn ter bestrijding van mensenhandel 
aan te passen en de bepalingen bij te 
werken, waaronder het instellen van 
specifieke maatregelen voor de preventie 
en vervolging van mensenhandel met het 
oog op seksuele uitbuiting als grootste 
vorm van mensenhandel, om het gebruik 
van online technologieën bij zowel de 
proliferatie als de preventie van 
mensenhandel aan te pakken, om de 
maatregelen voor preventie en de 

Schrappen
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vroegtijdige identificatie van slachtoffers 
te verbeteren, om een horizontaal 
genderperspectief bij alle vormen van 
mensenhandel te versterken en om ervoor 
te zorgen dat de lidstaten de 
gebruikmaking van alle diensten waarbij 
sprake is van uitbuiting, expliciet 
strafbaar stellen;

Or. en

Amendement 468
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie om de 
richtlijn ter bestrijding van mensenhandel 
aan te passen en de bepalingen bij te 
werken, waaronder het instellen van 
specifieke maatregelen voor de preventie 
en vervolging van mensenhandel met het 
oog op seksuele uitbuiting als grootste 
vorm van mensenhandel, om het gebruik 
van online technologieën bij zowel de 
proliferatie als de preventie van 
mensenhandel aan te pakken, om de 
maatregelen voor preventie en de 
vroegtijdige identificatie van slachtoffers te 
verbeteren, om een horizontaal 
genderperspectief bij alle vormen van 
mensenhandel te versterken en om ervoor 
te zorgen dat de lidstaten de 
gebruikmaking van alle diensten waarbij 
sprake is van uitbuiting, expliciet strafbaar 
stellen;

34. verzoekt de Commissie om de 
richtlijn ter bestrijding van mensenhandel 
aan te passen en de bepalingen bij te 
werken en nieuwe wetgeving in te voeren, 
waaronder wetgeving gericht op de 
uitroeiing van de vraag naar seksuele 
uitbuiting, het instellen van specifieke 
maatregelen voor de preventie en 
vervolging van alle vormen van 
mensenhandel, met name met het oog op 
seksuele uitbuiting, om het gebruik van 
onlinetechnologieën bij zowel de 
proliferatie als de preventie van 
mensenhandel aan te pakken, om de 
maatregelen voor preventie en de 
vroegtijdige identificatie van alle 
slachtoffers te verbeteren, om een 
horizontaal genderperspectief bij alle 
vormen van mensenhandel te versterken, 
om ervoor te zorgen dat de lidstaten de 
gebruikmaking van alle diensten waarbij 
sprake is van uitbuiting, expliciet strafbaar 
stellen, en om op gegevens gebaseerd 
onderzoek uit te voeren naar de 
risicofactoren en de manier waarop 
verschillende beleidsterreinen (zoals de 
governance van de arbeidsmarkt, migratie 
en mobiliteit, uitzendarbeid, 
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schijnzelfstandigheid, de 
terbeschikkingstelling van werknemers) 
betrekking hebben op de mensenhandel in 
risicosectoren;

Or. en

Amendement 469
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie om de 
richtlijn ter bestrijding van mensenhandel 
aan te passen en de bepalingen bij te 
werken, waaronder het instellen van 
specifieke maatregelen voor de preventie 
en vervolging van mensenhandel met het 
oog op seksuele uitbuiting als grootste 
vorm van mensenhandel, om het gebruik 
van online technologieën bij zowel de 
proliferatie als de preventie van 
mensenhandel aan te pakken, om de 
maatregelen voor preventie en de 
vroegtijdige identificatie van slachtoffers 
te verbeteren, om een horizontaal 
genderperspectief bij alle vormen van 
mensenhandel te versterken en om ervoor 
te zorgen dat de lidstaten de 
gebruikmaking van alle diensten waarbij 
sprake is van uitbuiting, expliciet 
strafbaar stellen;

34. verzoekt de Commissie om de 
richtlijn ter bestrijding van mensenhandel 
aan te passen en de bepalingen bij te 
werken, waaronder het instellen van 
specifieke maatregelen voor de preventie 
en vervolging van mensenhandel met het 
oog op seksuele uitbuiting als grootste 
vorm van mensenhandel, om het gebruik 
van onlinetechnologieën bij zowel de 
proliferatie als de preventie van 
mensenhandel aan te pakken;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34
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Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie om de 
richtlijn ter bestrijding van mensenhandel 
aan te passen en de bepalingen bij te 
werken, waaronder het instellen van 
specifieke maatregelen voor de preventie 
en vervolging van mensenhandel met het 
oog op seksuele uitbuiting als grootste 
vorm van mensenhandel, om het gebruik 
van online technologieën bij zowel de 
proliferatie als de preventie van 
mensenhandel aan te pakken, om de 
maatregelen voor preventie en de 
vroegtijdige identificatie van slachtoffers te 
verbeteren, om een horizontaal 
genderperspectief bij alle vormen van 
mensenhandel te versterken en om ervoor 
te zorgen dat de lidstaten de 
gebruikmaking van alle diensten waarbij 
sprake is van uitbuiting, expliciet strafbaar 
stellen;

34. verzoekt de Commissie om de 
richtlijn ter bestrijding van mensenhandel 
aan te passen en de bepalingen bij te 
werken, waaronder het instellen van 
specifieke maatregelen voor de preventie 
en vervolging van mensenhandel met het 
oog op seksuele uitbuiting als grootste 
vorm van mensenhandel, om het gebruik 
van onlinetechnologieën bij zowel de 
proliferatie als de preventie van 
mensenhandel aan te pakken, om op 
gegevens gebaseerd onderzoek uit te 
voeren naar de risicofactoren voor 
potentiële slachtoffers en in 
maatschappelijke structuren en 
beleidsdomeinen, zoals de governance van 
de arbeidsmarkt of het migratie- en 
mobiliteitsbeleid, die betrekking hebben 
op de mensenhandel in risicosectoren, om 
de maatregelen voor preventie en de 
vroegtijdige identificatie van slachtoffers te 
verbeteren, om een horizontaal 
genderperspectief bij alle vormen van 
mensenhandel te versterken en om ervoor 
te zorgen dat de lidstaten de 
gebruikmaking van alle diensten waarbij 
sprake is van uitbuiting, expliciet strafbaar 
stellen;

Or. en

Amendement 471
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie om de 
richtlijn ter bestrijding van mensenhandel 
aan te passen en de bepalingen bij te 
werken, waaronder het instellen van 
specifieke maatregelen voor de preventie 

34. verzoekt de Commissie om de 
richtlijn ter bestrijding van mensenhandel 
aan te passen en de bepalingen bij te 
werken, waaronder het instellen van 
specifieke maatregelen voor de preventie 
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en vervolging van mensenhandel met het 
oog op seksuele uitbuiting als grootste 
vorm van mensenhandel, om het gebruik 
van online technologieën bij zowel de 
proliferatie als de preventie van 
mensenhandel aan te pakken, om de 
maatregelen voor preventie en de 
vroegtijdige identificatie van slachtoffers te 
verbeteren, om een horizontaal 
genderperspectief bij alle vormen van 
mensenhandel te versterken en om ervoor 
te zorgen dat de lidstaten de 
gebruikmaking van alle diensten waarbij 
sprake is van uitbuiting, expliciet strafbaar 
stellen;

en vervolging van mensenhandel met het 
oog op seksuele uitbuiting als grootste 
vorm van mensenhandel, om het gebruik 
van onlinetechnologieën bij zowel de 
proliferatie als de preventie van 
mensenhandel aan te pakken, om de 
maatregelen voor preventie en de 
vroegtijdige identificatie van slachtoffers te 
verbeteren, alsook de onvoorwaardelijke 
toegang tot bijstand en bescherming, en 
om een horizontaal genderperspectief bij 
alle vormen van mensenhandel te 
versterken en om ervoor te zorgen dat de 
lidstaten de gebruikmaking van alle 
diensten waarbij sprake is van uitbuiting, 
expliciet strafbaar stellen;

Or. en

Amendement 472
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie om de 
richtlijn ter bestrijding van mensenhandel 
aan te passen en de bepalingen bij te 
werken, waaronder het instellen van 
specifieke maatregelen voor de preventie 
en vervolging van mensenhandel met het 
oog op seksuele uitbuiting als grootste 
vorm van mensenhandel, om het gebruik 
van online technologieën bij zowel de 
proliferatie als de preventie van 
mensenhandel aan te pakken, om de 
maatregelen voor preventie en de 
vroegtijdige identificatie van slachtoffers te 
verbeteren, om een horizontaal 
genderperspectief bij alle vormen van 
mensenhandel te versterken en om ervoor 
te zorgen dat de lidstaten de 
gebruikmaking van alle diensten waarbij 
sprake is van uitbuiting, expliciet strafbaar 

34. verzoekt de Commissie om de 
richtlijn ter bestrijding van mensenhandel 
aan te passen en de bepalingen bij te 
werken, waaronder het instellen van 
specifieke maatregelen voor de preventie 
en vervolging van mensenhandel met het 
oog op seksuele uitbuiting als grootste 
vorm van mensenhandel, om het gebruik 
van onlinetechnologieën bij zowel de 
proliferatie als de preventie van 
mensenhandel aan te pakken, om de 
maatregelen voor preventie en de 
vroegtijdige identificatie van slachtoffers te 
verbeteren, om een horizontaal 
genderperspectief en kindgerichte aanpak 
bij alle vormen van mensenhandel te 
versterken en om ervoor te zorgen dat de 
lidstaten de bewuste gebruikmaking van de 
diensten van slachtoffers van 
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stellen; mensenhandel, expliciet strafbaar stellen;

Or. en

Amendement 473
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie om de 
richtlijn ter bestrijding van mensenhandel 
aan te passen en de bepalingen bij te 
werken, waaronder het instellen van 
specifieke maatregelen voor de preventie 
en vervolging van mensenhandel met het 
oog op seksuele uitbuiting als grootste 
vorm van mensenhandel, om het gebruik 
van online technologieën bij zowel de 
proliferatie als de preventie van 
mensenhandel aan te pakken, om de 
maatregelen voor preventie en de 
vroegtijdige identificatie van slachtoffers te 
verbeteren, om een horizontaal 
genderperspectief bij alle vormen van 
mensenhandel te versterken en om ervoor 
te zorgen dat de lidstaten de 
gebruikmaking van alle diensten waarbij 
sprake is van uitbuiting, expliciet strafbaar 
stellen;

34. verzoekt de Commissie om de 
richtlijn ter bestrijding van mensenhandel 
aan te passen en de bepalingen bij te 
werken, waaronder het instellen van 
specifieke maatregelen voor de preventie 
en vervolging van mensenhandel met het 
oog op seksuele uitbuiting als grootste 
vorm van mensenhandel, om het gebruik 
van onlinetechnologieën bij zowel de 
proliferatie als de preventie van 
mensenhandel aan te pakken, om de 
maatregelen voor preventie en de 
vroegtijdige identificatie en bescherming 
van slachtoffers te verbeteren, om een 
horizontaal genderperspectief bij alle 
vormen van mensenhandel te versterken en 
om ervoor te zorgen dat de lidstaten de 
gebruikmaking van alle diensten waarbij 
sprake is van uitbuiting, expliciet strafbaar 
stellen;

Or. en

Amendement 474
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie om de 
richtlijn ter bestrijding van mensenhandel 

34. verzoekt de Commissie om de 
richtlijn ter bestrijding van mensenhandel 
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aan te passen en de bepalingen bij te 
werken, waaronder het instellen van 
specifieke maatregelen voor de preventie 
en vervolging van mensenhandel met het 
oog op seksuele uitbuiting als grootste 
vorm van mensenhandel, om het gebruik 
van online technologieën bij zowel de 
proliferatie als de preventie van 
mensenhandel aan te pakken, om de 
maatregelen voor preventie en de 
vroegtijdige identificatie van slachtoffers te 
verbeteren, om een horizontaal 
genderperspectief bij alle vormen van 
mensenhandel te versterken en om ervoor 
te zorgen dat de lidstaten de 
gebruikmaking van alle diensten waarbij 
sprake is van uitbuiting, expliciet strafbaar 
stellen;

aan te passen en de bepalingen bij te 
werken, waaronder het instellen van 
specifieke maatregelen voor de preventie, 
aanpak en vervolging van mensenhandel 
met het oog op seksuele uitbuiting als 
grootste vorm van mensenhandel, om het 
gebruik van onlinetechnologieën bij zowel 
de proliferatie als de preventie van 
mensenhandel aan te pakken, om de 
maatregelen voor preventie en de 
vroegtijdige identificatie van slachtoffers te 
verbeteren, om een horizontaal 
genderperspectief bij alle vormen van 
mensenhandel te versterken en om ervoor 
te zorgen dat de lidstaten de 
gebruikmaking van alle diensten waarbij 
sprake is van uitbuiting, expliciet strafbaar 
stellen;

Or. ro

Amendement 475
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie om de 
richtlijn ter bestrijding van mensenhandel 
aan te passen en de bepalingen bij te 
werken, waaronder het instellen van 
specifieke maatregelen voor de preventie 
en vervolging van mensenhandel met het 
oog op seksuele uitbuiting als grootste 
vorm van mensenhandel, om het gebruik 
van online technologieën bij zowel de 
proliferatie als de preventie van 
mensenhandel aan te pakken, om de 
maatregelen voor preventie en de 
vroegtijdige identificatie van slachtoffers te 
verbeteren, om een horizontaal 
genderperspectief bij alle vormen van 
mensenhandel te versterken en om ervoor 
te zorgen dat de lidstaten de 
gebruikmaking van alle diensten waarbij 

34. verzoekt de Commissie om de 
richtlijn ter bestrijding van mensenhandel 
aan te passen en de bepalingen bij te 
werken, waaronder het instellen van 
specifieke maatregelen voor de preventie 
en vervolging van mensenhandel met het 
oog op seksuele uitbuiting als grootste 
vorm van mensenhandel, om het gebruik 
van onlinetechnologieën bij zowel de 
proliferatie als de benadering van 
mensenhandel aan te pakken, om de 
maatregelen voor de vroegtijdige 
identificatie en bescherming van 
slachtoffers te verbeteren, om een 
horizontaal genderperspectief bij alle 
vormen van mensenhandel te versterken en 
om ervoor te zorgen dat de lidstaten de 
gebruikmaking van alle diensten waarbij 
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sprake is van uitbuiting, expliciet strafbaar 
stellen;

sprake is van uitbuiting, expliciet strafbaar 
stellen;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. verzoekt de Commissie de 
uitvoering door de lidstaten van de 
richtlijn ter bestrijding van mensenhandel 
te evalueren en inbreukprocedures in te 
leiden indien sprake is van een gebrek 
aan doeltreffende uitvoering;

Or. en

Amendement 477
Assita Kanko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. verzoekt de Europese Commissie 
de mogelijkheid te onderzoeken om de 
bestaande richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel om te zetten in een 
verordening gezien het ernstige en 
verreikende karakter van dit misdrijf in de 
EU;

Or. en
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Amendement 478
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ook nieuwe vormen van 
mensenhandel aan te pakken waar 
voornamelijk meisjes en vrouwen bij 
betrokken zijn (schijnhuwelijken/illegale 
adoptie/de handel in 
organen/draagmoederschap);

Or. en

Amendement 479
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. herinnert eraan dat de Commissie 
een evaluatieverslag dient in te dienen 
over de richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel zoals vijf jaar na de 
vaststelling van de richtlijn 
overeengekomen;

Or. en

Amendement 480
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 ter. verzoekt de Commissie de 
uitvoering van de richtlijn te waarborgen 
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en met spoed inbreukprocedures in te 
leiden tegen lidstaten die de richtlijn niet 
uitvoeren;

Or. en

Amendement 481
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 quater. verzoekt de Commissie 
aanvullende wetgeving voor te stellen uit 
hoofde waarvan gebruikmaking van alle 
diensten waarbij sprake is van uitbuiting, 
expliciet strafbaar wordt gesteld;

Or. en

Amendement 482
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 quinquies. verzoekt de lidstaten 
specifieke maatregelen in te stellen voor 
de preventie en vervolging van 
mensenhandel met het oog op seksuele 
uitbuiting als grootste vorm van 
mensenhandel, om de maatregelen voor 
preventie en de vroegtijdige identificatie 
van slachtoffers te verbeteren, en om een 
horizontaal genderperspectief bij alle 
vormen van mensenhandel te versterken;

Or. en
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Amendement 483
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt het belang van een 
samenhangende aanpak om de 
identificatie van potentiële slachtoffers 
binnen migratiestromen en in hotspots te 
verbeteren, van een betere toegang tot 
asielprocedures en van complementariteit 
met aan mensenhandel gerelateerde 
procedures; verzoekt de Commissie de 
uitvoering van de richtlijn ter bestrijding 
van mensenhandel te beoordelen en 
herzieningsvoorstellen te presenteren;

35. dringt erop aan dat de 
asielprocedures in het land van oorsprong 
en niet in het eventuele gastland worden 
onderzocht;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt het belang van een 
samenhangende aanpak om de identificatie 
van potentiële slachtoffers binnen 
migratiestromen en in hotspots te 
verbeteren, van een betere toegang tot 
asielprocedures en van complementariteit 
met aan mensenhandel gerelateerde 
procedures; verzoekt de Commissie de 
uitvoering van de richtlijn ter bestrijding 
van mensenhandel te beoordelen en 
herzieningsvoorstellen te presenteren;

35. benadrukt het belang van een 
samenhangende aanpak om de identificatie 
van potentiële slachtoffers binnen 
migratiestromen en in hotspots te 
verbeteren, van een betere toegang tot 
asielprocedures en van complementariteit 
met aan mensenhandel gerelateerde 
procedures; verzoekt de Commissie 
periodiek de uitvoering door de lidstaten 
van de richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel te beoordelen, 
inbreukprocedures in te leiden indien 
sprake is van een gebrek aan 
doeltreffende uitvoering, verslag uit te 
brengen aan het Europees Parlement en 



PE660.291v01-00 94/107 AM\1218040NL.docx

NL

herzieningsvoorstellen te presenteren;

Or. en

Amendement 485
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt het belang van een 
samenhangende aanpak om de identificatie 
van potentiële slachtoffers binnen 
migratiestromen en in hotspots te 
verbeteren, van een betere toegang tot 
asielprocedures en van complementariteit 
met aan mensenhandel gerelateerde 
procedures; verzoekt de Commissie de 
uitvoering van de richtlijn ter bestrijding 
van mensenhandel te beoordelen en 
herzieningsvoorstellen te presenteren;

35. benadrukt het belang van een 
samenhangende aanpak om de identificatie 
van potentiële slachtoffers binnen 
migratiestromen en in hotspots te 
verbeteren, van een betere toegang tot 
asielprocedures en van complementariteit 
met aan mensenhandel gerelateerde 
procedures;

Or. en

Amendement 486
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt het belang van een 
samenhangende aanpak om de identificatie 
van potentiële slachtoffers binnen 
migratiestromen en in hotspots te 
verbeteren, van een betere toegang tot 
asielprocedures en van complementariteit 
met aan mensenhandel gerelateerde 
procedures; verzoekt de Commissie de 
uitvoering van de richtlijn ter bestrijding 
van mensenhandel te beoordelen en 
herzieningsvoorstellen te presenteren;

35. benadrukt het belang van een 
samenhangende aanpak om de identificatie 
van potentiële slachtoffers binnen 
migratiestromen en in hotspots te 
verbeteren, en met name van de noodzaak 
tot het verder verbeteren van de 
coördinatie tussen de asielautoriteiten, de 
wetshandhavingsautoriteiten en het 
Openbaar Ministerie; herinnert aan het 
belang van het bewerkstelligen van een 
betere toegang tot asielprocedures en van 



AM\1218040NL.docx 95/107 PE660.291v01-00

NL

complementariteit met aan mensenhandel 
gerelateerde procedures;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. verzoekt de Commissie de 
uitvoering te beoordelen van 
Richtlijn 2004/81/EG betreffende de 
verblijfstitels die worden afgegeven aan 
onderdanen van derde landen die het 
slachtoffer zijn van mensenhandel, 
teneinde te waarborgen dat slachtoffers 
niet na het verstrijken van de bedenktijd 
worden teruggestuurd, en verzoekt de 
lidstaten te waarborgen dat de 
onvoorwaardelijke toegang tot bijstand en 
ondersteuning uit hoofde van 
Richtlijn 2011/36/EU in overeenstemming 
wordt gebracht met Richtlijn 2004/81/EG 
en de uitvoering ervan; verzoekt de 
Commissie Richtlijn 2004/81/EG te 
herzien teneinde te waarborgen dat 
verblijfstitels voor slachtoffers van 
mensenhandel niet afhankelijk worden 
gesteld van de deelname of bereidheid tot 
deelname van de slachtoffers aan het 
onderzoek of de strafprocedure naar 
aanleiding van de zaak;

Or. en

Amendement 488
Rovana Plumb
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. benadrukt dat nieuwe vormen van 
mensenhandel die betrekking hebben op 
de migratiestroom, zoals vrijheidsberoving 
als gevolg van afpersing en gedwongen 
migrantensmokkel, erkend moeten 
worden, en dat belanghebbenden die zich 
bezighouden met de bestrijding van 
mensenhandel meer middelen moeten 
krijgen om slachtoffers van 
mensenhandel te identificeren in de 
stroom mensen die gebruikmaken van 
migratieroutes;

Or. en

Amendement 489
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 ter. benadrukt dat de maatregelen met 
betrekking tot transnationale 
samenwerking op het gebied van 
mensenhandel, tussen de landen van 
herkomst, doorreis of bestemming moeten 
worden geharmoniseerd; merkt op dat die 
maatregelen moeten worden geïntegreerd 
in de relevante regionale beleidsdialogen 
en de bestaande en toekomstige 
samenwerkingskaders, zoals de 
mobiliteitspartnerschappen en de 
gemeenschappelijke agenda’s inzake 
migratie en mobiliteit;

Or. en

Amendement 490
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Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om te monitoren en te 
beoordelen in hoeverre gesmokkelde 
mensen een risico lopen slachtoffers van 
mensenhandel te worden, met speciale 
aandacht voor de situatie van niet-
begeleide minderjarigen en vrouwen; 
onderstreept in dit verband de noodzaak 
tot meer legale en veiligere migratieroutes 
teneinde de uitbuiting van kwetsbare 
mensen met een onregelmatige status te 
voorkomen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 491
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om te monitoren en te 
beoordelen in hoeverre gesmokkelde 
mensen een risico lopen slachtoffers van 
mensenhandel te worden, met speciale 
aandacht voor de situatie van niet-
begeleide minderjarigen en vrouwen; 
onderstreept in dit verband de noodzaak 
tot meer legale en veiligere migratieroutes 
teneinde de uitbuiting van kwetsbare 
mensen met een onregelmatige status te 
voorkomen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 492
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om te monitoren en te beoordelen 
in hoeverre gesmokkelde mensen een 
risico lopen slachtoffers van mensenhandel 
te worden, met speciale aandacht voor de 
situatie van niet-begeleide minderjarigen 
en vrouwen; onderstreept in dit verband de 
noodzaak tot meer legale en veiligere 
migratieroutes teneinde de uitbuiting van 
kwetsbare mensen met een onregelmatige 
status te voorkomen;

36. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om met spoed maatregelen te 
treffen tegen criminele groepen die zich 
bezighouden met migrantensmokkel en 
mensenhandel gezien het feit dat 
gesmokkelde mensen een hoog risico lopen 
slachtoffers van mensenhandel te worden, 
en om het risico voor irreguliere 
migranten in kaart te brengen, met name 
voor niet-begeleide minderjarigen en 
vrouwen; onderstreept in dit verband de 
noodzaak tot doeltreffende grensbewaking 
teneinde de latere uitbuiting te voorkomen 
van mensen die illegaal de grens zijn 
overgestoken en zich niet bewust zijn van 
de risico’s die samengaan met 
mensensmokkel;

Or. en

Amendement 493
Milan Uhrík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om te monitoren en te beoordelen 
in hoeverre gesmokkelde mensen een risico 
lopen slachtoffers van mensenhandel te 
worden, met speciale aandacht voor de 
situatie van niet-begeleide minderjarigen 
en vrouwen; onderstreept in dit verband 
de noodzaak tot meer legale en veiligere 
migratieroutes teneinde de uitbuiting van 
kwetsbare mensen met een onregelmatige 
status te voorkomen;

36. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om te monitoren en te beoordelen 
in hoeverre gesmokkelde mensen een risico 
lopen slachtoffers van mensenhandel te 
worden, met speciale aandacht voor de 
situatie van niet-begeleide minderjarigen 
en vrouwen;
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Or. sk

Amendement 494
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om te monitoren en te beoordelen 
in hoeverre gesmokkelde mensen een risico 
lopen slachtoffers van mensenhandel te 
worden, met speciale aandacht voor de 
situatie van niet-begeleide minderjarigen 
en vrouwen; onderstreept in dit verband de 
noodzaak tot meer legale en veiligere 
migratieroutes teneinde de uitbuiting van 
kwetsbare mensen met een onregelmatige 
status te voorkomen;

36. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om te monitoren en te beoordelen 
in hoeverre gesmokkelde mensen een risico 
lopen slachtoffers van mensenhandel te 
worden, met speciale aandacht voor de 
situatie van niet-begeleide kinderen, van 
hun familie gescheiden kinderen en 
vrouwen; onderstreept in dit verband de 
noodzaak tot meer legale en veiligere 
migratieroutes teneinde de uitbuiting van 
kwetsbare mensen met een onregelmatige 
status te voorkomen;

Or. en

Amendement 495
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om te monitoren en te beoordelen 
in hoeverre gesmokkelde mensen een risico 
lopen slachtoffers van mensenhandel te 
worden, met speciale aandacht voor de 
situatie van niet-begeleide minderjarigen 
en vrouwen; onderstreept in dit verband de 
noodzaak tot meer legale en veiligere 
migratieroutes teneinde de uitbuiting van 
kwetsbare mensen met een onregelmatige 
status te voorkomen;

36. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om zorgvuldig te monitoren, te 
rapporteren en te beoordelen in hoeverre 
gesmokkelde mensen een risico lopen 
slachtoffers van mensenhandel te worden, 
met speciale aandacht voor de situatie van 
niet-begeleide minderjarigen en vrouwen; 
onderstreept in dit verband de noodzaak tot 
meer legale en veiligere migratieroutes 
teneinde de uitbuiting van kwetsbare 
mensen met een onregelmatige status te 
voorkomen;
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Or. ro

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om te monitoren en te beoordelen 
in hoeverre gesmokkelde mensen een 
risico lopen slachtoffers van mensenhandel 
te worden, met speciale aandacht voor de 
situatie van niet-begeleide minderjarigen 
en vrouwen; onderstreept in dit verband de 
noodzaak tot meer legale en veiligere 
migratieroutes teneinde de uitbuiting van 
kwetsbare mensen met een onregelmatige 
status te voorkomen;

36. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om betere beheersmaatregelen te 
treffen teneinde te voorkomen dat 
gesmokkelde mensen een risico lopen 
slachtoffers van mensenhandel te worden, 
met speciale aandacht voor de situatie van 
niet-begeleide minderjarigen en vrouwen; 
onderstreept in dit verband de noodzaak tot 
een doeltreffende handhaving van de 
wetgeving en het opleggen van strengere 
sancties tegen mensenhandelaren en 
migrantensmokkelaars;

Or. en

Amendement 497
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om te monitoren en te beoordelen 
in hoeverre gesmokkelde mensen een risico 
lopen slachtoffers van mensenhandel te 
worden, met speciale aandacht voor de 
situatie van niet-begeleide minderjarigen 
en vrouwen; onderstreept in dit verband de 
noodzaak tot meer legale en veiligere 
migratieroutes teneinde de uitbuiting van 
kwetsbare mensen met een onregelmatige 
status te voorkomen;

36. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om te monitoren en te beoordelen 
in hoeverre gesmokkelde mensen een risico 
lopen slachtoffers van mensenhandel te 
worden, met speciale aandacht voor de 
situatie van de meest kwetsbare groepen, 
zoals niet-begeleide minderjarigen en 
vrouwen; onderstreept in dit verband de 
noodzaak tot meer legale en veiligere 
migratieroutes teneinde één dimensie van 
de mensenhandel aan te pakken;
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Or. en

Amendement 498
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. verzoekt de lidstaten om in 
antwoord op de COVID-19-pandemie een 
noodplan uit te werken om in 
noodsituaties de minimale functionaliteit 
van systemen ter bestrijding van 
mensenhandel te garanderen; merkt op 
dat het noodplan in ieder geval een pakket 
van beschikbare diensten moet omvatten 
waarmee in de eerste behoeften van 
slachtoffers kan worden voorzien tijdens 
een periode waarin minder mogelijkheden 
zijn voor doorverwijzing, bescherming, 
onderzoek en gerechtelijke procedures;

Or. en

Amendement 499
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. benadrukt het belang en de 
noodzaak van het op nationaal of 
Europees niveau vaststellen, toewijzen en 
reserveren van passende middelen ten 
behoeve van gerichte maatregelen ter 
bestrijding van de mensenhandel op basis 
van de financieringsmogelijkheden in het 
kader van de EU-fondsen en -projecten, 
zoals het Fonds voor asiel, migratie en 
integratie (AMIF), het Fonds voor interne 
veiligheid (ISF), en het Daphne-
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programma “Rechten en waarden” in het 
nieuwe MFK;

Or. en

Amendement 500
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om voorlichtingscampagnes te 
organiseren zodat potentiële slachtoffers 
kunnen worden bereikt en zij informatie 
ontvangen over bijstand, bescherming en 
rechten in alle EU-landen, en om nauw 
samen te werken op het gebied van 
bewustmakingscampagnes met de derde 
landen die de voornaamste externe bron 
van mensenhandel in de EU vormen;

Or. en

Amendement 501
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. verzoekt de Commissie om in de 
nieuwe strategie voor mensenhandel 
duidelijke stappen voor de benoeming van 
de ATC op te nemen;

Schrappen

Or. es

Amendement 502
Malin Björk
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. verzoekt de Commissie om in de 
nieuwe strategie voor mensenhandel 
duidelijke stappen voor de benoeming van 
de ATC op te nemen;

Schrappen

Or. en

Amendement 503
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. verzoekt de Commissie om in de 
nieuwe strategie voor mensenhandel 
duidelijke stappen voor de benoeming van 
de ATC op te nemen;

37. verzoekt de Commissie om de 
continuïteit van de werkzaamheden van 
de EU-coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel (ATC) te waarborgen door 
een nieuwe fulltime-ATC te benoemen;

Or. en

Amendement 504
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. verzoekt de Commissie om in de 
nieuwe strategie voor mensenhandel 
duidelijke stappen voor de benoeming van 
de ATC op te nemen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en
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Amendement 505
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. verzoekt de Commissie de 
uitvoering te beoordelen van 
Richtlijn 2004/81/EG betreffende de 
verblijfstitel die wordt afgegeven aan 
onderdanen van derde landen die het 
slachtoffer zijn van mensenhandel, 
teneinde te waarborgen dat slachtoffers 
niet na het verstrijken van de bedenktijd 
worden teruggestuurd; verzoekt de 
lidstaten voorts te waarborgen dat de 
onvoorwaardelijke toegang tot bijstand en 
ondersteuning uit hoofde van 
Richtlijn 2011/36/EU in overeenstemming 
wordt gebracht met Richtlijn 2004/81/EG 
en de uitvoering ervan; verzoekt de 
Commissie Richtlijn 2004/81/EG te 
herzien teneinde te waarborgen dat 
verblijfstitels voor slachtoffers van 
mensenhandel niet afhankelijk worden 
gesteld van de deelname of bereidheid tot 
deelname van de slachtoffers aan het 
onderzoek of de strafprocedure naar 
aanleiding van de zaak;

Or. en

Amendement 506
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten orgaandonatie te bevorderen om 
de kloof tussen vraag en aanbod van 
transplantatieorganen te verkleinen, wat 
kan leiden tot afschuwelijke vormen van 
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mensenhandel door 
“transplantatietoerisme”;

Or. fr

Amendement 507
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. verzoekt de Commissie erop toe te 
zien dat slachtoffers van mensenhandel 
toegang hebben tot de rechter, 
schadevergoeding en schadeloosstelling;

Or. en

Amendement 508
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 ter. verzoekt de Commissie een op 
mensenrechten gebaseerde aanpak toe te 
passen bij de preventie van 
mensenhandel, waarbij de rechten van het 
slachtoffer centraal staan; beveelt aan dat 
de Commissie en de lidstaten 
samenwerken met het maatschappelijk 
middenveld teneinde slachtoffers van 
mensenhandel van de benodigde diensten 
en bijstand te kunnen voorzien, zonder 
oordeel en stigmatisering;

Or. en

Amendement 509
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Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de emigratielanden, de vrouwen 
en meisjes uit deze landen alsook hun 
ouders bewust te maken van de risico’s 
van seksuele uitbuiting in verband met de 
migratie naar Europa;

Or. fr

Amendement 510
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 quater. herinnert eraan dat deze 
richtlijn volledig, consequent en 
nauwgezet dient te worden uitgevoerd 
door alle betrokkenen: wetgevers, 
rechters, aanklagers, de politie en 
overheidsinstellingen; benadrukt het 
essentiële belang van passende opleiding 
van al deze betrokkenen, alsook van 
preventieve bewustmakingscampagnes en 
samenwerking tussen 
overheidsinstellingen en maatschappelijke 
organisaties; spoort de Commissie en de 
lidstaten aan om zich op dit gebied harder 
in te spannen;

Or. en

Amendement 511
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 37 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 quater. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten om mogelijke derde landen 
die medeplichtig zijn aan mensenhandel 
te identificeren en hun diplomatieke en 
handelsbetrekkingen dienovereenkomstig 
aan te passen;

Or. fr


