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Amendamentul 323
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. reamintește că femeile și copiii se 
pot vedea obligați să întrețină relații 
sexuale pentru protecție, pentru a 
supraviețui, pentru a-și continua traseul 
migrației sau pentru subzistență; 
subliniază că femeile și copiii care se 
prostituează pentru a supraviețui nu sunt 
considerați victime ale traficului de ființe 
umane și, astfel, nu pot primi asistența 
necesară;

Or. en

Amendamentul 324
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază importanța prevenirii și 
combaterii traficului de copii și femei, 
prin cooperarea cu țările terțe de origine 
și de tranzit, precum și a protecției 
victimelor acestui trafic, oferind programe 
cuprinzătoare de asistență, reintegrare și 
reabilitare;

Or. en

Amendamentul 325
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze
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Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. reiterează că solicitanții de azil, 
refugiații și migranții sunt deosebit de 
vulnerabili la trafic și că ar trebui să se 
acorde o atenție specială traficului de 
femei, de copii și de alte grupuri 
vulnerabile; subliniază că există 
vulnerabilități și riscuri în diferitele etape 
ale procesului de migrație, înainte de 
migrația în sine, în drum spre UE, la 
destinație și la întoarcere22;

19. reiterează că ar trebui să se acorde o 
atenție specială traficului de femei, de copii 
și de alte grupuri vulnerabile; subliniază că 
există vulnerabilități și riscuri în diferitele 
etape ale procesului de migrație, înainte de 
migrația în sine, în drum spre UE, la 
destinație și la întoarcere22; subliniază că 
trebuie să li se ofere resurse și un adăpost 
adecvat, precum și acces la instalații 
protejate și dotate corespunzător și la 
servicii conexe de asistență și informare; 
reiterează, prin urmare, necesitatea de a 
îmbunătăți colaborarea și schimburile 
transfrontaliere între autoritățile de 
aplicare a legii și de protecție a copilului, 
precum și de a dezvolta sisteme rapide de 
regăsire a familiei și modalități alternative 
de îngrijire a minorilor neînsoțiți;

_________________ _________________
22 Evaluarea europeană a implementării - 
„Implementarea Directivei 2011/36/UE: 
Aspecte privind migrația și genul, Direcția 
Generală Cercetare Parlamentară, Unitatea 
de evaluare ex post, 15 septembrie 2020, 
p. 50.

22 Evaluarea europeană a implementării - 
„Implementarea Directivei 2011/36/UE: 
Aspecte privind migrația și genul, Direcția 
Generală Cercetare Parlamentară, Unitatea 
de evaluare ex post, 15 septembrie 2020, 
p. 50.

Or. en

Amendamentul 326
Assita Kanko

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. reiterează că solicitanții de azil, 
refugiații și migranții sunt deosebit de 
vulnerabili la trafic și că ar trebui să se 
acorde o atenție specială traficului de 
femei, de copii și de alte grupuri 

19. reiterează că solicitanții de azil, 
refugiații și migranții sunt deosebit de 
vulnerabili la trafic și că ar trebui să se 
acorde o atenție specială traficului de 
femei, de copii și de alte grupuri 
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vulnerabile; subliniază că există 
vulnerabilități și riscuri în diferitele etape 
ale procesului de migrație, înainte de 
migrația în sine, în drum spre UE, la 
destinație și la întoarcere22;

vulnerabile; subliniază că există 
vulnerabilități și riscuri în diferitele etape 
ale procesului de migrație, înainte de 
migrația în sine, în drum spre UE, la 
destinație și la întoarcere22; prin urmare, 
invită Comisia Europeană să intensifice 
cooperarea cu țările terțe pentru a aborda 
cauza principală a acestei probleme și să 
examineze posibilitatea de a lega această 
cooperare de utilizarea asistenței 
financiare existente și a altor mecanisme 
ale UE;

_________________ _________________
22 Evaluarea europeană a implementării - 
„Implementarea Directivei 2011/36/UE: 
Aspecte privind migrația și genul, Direcția 
Generală Cercetare Parlamentară, Unitatea 
de evaluare ex post, 15 septembrie 2020, 
p. 50.

22 Evaluarea europeană a implementării - 
„Implementarea Directivei 2011/36/UE: 
Aspecte privind migrația și genul, Direcția 
Generală Cercetare Parlamentară, Unitatea 
de evaluare ex post, 15 septembrie 2020, 
p. 50.

Or. en

Amendamentul 327
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. reiterează că solicitanții de azil, 
refugiații și migranții sunt deosebit de 
vulnerabili la trafic și că ar trebui să se 
acorde o atenție specială traficului de 
femei, de copii și de alte grupuri 
vulnerabile; subliniază că există 
vulnerabilități și riscuri în diferitele etape 
ale procesului de migrație, înainte de 
migrația în sine, în drum spre UE, la 
destinație și la întoarcere22;

19. reiterează că cea mai bună 
modalitate de a combate traficul și 
introducerea ilegală de persoane este de a 
adopta toleranța zero față de imigrația 
ilegală și rețelele de introducere ilegală de 
persoane, cum ar fi programul „No Way”, 
introdus cu succes de guvernul australian 
în 2014;

_________________
22 Evaluarea europeană a implementării - 
„Implementarea Directivei 2011/36/UE: 
Aspecte privind migrația și genul, Direcția 
Generală Cercetare Parlamentară, 
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Unitatea de evaluare ex post, 15 
septembrie 2020, p. 50.

Or. fr

Amendamentul 328
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. reiterează că solicitanții de azil, 
refugiații și migranții sunt deosebit de 
vulnerabili la trafic și că ar trebui să se 
acorde o atenție specială traficului de 
femei, de copii și de alte grupuri 
vulnerabile; subliniază că există 
vulnerabilități și riscuri în diferitele etape 
ale procesului de migrație, înainte de 
migrația în sine, în drum spre UE, la 
destinație și la întoarcere22;

19. reiterează că ar trebui să se acorde o 
atenție specială traficului de femei, de copii 
și de alte grupuri vulnerabile; subliniază că 
există vulnerabilități și riscuri în diferitele 
etape ale procesului de migrație, înainte de 
migrația în sine, în drum spre UE, la 
destinație și la întoarcere22;

_________________ _________________
22 Evaluarea europeană a implementării - 
„Implementarea Directivei 2011/36/UE: 
Aspecte privind migrația și genul, Direcția 
Generală Cercetare Parlamentară, Unitatea 
de evaluare ex post, 15 septembrie 2020, 
p. 50.

22 Evaluarea europeană a implementării - 
„Implementarea Directivei 2011/36/UE: 
Aspecte privind migrația și genul, Direcția 
Generală Cercetare Parlamentară, Unitatea 
de evaluare ex post, 15 septembrie 2020, 
p. 50.

Or. en

Amendamentul 329
Maria Walsh

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. reiterează că solicitanții de azil, 
refugiații și migranții sunt deosebit de 
vulnerabili la trafic și că ar trebui să se 

19. reiterează că solicitanții de azil, 
refugiații și migranții, inclusiv minorii 
neînsoțiți, sunt deosebit de vulnerabili la 
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acorde o atenție specială traficului de 
femei, de copii și de alte grupuri 
vulnerabile; subliniază că există 
vulnerabilități și riscuri în diferitele etape 
ale procesului de migrație, înainte de 
migrația în sine, în drum spre UE, la 
destinație și la întoarcere22;

trafic și că ar trebui să se acorde o atenție 
specială traficului de femei, de copii și de 
alte grupuri vulnerabile; subliniază că 
există vulnerabilități și riscuri în diferitele 
etape ale procesului de migrație, înainte de 
migrația în sine, în drum spre UE, la 
destinație și la întoarcere22;

_________________ _________________
22 Evaluarea europeană a implementării - 
„Implementarea Directivei 2011/36/UE: 
Aspecte privind migrația și genul, Direcția 
Generală Cercetare Parlamentară, Unitatea 
de evaluare ex post, 15 septembrie 2020, 
p. 50.

22 Evaluarea europeană a implementării - 
„Implementarea Directivei 2011/36/UE: 
Aspecte privind migrația și genul, Direcția 
Generală Cercetare Parlamentară, Unitatea 
de evaluare ex post, 15 septembrie 2020, 
p. 50.

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. invită UE și statele sale membre să 
își intensifice eforturile de combatere a 
traficului de persoane și a contrabandei 
cu migranți și să pună efectiv în aplicare 
„Pachetul privind facilitarea” (Directiva 
2002/90/CE a Consiliului și Decizia-cadru 
2002/946 a Consiliului), pentru a combate 
modelul de afaceri al traficanților de 
persoane, împiedicând exploatarea 
sexuală și abuzurile împotriva copiilor, 
fetelor și altor grupuri vulnerabile.

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. invită Comisia și statele membre să 
acorde o atenție deosebită faptului că 
unele acțiuni, cum ar fi acordarea de 
ajutor financiar victimelor traficului de 
persoane, pot fi utilizate de mafia ca 
stimulent pentru a-și atrage victimele, cu 
efectul nedorit de a încuraja traficul de 
persoane.

Or. en

Amendamentul 332
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază numărul foarte scăzut de 
victime înregistrate ale TFU în procedurile 
de protecție internațională; invită statele 
membre să întărească informarea 
persoanelor care sosesc, inclusiv cu 
ajutorul traducerii și interpretării, cu privire 
la drepturile lor și la procedurile aplicabile 
în temeiul legislației UE, inclusiv cu 
privire la posibilitățile de a obține sprijin 
prin intermediul avocaților și al 
mediatorilor culturali;

20. subliniază numărul foarte scăzut de 
victime înregistrate ale TFU în procedurile 
de protecție internațională; invită statele 
membre să întărească informarea 
persoanelor care sosesc, inclusiv cu 
ajutorul traducerii și interpretării, cu privire 
la drepturile lor și la procedurile aplicabile 
în temeiul legislației UE, inclusiv cu 
privire la posibilitățile de a obține sprijin 
prin intermediul avocaților și al 
mediatorilor culturali în vederea prevenirii 
traficului și a exploatării persoanelor;

Or. ro

Amendamentul 333
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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20. subliniază numărul foarte scăzut de 
victime înregistrate ale TFU în procedurile 
de protecție internațională; invită statele 
membre să întărească informarea 
persoanelor care sosesc, inclusiv cu 
ajutorul traducerii și interpretării, cu privire 
la drepturile lor și la procedurile aplicabile 
în temeiul legislației UE, inclusiv cu 
privire la posibilitățile de a obține sprijin 
prin intermediul avocaților și al 
mediatorilor culturali;

20. subliniază numărul foarte scăzut de 
victime înregistrate ale TFU în procedurile 
de protecție internațională; invită statele 
membre să întărească informarea 
persoanelor care sosesc, inclusiv cu 
ajutorul traducerii și interpretării, cu privire 
la drepturile lor și la procedurile aplicabile 
în temeiul legislației UE;

Or. es

Amendamentul 334
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază faptul că, în unele state 
membre, solicitanții de protecție 
internațională care sunt identificați ca 
victime ale TFU trebuie să utilizeze alte 
proceduri și să solicite un permis de 
ședere în temeiul Directivei 2004/81/CE23; 
invită statele membre să instituie o 
abordare holistică și multidisciplinară 
care să asigure că procedurile de 
combatere a traficului de persoane și 
procedurile de azil sunt interconectate și 
se completează reciproc;

eliminat

_________________
23 Evaluarea europeană a implementării - 
„Implementarea Directivei 2011/36/UE: 
Aspecte privind migrația și genul, Direcția 
Generală Cercetare Parlamentară, 
Unitatea de evaluare ex post, 15 
septembrie 2020, p. 49.

Or. fr
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Amendamentul 335
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază faptul că, în unele state 
membre, solicitanții de protecție 
internațională care sunt identificați ca 
victime ale TFU trebuie să utilizeze alte 
proceduri și să solicite un permis de ședere 
în temeiul Directivei 2004/81/CE23; invită 
statele membre să instituie o abordare 
holistică și multidisciplinară care să 
asigure că procedurile de combatere a 
traficului de persoane și procedurile de 
azil sunt interconectate și se completează 
reciproc;

21. subliniază faptul că, în unele state 
membre, solicitanții de protecție 
internațională care sunt identificați ca 
victime ale TFU trebuie să utilizeze alte 
proceduri și să solicite un permis de ședere 
în temeiul Directivei 2004/81/CE;

_________________
23 Evaluarea europeană a implementării - 
„Implementarea Directivei 2011/36/UE: 
Aspecte privind migrația și genul, Direcția 
Generală Cercetare Parlamentară, 
Unitatea de evaluare ex post, 15 
septembrie 2020, p. 49.

Or. en

Amendamentul 336
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază faptul că, în unele state 
membre, solicitanții de protecție 
internațională care sunt identificați ca 
victime ale TFU trebuie să utilizeze alte 
proceduri și să solicite un permis de ședere 
în temeiul Directivei 2004/81/CE23; invită 
statele membre să instituie o abordare 
holistică și multidisciplinară care să asigure 

21. subliniază faptul că, în unele state 
membre, solicitanții de protecție 
internațională care sunt identificați ca 
victime ale TFU trebuie să utilizeze alte 
proceduri și să solicite un permis de ședere 
în temeiul Directivei 2004/81/CE23; invită 
statele membre să instituie o abordare 
holistică și multidisciplinară care să asigure 
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că procedurile de combatere a traficului de 
persoane și procedurile de azil sunt 
interconectate și se completează reciproc;

că procedurile de combatere a traficului de 
persoane și procedurile de azil sunt 
interconectate și se completează reciproc; 
subliniază că noțiunea de azil nu trebuie 
diluată prin includerea victimelor 
infracționalității;

_________________ _________________
23 Evaluarea europeană a implementării - 
„Implementarea Directivei 2011/36/UE: 
Aspecte privind migrația și genul, Direcția 
Generală Cercetare Parlamentară, Unitatea 
de evaluare ex post, 15 septembrie 2020, p. 
49.

23 Evaluarea europeană a implementării - 
„Implementarea Directivei 2011/36/UE: 
Aspecte privind migrația și genul, Direcția 
Generală Cercetare Parlamentară, Unitatea 
de evaluare ex post, 15 septembrie 2020, 
p. 49.

Or. en

Amendamentul 337
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază faptul că, în unele state 
membre, solicitanții de protecție 
internațională care sunt identificați ca 
victime ale TFU trebuie să utilizeze alte 
proceduri și să solicite un permis de ședere 
în temeiul Directivei 2004/81/CE23; invită 
statele membre să instituie o abordare 
holistică și multidisciplinară care să asigure 
că procedurile de combatere a traficului de 
persoane și procedurile de azil sunt 
interconectate și se completează reciproc;

21. subliniază faptul că, în unele state 
membre, solicitanții de protecție 
internațională care sunt identificați ca 
victime ale TFU trebuie să utilizeze alte 
proceduri și să solicite un permis de ședere; 
invită statele membre să instituie o 
abordare holistică și multidisciplinară care 
să asigure că procedurile de combatere a 
traficului de persoane și procedurile de azil 
sunt interconectate și se completează 
reciproc;

_________________
23 Evaluarea europeană a implementării - 
„Implementarea Directivei 2011/36/UE: 
Aspecte privind migrația și genul, Direcția 
Generală Cercetare Parlamentară, 
Unitatea de evaluare ex post, 15 
septembrie 2020, p. 49.

Or. es
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Amendamentul 338
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită statele membre să asigure o 
aplicare coerentă a dispozițiilor prevăzute 
în Regulamentul Dublin III, în Directiva 
privind combaterea traficului de persoane 
și în Directiva privind permisele de ședere, 
pentru a se evita practica din unele state 
membre de a le transfera pe victimele 
traficului de ființe umane în țara în care 
au fost exploatate la sosire, expunându-le 
prin aceasta și mai mult riscului de a face 
din nou obiectul traficului;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 339
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită statele membre să asigure o 
aplicare coerentă a dispozițiilor prevăzute 
în Regulamentul Dublin III, în Directiva 
privind combaterea traficului de persoane 
și în Directiva privind permisele de ședere, 
pentru a se evita practica din unele state 
membre de a le transfera pe victimele 
traficului de ființe umane în țara în care 
au fost exploatate la sosire, expunându-le 
prin aceasta și mai mult riscului de a face 
din nou obiectul traficului;

22. invită statele membre să asigure o 
aplicare coerentă a dispozițiilor prevăzute 
în Regulamentul Dublin III;

Or. en
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Amendamentul 340
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită statele membre să asigure o 
aplicare coerentă a dispozițiilor prevăzute 
în Regulamentul Dublin III, în Directiva 
privind combaterea traficului de persoane 
și în Directiva privind permisele de ședere, 
pentru a se evita practica din unele state 
membre de a le transfera pe victimele 
traficului de ființe umane în țara în care 
au fost exploatate la sosire, expunându-le 
prin aceasta și mai mult riscului de a face 
din nou obiectul traficului;

22. invită statele membre să asigure o 
aplicare coerentă a dispozițiilor prevăzute 
în Regulamentul Dublin III, în Directiva 
privind combaterea traficului de persoane 
și în Directiva privind permisele de ședere;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită statele membre să asigure o 
aplicare coerentă a dispozițiilor prevăzute 
în Regulamentul Dublin III, în Directiva 
privind combaterea traficului de persoane 
și în Directiva privind permisele de ședere, 
pentru a se evita practica din unele state 
membre de a le transfera pe victimele 
traficului de ființe umane în țara în care au 
fost exploatate la sosire, expunându-le prin 
aceasta și mai mult riscului de a face din 
nou obiectul traficului;

22. invită statele membre să asigure o 
aplicare coerentă a dispozițiilor prevăzute 
în Regulamentul Dublin III, în Directiva 
privind combaterea traficului de persoane 
și în Directiva privind permisele de ședere, 
pentru a se evita practica din unele state 
membre de a le transfera pe victimele 
traficului de ființe umane în țara în care au 
fost exploatate la sosire, expunându-le prin 
aceasta și mai mult riscului de a face din 
nou obiectul traficului și a repetării 
traumei;

Or. en
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Amendamentul 342
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită statele membre să își 
intensifice eforturile de identificare 
timpurie a potențialelor victime, în special 
în cadrul fluxurilor de migrație și al 
punctelor de acces („hotspots”); invită 
statele membre să asigure resurse adecvate 
pentru infrastructurile specializate pentru 
minorii neînsoțiți și pentru femeile care 
sunt victime ale traficului de persoane;

23. invită statele membre să își 
intensifice eforturile de identificare 
timpurie a potențialelor victime, în special 
în cadrul fluxurilor de migrație și al 
punctelor de acces („hotspots”); subliniază 
că potențialelor victime ar trebui să li se 
ofere fără întârziere protecție și acces la 
un loc sigur, în care să poată primi 
informații și asistență juridică; invită 
statele membre să asigure resurse adecvate 
pentru infrastructurile specializate pentru 
minorii neînsoțiți și pentru femeile care 
sunt victime ale traficului de persoane, și 
să asigure suficiente locuri în adăposturi;

Or. en

Amendamentul 343
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită statele membre să își 
intensifice eforturile de identificare 
timpurie a potențialelor victime, în special 
în cadrul fluxurilor de migrație și al 
punctelor de acces („hotspots”); invită 
statele membre să asigure resurse adecvate 
pentru infrastructurile specializate pentru 
minorii neînsoțiți și pentru femeile care 
sunt victime ale traficului de persoane;

23. invită statele membre să își 
intensifice eforturile de identificare 
timpurie a potențialelor victime, în special 
în cadrul fluxurilor de migrație și al 
punctelor de acces („hotspots”); subliniază 
că potențialelor victime identificate ar 
trebui să li se ofere fără întârziere 
protecție și acces la un loc sigur, în care 
să poată primi informații și asistență 
juridică; invită statele membre să asigure 
resurse adecvate pentru infrastructurile 
specializate pentru copiii migranți, copiii 
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separați de familie și femeile victime ale 
traficului de persoane, și să asigure 
suficiente locuri în adăposturi;

Or. en

Amendamentul 344
Abir Al-Sahlani, Ramona Strugariu

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită statele membre să își 
intensifice eforturile de identificare 
timpurie a potențialelor victime, în special 
în cadrul fluxurilor de migrație și al 
punctelor de acces („hotspots”); invită 
statele membre să asigure resurse adecvate 
pentru infrastructurile specializate pentru 
minorii neînsoțiți și pentru femeile care 
sunt victime ale traficului de persoane;

23. invită statele membre să își 
intensifice eforturile de identificare 
timpurie a potențialelor victime, în special 
în cadrul fluxurilor de migrație și al 
punctelor de acces („hotspots”); subliniază 
că potențialelor victime identificate ar 
trebui să li se ofere fără întârziere 
protecție și acces la un loc sigur, în care 
să poată primi informații; invită statele 
membre să asigure resurse adecvate pentru 
infrastructurile specializate pentru minorii 
neînsoțiți și pentru femeile care sunt 
victime ale traficului de persoane, și să 
asigure suficiente locuri în adăposturi;

Or. en

Amendamentul 345
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită statele membre să își 
intensifice eforturile de identificare 
timpurie a potențialelor victime, în special 
în cadrul fluxurilor de migrație și al 
punctelor de acces („hotspots”); invită 
statele membre să asigure resurse adecvate 

23. invită statele membre să își 
intensifice eforturile de identificare 
timpurie a potențialelor victime, în special 
în cadrul fluxurilor de migrație și al 
punctelor de acces („hotspots”); invită 
statele membre să asigure resurse adecvate 
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pentru infrastructurile specializate pentru 
minorii neînsoțiți și pentru femeile care 
sunt victime ale traficului de persoane;

pentru infrastructurile specializate de 
identificare, prin teste medicale, a 
minorilor neînsoțiți și a victimelor 
traficului de persoane; solicită deportarea 
imigranților ilegali care nu îndeplinesc 
nici aceste criterii, nici criteriile de azil;

Or. fr

Amendamentul 346
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită statele membre să își 
intensifice eforturile de identificare 
timpurie a potențialelor victime, în special 
în cadrul fluxurilor de migrație și al 
punctelor de acces („hotspots”); invită 
statele membre să asigure resurse adecvate 
pentru infrastructurile specializate pentru 
minorii neînsoțiți și pentru femeile care 
sunt victime ale traficului de persoane;

23. invită statele membre să își 
intensifice eforturile de identificare 
timpurie a potențialelor victime și să 
adopte măsuri de protecție și prevenire, în 
special în cadrul fluxurilor de migrație și al 
punctelor de acces („hotspots”); invită 
statele membre să asigure resurse adecvate 
pentru infrastructurile specializate pentru 
minorii neînsoțiți și pentru femeile care 
sunt victime ale traficului de persoane;

Or. ro

Amendamentul 347
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită statele membre să își 
intensifice eforturile de identificare 
timpurie a potențialelor victime, în special 
în cadrul fluxurilor de migrație și al 
punctelor de acces („hotspots”); invită 
statele membre să asigure resurse adecvate 
pentru infrastructurile specializate pentru 

23. invită statele membre să își 
intensifice eforturile de identificare 
timpurie a potențialelor victime, în special 
în cadrul fluxurilor de migrație și al 
punctelor de acces („hotspots”); invită 
statele membre să asigure resurse adecvate 
pentru infrastructuri și dotări specializate 
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minorii neînsoțiți și pentru femeile care 
sunt victime ale traficului de persoane;

în adăposturi pentru minorii neînsoțiți și 
pentru femeile care sunt victime ale 
traficului de persoane;

Or. en

Amendamentul 348
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită statele membre să își 
intensifice eforturile de identificare 
timpurie a potențialelor victime, în special 
în cadrul fluxurilor de migrație și al 
punctelor de acces („hotspots”); invită 
statele membre să asigure resurse adecvate 
pentru infrastructurile specializate pentru 
minorii neînsoțiți și pentru femeile care 
sunt victime ale traficului de persoane;

23. invită statele membre să își 
intensifice eforturile de identificare 
timpurie a potențialelor victime, inclusiv în 
cadrul fluxurilor de migrație și al punctelor 
de acces („hotspots”); invită statele 
membre să asigure resurse adecvate pentru 
infrastructurile specializate pentru 
victimele traficului, inclusiv pentru femei 
și minorii neînsoțiți;

Or. en

Amendamentul 349
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită statele membre să își 
intensifice eforturile de identificare 
timpurie a potențialelor victime, în special 
în cadrul fluxurilor de migrație și al 
punctelor de acces („hotspots”); invită 
statele membre să asigure resurse adecvate 
pentru infrastructurile specializate pentru 
minorii neînsoțiți și pentru femeile care 
sunt victime ale traficului de persoane;

23. invită statele membre să își 
intensifice eforturile de identificare 
timpurie a potențialelor victime, inclusiv în 
cadrul fluxurilor de migrație și al punctelor 
de acces („hotspots”); invită statele 
membre să asigure resurse adecvate pentru 
infrastructurile specializate pentru 
victimele traficului, inclusiv pentru femei 
și minorii neînsoțiți;

Or. en
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Amendamentul 350
Caterina Chinnici

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită statele membre să își 
intensifice eforturile de identificare 
timpurie a potențialelor victime, în special 
în cadrul fluxurilor de migrație și al 
punctelor de acces („hotspots”); invită 
statele membre să asigure resurse adecvate 
pentru infrastructurile specializate pentru 
minorii neînsoțiți și pentru femeile care 
sunt victime ale traficului de persoane;

23. invită statele membre să își 
intensifice eforturile de identificare 
timpurie a potențialelor victime, în special 
în cadrul fluxurilor de migrație și al 
punctelor de acces („hotspots”); invită 
statele membre să asigure resurse adecvate 
pentru infrastructurile specializate pentru 
minorii neînsoțiți, minorii separați și 
pentru femeile care sunt victime ale 
traficului de persoane;

Or. it

Amendamentul 351
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază poziția vulnerabilă a 
femeilor și fetelor refugiate și migrante, în 
special la sosirea în Uniunea Europeană, 
precum și probabilitatea mai mare să 
devină victime ale traficului de persoane; 
invită Comisia și statele membre să creeze 
rute sigure și legale de migrație, să 
asigure prezența în centrele de primire a 
unui personal format în probleme de gen 
și să ofere sprijin și finanțare adecvate 
organizațiilor societății civile;

Or. en
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Amendamentul 352
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază necesitatea de a crea 
mecanisme naționale de colectare a 
datelor privind victimele traficului de 
ființe umane în cadrul procedurilor de 
protecție internațională, pentru a putea 
asigura urmărirea cazurilor identificate;

Or. en

Amendamentul 353
Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. invită statele membre să ia măsuri 
pentru ca toate victimele, inclusiv 
victimele care sunt migranți, să aibă acces 
la justiție, indiferent de situația lor de 
ședere;

Or. ro

Amendamentul 354
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. invită statele membre să asigure 
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resurse adecvate pentru infrastructuri 
specializate sigure pentru minorii 
neînsoțiți și pentru femeile victime ale 
traficului de persoane;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. invită statele membre să extindă 
protecția internațională acordată 
victimelor traficului de ființe umane la 
membrii familiilor lor, după evaluarea 
implicării potențiale a acestor rude în 
procesul de trafic;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 23 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23c. invită statele membre să instituie 
proceduri rapide de reîntregire a familiei 
pentru membrii familiilor victimelor care 
sunt în pericol în țara de origine;

Or. en
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Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 23 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23d. este preocupat de faptul că 
perioada de refacere și de reflecție este 
legată de cooperarea victimei în timpul 
anchetei și este acordată de agențiile de 
aplicare a legii; regretă faptul că această 
perioadă nu se aplică nici resortisanților 
UE/SEE, nici solicitanților de azil; invită 
Comisia să monitorizeze aplicarea 
soluțiilor juridice disponibile la nivelul 
statelor membre, în special acordarea 
unei perioade de redresare și de reflecție;

Or. en

Amendamentul 358
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. ia act de faptul că politicile în 
materie de migrație ale statelor membre, 
axate pe combaterea migrației ilegale, pot 
avea un „efect de descurajare” în rândul 
migranților vulnerabili și pot oferi 
făptașilor pârghii suplimentare pentru a 
le exploata pe victimele aflate în situație 
neregulamentară24; invită statele membre 
să decupleze acțiunile de gestionare a 
migrației de activitățile de respectare a 
aplicării legii;

eliminat
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_________________
24 Platforma pentru cooperare 
internațională privind migranții fără 
documente în regulă (PICUM) Insecure 
justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mai 2020.

Or. fr

Amendamentul 359
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. ia act de faptul că politicile în 
materie de migrație ale statelor membre, 
axate pe combaterea migrației ilegale, pot 
avea un „efect de descurajare” în rândul 
migranților vulnerabili și pot oferi 
făptașilor pârghii suplimentare pentru a 
le exploata pe victimele aflate în situație 
neregulamentară24; invită statele membre 
să decupleze acțiunile de gestionare a 
migrației de activitățile de respectare a 
aplicării legii;

eliminat

_________________
24 Platforma pentru cooperare 
internațională privind migranții fără 
documente în regulă (PICUM) Insecure 
justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mai 2020.

Or. es

Amendamentul 360
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Punctul 24



AM\1218040RO.docx 23/102 PE660.291v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. ia act de faptul că politicile în 
materie de migrație ale statelor membre, 
axate pe combaterea migrației ilegale, pot 
avea un „efect de descurajare” în rândul 
migranților vulnerabili și pot oferi 
făptașilor pârghii suplimentare pentru a 
le exploata pe victimele aflate în situație 
neregulamentară24; invită statele membre 
să decupleze acțiunile de gestionare a 
migrației de activitățile de respectare a 
aplicării legii;

eliminat

_________________
24 Platforma pentru cooperare 
internațională privind migranții fără 
documente în regulă (PICUM) Insecure 
justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mai 2020.

Or. sk

Amendamentul 361
Assita Kanko

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. ia act de faptul că politicile în 
materie de migrație ale statelor membre, 
axate pe combaterea migrației ilegale, pot 
avea un „efect de descurajare” în rândul 
migranților vulnerabili și pot oferi 
făptașilor pârghii suplimentare pentru a 
le exploata pe victimele aflate în situație 
neregulamentară24; invită statele membre 
să decupleze acțiunile de gestionare a 
migrației de activitățile de respectare a 
aplicării legii;

eliminat

_________________
24 Platforma pentru cooperare 
internațională privind migranții fără 
documente în regulă (PICUM) Insecure 
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justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mai 2020.

Or. en

Amendamentul 362
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. ia act de faptul că politicile în 
materie de migrație ale statelor membre, 
axate pe combaterea migrației ilegale, pot 
avea un „efect de descurajare” în rândul 
migranților vulnerabili și pot oferi 
făptașilor pârghii suplimentare pentru a 
le exploata pe victimele aflate în situație 
neregulamentară24; invită statele membre 
să decupleze acțiunile de gestionare a 
migrației de activitățile de respectare a 
aplicării legii;

eliminat

_________________
24 Platforma pentru cooperare 
internațională privind migranții fără 
documente în regulă (PICUM) Insecure 
justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mai 2020.

Or. en

Amendamentul 363
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. ia act de faptul că politicile în 
materie de migrație ale statelor membre, 
axate pe combaterea migrației ilegale, pot 

24. ia act de faptul că politicile în 
materie de migrație ale statelor membre, 
axate pe combaterea migrației ilegale, pot 
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avea un „efect de descurajare” în rândul 
migranților vulnerabili și pot oferi 
făptașilor pârghii suplimentare pentru a le 
exploata pe victimele aflate în situație 
neregulamentară24; invită statele membre 
să decupleze acțiunile de gestionare a 
migrației de activitățile de respectare a 
aplicării legii;

avea un „efect de descurajare” în rândul 
migranților vulnerabili și pot oferi 
făptașilor pârghii suplimentare pentru a le 
exploata pe victimele aflate în situație 
neregulamentară24; invită statele membre 
să decupleze acțiunile de gestionare a 
migrației de activitățile de respectare a 
aplicării legii; reamintește că, pentru 
prevenirea traficului de ființe umane și a 
introducerii ilegale de migranți, este 
important să se creeze canale pentru 
migrația legală și sigură pentru femei și 
copii, de exemplu vize umanitare; invită 
Comisia și statele membre să creeze rute 
sigure și legale de migrație, să asigure 
prezența în centrele de primire a unui 
personal format în probleme de gen și să 
ofere sprijin și finanțare adecvate 
organizațiilor societății civile;

_________________ _________________
24 Platforma pentru cooperare 
internațională privind migranții fără 
documente în regulă (PICUM) Insecure 
justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mai 2020.

24 Platforma pentru cooperare 
internațională privind migranții fără 
documente în regulă (PICUM) Insecure 
justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mai 2020.

Or. en

Amendamentul 364
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. ia act de faptul că politicile în 
materie de migrație ale statelor membre, 
axate pe combaterea migrației ilegale, pot 
avea un „efect de descurajare” în rândul 
migranților vulnerabili și pot oferi 
făptașilor pârghii suplimentare pentru a le 
exploata pe victimele aflate în situație 
neregulamentară24; invită statele membre 
să decupleze acțiunile de gestionare a 
migrației de activitățile de respectare a 

24. ia act de faptul că politicile în 
materie de migrație ale statelor membre, 
axate pe combaterea migrației ilegale, pot 
avea un „efect de descurajare” în rândul 
migranților vulnerabili și pot oferi 
făptașilor pârghii suplimentare pentru a le 
exploata pe victimele aflate în situație 
neregulamentară24; invită statele membre 
să decupleze acțiunile de gestionare a 
migrației de activitățile de respectare a 



PE660.291v01-00 26/102 AM\1218040RO.docx

RO

aplicării legii; aplicării legii; subliniază că ar trebui 
create mecanisme sigure de raportare și 
mecanisme eficiente de depunere a 
plângerilor pentru toate persoanele 
vulnerabile;

_________________ _________________
24 Platforma pentru cooperare 
internațională privind migranții fără 
documente în regulă (PICUM) Insecure 
justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mai 2020.

24 Platforma pentru cooperare 
internațională privind migranții fără 
documente în regulă (PICUM) Insecure 
justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mai 2020.

Or. en

Amendamentul 365
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. ia act de faptul că politicile în 
materie de migrație ale statelor membre, 
axate pe combaterea migrației ilegale, pot 
avea un „efect de descurajare” în rândul 
migranților vulnerabili și pot oferi 
făptașilor pârghii suplimentare pentru a le 
exploata pe victimele aflate în situație 
neregulamentară24; invită statele membre 
să decupleze acțiunile de gestionare a 
migrației de activitățile de respectare a 
aplicării legii;

24. ia act de faptul că politicile în 
materie de migrație ale statelor membre, 
axate pe combaterea migrației ilegale, pot 
avea un „efect de descurajare” în rândul 
migranților fără acte și a celor cu un 
statut precar, dependenți de angajatorul 
lor și pot oferi făptașilor pârghii 
suplimentare pentru a le exploata pe 
victimele aflate în situație neregulamentară 
sau precară24; invită statele membre să 
decupleze acțiunile de gestionare a 
migrației de activitățile de respectare a 
aplicării legii;

_________________ _________________
24 Platforma pentru cooperare 
internațională privind migranții fără 
documente în regulă (PICUM) Insecure 
justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mai 2020.

24 Platforma pentru cooperare 
internațională privind migranții fără 
documente în regulă (PICUM) Insecure 
justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mai 2020.

Or. en
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Amendamentul 366
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. ia act de faptul că politicile în 
materie de migrație ale statelor membre, 
axate pe combaterea migrației ilegale, pot 
avea un „efect de descurajare” în rândul 
migranților vulnerabili și pot oferi 
făptașilor pârghii suplimentare pentru a le 
exploata pe victimele aflate în situație 
neregulamentară24; invită statele membre 
să decupleze acțiunile de gestionare a 
migrației de activitățile de respectare a 
aplicării legii;

24. ia act de faptul că o atitudine 
permisivă față de migrația ilegală este 
exploatată fără scrupule de traficanți de-a 
lungul întregului lanț de migrație, 
deoarece, nu în ultimul rând, creează 
stimulente pentru migrația ilegală și, în 
plus, permite traficanților să se ascundă 
de autoritățile de aplicare a legii;

_________________
24 Platforma pentru cooperare 
internațională privind migranții fără 
documente în regulă (PICUM) Insecure 
justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mai 2020.

Or. en

Amendamentul 367
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. ia act de faptul că politicile în 
materie de migrație ale statelor membre, 
axate pe combaterea migrației ilegale, pot 
avea un „efect de descurajare” în rândul 
migranților vulnerabili și pot oferi 
făptașilor pârghii suplimentare pentru a le 
exploata pe victimele aflate în situație 
neregulamentară24; invită statele membre 
să decupleze acțiunile de gestionare a 
migrației de activitățile de respectare a 

24. având în vedere faptul că migranții 
clandestini din UE reprezintă un grup 
larg de potențiale victime care pot fi 
exploatate de traficanți prin diverse 
modalități de a profita de statutul lor 
nereglementar24, invită statele membre să-
și pună în practică cu strictețe măsurile de 
combatere a migrației nereglementare 
pentru a preveni astfel de abuzuri;
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aplicării legii;
_________________ _________________
24 Platforma pentru cooperare 
internațională privind migranții fără 
documente în regulă (PICUM) Insecure 
justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mai 2020.

24 Platforma pentru cooperare 
internațională privind migranții fără 
documente în regulă (PICUM) Insecure 
justice? Residence permits for victims of 
crime in Europe, mai 2020.

Or. en

Amendamentul 368
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. ia act de faptul că munca 
informală și nereglementată ar trebui 
inclusă în protecția legislației muncii și că 
ar trebui să se asigure că drepturile 
lucrătorilor sunt aplicate tuturor 
lucrătorilor, indiferent de gen și de 
statutul lor de migrație sau de rezident. 
recomandă crearea unor mecanisme de 
control pentru a monitoriza respectarea 
de către întreprinderi a standardelor de 
muncă și a drepturilor omului și ar trebui 
aplicate sancțiuni celor care nu respectă 
drepturile omului și legea;

Or. en

Amendamentul 369
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. ia act de faptul că munca 
informală și nereglementată ar trebui 
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inclusă în protecția legislației muncii și că 
ar trebui să se asigure că drepturile 
lucrătorilor sunt aplicate tuturor 
lucrătorilor, indiferent de gen și de 
statutul lor de migrație sau de rezident; 
consideră că ar trebui create mecanisme 
de control pentru a monitoriza 
respectarea de către întreprinderi a 
standardelor de muncă și a drepturilor 
omului și ar trebui aplicate sancțiuni 
celor care nu respectă drepturile omului 
și legea;

Or. en

Amendamentul 370
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază că o strânsă cooperare 
și implicare a țărilor terțe sunt esențiale 
pentru prevenirea traficului de ființe 
umane și dezmembrarea organizațiilor 
criminale de trafic și contrabandă de 
ființe umane;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. invită statele membre să asigure 
rute de migrație mai sigure și legale, 



PE660.291v01-00 30/102 AM\1218040RO.docx

RO

pentru a preveni exploatarea persoanelor 
vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 372
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. solicită să se acorde mai multă 
atenție tendinței recente a căsătoriilor 
fictive în scopuri de exploatare, care 
vizează în principal anumite femei din 
Europa de Est susceptibile să cadă pradă 
acestei practici, care sunt adesea atrase cu 
promisiuni false de cazare ori sprijin 
financiar sau cu oferte de locuri de 
muncă false pe termen lung1a; subliniază 
că, în conformitate cu cel de-al treilea 
Raport al Comisiei privind progresele 
înregistrate, aceste victime sunt adesea 
raportate ca victime ale altor forme de 
trafic, inclusiv exploatarea sexuală și/sau 
exploatarea prin muncă; subliniază că, 
potrivit Europol, această creștere a 
numărului de căsătorii fictive este 
probabil legată de criza migrației și de 
creșterea numărului de migranți 
clandestini care doresc să treacă la 
statutul de rezident legal după ce cererile 
de azil au eșuat1b;

_________________
1a https://www.brusselstimes.com/brussels-
behind-the-scenes/130968/the-heartbreak-
of-europes-sham-marriages/
1b Evaluarea amenințării pe care o 
reprezintă formele grave de criminalitate 
și criminalitatea organizată în UE, 
realizată de Europol în 2017.

Or. en
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Amendamentul 373
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. ia act de faptul că copiii reprezintă 
aproape un sfert din totalul victimelor din 
UE, fetele (78 %) constituind marea 
majoritate a copiilor victime din UE; 
subliniază faptul că aproape 75 % din 
totalul victimelor copii din UE erau 
cetățeni ai UE; este deosebit de preocupat 
de victimele din UE care sunt copii și care 
fac obiectul traficului de persoane în 
scopul exploatării sexuale25;

25. ia act de faptul că copiii reprezintă 
aproape un sfert din totalul victimelor din 
UE, fetele (78 %) constituind marea 
majoritate a copiilor victime din UE; 
subliniază faptul că aproape 75 % din 
totalul victimelor copii din UE erau 
cetățeni ai UE; este deosebit de preocupat 
de violențele, abuzurile și exploatarea cu 
care se confruntă victimele din UE care 
sunt copii, în special cei traficați în scopul 
exploatării sexuale25;

_________________ _________________
25 Europol, EMSC, Al patrulea raport 
anual, 2020.

25 Europol, EMSC, Al patrulea raport 
anual, 2020.

Or. en

Amendamentul 374
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. ia act de faptul că copiii reprezintă 
aproape un sfert din totalul victimelor din 
UE, fetele (78 %) constituind marea 
majoritate a copiilor victime din UE; 
subliniază faptul că aproape 75 % din 
totalul victimelor copii din UE erau 
cetățeni ai UE; este deosebit de preocupat 
de victimele din UE care sunt copii și care 
fac obiectul traficului de persoane în 
scopul exploatării sexuale25;

25. ia act de faptul că copiii reprezintă 
aproape un sfert din totalul victimelor din 
UE, fetele (78 %) constituind marea 
majoritate a copiilor victime din UE; 
subliniază faptul că aproape 75 % din 
totalul victimelor copii din UE erau 
cetățeni ai UE; este deosebit de preocupat 
de violențele, abuzurile și exploatarea cu 
care se confruntă victimele din UE care 
sunt copii, în special cei traficați în scopul 
exploatării sexuale25;
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_________________ _________________
25 Europol, EMSC, Al patrulea raport 
anual, 2020.

25 Europol, EMSC, Al patrulea raport 
anual, 2020.

Or. en

Amendamentul 375
Maria Walsh

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază că interesul superior al 
copilului trebuie considerat primordial în 
toate măsurile care implică copiii 
traficați; subliniază că, din cauza 
daunelor fizice și psihologice suferite de 
copiii traficați și a vulnerabilității lor 
crescute la exploatare, trebuie să li se 
acorde o asistență corespunzătoare și 
trebuie luate în considerare drepturile și 
nevoile lor speciale;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită statelor membre să ia 
măsuri puternice de protecție a copilului, 
să aplice prezumția copilăriei și să 
evalueze vârsta copilului, să-i asigure 
protecția înainte și în cursul procedurilor 
penale, accesul la asistență 
necondiționată, despăgubiri, nepedepsire 
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și să acorde asistență și sprijin membrilor 
familiei copilului victimă.

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită statele membre să se 
concentreze asupra identificării victimelor 
care sunt copii și să le ajute să beneficieze 
de drepturile lor; subliniază necesitatea 
numirii imediate de tutori, inclusiv de 
tutori temporari, ca măsură de urgență 
pentru victimele care sunt copii;

26. invită statele membre să se 
concentreze asupra identificării victimelor 
care sunt copii și să le ajute să beneficieze 
de drepturile lor; reamintește obligația 
statelor membre de a acorda o atenție 
deosebită copiilor victime ale traficului de 
persoane și de a oferi o protecție specială 
copiilor în cadrul procedurilor penale, 
considerând primordial interesul superior 
în orice moment; subliniază necesitatea 
numirii imediate de tutori, inclusiv de 
tutori temporari, ca măsură de urgență 
pentru victimele care sunt copii;

Or. en

Amendamentul 378
Maria Walsh

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită statele membre să se 
concentreze asupra identificării victimelor 
care sunt copii și să le ajute să beneficieze 
de drepturile lor; subliniază necesitatea 
numirii imediate de tutori, inclusiv de 

26. invită statele membre să se 
concentreze asupra identificării victimelor 
care sunt copii și să le ajute să beneficieze 
de drepturile lor; subliniază necesitatea 
numirii imediate de tutori, inclusiv de 
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tutori temporari, ca măsură de urgență 
pentru victimele care sunt copii;

tutori temporari, ca măsură de urgență 
pentru victimele care sunt copii; solicită, 
de asemenea, statelor membre să ia 
măsuri pentru a asigura o formare 
adecvată, în special juridică și 
psihologică, pentru cei care lucrează cu 
copiii victime ale traficului;

Or. en

Amendamentul 379
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită statele membre să se 
concentreze asupra identificării victimelor 
care sunt copii și să le ajute să beneficieze 
de drepturile lor; subliniază necesitatea 
numirii imediate de tutori, inclusiv de 
tutori temporari, ca măsură de urgență 
pentru victimele care sunt copii;

26. invită statele membre să se 
concentreze asupra identificării victimelor 
care sunt copii și să le ajute să beneficieze 
de drepturile lor; subliniază necesitatea 
numirii imediate de tutori, inclusiv de 
tutori temporari, ca măsură de urgență 
pentru victimele care sunt copii; subliniază 
că tratamentul copiilor nu trebuie extins 
la adulții care pretind că sunt copii, 
aplicând teste de vârstă ori de câte ori 
situația o impune;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită statele membre să se 
concentreze asupra identificării victimelor 
care sunt copii și să le ajute să beneficieze 
de drepturile lor; subliniază necesitatea 

26. invită statele membre să se 
concentreze asupra identificării victimelor 
care sunt copii și să le ajute să beneficieze 
de drepturile lor; subliniază necesitatea 
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numirii imediate de tutori, inclusiv de 
tutori temporari, ca măsură de urgență 
pentru victimele care sunt copii;

numirii imediate de tutori, inclusiv de 
tutori temporari, instruiți și susținuți 
corespunzător, ca măsură de urgență 
pentru victimele care sunt copii; 
recomandă statelor membre să crească 
numărul tutorilor, organizând campanii 
de sensibilizare;

Or. en

Amendamentul 381
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită statele membre să se 
concentreze asupra identificării victimelor 
care sunt copii și să le ajute să beneficieze 
de drepturile lor; subliniază necesitatea 
numirii imediate de tutori, inclusiv de 
tutori temporari, ca măsură de urgență 
pentru victimele care sunt copii;

26. invită statele membre să se 
concentreze asupra identificării victimelor 
care sunt copii și să le ajute să revină la 
familiile lor;

Or. es

Amendamentul 382
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită statele membre să se 
concentreze asupra identificării victimelor 
care sunt copii și să le ajute să beneficieze 
de drepturile lor; subliniază necesitatea 
numirii imediate de tutori, inclusiv de 
tutori temporari, ca măsură de urgență 
pentru victimele care sunt copii;

26. invită statele membre să se 
concentreze asupra identificării victimelor 
care sunt copii și să le ajute să beneficieze 
de drepturile lor, să fie mai bine protejate 
și să beneficieze de consiliere din partea 
unor funcționari special pregătiți; 
subliniază necesitatea numirii imediate de 
tutori, inclusiv de tutori temporari, ca 
măsură de urgență pentru victimele care 
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sunt copii;

Or. ro

Amendamentul 383
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită statele membre să se 
concentreze asupra identificării victimelor 
care sunt copii și să le ajute să beneficieze 
de drepturile lor; subliniază necesitatea 
numirii imediate de tutori, inclusiv de 
tutori temporari, ca măsură de urgență 
pentru victimele care sunt copii;

26. invită statele membre să se 
concentreze asupra identificării victimelor 
care sunt copii și să le ajute să beneficieze 
de drepturile lor; subliniază necesitatea 
numirii imediate de tutori, inclusiv de 
tutori temporari, ca măsură de urgență 
pentru victimele care sunt copii neînsoțiți, 
și subliniază importanța unei justiții și a 
unor servicii specializate atente la nevoile 
copilului;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. invită statele membre să se asigure 
că personalul consulatelor acordă o 
atenție deosebită verificării corecte a 
identității minorilor și legăturii cu 
persoana sau persoanele care exercită 
autoritatea părintească sau tutela legală 
atunci când prelevă datele biometrice ale 
minorului în cadrul procedurii de 
solicitare a vizei; invită Comisia ca, în 
strânsă cooperare cu Europol, să asigure 
programe de educație și formare specifice 
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eficiente pentru autoritățile statelor 
membre, în vederea prevenirii traficului 
de copii;

Or. en

Amendamentul 385
Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. invită Comisia și statele membre să 
acorde mai multă atenție formării și 
perfecționării profesionale continue a 
persoanelor implicate în sprijinirea 
victimelor din instituțiile abilitate la nivel 
local, regional și național și informarea 
lor referitoare la evoluția metodelor 
utilizate de traficanți;

Or. ro

Amendamentul 386
Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. îndeamnă statele membre să aplice 
integral Directiva 2011/93/UE privind 
combaterea abuzului sexual asupra 
copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și 
a pornografiei infantile26 și să își 
intensifice cooperarea polițienească și 
judiciară în vederea prevenirii și combaterii 
exploatării sexuale a copiilor;

27. îndeamnă statele membre să aplice 
integral Directiva 2011/93/UE privind 
combaterea abuzului sexual asupra 
copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și 
a pornografiei infantile26 și să își 
intensifice cooperarea polițienească și 
judiciară în vederea prevenirii și combaterii 
exploatării sexuale a copiilor la nivelul 
UE; solicită statelor membre să coopereze 
cu agențiile UE, în special cu Europol și 
entitățile sale specializate, EMSC și EC3, 
precum și cu Eurojust, pentru a 
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intensifica schimbul de informații, 
sprijinul acordat și investigațiile 
transfrontaliere;

_________________ _________________
26 JO L 335, 17.12.2011, p. 1. 26 JO L 335, 17.12.2011, p. 1.

Or. en

Amendamentul 387
Caterina Chinnici

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. îndeamnă statele membre să aplice 
integral Directiva 2011/93/UE privind 
combaterea abuzului sexual asupra 
copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și 
a pornografiei infantile26 și să își 
intensifice cooperarea polițienească și 
judiciară în vederea prevenirii și combaterii 
exploatării sexuale a copiilor;

27. îndeamnă statele membre să aplice 
integral Directiva 2011/93/UE privind 
combaterea abuzului sexual asupra 
copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și 
a pornografiei infantile26 și să își 
intensifice cooperarea polițienească și 
judiciară în vederea prevenirii și combaterii 
exploatării sexuale a copiilor la nivelul 
UE; invită statele membre să coopereze cu 
agențiile UE, cum ar fi Europol și 
organismele sale specifice, EMSC și EC3, 
pentru a consolida schimbul de informații 
și investigațiile transfrontaliere;

_________________ _________________
26 JO L 335, 17.12.2011, p. 1. 26 JO L 335, 17.12.2011, p. 1.

Or. it

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

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul



AM\1218040RO.docx 39/102 PE660.291v01-00

RO

27. îndeamnă statele membre să aplice 
integral Directiva 2011/93/UE privind 
combaterea abuzului sexual asupra 
copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și 
a pornografiei infantile26 și să își 
intensifice cooperarea polițienească și 
judiciară în vederea prevenirii și combaterii 
exploatării sexuale a copiilor;

27. îndeamnă statele membre să aplice 
integral Directiva 2011/93/UE privind 
combaterea abuzului sexual asupra 
copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și 
a pornografiei infantile26 și să își 
intensifice cooperarea polițienească și 
judiciară în vederea prevenirii și combaterii 
exploatării sexuale a copiilor; solicită 
statelor membre să coopereze cu agențiile 
UE, în special cu Europol și entitățile sale 
specializate, pentru a accelera schimbul 
de informații și a susține investigațiile 
transfrontaliere;

_________________ _________________
26 JO L 335, 17.12.2011, p. 1. 26 JO L 335, 17.12.2011, p. 1.

Or. en

Amendamentul 389
Caterina Chinnici

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. salută decizia Comisiei de a 
include în strategia UE din 24 iulie 2020 
pentru combaterea mai eficace a abuzului 
sexual asupra copiilor posibilitatea creării 
unui centru european pentru prevenirea 
și combaterea abuzurilor sexuale asupra 
copiilor, așa cum se solicită în Rezoluția 
Parlamentului European din 26 
noiembrie 2019 referitoare la drepturile 
copiilor, ca element de bază al unei 
abordări europene coordonate și 
multipartite pentru prevenirea și 
combaterea abuzurilor asupra copiilor și 
acordarea de asistență victimelor;

Or. it

Amendamentul 390
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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

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. subliniază că victimele copii au 
nevoie de sprijin special, ținând seama de 
interesul lor superior și de 
vulnerabilitățile specifice; încurajează 
statele membre să se asigure că 
specialiștii care intră în contact cu copiii 
victime, cum ar fi autoritățile de aplicare 
a legii, polițiștii de frontieră, funcționarii 
publici, magistrații, asistenții sociali și 
personalul medical (inclusiv în centrele de 
îngrijire a tinerilor), sunt suficient de 
instruiți în ceea ce privește identificarea, 
sprijinirea și îndrumarea copiilor victime 
ale traficului de ființe umane;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. ia act cu mare îngrijorare de 
prevalența abuzului sexual asupra 
copiilor și de normalizarea traficului și a 
exploatării sexuale a copiilor și solicită 
reglementarea site-urilor de pornografie 
și a platformelor de găzduire, pentru a 
asigura o eliminare totală a riscului ca 
astfel de materiale să devină disponibile și 
normalizate;

Or. en
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Amendamentul 392
Dragoş Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. invită statele membre să elaboreze 
un model de identificare, de sprijin rapid 
și de asistență pentru copiii victime ale 
exploatării și abuzurilor sexuale online, 
precum și programe de sensibilizare și 
mecanisme de raportare adaptate 
copiilor; 

Or. en

Amendamentul 393
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. ia act de faptul că copiii romi sunt 
deosebit de vulnerabili la exploatare și 
trafic, cu un risc ridicat de a fi supuși 
exploatării sexuale, exploatării prin 
muncă și cerșetoriei forțate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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27b. regretă că echipele specializate din 
cadrul autorităților de aplicare a legii, 
formate în domeniul înregistrării audio-
video a mărturiilor copiilor, nu sunt 
implicate constant în interogarea tuturor 
copiilor victime ale traficului de ființe 
umane; cere insistent statelor membre să 
facă din aceasta o practică standard și să 
formeze personalul organelor de aplicare 
a legii în acest tip de interogatoriu 
(adaptat copiilor);

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 27 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27c. recomandă statelor membre să 
dezvolte o „abordare în lanț” puternică, 
cu legături strânse între sprijinul specific 
pentru traficul de persoane (cum ar fi 
centrele specializate pentru sprijinirea și 
primirea victimelor traficului de 
persoane) și modulele generale de 
îngrijire a tinerilor, răspunzând în același 
timp nevoilor specifice ale fiecărei victime 
minore a acestui tip de trafic; subliniază 
că îngrijirea și sprijinul ar trebui să fie 
continue și adaptate nevoilor specifice ale 
copiilor victime, oferindu-le asistență 
medicală, juridică și psihologică, într-un 
cadru adecvat;

Or. en

Amendamentul 396
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne 
Keller, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani
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Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. ia act de faptul că copiii migranți și, 
în special, copiii migranți neînsoțiți 
continuă să fie expuși unui risc mai mare 
de trafic și exploatare de-a lungul rutelor 
de migrație în drum spre și în interiorul 
UE;

28. ia act de faptul că copiii migranți și, 
în special, copiii migranți neînsoțiți 
continuă să fie expuși unui risc mai mare 
de trafic și exploatare de-a lungul rutelor 
de migrație în drum spre și în interiorul 
UE; invită insistent statele membre să 
protejeze copiii migranți neînsoțiți de 
aceste riscuri, asigurându-le aceleași 
drepturi ca și tuturor celorlalți copii și 
ținând seama de interesul superior al 
acestora, să le atribuie un tutore la sosire 
și să le ofere condiții de viață adecvate și 
adaptate; subliniază că este necesară o 
abordare europeană coordonată pentru a 
găsi și proteja copiii migranți neînsoțiți 
atunci când sunt dispăruți, care să 
includă schimbul de date (de exemplu, 
prin intermediul unei baze de date 
integrate care să poată fi accesată și 
utilizată numai în interesul superior al 
copilului);

Or. en

Amendamentul 397
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. ia act de faptul că copiii migranți și, 
în special, copiii migranți neînsoțiți 
continuă să fie expuși unui risc mai mare 
de trafic și exploatare de-a lungul rutelor 
de migrație în drum spre și în interiorul 
UE;

28. ia act de faptul că copiii migranți și, 
în special, copiii migranți neînsoțiți 
continuă să fie expuși unui risc ridicat de 
violență și exploatare de-a lungul rutelor de 
migrație în drum spre și în interiorul UE; ia 
act de faptul că fetele sunt expuse riscului 
de exploatare sexuală și de violență de 
gen de-a lungul rutelor de migrație; 
condamnă faptul că unele state membre 
au recurs la detenție ca „protecție” pentru 
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minorii neînsoțiți, inclusiv în celulele 
poliției; reamintește că detenția nu poate 
fi niciodată în interesul superior al 
copilului și că statele membre trebuie să 
ofere adăposturi neprivative de libertate și 
adaptate copiilor;

Or. en

Amendamentul 398
Caterina Chinnici

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. ia act de faptul că copiii migranți și, 
în special, copiii migranți neînsoțiți 
continuă să fie expuși unui risc mai mare 
de trafic și exploatare de-a lungul rutelor 
de migrație în drum spre și în interiorul 
UE;

28. ia act de faptul că copiii migranți și, 
în special, copiii migranți neînsoțiți sau 
separați continuă să fie expuși unui risc 
mai mare de trafic și exploatare de-a lungul 
rutelor de migrație în drum spre și în 
interiorul UE; îndeamnă Comisia să 
prevadă introducerea tutorilor voluntari 
pentru toți copiii migranți neînsoțiți, 
pentru a le garanta drepturile și a le oferi 
o mai bună protecție;

Or. it

Amendamentul 399
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. ia act de faptul că copiii migranți și, 
în special, copiii migranți neînsoțiți 
continuă să fie expuși unui risc mai mare 
de trafic și exploatare de-a lungul rutelor 
de migrație în drum spre și în interiorul 
UE;

28. ia act de faptul că copiii migranți și, 
în special, copiii migranți neînsoțiți 
continuă să fie expuși unui risc mai mare 
de trafic și exploatare de-a lungul rutelor 
de migrație în drum spre și în interiorul 
UE; subliniază, cu toate acestea, că mulți 
presupuși „minori neînsoțiți” sunt, de 
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fapt, adulți, al căror obiectiv este 
imigrația economică;

Or. fr

Amendamentul 400
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. ia act de faptul că copiii migranți și, 
în special, copiii migranți neînsoțiți 
continuă să fie expuși unui risc mai mare 
de trafic și exploatare de-a lungul rutelor 
de migrație în drum spre și în interiorul 
UE;

28. ia act de faptul că copiii migranți și, 
în special, copiii migranți neînsoțiți sau 
separați de familii, continuă să fie expuși 
unui risc mai mare de trafic și exploatare 
de-a lungul rutelor de migrație în drum 
spre și în interiorul UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază faptul că și alți copii 
vulnerabili, cum ar fi copiii aflați în 
centre de îngrijire pentru tineri, fugarii 
sau copiii cu dizabilități, pot deveni 
victime ale traficului de ființe umane; 
invită statele membre să consolideze 
protecția minorilor prin informarea și 
capacitarea acestora și prin campanii de 
sensibilizare în școli, centrele pentru 
tineri și mișcările de tineret;

Or. en
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Amendamentul 402
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. ia act de utilizarea unor noi 
mijloace, cum ar fi internetul și 
platformele de socializare, pentru a 
recruta și a atrage victimele potențiale și 
semnalează prolema pornografiei 
infantile, recomandând să se acorde o 
atenție specială platformelor de internet, 
pentru a dezvolta instrumente adecvate; 
solicită ca noul Act legislativ privind 
serviciile digitale să abordeze această 
utilizare a tehnologiilor violenței 
cibernetice.

Or. en

Amendamentul 403
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. solicită statelor membre să ofere 
copiilor victime ale traficului asistență, 
sprijin și măsuri de protecție adaptate 
nevoilor lor specifice; reamintește că 
aceste măsuri ar trebui nu numai să țină 
seama de interesul superior al copiilor 
neînsoțiți, ci și să le ofere o soluție 
durabilă;

Or. en

Amendamentul 404
Alice Kuhnke
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Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. solicită statelor membre să ofere 
copiilor victime ale traficului asistență, 
sprijin și măsuri de protecție adaptate 
nevoilor lor specifice; reamintește că 
aceste măsuri ar trebui nu numai să țină 
seama de interesul superior al copiilor 
neînsoțiți, ci și să le ofere o soluție 
durabilă;

Or. en

Amendamentul 405
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. ia act cu mare îngrijorare de 
prevalența pornografiei infantile și de 
normalizarea traficului și a exploatării 
sexuale a copiilor și solicită Comisiei să 
reglementeze site-urile de pornografie și 
platformele de găzduire, pentru a asigura 
o eliminare totală a riscului ca astfel de 
materiale să devină disponibile și 
normalizate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. ia act cu mare îngrijorare de 
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prevalența pornografiei infantile și de 
normalizarea traficului și a exploatării 
sexuale datorată hipersexualizării din 
pornografie și solicită Comisie și statelor 
membre să ia măsuri pentru a împiedica 
aceste materiale ilegale să devină 
disponibile și normalizate;

Or. en

Amendamentul 407
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. invită statele membre să nu se mai 
lase înșelate de noțiunea de „minori 
neînsoțiți”, să efectueze în mod sistematic 
teste medicale pentru a stabili vârsta 
acestor imigranți ilegali și să îi deporteze 
pe cei care nu sunt minori în țara lor de 
origine sau de proveniență;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 28 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28b. observă că majoritatea copiilor fie 
au un telefon inteligent, fie au acces la un 
telefon inteligent începând cu vârsta de 9 
sau 10 ani; subliniază că manipularea 
psihologică și extorsiunea de favoruri 
sexuale sunt tehnici bine-cunoscute de 
exploatare sexuală a copiilor, iar cazurile 
semnalate sunt din ce în ce mai frecvente; 
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încurajează Comisia și statele membre să 
ia măsuri suplimentare pentru 
combaterea acestor infracțiuni online și 
să consolideze măsurile preventive care 
vizează minorii, pe de o parte, și infractori 
(potențiali), pe de altă parte;

Or. en

Amendamentul 409
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 28 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28b. solicită, prin urmare, autorităților 
competente să ia în considerare utilizarea 
sistemelor informatice la scară largă, 
inclusiv a Sistemului de Informații 
privind Vizele, a Sistemului de Informații 
Schengen (SIS II) și a Eurodac, în scopul 
prevenirii, anchetării și/sau urmăririi 
penale a infracțiunilor grave, inclusiv a 
cazurilor de trafic de persoane.

Or. en

Amendamentul 410
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 28 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28c. constată că traficanții au utilizat 
frecvent centrele de primire pentru a 
identifica potențialele victime și a aranja 
transportul lor la locurile de exploatare; 
prin urmare, autoritățile publice 
competente și alți actori de resort din 
statele membre trebuie să fie deosebit de 
vigilenți, să monitorizeze și să protejeze 
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aceste centre, efectuând o supraveghere 
exhaustivă, în special a persoanelor celor 
mai vulnerabile, cum ar fi copiii.

Or. en

Amendamentul 411
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Subtitlul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eficiența sistemelor penale și incriminarea 
utilizării serviciilor victimelor

Eficiența sistemelor de justiție penală și 
incriminarea utilizării serviciilor victimelor

Or. en

Amendamentul 412
Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază că este de importanță 
crucială pentru comunitatea forțelor de 
ordine din UE să dezvolte capacități 
analitice eficiente și extinse ca răspuns la 
modelele infracționale ale traficului de 
persoane care se folosesc tot mai mult de 
mediul online; solicită Comisiei să ofere 
sprijin financiar statelor membre și 
agențiilor UE, precum Europol, prin 
fondurile sectoriale specifice ale Uniunii 
(cum ar fi FSI), pentru a asigura cele mai 
înalte standarde analitice și instrumente 
adecvate pentru prelucrarea unor volume 
tot mai complexe de informații;

Or. en
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Amendamentul 413
Loránt Vincze, Javier Zarzalejos

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. ia act de numărul redus de urmăriri 
penale și de condamnări pentru 
infracțiunea de trafic de persoane; 
îndeamnă statele membre să ia măsuri 
pentru a îmbunătăți anchetarea cazurilor de 
trafic de persoane și să instituie sancțiuni 
penale severe pentru infracțiunile de trafic 
de persoane;

29. ia act de numărul redus de urmăriri 
penale și de condamnări pentru 
infracțiunea de trafic de persoane; 
îndeamnă statele membre să ia măsuri 
pentru a îmbunătăți anchetarea cazurilor de 
trafic de persoane și să instituie sancțiuni 
penale severe pentru infracțiunile de trafic 
de persoane; subliniază că ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită domeniilor în 
care semnalările și investigațiile sunt 
insuficiente, în special celui al locurilor 
de muncă sezoniere și temporare în 
sectoarele slab calificate și prost plătite, 
cum ar fi exploatarea prin muncă în 
sectorul agricol;

Or. en

Amendamentul 414
Maria Walsh

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. ia act de numărul redus de urmăriri 
penale și de condamnări pentru 
infracțiunea de trafic de persoane; 
îndeamnă statele membre să ia măsuri 
pentru a îmbunătăți anchetarea cazurilor de 
trafic de persoane și să instituie sancțiuni 
penale severe pentru infracțiunile de trafic 
de persoane;

29. ia act de numărul redus de urmăriri 
penale și de condamnări pentru 
infracțiunea de trafic de persoane, ceea ce 
ar putea necesita o legislație penală mai 
strictă pentru a facilita urmărirea penală; 
îndeamnă statele membre să ia măsuri 
pentru a îmbunătăți anchetarea cazurilor de 
trafic de persoane și să instituie sancțiuni 
penale severe pentru infracțiunile de trafic 
de persoane, acestea fiind metodele cele 
mai eficace de reacție; subliniază că 
sancțiunile naționale existente și 
mijloacele de executare a acestora diferă 
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încă considerabil de la un stat membru la 
altul;

Or. en

Amendamentul 415
Caterina Chinnici

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. ia act de numărul redus de urmăriri 
penale și de condamnări pentru 
infracțiunea de trafic de persoane; 
îndeamnă statele membre să ia măsuri 
pentru a îmbunătăți anchetarea cazurilor de 
trafic de persoane și să instituie sancțiuni 
penale severe pentru infracțiunile de trafic 
de persoane;

29. ia act de numărul redus de urmăriri 
penale și de condamnări pentru 
infracțiunea de trafic de persoane; 
îndeamnă statele membre să ia măsuri 
pentru a îmbunătăți anchetarea cazurilor de 
trafic de persoane și să instituie sancțiuni 
penale severe pentru infracțiunile de trafic 
de persoane; subliniază, în special, că sunt 
necesare investigații mai eficiente, în 
special în sectoarele care implică locuri 
de muncă sezoniere și temporare, cum ar 
fi exploatarea prin muncă în agricultură;

Or. it

Amendamentul 416
Assita Kanko

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. ia act de numărul redus de urmăriri 
penale și de condamnări pentru 
infracțiunea de trafic de persoane; 
îndeamnă statele membre să ia măsuri 
pentru a îmbunătăți anchetarea cazurilor de 
trafic de persoane și să instituie sancțiuni 
penale severe pentru infracțiunile de trafic 
de persoane;

29. ia act de numărul redus de urmăriri 
penale și de condamnări pentru 
infracțiunea de trafic de persoane; 
îndeamnă statele membre să ia măsuri 
pentru a îmbunătăți anchetarea cazurilor de 
trafic de persoane și să instituie sancțiuni 
penale severe pentru infracțiunile de trafic 
de persoane; întrucât UE are constant un 
rol de reperare a modurilor de operare ale 
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traficanților de ființe umane;

Or. en

Amendamentul 417
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. ia act de numărul redus de urmăriri 
penale și de condamnări pentru 
infracțiunea de trafic de persoane; 
îndeamnă statele membre să ia măsuri 
pentru a îmbunătăți anchetarea cazurilor de 
trafic de persoane și să instituie sancțiuni 
penale severe pentru infracțiunile de trafic 
de persoane;

29. ia act de numărul redus de urmăriri 
penale și de condamnări pentru 
infracțiunea de trafic de persoane; 
îndeamnă statele membre să ia măsuri 
pentru a îmbunătăți anchetarea cazurilor de 
trafic de persoane, intensificând acțiunile 
poliției la nivel național și transfrontalier, 
precum și să instituie sancțiuni penale 
severe pentru infracțiunile de trafic de 
persoane;

Or. en

Amendamentul 418
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. ia act de numărul redus de urmăriri 
penale și de condamnări pentru 
infracțiunea de trafic de persoane; 
îndeamnă statele membre să ia măsuri 
pentru a îmbunătăți anchetarea cazurilor de 
trafic de persoane și să instituie sancțiuni 
penale severe pentru infracțiunile de trafic 
de persoane;

29. ia act de numărul redus de urmăriri 
penale și de condamnări pentru 
infracțiunea de trafic de persoane; 
îndeamnă statele membre să ia măsuri 
pentru a îmbunătăți și a urgenta anchetarea 
cazurilor de trafic de persoane și să 
instituie sancțiuni penale severe, în toate 
statele din UE, pentru infracțiunile de 
trafic de persoane;

Or. ro
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Amendamentul 419
Jorge Buxadé Villalba, Margarita de la Pisa Carrión, Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. ia act de numărul redus de urmăriri 
penale și de condamnări pentru 
infracțiunea de trafic de persoane; 
îndeamnă statele membre să ia măsuri 
pentru a îmbunătăți anchetarea cazurilor de 
trafic de persoane și să instituie sancțiuni 
penale severe pentru infracțiunile de trafic 
de persoane;

29. ia act de numărul redus de urmăriri 
penale și de condamnări pentru 
infracțiunea de trafic de persoane; 
îndeamnă statele membre să ia măsuri 
pentru a îmbunătăți anchetarea cazurilor de 
trafic de persoane și să instituie sancțiuni 
penale severe pentru infracțiunile de trafic 
de persoane și contrabandă cu migranți;

Or. en

Amendamentul 420
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. ia act de numărul redus de urmăriri 
penale și de condamnări pentru 
infracțiunea de trafic de persoane; 
îndeamnă statele membre să ia măsuri 
pentru a îmbunătăți anchetarea cazurilor 
de trafic de persoane și să instituie 
sancțiuni penale severe pentru 
infracțiunile de trafic de persoane;

29. ia act de numărul redus de urmăriri 
penale și de condamnări pentru 
infracțiunea de trafic de persoane; 
îndeamnă statele membre să ia măsuri 
pentru a îmbunătăți calitatea operațiunilor 
de anchetare a cazurilor de trafic de 
persoane și să instituie sancțiuni penale 
severe pentru infracțiunea de trafic de 
persoane;

Or. en

Amendamentul 421
Maria Walsh

Propunere de rezoluție
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Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. este preocupat de lacunele mari 
existente în aria de cuprindere și 
aplicarea legislației și politicilor naționale 
referitoare la traficul de persoane, care 
pot fi exploatate activ de grupurile 
infracționale organizate și pot face ca 
grupuri mari de persoane să cadă mai 
ușor pradă exploatării;

Or. en

Amendamentul 422
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. subliniază faptul că nu toate statele 
membre au introdus o legislație pertinentă 
pentru articolul 18 din Directiva privind 
combaterea traficului de persoane27; ia act 
de faptul că diferitele peisaje juridice 
privind incriminarea utilizării serviciilor 
prestate de victime pot împiedica eforturile 
de reducere a cererii; își reiterează apelul 
adresat statelor membre de a institui actul 
de utilizare voluntară a serviciilor 
victimelor traficului de ființe umane ca 
infracțiune;

30. subliniază faptul că nu toate statele 
membre au introdus o legislație pertinentă 
pentru articolul 18 din Directiva privind 
combaterea traficului de persoane27; ia act 
de faptul că diferitele peisaje juridice 
privind incriminarea utilizării serviciilor 
prestate de victime pot împiedica eforturile 
de reducere a cererii;

_________________ _________________
27 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777), p. 29.

27 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777), p. 29.

Or. es

Amendamentul 423
Malin Björk
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Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. subliniază faptul că nu toate statele 
membre au introdus o legislație pertinentă 
pentru articolul 18 din Directiva privind 
combaterea traficului de persoane27; ia act 
de faptul că diferitele peisaje juridice 
privind incriminarea utilizării serviciilor 
prestate de victime pot împiedica eforturile 
de reducere a cererii; își reiterează apelul 
adresat statelor membre de a institui actul 
de utilizare voluntară a serviciilor 
victimelor traficului de ființe umane ca 
infracțiune;

30. subliniază faptul că nu toate statele 
membre au introdus o legislație pertinentă 
pentru articolul 18 din Directiva privind 
combaterea traficului de persoane27; ia act 
de faptul că diferitele peisaje juridice 
privind incriminarea utilizării serviciilor 
prestate de victime pot împiedica eforturile 
de reducere a cererii; regretă că în UE rata 
urmăririi penale și a condamnărilor 
pentru utilizarea abuzivă a serviciilor și 
exploatarea sexuală a victimelor este 
scăzută; își reiterează apelul adresat 
statelor membre de a incrimina penal 
folosirea serviciilor prestate de victimele 
traficului de ființe umane;

_________________ _________________
27 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777), p. 29.

27 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777), p. 29.

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. subliniază faptul că nu toate statele 
membre au introdus o legislație pertinentă 
pentru articolul 18 din Directiva privind 
combaterea traficului de persoane27; ia act 
de faptul că diferitele peisaje juridice 
privind incriminarea utilizării serviciilor 
prestate de victime pot împiedica eforturile 
de reducere a cererii; își reiterează apelul 
adresat statelor membre de a institui actul 
de utilizare voluntară a serviciilor 

30. subliniază faptul că nu toate statele 
membre au introdus o legislație pertinentă 
pentru articolul 18 din Directiva privind 
combaterea traficului de persoane27; ia act 
de faptul că tratamentul juridic diferit al 
incriminării utilizării serviciilor prestate 
de victime împiedică eforturile de reducere 
a cererii; își reiterează apelul adresat 
statelor membre de a incrimina penal 
utilizarea voluntară a serviciilor victimelor 
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victimelor traficului de ființe umane ca 
infracțiune;

traficului de ființe umane;

_________________ _________________
27 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777), p. 29.

27 Al doilea raport privind progresele 
înregistrate, (COM(2018)0777), p. 29.

Or. en

Amendamentul 425
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. constată că femeile sunt 
incriminate disproporționat din cauza 
situației sau statutului lor și sunt 
împiedicate să aibă acces egal la justiție 
din motive precum stereotipurile de gen, 
legile discriminatorii, discriminarea 
intersecțională sau multiplă și cerințele și 
practicile procedurale și probatorii; invită 
Comisia și statele membre să le garanteze 
tuturor femeilor că nu se pun piedici 
fizice, economice, sociale și culturale în 
calea accesului lor la justiție;

Or. en

Amendamentul 426
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. constată că femeile sunt 
incriminate disproporționat din cauza 
situației sau statutului lor și sunt 
împiedicate să aibă acces egal la justiție 
din motive precum stereotipurile de gen, 
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legile discriminatorii, discriminarea 
intersecțională sau multiplă și cerințele și 
practicile procedurale și probatorii; invită 
Comisia și statele membre să le garanteze 
tuturor femeilor că nu se pun piedici 
fizice, economice, sociale și culturale în 
calea accesului lor la justiție;

Or. en

Amendamentul 427
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. invită Comisia să introducă o nouă 
procedură legislativă care să trateze 
problema utilizării serviciilor prestate de 
victimele exploatării sexuale, în 
conformitate cu articolul 18 din Directiva 
privind combaterea traficului de 
persoane, având în vedere numărul mic 
de cauze și urmăriri penale;

Or. en

Amendamentul 428
Assita Kanko

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. solicită Comisiei Europene să 
analizeze posibilitatea de a promova 
actuala Directivă privind combaterea 
traficului de persoane la rangul de 
regulament, date fiind gravitatea și 
proliferarea acestei infracțiuni în întreaga 
UE;
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Or. en

Amendamentul 429
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită statele membre să adopte 
dispoziții clare cu privire la neurmărirea 
penală sau nepedepsirea victimelor TFU, 
precum și cu privire la decuplarea 
protecției de cooperarea cu agențiile de 
aplicare a legii;

eliminat

Or. es

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

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită statele membre să adopte 
dispoziții clare cu privire la neurmărirea 
penală sau nepedepsirea victimelor TFU, 
precum și cu privire la decuplarea 
protecției de cooperarea cu agențiile de 
aplicare a legii;

31. regretă că condițiile pentru a-i 
acorda unei victime statutul oficial de 
victimă a TFU sunt adesea prea rigide 
pentru a putea fi îndeplinite, mai ales 
pentru minori și alte victime vulnerabile 
care sunt dependente financiar și 
emoțional de traficanții lor; invită statele 
membre să adopte dispoziții clare cu 
privire la neurmărirea penală sau 
nepedepsirea victimelor TFU, precum și cu 
privire la decuplarea protecției de 
cooperarea cu forțele de ordine publică, 
situație care pune în prezent toată 
presiunea pe umerii victimelor; cere 
statelor membre să le satisfacă mai 
degrabă nevoile psiho-emoționale;
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Or. en

Amendamentul 431
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită statele membre să adopte 
dispoziții clare cu privire la neurmărirea 
penală sau nepedepsirea victimelor TFU, 
precum și cu privire la decuplarea 
protecției de cooperarea cu agențiile de 
aplicare a legii;

31. invită statele membre să adopte 
dispoziții clare cu privire la neurmărirea 
penală sau nepedepsirea victimelor TFU, 
precum și cu privire la decuplarea 
protecției victimelor de cooperarea cu 
organele de ordine publică; le cere, de 
asemenea, statelor membre să ia măsurile 
necesare pentru ca asistența și sprijinul 
acordate unei victime să nu fie 
condiționate de acordul victimei de a 
coopera la cercetarea penală, la 
urmărirea penală sau la proces, în 
conformitate cu articolul 11 din Directiva 
privind combaterea traficului de 
persoane.

Or. en

Amendamentul 432
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită statele membre să adopte 
dispoziții clare cu privire la neurmărirea 
penală sau nepedepsirea victimelor TFU, 
precum și cu privire la decuplarea 
protecției de cooperarea cu agențiile de 
aplicare a legii;

31. este mâhnit de faptul că victimele 
sunt de multe ori ținta unor acuzații și 
condamnări penale pentru infracțiuni pe 
care au fost obligate să le săvârșească, 
legate adesea de intrarea ilegală pe 
teritoriul unui stat membru, situație 
inerentă condiției de obiect al traficului 
de persoane; invită statele membre să 
adopte dispoziții clare cu privire la 
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neurmărirea penală sau nepedepsirea 
victimelor TFU, precum și cu privire la 
decuplarea protecției de cooperarea cu 
organele de anchetă;

Or. en

Amendamentul 433
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită statele membre să adopte 
dispoziții clare cu privire la neurmărirea 
penală sau nepedepsirea victimelor TFU, 
precum și cu privire la decuplarea 
protecției de cooperarea cu agențiile de 
aplicare a legii;

31. invită statele membre să adopte 
dispoziții clare cu privire la neurmărirea 
penală sau nepedepsirea victimelor TFU, 
precum și cu privire la decuplarea 
protecției de cooperarea cu organele de 
anchetă, pentru a combate impunitatea 
printr-o abordare coordonată între 
agențiile relevante ale UE, în parteneriat 
cu statele membre, instituțiile UE și alți 
parteneri, sporind astfel eficacitatea 
cercetării și urmăririi penale.

Or. en

Amendamentul 434
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită statele membre să adopte 
dispoziții clare cu privire la neurmărirea 
penală sau nepedepsirea victimelor TFU, 
precum și cu privire la decuplarea 
protecției de cooperarea cu agențiile de 
aplicare a legii;

31. invită statele membre să adopte 
dispoziții clare cu privire la neurmărirea 
penală sau nepedepsirea victimelor TFU;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. consideră deplorabil că datele de 
identitate ale victimelor traficului de ființe 
umane apar în rapoartele poliției și pe tot 
parcursul acțiunilor în instanță, victimele 
fiind astfel mai greu de convins să depună 
mărturie sau mai greu de protejat de 
represalii; încurajează statele membre să 
țină numele și alte date de identitate în 
dosare separate, accesibile poliției și 
organelor de urmărire penală, fără însă a 
le divulga suspecților de TFU sau 
avocaților lor;

Or. en

Amendamentul 436
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. este alarmat de faptul că traficul 
de ființe umane se petrece ca urmare a 
cererii mari de produse și servicii care 
depind de exploatarea ființelor umane, 
reprezentând o formă de criminalitate 
organizată foarte rentabilă;

Or. en

Amendamentul 437
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

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază importanța anchetei 
financiare și a „urmăririi banilor” ca o 
strategie-cheie pentru anchetarea și 
urmărirea penală a rețelelor de 
criminalitate organizată care obțin profituri 
din TFU; invită Comisia să evalueze și să 
promoveze utilizarea cooperării judiciare 
și polițienești existente, precum și a 
instrumentelor disponibile;

32. subliniază importanța anchetei 
financiare și a „urmăririi banilor” ca o 
strategie-cheie pentru anchetarea și 
urmărirea penală a rețelelor de 
criminalitate organizată care obțin profituri 
din TFU; face un apel către statele 
membre să lanseze anchete financiare și 
să colaboreze cu specialiști în domeniul 
spălării banilor atunci când demarează o 
nouă anchetă privind traficul de 
persoane; invită statele membre să 
intensifice cooperarea în înghețarea și 
confiscarea averilor persoanelor implicate 
în traficul de persoane și acordarea de 
despăgubiri victimelor; cere Comisiei să 
evalueze și să promoveze recurgerea la 
cooperarea judiciară și polițienească 
existentă, precum și la instrumentele 
disponibile, cum ar fi recunoașterea 
reciprocă a hotărârilor judecătorești, 
echipele comune de anchetă și ordinul 
european de anchetă;

Or. en

Amendamentul 438
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază importanța anchetei 
financiare și a „urmăririi banilor” ca o 
strategie-cheie pentru anchetarea și 
urmărirea penală a rețelelor de 
criminalitate organizată care obțin profituri 

32. subliniază importanța anchetei 
financiare și a „urmăririi banilor” ca o 
strategie-cheie pentru anchetarea și 
urmărirea penală a rețelelor de 
criminalitate organizată care obțin profituri 
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din TFU; invită Comisia să evalueze și să 
promoveze utilizarea cooperării judiciare și 
polițienești existente, precum și a 
instrumentelor disponibile;

din TFU; face un apel către statele 
membre să lanseze anchete financiare și 
să colaboreze cu specialiști în domeniul 
spălării banilor atunci când demarează o 
nouă anchetă privind traficul de 
persoane; invită statele membre să 
intensifice cooperarea în înghețarea și 
confiscarea averilor persoanelor implicate 
în traficul de persoane și acordarea de 
despăgubiri victimelor; invită Comisia să 
evalueze și să promoveze utilizarea 
cooperării judiciare și polițienești existente, 
precum și a instrumentelor disponibile;

Or. en

Amendamentul 439
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază importanța anchetei 
financiare și a „urmăririi banilor” ca o 
strategie-cheie pentru anchetarea și 
urmărirea penală a rețelelor de 
criminalitate organizată care obțin profituri 
din TFU; invită Comisia să evalueze și să 
promoveze utilizarea cooperării judiciare și 
polițienești existente, precum și a 
instrumentelor disponibile;

32. subliniază importanța anchetei 
financiare și a „urmăririi banilor” ca o 
strategie-cheie pentru anchetarea și 
urmărirea penală a rețelelor de 
criminalitate organizată care obțin profituri 
din TFU, ca și importanța confiscării 
veniturilor obținute din TFU pentru a 
garanta că criminalitatea nu este o 
afacere profitabilă; îndeamnă statele 
membre să utilizeze veniturile confiscate 
pentru a sprijini asistența și protecția 
victimelor, inclusiv despăgubirea 
acestora, astfel cum se subliniază în 
considerentul 13 din Directiva TFU; 
invită Comisia să evalueze și să promoveze 
utilizarea cooperării judiciare și polițienești 
existente, precum și a instrumentelor 
disponibile;

Or. en
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Amendamentul 440
Assita Kanko

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază importanța anchetei 
financiare și a „urmăririi banilor” ca o 
strategie-cheie pentru anchetarea și 
urmărirea penală a rețelelor de 
criminalitate organizată care obțin profituri 
din TFU; invită Comisia să evalueze și să 
promoveze utilizarea cooperării judiciare și 
polițienești existente, precum și a 
instrumentelor disponibile;

32. subliniază importanța anchetei 
financiare și a „urmăririi banilor” ca o 
strategie-cheie pentru anchetarea și 
urmărirea penală a rețelelor de 
criminalitate organizată care obțin profituri 
din TFU; invită Comisia să evalueze și să 
promoveze utilizarea cooperării judiciare și 
polițienești existente, precum și a 
instrumentelor disponibile; în acest sens, 
se pronunță pentru o abordare holistică 
mai riguroasă, care să urmărească 
cristalizarea unei viziuni comune în toate 
sectoarele, cum ar fi imigrația, ocuparea 
forței de muncă, sănătatea și siguranța la 
locul de muncă, spălarea banilor și multe 
alte sectoare;

Or. en

Amendamentul 441
Caterina Chinnici

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază importanța anchetei 
financiare și a „urmăririi banilor” ca o 
strategie-cheie pentru anchetarea și 
urmărirea penală a rețelelor de 
criminalitate organizată care obțin profituri 
din TFU; invită Comisia să evalueze și să 
promoveze utilizarea cooperării judiciare și 
polițienești existente, precum și a 
instrumentelor disponibile;

32. subliniază importanța anchetei 
financiare și a „urmăririi banilor” ca o 
strategie-cheie pentru anchetarea și 
urmărirea penală a rețelelor de 
criminalitate organizată care obțin profituri 
din TFU; invită Comisia să evalueze și să 
promoveze utilizarea cooperării judiciare și 
polițienești existente, precum și a 
instrumentelor disponibile; îndeamnă 
statele membre să consolideze cooperarea 
și schimbul de informații privind 
anchetele financiare și înghețarea și 
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confiscarea profiturilor obținute din 
trafic;

Or. it

Amendamentul 442
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază importanța anchetei 
financiare și a „urmăririi banilor” ca o 
strategie-cheie pentru anchetarea și 
urmărirea penală a rețelelor de 
criminalitate organizată care obțin profituri 
din TFU; invită Comisia să evalueze și să 
promoveze utilizarea cooperării judiciare 
și polițienești existente, precum și a 
instrumentelor disponibile;

32. subliniază importanța anchetei 
financiare și a „urmăririi banilor” ca o 
strategie-cheie pentru anchetarea și 
urmărirea penală a rețelelor de 
criminalitate organizată care obțin profituri 
din TFU;

Or. es

Amendamentul 443
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază importanța anchetei 
financiare și a „urmăririi banilor” ca o 
strategie-cheie pentru anchetarea și 
urmărirea penală a rețelelor de 
criminalitate organizată care obțin profituri 
din TFU; invită Comisia să evalueze și să 
promoveze utilizarea cooperării judiciare și 
polițienești existente, precum și a 
instrumentelor disponibile;

32. subliniază importanța anchetei 
financiare și a „urmăririi banilor” ca o 
strategie-cheie pentru anchetarea și 
urmărirea penală a rețelelor de 
criminalitate organizată care obțin profituri 
din TFU; invită Comisia să evalueze și să 
promoveze utilizarea cooperării judiciare și 
polițienești existente, între toate statele 
membre și agențiile UE, precum și a 
instrumentelor disponibile;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. subliniază că este de importanță 
crucială pentru comunitatea forțelor de 
ordine din UE să dezvolte capacități 
analitice eficiente și extinse ca răspuns la 
modelele infracționale ale traficului de 
persoane care se folosesc tot mai mult de 
mediul online; roagă Comisia să ofere 
sprijin financiar agențiilor UE, precum 
Europol, pentru a asigura cele mai înalte 
standarde analitice și instrumente 
adecvate pentru prelucrarea unor volume 
tot mai complexe de informații;

Or. en

Amendamentul 445
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. invită statele membre să 
incrimineze obținerea de profituri, 
facilitarea și difuzarea pe site-uri de 
internet pornografice a materialelor 
înfățișând abuzuri sexuale și exploatare 
care implică persoane traficate, precum și 
consumul de astfel de materiale;

Or. en

Amendamentul 446
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Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. roagă Comisia să planifice, să 
aloce și să distribuie fonduri adecvate în 
lupta împotriva TFU.

Or. en

Amendamentul 447
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 32 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32b. reamintește că formarea 
specialiștilor și funcționarilor este 
esențială pentru a identifica din timp 
potențialele victime și a preveni 
infracțiunile; invită așadar statele 
membre să aplice integral articolul 18 
alineatul (3) din Directiva 2011/36/UE și 
să facă schimb de bune practici când 
concep programe de pregătire ce includ 
perspectiva de gen pentru persoanele care 
intră în contact cu victimele TFU în 
calitate oficială, inclusiv agenți de poliție, 
grăniceri, judecători, magistrați, avocați, 
personal medical de urgență și asistenți 
sociali; subliniază că programele de 
pregătire trebuie să conțină depistarea 
victimelor, procesul de identificare 
oficială și asistența corespunzătoare 
pentru victime, diferențiată în funcție de 
gen;

Or. en

Amendamentul 448
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Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. este de părere că dat fiind 
caracterul predominant internațional al 
infracțiunilor aferente TFU, impunerea 
aplicării legii și urmărirea penală trebuie 
să fie capabile să acționeze eficient la 
același nivel; solicită, prin urmare, să se 
folosească eficient platformele europene 
operate de agenții precum Europol și 
Eurojust pentru selectarea jurisdicțiilor, 
colectarea de probe, extrădare și asistență 
juridică reciprocă;

Or. en

Amendamentul 449
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. reamintește rolul agențiilor UE în 
identificarea timpurie a victimelor și în 
combaterea TFU; solicită mai multe 
resurse pentru agențiile din domeniul 
justiției și afacerilor interne (JAI), pentru a 
permite personalului lor să beneficieze de 
formare și de instrumente de consolidare a 
capacităților în domeniul depistării 
victimelor, inclusiv în ceea ce privește 
numirea unor ofițeri formați în materia 
genului, în special în statele membre care 
se confruntă cu fluxuri migratorii mixte 
crescute; invită Comisia să elaboreze 
orientări pentru a integra cunoștințele 
specializate în materie de gen în 
activitățile autorităților de aplicare a legii 
din întreaga UE;

33. reamintește rolul agențiilor UE în 
identificarea timpurie a victimelor și în 
combaterea TFU; solicită mai multe 
resurse pentru agențiile din domeniul 
justiției și afacerilor interne (JAI), pentru a 
permite personalului lor să beneficieze de 
formare și de instrumente de consolidare a 
capacităților în domeniul depistării 
victimelor;
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Or. es

Amendamentul 450
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. reamintește rolul agențiilor UE în 
identificarea timpurie a victimelor și în 
combaterea TFU; solicită mai multe 
resurse pentru agențiile din domeniul 
justiției și afacerilor interne (JAI), pentru a 
permite personalului lor să beneficieze de 
formare și de instrumente de consolidare a 
capacităților în domeniul depistării 
victimelor, inclusiv în ceea ce privește 
numirea unor ofițeri formați în materia 
genului, în special în statele membre care 
se confruntă cu fluxuri migratorii mixte 
crescute; invită Comisia să elaboreze 
orientări pentru a integra cunoștințele 
specializate în materie de gen în 
activitățile autorităților de aplicare a legii 
din întreaga UE;

33. reamintește rolul agențiilor UE în 
identificarea timpurie a victimelor și în 
combaterea TFU; solicită mai multe 
resurse pentru agențiile din domeniul 
justiției și afacerilor interne (JAI), pentru a 
permite personalului lor să beneficieze de 
formare și de instrumente de consolidare a 
capacităților în domeniul depistării 
victimelor;

Or. sk

Amendamentul 451
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. reamintește rolul agențiilor UE în 
identificarea timpurie a victimelor și în 
combaterea TFU; solicită mai multe 
resurse pentru agențiile din domeniul 
justiției și afacerilor interne (JAI), pentru a 
permite personalului lor să beneficieze de 
formare și de instrumente de consolidare a 

33. reamintește rolul agențiilor UE în 
identificarea timpurie a victimelor și în 
combaterea TFU; solicită o alocare 
judicioasă a resurselor existente pentru 
agențiile din domeniul justiției și afacerilor 
interne (JAI), pentru a permite personalului 
lor să beneficieze de formare și de 



AM\1218040RO.docx 71/102 PE660.291v01-00

RO

capacităților în domeniul depistării 
victimelor, inclusiv în ceea ce privește 
numirea unor ofițeri formați în materia 
genului, în special în statele membre care 
se confruntă cu fluxuri migratorii mixte 
crescute; invită Comisia să elaboreze 
orientări pentru a integra cunoștințele 
specializate în materie de gen în 
activitățile autorităților de aplicare a legii 
din întreaga UE;

instrumente de consolidare a capacităților 
în domeniul depistării victimelor;

Or. en

Amendamentul 452
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. reamintește rolul agențiilor UE în 
identificarea timpurie a victimelor și în 
combaterea TFU; solicită mai multe 
resurse pentru agențiile din domeniul 
justiției și afacerilor interne (JAI), pentru a 
permite personalului lor să beneficieze de 
formare și de instrumente de consolidare a 
capacităților în domeniul depistării 
victimelor, inclusiv în ceea ce privește 
numirea unor ofițeri formați în materia 
genului, în special în statele membre care 
se confruntă cu fluxuri migratorii mixte 
crescute; invită Comisia să elaboreze 
orientări pentru a integra cunoștințele 
specializate în materie de gen în activitățile 
autorităților de aplicare a legii din întreaga 
UE;

33. reamintește rolul agențiilor UE în 
identificarea timpurie a victimelor și în 
combaterea TFU; solicită mai multe 
resurse pentru agențiile din domeniul 
justiției și afacerilor interne (JAI), pentru a 
permite personalului lor să beneficieze de 
formare și de instrumente de consolidare a 
capacităților în domeniul depistării 
victimelor, inclusiv în ceea ce privește 
numirea unor ofițeri formați în materia 
genului, în special în statele membre care 
se confruntă cu intensificarea traficului; 
invită Comisia să elaboreze orientări pentru 
a integra cunoștințele specializate în 
materie de gen în activitățile autorităților 
de aplicare a legii din întreaga UE; solicită, 
în acest sens, statelor membre să 
intensifice cooperarea transfrontalieră și 
colaborarea cu agențiile de resort ale UE, 
ca de pildă Eurojust, Europol, GRA, 
Frontex, CEPD și EASO.

Or. en



PE660.291v01-00 72/102 AM\1218040RO.docx

RO

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. reamintește rolul agențiilor UE în 
identificarea timpurie a victimelor și în 
combaterea TFU; solicită mai multe 
resurse pentru agențiile din domeniul 
justiției și afacerilor interne (JAI), pentru a 
permite personalului lor să beneficieze de 
formare și de instrumente de consolidare a 
capacităților în domeniul depistării 
victimelor, inclusiv în ceea ce privește 
numirea unor ofițeri formați în materia 
genului, în special în statele membre care 
se confruntă cu fluxuri migratorii mixte 
crescute; invită Comisia să elaboreze 
orientări pentru a integra cunoștințele 
specializate în materie de gen în 
activitățile autorităților de aplicare a legii 
din întreaga UE;

33. reamintește rolul agențiilor UE în 
identificarea timpurie a victimelor și în 
combaterea TFU; solicită mai multe 
resurse pentru agențiile din domeniul 
justiției și afacerilor interne (JAI), pentru a 
permite personalului lor să beneficieze de 
formare și de instrumente de consolidare a 
capacităților în domeniul depistării 
victimelor, inclusiv în ceea ce privește 
numirea unor ofițeri formați în materia 
genului, în special în statele membre care 
se confruntă cu fluxuri migratorii mixte 
crescute; invită Comisia să elaboreze 
orientări pentru a integra expertiza în 
chestiuni de gen în activitățile autorităților 
de ordine publică din întreaga UE, inclusiv 
prin elaborarea unor programe susținute 
de îmbunătățire a echilibrului între femei 
și bărbați la nivel decizional și în rândul 
personalului agențiilor JAI implicate în 
combaterea traficului;

Or. en

Amendamentul 454
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. reamintește rolul agențiilor UE în 
identificarea timpurie a victimelor și în 
combaterea TFU; solicită mai multe 
resurse pentru agențiile din domeniul 

33. reamintește rolul agențiilor UE în 
identificarea timpurie a victimelor și în 
combaterea TFU; solicită mai multe 
resurse pentru agențiile din domeniul 
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justiției și afacerilor interne (JAI), pentru a 
permite personalului lor să beneficieze de 
formare și de instrumente de consolidare a 
capacităților în domeniul depistării 
victimelor, inclusiv în ceea ce privește 
numirea unor ofițeri formați în materia 
genului, în special în statele membre care 
se confruntă cu fluxuri migratorii mixte 
crescute; invită Comisia să elaboreze 
orientări pentru a integra cunoștințele 
specializate în materie de gen în 
activitățile autorităților de aplicare a legii 
din întreaga UE;

justiției și afacerilor interne (JAI), pentru a 
permite personalului lor să beneficieze de 
formare și de instrumente de consolidare a 
capacităților în domeniul depistării 
victimelor, inclusiv la numirea unor 
funcționari instruiți în metode de lucru 
sensibile la chestiunile de gen și la 
problemele copiilor;

Or. en

Amendamentul 455
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. reamintește rolul agențiilor UE în 
identificarea timpurie a victimelor și în 
combaterea TFU; solicită mai multe 
resurse pentru agențiile din domeniul 
justiției și afacerilor interne (JAI), pentru a 
permite personalului lor să beneficieze de 
formare și de instrumente de consolidare a 
capacităților în domeniul depistării 
victimelor, inclusiv în ceea ce privește 
numirea unor ofițeri formați în materia 
genului, în special în statele membre care 
se confruntă cu fluxuri migratorii mixte 
crescute; invită Comisia să elaboreze 
orientări pentru a integra cunoștințele 
specializate în materie de gen în 
activitățile autorităților de aplicare a legii 
din întreaga UE;

33. reamintește rolul agențiilor UE în 
identificarea timpurie a victimelor și în 
combaterea TFU; solicită mai multe 
resurse pentru agențiile din domeniul 
justiției și afacerilor interne (JAI), pentru a 
permite personalului lor să beneficieze de 
formare și de instrumente de consolidare a 
capacităților în domeniul depistării 
victimelor, inclusiv în ceea ce privește 
numirea unor ofițeri instruiți în chestiuni 
de gen, în special în statele membre care se 
confruntă cu fluxuri migratorii mixte mai 
mari; invită Comisia să elaboreze orientări 
pentru a integra experiența profesională 
specializată în chestiuni de gen și drepturi 
ale omului în activitățile autorităților de 
ordine publică din întreaga UE;

Or. en

Amendamentul 456
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Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. reamintește rolul agențiilor UE în 
identificarea timpurie a victimelor și în 
combaterea TFU; solicită mai multe 
resurse pentru agențiile din domeniul 
justiției și afacerilor interne (JAI), pentru a 
permite personalului lor să beneficieze de 
formare și de instrumente de consolidare a 
capacităților în domeniul depistării 
victimelor, inclusiv în ceea ce privește 
numirea unor ofițeri formați în materia 
genului, în special în statele membre care 
se confruntă cu fluxuri migratorii mixte 
crescute; invită Comisia să elaboreze 
orientări pentru a integra cunoștințele 
specializate în materie de gen în activitățile 
autorităților de aplicare a legii din întreaga 
UE;

33. reamintește rolul agențiilor UE în 
identificarea timpurie a victimelor și în 
combaterea TFU; solicită o realocare a 
resurselor către agențiile din domeniul 
justiției și afacerilor interne (JAI), pentru a 
permite personalului lor să beneficieze de 
formare și de instrumente de consolidare a 
capacităților în domeniul depistării 
victimelor, inclusiv să fie numiți 
funcționari bine instruiți, în special în 
statele membre care se confruntă cu fluxuri 
migratorii mixte mai mari; invită Comisia 
să elaboreze orientări pentru a integra 
cunoștințele specializate în materie de gen 
în activitățile autorităților de aplicare a 
legii din întreaga UE;

Or. en

Amendamentul 457
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. reamintește rolul agențiilor UE în 
identificarea timpurie a victimelor și în 
combaterea TFU; solicită mai multe 
resurse pentru agențiile din domeniul 
justiției și afacerilor interne (JAI), pentru a 
permite personalului lor să beneficieze de 
formare și de instrumente de consolidare a 
capacităților în domeniul depistării 
victimelor, inclusiv în ceea ce privește 
numirea unor ofițeri formați în materia 
genului, în special în statele membre care 
se confruntă cu fluxuri migratorii mixte 

33. reamintește rolul agențiilor UE în 
identificarea timpurie a victimelor și în 
combaterea TFU; solicită agențiilor din 
domeniul justiției și afacerilor interne (JAI) 
să asigure cursuri de instruire pentru 
personalul propriu și să dezvolte 
instrumente de consolidare a capacităților 
în domeniul depistării victimelor, inclusiv 
să numească agenți instruiți în chestiuni 
de gen, în special în statele membre care se 
confruntă cu fluxuri migratorii mixte mai 
mari; invită Comisia să elaboreze orientări 
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crescute; invită Comisia să elaboreze 
orientări pentru a integra cunoștințele 
specializate în materie de gen în activitățile 
autorităților de aplicare a legii din întreaga 
UE;

pentru a integra cunoștințele specializate în 
materie de gen în activitățile autorităților 
de aplicare a legii din întreaga UE;

Or. en

Amendamentul 458
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. subliniază rolul esențial pe care îl 
joacă Eurojust în cazul cercetărilor și 
urmăririlor penale complexe în 
cooperarea și coordonarea între 
autoritățile judiciare din statele membre, 
inclusiv prin mandatul european de 
arestare și ordinul european de anchetă, 
precum și prin mobilizarea unor echipe 
comune de anchetă; încurajează 
autoritățile naționale să implice agenția în 
toate cazurile transfrontaliere de trafic, 
pentru a proteja toate victimele, precum și 
pentru a urmări penal și a distruge 
întregul lanț de traficanți; solicită resurse 
adecvate pentru ca agenția să își poată 
îndeplini sarcinile; invită statele membre 
să raporteze mai des și mai prompt 
cazurile de TFU către Eurojust, pentru o 
mai bună coordonare a cercetărilor și 
urmăririlor penale între statele membre și 
cu țările terțe; îndeamnă să se recurgă 
mai des la echipe comune de anchetă cu 
sprijinul Eurojust și Europol, întrucât 
acest instrument de cooperare judiciară s-
a dovedit a fi deosebit de eficace în lupta 
împotriva TFU;

Or. en



PE660.291v01-00 76/102 AM\1218040RO.docx

RO

Amendamentul 459
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. se arată îngrijorat de faptul că nu 
toate agențiile JAI au adoptat la fel de 
hotărât perspectiva de gen; invită 
agențiile JAI să introducă un program 
susținut de asigurare a echilibrului de 
gen, în special la nivel decizional relevant 
pentru TFU;

Or. en

Amendamentul 460
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. se arată îngrijorat de faptul că nu 
toate agențiile JAI au adoptat la fel de 
hotărât perspectiva de gen; invită 
agențiile JAI să introducă un program 
susținut de asigurare a echilibrului de 
gen, în special la nivel decizional relevant 
pentru TFU;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. încurajează statele membre să 
intensifice schimbul de date și informații 
utilizând resursele și bazele de date ale 
Europol, cum ar fi AP Phoenix, AP 
Migrant Smuggling și AP Twins;

Or. en

Amendamentul 462
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 33 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33b. invită CEPOL să ofere instruire 
internațională pentru investigatori, pentru 
a asigura abordări standardizate și 
interoperabilitate transnațională;

Or. en

Amendamentul 463
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 33 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33c. consideră binevenită declarația 
comună de angajament pentru cooperare 
în lupta împotriva traficului de persoane 
adoptată de agențiile JAI ; îndeamnă 
aceste agenții să își coordoneze și mai 
mult eforturile și să facă schimb de 
cunoștințe despre combaterea traficului 
de ființe umane;

Or. en
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Amendamentul 464
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Subtitlul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

subliniază cât este de importantă 
cooperarea la nivelul UE și internațională 
pentru a eradica traficul de persoane prin 
sinergia între diferitele politici interne și 
externe existente, cum ar fi Strategia 
globală pentru politica externă și de 
securitate a UE, Planul de acțiune privind 
drepturile omului și democrația 2020-
2024, Comunicarea comună „Către o 
strategie cuprinzătoare cu Africa”, 
Strategia UE privind Balcanii de Vest și 
politica europeană de vecinătate, precum 
și prin campanii de informare relevante în 
țările implicate și invită Comisia să țină 
seama de aceste aspecte în viitorul său 
Plan de acțiune pentru egalitatea de gen 
III;

Or. en

Amendamentul 465
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. roagă Comisia să analizeze modul 
în care statele membre au pus în aplicare 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane și să adopte măsuri ferme în 
cazurile de punere în aplicare 
necorespunzătoare, luând în considerare 
toate formele de trafic;

Or. en
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Amendamentul 466
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Propunere de rezoluție
Subtitlul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

subliniază că statele membre continuă să 
nu pună în aplicare așa cum ar trebui 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane; îndeamnă Comisia să inițieze 
proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor în cazurile de punere în 
aplicare necorespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 467
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia să modifice 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane pentru a actualiza dispozițiile 
acesteia, inclusiv să adopte măsuri 
specifice pentru prevenirea și urmărirea 
penală a traficului de persoane în scopul 
exploatării sexuale ca cea mai amplă 
formă de TFU, să abordeze utilizarea 
tehnologiilor online în ce privește atât 
proliferarea, cât și prevenirea TFU, să 
îmbunătățească măsurile de prevenire și 
de identificare timpurie a victimelor, să 
consolideze o perspectivă de gen 
orizontală pentru toate formele de trafic, 
precum și să se asigure că statele membre 
incriminează în mod explicit utilizarea 
tuturor serviciilor care implică 
exploatare;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 468
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia să modifice 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane pentru a actualiza dispozițiile 
acesteia, inclusiv să adopte măsuri 
specifice pentru prevenirea și urmărirea 
penală a traficului de persoane în scopul 
exploatării sexuale ca cea mai amplă 
formă de TFU, să abordeze utilizarea 
tehnologiilor online în ce privește atât 
proliferarea, cât și prevenirea TFU, să 
îmbunătățească măsurile de prevenire și de 
identificare timpurie a victimelor, să 
consolideze o perspectivă de gen orizontală 
pentru toate formele de trafic, precum și să 
se asigure că statele membre incriminează 
în mod explicit utilizarea tuturor serviciilor 
care implică exploatare;

34. invită Comisia să modifice 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane pentru a actualiza dispozițiile 
acesteia și a introduce noi acte legislative, 
inclusiv legi care să combată cererea de 
exploatare sexuală, să adopte măsuri 
specifice pentru prevenirea și urmărirea 
penală a tuturor formelor de trafic de 
persoane, mai ales în scopul exploatării 
sexuale, să abordeze utilizarea 
tehnologiilor online în ce privește atât 
proliferarea, cât și prevenirea TFU, să 
îmbunătățească măsurile de prevenire și de 
identificare timpurie a tuturor victimelor, 
să consolideze o perspectivă de gen 
orizontală pentru toate formele de trafic, 
precum și să se asigure că statele membre 
incriminează în mod explicit utilizarea 
tuturor serviciilor care implică exploatare 
și să facă cercetări bine fundamentate 
despre factorii de risc și despre modul în 
care diferitele domenii ale politicilor (de 
exemplu, guvernanța pieței muncii, 
migrația și mobilitatea, munca cu 
contract temporar, munca independentă 
fictivă, detașarea lucrătorilor) se 
intersectează cu traficul de persoane în 
sectoarele de risc;

Or. en

Amendamentul 469
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 34
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia să modifice 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane pentru a actualiza dispozițiile 
acesteia, inclusiv să adopte măsuri 
specifice pentru prevenirea și urmărirea 
penală a traficului de persoane în scopul 
exploatării sexuale ca cea mai amplă formă 
de TFU, să abordeze utilizarea 
tehnologiilor online în ce privește atât 
proliferarea, cât și prevenirea TFU, să 
îmbunătățească măsurile de prevenire și 
de identificare timpurie a victimelor, să 
consolideze o perspectivă de gen 
orizontală pentru toate formele de trafic, 
precum și să se asigure că statele membre 
incriminează în mod explicit utilizarea 
tuturor serviciilor care implică 
exploatare;

34. invită Comisia să modifice 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane pentru a actualiza dispozițiile 
acesteia, inclusiv să adopte măsuri 
specifice pentru prevenirea și urmărirea 
penală a traficului de persoane în scopul 
exploatării sexuale ca cea mai amplă formă 
de TFU și să abordeze utilizarea 
tehnologiilor online în ce privește atât 
proliferarea, cât și prevenirea TFU;

Or. es

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

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia să modifice 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane pentru a actualiza dispozițiile 
acesteia, inclusiv să adopte măsuri 
specifice pentru prevenirea și urmărirea 
penală a traficului de persoane în scopul 
exploatării sexuale ca cea mai amplă formă 
de TFU, să abordeze utilizarea 
tehnologiilor online în ce privește atât 
proliferarea, cât și prevenirea TFU, să 
îmbunătățească măsurile de prevenire și de 
identificare timpurie a victimelor, să 
consolideze o perspectivă de gen orizontală 
pentru toate formele de trafic, precum și să 

34. invită Comisia să modifice 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane pentru a actualiza dispozițiile 
acesteia, inclusiv să adopte măsuri 
specifice pentru prevenirea și urmărirea 
penală a traficului de persoane în scopul 
exploatării sexuale ca cea mai amplă formă 
de TFU, să abordeze utilizarea 
tehnologiilor online în ce privește atât 
proliferarea, cât și prevenirea TFU, să 
efectueze cercetări bine fundamentate 
despre factorii de risc pentru potențialele 
victime, precum și în structurile și 
politicile societale precum reglementarea 
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se asigure că statele membre incriminează 
în mod explicit utilizarea tuturor serviciilor 
care implică exploatare;

pieței muncii sau migrația și politicile de 
mobilitate care se intersectează cu traficul 
de persoane în sectoarele de risc, să 
îmbunătățească măsurile de prevenire și de 
identificare timpurie a victimelor, să 
consolideze o perspectivă de gen orizontală 
pentru toate formele de trafic, precum și să 
se asigure că statele membre incriminează 
în mod explicit utilizarea tuturor serviciilor 
care implică exploatare;

Or. en

Amendamentul 471
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia să modifice 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane pentru a actualiza dispozițiile 
acesteia, inclusiv să adopte măsuri 
specifice pentru prevenirea și urmărirea 
penală a traficului de persoane în scopul 
exploatării sexuale ca cea mai amplă formă 
de TFU, să abordeze utilizarea 
tehnologiilor online în ce privește atât 
proliferarea, cât și prevenirea TFU, să 
îmbunătățească măsurile de prevenire și de 
identificare timpurie a victimelor, să 
consolideze o perspectivă de gen orizontală 
pentru toate formele de trafic, precum și să 
se asigure că statele membre incriminează 
în mod explicit utilizarea tuturor serviciilor 
care implică exploatare;

34. invită Comisia să modifice 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane pentru a actualiza dispozițiile 
acesteia, inclusiv să adopte măsuri 
specifice pentru prevenirea și urmărirea 
penală a traficului de persoane în scopul 
exploatării sexuale ca cea mai amplă formă 
de TFU, să abordeze utilizarea 
tehnologiilor online în ce privește atât 
proliferarea, cât și prevenirea TFU, să 
îmbunătățească măsurile de prevenire și de 
identificare timpurie a victimelor, precum 
și accesul ușor și necondiționat al 
acestora la asistență și protecție, și să 
consolideze o perspectivă de gen orizontală 
pentru toate formele de trafic, precum și să 
se asigure că statele membre incriminează 
în mod explicit utilizarea tuturor serviciilor 
care implică exploatare;

Or. en

Amendamentul 472
Loránt Vincze
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Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia să modifice 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane pentru a actualiza dispozițiile 
acesteia, inclusiv să adopte măsuri 
specifice pentru prevenirea și urmărirea 
penală a traficului de persoane în scopul 
exploatării sexuale ca cea mai amplă formă 
de TFU, să abordeze utilizarea 
tehnologiilor online în ce privește atât 
proliferarea, cât și prevenirea TFU, să 
îmbunătățească măsurile de prevenire și de 
identificare timpurie a victimelor, să 
consolideze o perspectivă de gen 
orizontală pentru toate formele de trafic, 
precum și să se asigure că statele membre 
incriminează în mod explicit utilizarea 
tuturor serviciilor care implică exploatare;

34. invită Comisia să modifice 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane pentru a actualiza dispozițiile 
acesteia, inclusiv să adopte măsuri 
specifice pentru prevenirea și urmărirea 
penală a traficului de persoane în scopul 
exploatării sexuale ca cea mai amplă formă 
de TFU, să abordeze utilizarea 
tehnologiilor online în ce privește atât 
proliferarea, cât și prevenirea TFU, să 
îmbunătățească măsurile de prevenire și de 
identificare timpurie a victimelor, să aplice 
hotărât o perspectivă orizontală sensibilă 
la problemele de gen și la problemele 
copiilor pentru toate formele de trafic, 
precum și să se asigure că statele membre 
incriminează în mod explicit utilizarea cu 
bună știință a serviciilor oferite de 
victimele traficului de persoane;

Or. en

Amendamentul 473
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia să modifice 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane pentru a actualiza dispozițiile 
acesteia, inclusiv să adopte măsuri 
specifice pentru prevenirea și urmărirea 
penală a traficului de persoane în scopul 
exploatării sexuale ca cea mai amplă formă 
de TFU, să abordeze utilizarea 
tehnologiilor online în ce privește atât 
proliferarea, cât și prevenirea TFU, să 
îmbunătățească măsurile de prevenire și de 

34. invită Comisia să modifice 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane pentru a actualiza dispozițiile 
acesteia, inclusiv să adopte măsuri 
specifice pentru prevenirea și urmărirea 
penală a traficului de persoane în scopul 
exploatării sexuale ca cea mai amplă formă 
de TFU, să abordeze utilizarea 
tehnologiilor online în ce privește atât 
proliferarea, cât și prevenirea TFU, să 
îmbunătățească măsurile de prevenire și de 
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identificare timpurie a victimelor, să 
consolideze o perspectivă de gen orizontală 
pentru toate formele de trafic, precum și să 
se asigure că statele membre incriminează 
în mod explicit utilizarea tuturor serviciilor 
care implică exploatare;

identificare și protecție timpurie a 
victimelor, să consolideze o perspectivă de 
gen orizontală pentru toate formele de 
trafic, precum și să se asigure că statele 
membre incriminează în mod explicit 
utilizarea tuturor serviciilor care implică 
exploatare;

Or. en

Amendamentul 474
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia să modifice 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane pentru a actualiza dispozițiile 
acesteia, inclusiv să adopte măsuri 
specifice pentru prevenirea și urmărirea 
penală a traficului de persoane în scopul 
exploatării sexuale ca cea mai amplă formă 
de TFU, să abordeze utilizarea 
tehnologiilor online în ce privește atât 
proliferarea, cât și prevenirea TFU, să 
îmbunătățească măsurile de prevenire și de 
identificare timpurie a victimelor, să 
consolideze o perspectivă de gen orizontală 
pentru toate formele de trafic, precum și să 
se asigure că statele membre incriminează 
în mod explicit utilizarea tuturor serviciilor 
care implică exploatare;

34. invită Comisia să modifice 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane pentru a actualiza dispozițiile 
acesteia, inclusiv să adopte măsuri 
specifice pentru prevenirea, combaterea și 
urmărirea penală a traficului de persoane în 
scopul exploatării sexuale ca cea mai 
amplă formă de TFU, să abordeze 
utilizarea tehnologiilor online în ce privește 
atât proliferarea, cât și prevenirea TFU, să 
îmbunătățească măsurile de prevenire și de 
identificare timpurie a victimelor, să 
consolideze o perspectivă de gen orizontală 
pentru toate formele de trafic, precum și să 
se asigure că statele membre incriminează 
în mod explicit utilizarea tuturor serviciilor 
care implică exploatare;

Or. ro

Amendamentul 475
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 34
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia să modifice 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane pentru a actualiza dispozițiile 
acesteia, inclusiv să adopte măsuri 
specifice pentru prevenirea și urmărirea 
penală a traficului de persoane în scopul 
exploatării sexuale ca cea mai amplă formă 
de TFU, să abordeze utilizarea 
tehnologiilor online în ce privește atât 
proliferarea, cât și prevenirea TFU, să 
îmbunătățească măsurile de prevenire și de 
identificare timpurie a victimelor, să 
consolideze o perspectivă de gen orizontală 
pentru toate formele de trafic, precum și să 
se asigure că statele membre incriminează 
în mod explicit utilizarea tuturor serviciilor 
care implică exploatare;

34. invită Comisia să modifice 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane pentru a actualiza dispozițiile 
acesteia, inclusiv să adopte măsuri 
specifice pentru prevenirea și urmărirea 
penală a traficului de persoane în scopul 
exploatării sexuale ca cea mai amplă formă 
de TFU, să abordeze utilizarea 
tehnologiilor online în ce privește atât 
proliferarea, cât și combaterea TFU, să 
îmbunătățească măsurile de prevenire și de 
identificare și protecție timpurie a 
victimelor, să consolideze o perspectivă de 
gen orizontală pentru toate formele de 
trafic, precum și să se asigure că statele 
membre incriminează în mod explicit 
utilizarea tuturor serviciilor care implică 
exploatare;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. roagă Comisia să analizeze modul 
în care statele membre au pus în aplicare 
Directiva privind combaterea traficului de 
persoane și să introducă proceduri de 
constatare a nerespectării obligațiilor în 
cazurile de punere în aplicare 
necorespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 477
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Assita Kanko

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. solicită Comisiei Europene să 
analizeze posibilitatea de a promova 
actuala Directivă privind combaterea 
traficului de persoane la rangul de 
regulament, date fiind gravitatea și 
proliferarea acestei infracțiuni în întreaga 
UE;

Or. en

Amendamentul 478
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. invită Comisia și statele membre să 
se aplece și asupra altor forme noi de 
trafic care implică în principal femei și 
fete (căsătorii fictive/adopții ilegale/trafic 
de organe/mame surogat);

Or. en

Amendamentul 479
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. reamintește Comisiei că trebuie să 
facă un raport de evaluare a Directivei 
privind combaterea traficului de 
persoane, așa cum a fost prevăzut, la cinci 
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ani de la adoptarea directivei;

Or. en

Amendamentul 480
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 34 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34b. invită Comisia să vegheze la 
punerea în aplicare a directivei și să 
lanseze de urgență proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva statelor membre care nu pun în 
aplicare directiva;

Or. en

Amendamentul 481
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 34 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34c. invită Comisia să propună o nouă 
legislație complementară care să 
incrimineze utilizarea tuturor serviciilor 
care implică exploatarea;

Or. en

Amendamentul 482
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 34 d (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

34d. invită statele membre să adopte 
măsuri specifice pentru prevenirea și 
urmărirea penală a traficului în scopul 
exploatării sexuale, cea mai răspândită 
formă de TFU, să îmbunătățească 
măsurile de prevenire și identificare 
timpurie a victimelor și să aplice hotărât o 
perspectivă orizontală de gen în tratarea 
tuturor formelor de trafic;

Or. en

Amendamentul 483
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. subliniază importanța unei 
abordări coerente pentru a îmbunătăți 
identificarea potențialelor victime în 
contextul fluxurilor de migrație și în 
punctele de acces (hotspots), a 
îmbunătățirii accesului la procedurile de 
azil și a asigurării complementarității 
acestora cu procedurile legate de traficul 
de persoane; invită Comisia să evalueze 
punerea în aplicare a Directivei privind 
combaterea traficului de persoane și să 
prezinte propuneri de revizuire a acesteia;

35. solicită analiza procedurilor de 
azil în țara de origine, nu în eventuala 
țară de destinație;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 35
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. subliniază importanța unei abordări 
coerente pentru a îmbunătăți identificarea 
potențialelor victime în contextul fluxurilor 
de migrație și în punctele de acces 
(hotspots), a îmbunătățirii accesului la 
procedurile de azil și a asigurării 
complementarității acestora cu procedurile 
legate de traficul de persoane; invită 
Comisia să evalueze punerea în aplicare a 
Directivei privind combaterea traficului de 
persoane și să prezinte propuneri de 
revizuire a acesteia;

35. subliniază importanța unei abordări 
coerente pentru a îmbunătăți identificarea 
potențialelor victime în contextul fluxurilor 
de migrație și în punctele de acces 
(hotspots), a îmbunătățirii accesului la 
procedurile de azil și a asigurării 
complementarității acestora cu procedurile 
legate de traficul de persoane; invită 
Comisia să evalueze periodic punerea în 
aplicare a Directivei privind combaterea 
traficului de persoane de către statele 
membre, să introducă proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor în 
caz de punere în aplicare 
necorespunzătoare, să raporteze 
Parlamentului European și să prezinte 
propuneri de revizuire a acesteia;

Or. en

Amendamentul 485
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. subliniază importanța unei abordări 
coerente pentru a îmbunătăți identificarea 
potențialelor victime în contextul fluxurilor 
de migrație și în punctele de acces 
(hotspots), a îmbunătățirii accesului la 
procedurile de azil și a asigurării 
complementarității acestora cu procedurile 
legate de traficul de persoane; invită 
Comisia să evalueze punerea în aplicare a 
Directivei privind combaterea traficului 
de persoane și să prezinte propuneri de 
revizuire a acesteia;

35. subliniază importanța unei abordări 
coerente pentru a îmbunătăți identificarea 
potențialelor victime în contextul fluxurilor 
de migrație și în punctele de acces 
(hotspots), a îmbunătățirii accesului la 
procedurile de azil și a asigurării 
complementarității acestora cu procedurile 
legate de traficul de persoane;

Or. en
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Amendamentul 486
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. subliniază importanța unei abordări 
coerente pentru a îmbunătăți identificarea 
potențialelor victime în contextul fluxurilor 
de migrație și în punctele de acces 
(hotspots), a îmbunătățirii accesului la 
procedurile de azil și a asigurării 
complementarității acestora cu 
procedurile legate de traficul de persoane; 
invită Comisia să evalueze punerea în 
aplicare a Directivei privind combaterea 
traficului de persoane și să prezinte 
propuneri de revizuire a acesteia;

35. subliniază importanța unei abordări 
coerente pentru o mai bună identificare a 
potențialelor victime în contextul fluxurilor 
de migrație și în punctele de acces 
(hotspots), subliniind, mai ales, că este 
nevoie de o mai bună coordonare între 
autoritățile implicate în procedurile de 
azil și organele de ordine publică și 
urmărire penală; reamintește cât este de 
important să se faciliteze accesul la 
procedurile de azil și să se asigure 
complementaritatea lor cu procedurile de 
combatere a traficului de persoane;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. invită Comisia să verifice 
aplicarea Directivei 2004/81/CE privind 
acordarea permiselor de ședere pentru 
victimele traficului de persoane care sunt 
cetățeni ai unor țări terțe, având grijă ca 
victimele să nu fie returnate la expirarea 
perioadei de reflecție; invită statele 
membre să garanteze că accesul 
necondiționat la asistență și sprijin 
prevăzut de Directiva 2011/36/UE este 
compatibil cu Directiva 2004/81/CE și cu 
aplicarea sa; invită Comisia să 
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revizuiască Directiva 2004/81/CE pentru 
a se asigura că permisele de ședere pentru 
persoanele traficate nu sunt condiționate 
de participarea sau de voința persoanei 
traficate de a participa la cercetarea sau 
la acțiunea penală în cazul respectiv;

Or. en

Amendamentul 488
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. subliniază că trebuie recunoscute 
noi forme de TFU asociate cu fluxurile 
migratorii, cum ar fi privarea de libertate 
pentru extorcare și introducerea forțată 
de imigranți, și trebuie dezvoltate 
capacitățile părților implicate în 
combaterea traficului de persoane de a 
identifica persoanele traficate printre cele 
care folosesc rutele de migrație;

Or. en

Amendamentul 489
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 35 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35b. subliniază necesitatea de a 
armoniza acțiunile de coordonare și 
cooperare transnațională în materie de 
TFU între țările de origine, de tranzit și de 
destinație; observă că aceste acțiuni ar 
trebui integrate în dialogurile pe această 
temă despre politica regională și în 
cadrele de cooperare existente și viitoare, 
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cum ar fi parteneriatele pentru mobilitate 
și agendele comune în materie de migrație 
și mobilitate;

Or. en

Amendamentul 490
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze și să evalueze riscul ca 
persoanele introduse ilegal să devină 
victime ale traficului de persoane, 
acordând o atenție deosebită situației 
minorilor neînsoțiți și a femeilor; 
subliniază, în acest context, că este nevoie 
de mai multe căi legale și sigure de 
migrație pentru a preveni exploatarea 
persoanelor vulnerabile aflate în situație 
neregulamentară;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 491
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze și să evalueze riscul ca 
persoanele introduse ilegal să devină 
victime ale traficului de persoane, 
acordând o atenție deosebită situației 
minorilor neînsoțiți și a femeilor; 
subliniază, în acest context, că este nevoie 
de mai multe căi legale și sigure de 
migrație pentru a preveni exploatarea 

eliminat
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persoanelor vulnerabile aflate în situație 
neregulamentară;

Or. en

Amendamentul 492
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze și să evalueze riscul ca 
persoanele introduse ilegal să devină 
victime ale traficului de persoane, 
acordând o atenție deosebită situației 
minorilor neînsoțiți și a femeilor; 
subliniază, în acest context, că este nevoie 
de mai multe căi legale și sigure de 
migrație pentru a preveni exploatarea 
persoanelor vulnerabile aflate în situație 
neregulamentară;

36. invită Comisia și statele membre să 
ia măsuri urgente împotriva grupurilor 
infracționale care se ocupă cu 
introducerea ilegală de imigranți și 
traficul de ființe umane, întrucât este 
foarte probabil ca persoanele introduse 
ilegal să devină victime ale traficului de 
persoane, și să evalueze riscul cu care se 
confruntă imigranții în situație 
neregulamentară, îndeosebi minorii 
neînsoțiți și femeile; subliniază, în acest 
context, că trebuie păzite bine granițele 
pentru a preveni exploatarea ulterioară a 
persoanelor care trec ilegal frontiera și 
care nu sunt conștiente de ce riscuri 
implică introducerea ilegală de imigranți ;

Or. en

Amendamentul 493
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze și să evalueze riscul ca 
persoanele introduse ilegal să devină 
victime ale traficului de persoane, 
acordând o atenție deosebită situației 

36. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze și să evalueze riscul ca 
persoanele introduse ilegal să devină 
victime ale traficului de persoane, 
acordând o atenție deosebită situației 
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minorilor neînsoțiți și a femeilor; 
subliniază, în acest context, că este nevoie 
de mai multe căi legale și sigure de 
migrație pentru a preveni exploatarea 
persoanelor vulnerabile aflate în situație 
neregulamentară;

minorilor neînsoțiți și a femeilor;

Or. sk

Amendamentul 494
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze și să evalueze riscul ca 
persoanele introduse ilegal să devină 
victime ale traficului de persoane, 
acordând o atenție deosebită situației 
minorilor neînsoțiți și a femeilor; 
subliniază, în acest context, că este nevoie 
de mai multe căi legale și sigure de 
migrație pentru a preveni exploatarea 
persoanelor vulnerabile aflate în situație 
neregulamentară;

36. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze și să evalueze riscul ca 
persoanele introduse ilegal să devină 
victime ale traficului de persoane, 
acordând o atenție deosebită situației 
copiilor neînsoțiți și separați și situației 
femeilor; subliniază, în acest context, că 
este nevoie de mai multe căi legale și 
sigure de migrație pentru a preveni 
exploatarea persoanelor vulnerabile aflate 
în situație neregulamentară;

Or. en

Amendamentul 495
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze și să evalueze riscul ca 
persoanele introduse ilegal să devină 
victime ale traficului de persoane, 
acordând o atenție deosebită situației 
minorilor neînsoțiți și a femeilor; 

36. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze atent, să informeze și să 
evalueze riscul ca persoanele introduse 
ilegal să devină victime ale traficului de 
persoane, acordând o atenție deosebită 
situației minorilor neînsoțiți și a femeilor; 
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subliniază, în acest context, că este nevoie 
de mai multe căi legale și sigure de 
migrație pentru a preveni exploatarea 
persoanelor vulnerabile aflate în situație 
neregulamentară;

subliniază, în acest context, că este nevoie 
de mai multe căi legale și sigure de 
migrație pentru a preveni exploatarea 
persoanelor vulnerabile aflate în situație 
neregulamentară;

Or. ro

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

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze și să evalueze riscul ca 
persoanele introduse ilegal să devină 
victime ale traficului de persoane, 
acordând o atenție deosebită situației 
minorilor neînsoțiți și a femeilor; 
subliniază, în acest context, că este nevoie 
de mai multe căi legale și sigure de 
migrație pentru a preveni exploatarea 
persoanelor vulnerabile aflate în situație 
neregulamentară;

36. invită Comisia și statele membre să 
înăsprească măsurile de control, astfel 
încât să evite riscul ca persoanele introduse 
ilegal să devină victime ale traficului de 
persoane, acordând o atenție deosebită 
situației minorilor neînsoțiți și a femeilor; 
subliniază, în acest context, necesitatea de 
a impune efectiv aplicarea legislației și de 
a adopta sancțiuni mai severe împotriva 
traficanților de persoane și de imigranți.

Or. en

Amendamentul 497
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze și să evalueze riscul ca 
persoanele introduse ilegal să devină 
victime ale traficului de persoane, 
acordând o atenție deosebită situației 
minorilor neînsoțiți și a femeilor; 
subliniază, în acest context, că este nevoie 

36. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze și să evalueze riscul ca 
persoanele introduse ilegal să devină 
victime ale traficului de persoane, 
acordând o atenție deosebită situației celor 
mai vulnerabili, precum minorii neînsoțiți 
și femeile; subliniază, în acest context, că 
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de mai multe căi legale și sigure de 
migrație pentru a preveni exploatarea 
persoanelor vulnerabile aflate în situație 
neregulamentară;

este nevoie de mai multe căi legale și 
sigure de migrație pentru a contracara o 
dimensiune a traficului;

Or. en

Amendamentul 498
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. îndeamnă statele membre, ca 
răspuns la COVID-19, să întocmească un 
plan de urgență pentru a asigura 
funcționalitatea minimă a sistemelor de 
combatere a traficului de persoane în 
situații de urgență; observă că planul de 
urgență ar trebui să pună la dispoziția 
victimelor un pachet minim de servicii 
pentru a răspunde nevoilor lor imediate în 
perioada în care există posibilități reduse 
de procesare, protecție, investigare a 
cazului și acțiuni în instanță;

Or. en

Amendamentul 499
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. subliniază cât este de important și 
de necesar să se definească atribuirea și 
alocarea de fonduri adecvate pentru 
acțiuni focalizate de combatere a 
traficului de persoane, fie la nivel 
național, fie la nivel european, 
valorificând posibilitățile de finanțare 
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oferite de fondurile și proiectele europene, 
precum Fondul pentru azil, migrație și 
integrare (FAMI), Fondul pentru 
securitate internă (ISD), componenta 
Daphne a programului „Drepturi și 
valori” în noul CFM;

Or. en

Amendamentul 500
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. invită Comisia și statele membre să 
organizeze campanii de informare 
adresate potențialelor victime, 
informându-le despre asistența, protecția 
și drepturile oferite în toate țările UE și să 
coopereze strâns în campaniile de 
conștientizare cu țările terțe care 
reprezintă principalele surse externe de 
trafic în UE;

Or. en

Amendamentul 501
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. invită Comisia să includă în noua 
strategie privind traficul de persoane 
măsuri clare în ceea ce privește numirea 
ATC UE;

eliminat

Or. es
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Amendamentul 502
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. invită Comisia să includă în noua 
strategie privind traficul de persoane 
măsuri clare în ceea ce privește numirea 
ATC UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 503
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. invită Comisia să includă în noua 
strategie privind traficul de persoane 
măsuri clare în ceea ce privește numirea 
ATC UE;

37. roagă Comisia să asigure 
continuitatea activității coordonatorului 
UE pentru combaterea traficului de 
persoane, numind un coordonator UE 
pentru combaterea traficului de persoane 
cu normă întreagă;

Or. en

Amendamentul 504
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. invită Comisia să includă în noua 
strategie privind traficul de persoane 
măsuri clare în ceea ce privește numirea 
ATC UE;

(Nu privește versiunea în limba română.)
 



AM\1218040RO.docx 99/102 PE660.291v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 505
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. invită Comisia să verifice 
aplicarea Directivei 2004/81/CE privind 
acordarea permiselor de ședere pentru 
victimele traficului de persoane care sunt 
cetățeni ai unor țări terțe, având grijă ca 
victimele să nu fie returnate la expirarea 
perioadei de reflecție;  invită, de 
asemenea, statele membre să verifice dacă 
accesul necondiționat la asistență și 
sprijin prevăzut de Directiva 2011/36/UE 
este compatibil cu Directiva 2004/81/CE și 
cu aplicarea acesteia; invită Comisia să 
revizuiască Directiva 2004/81/CE pentru 
a se asigura că permisele de ședere pentru 
persoanele traficate nu sunt condiționate 
de participarea sau de voința persoanei 
traficate de a participa la cercetarea sau 
la acțiunea penală în cazul respectiv;

Or. en

Amendamentul 506
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. invită Comisia și statele membre să 
promoveze donarea de organe pentru a 
reduce decalajul dintre cererea și oferta 
de transplanturi de organe, care duce la 
forme odioase de trafic de ființe umane 
prin „turismul de transplant”;
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Or. fr

Amendamentul 507
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. invită statele membre să le asigure 
victimelor traficului de ființe umane acces 
la justiție, despăgubiri și reparații;

Or. en

Amendamentul 508
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 37 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37b. roagă Comisia să adopte o 
abordare a prevenirii traficului bazată pe 
drepturile omului și pe drepturile 
victimelor; recomandă Comisiei și statelor 
membre să colaboreze cu societatea civilă 
pentru a oferi serviciile și asistența 
necesare victimelor traficului de 
persoane, fără a le judeca și stigmatiza;

Or. en

Amendamentul 509
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 37 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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37b. invită Comisia și statele membre să 
sensibilizeze țările care generează 
emigrație, dar și în rândul femeilor și 
fetelor din aceste țări, precum și al 
părinților acestora, cu privire la riscurile 
exploatării sexuale asociate migrației 
către Europa;

Or. fr

Amendamentul 510
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 37 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37c. reamintește că directiva trebuie 
pusă în aplicare integral, coerent și 
conștiincios de toți actorii din domeniu: 
legiuitori, judecători, procurori, poliție și 
administrații publice; subliniază că o 
instruire adecvată pentru toți acești actori 
este esențială, la fel ca și campaniile 
preventive de conștientizare și cooperarea 
dintre administrația publică și 
organizațiile societății civile; îndeamnă 
Comisia și statele membre să își 
intensifice eforturile în acest sens;

Or. en

Amendamentul 511
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 37 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37c. invită Comisia și statele membre să 
identifice țările terțe care sunt complice la 
traficul de persoane și să își adapteze 
relațiile diplomatice și comerciale în 
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consecință;

Or. fr


