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Pozmeňujúci návrh 323
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. pripomína, že ženy a deti môžu byť 
nútené k výmene sexu za ochranu, aby 
prežili, pokročili na svojej migračnej ceste 
a zabezpečili si základnú obživu; 
zdôrazňuje, že ženy a deti, ktoré sa uchýlia 
k sexu v záujme prežitia, nie sú 
považované za obete obchodovania, a teda 
nemôžu dostať požadovanú pomoc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje význam prevencie 
a boja proti prevádzaniu žien a detí 
prostredníctvom spolupráce s tretími 
krajinami pôvodu alebo tranzitu, ako aj 
význam ochrany obetí obchodovania 
s ľuďmi, zabezpečenia komplexnej 
podpory a programov reintegrácie 
a rehabilitácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 19
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. pripomína, že žiadatelia o azyl, 
utečenci a migranti sú obzvlášť náchylní 
stať sa obeťami obchodovania a že 
osobitná pozornosť by sa mala venovať 
obchodovaniu so ženami, s deťmi a inými 
zraniteľnými skupinami; zdôrazňuje, že 
existujú slabé miesta a riziká v rôznych 
fázach migračného procesu, a to pred 
samotnou migráciou, na ceste do EÚ, na 
mieste určenia a po návrate22;

19. pripomína, že osobitná pozornosť 
by sa mala venovať obchodovaniu so 
ženami, s deťmi a inými zraniteľnými 
skupinami; zdôrazňuje, že existujú slabé 
miesta a riziká v rôznych fázach 
migračného procesu, a to pred samotnou 
migráciou, na ceste do EÚ, na mieste 
určenia a po návrate22; je potrebné 
poskytnúť im primerané zdroje a útulky 
a prístup k chráneným a primerane 
vybaveným zariadeniam, ako aj súvisiace 
asistenčné a informačné služby; preto 
opätovne zdôrazňuje, že je potrebné 
zlepšiť cezhraničnú spoluprácu a výmenu 
medzi orgánmi presadzovania práva 
a orgánmi na ochranu detí, ako aj 
rozvíjať rýchle vyhľadávanie rodinných 
príslušníkov a alternatívnu starostlivosť 
o maloleté osoby bez sprievodu;

_________________ _________________
22 Posúdenie vykonávania na európskej 
úrovni – „Vykonávanie smernice 
2011/36/EÚ: Migrácia a rodové otázky“, 
generálne riaditeľstvo pre parlamentné 
výskumné služby, oddelenie pre 
posudzovanie ex post, 15. septembra 2020, 
s. 50.

22 Posúdenie vykonávania na európskej 
úrovni – „Vykonávanie smernice 
2011/36/EÚ: Migrácia a rodové otázky“, 
generálne riaditeľstvo pre parlamentné 
výskumné služby, oddelenie pre 
posudzovanie ex post, 15. septembra 2020, 
s. 50.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. pripomína, že žiadatelia o azyl, 
utečenci a migranti sú obzvlášť náchylní 
stať sa obeťami obchodovania a že 
osobitná pozornosť by sa mala venovať 
obchodovaniu so ženami, s deťmi a inými 
zraniteľnými skupinami; zdôrazňuje, že 

19. pripomína, že žiadatelia o azyl, 
utečenci a migranti sú obzvlášť náchylní 
stať sa obeťami obchodovania a že 
osobitná pozornosť by sa mala venovať 
obchodovaniu so ženami, s deťmi a inými 
zraniteľnými skupinami; zdôrazňuje, že 
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existujú slabé miesta a riziká v rôznych 
fázach migračného procesu, a to pred 
samotnou migráciou, na ceste do EÚ, na 
mieste určenia a po návrate22;

existujú slabé miesta a riziká v rôznych 
fázach migračného procesu, a to pred 
samotnou migráciou, na ceste do EÚ, na 
mieste určenia a po návrate22; vyzýva preto 
Európsku komisiu, aby zintenzívnila 
spoluprácu s tretími krajinami s cieľom 
riešiť základné príčiny tejto problematiky 
a aby preskúmala možnosť prepojenia 
spolupráce s využívaním existujúcej 
finančnej pomoci EÚ a iných 
mechanizmov;

_________________ _________________
22 Posúdenie vykonávania na európskej 
úrovni – „Vykonávanie smernice 
2011/36/EÚ: Migrácia a rodové otázky“, 
generálne riaditeľstvo pre parlamentné 
výskumné služby, oddelenie pre 
posudzovanie ex post, 15. septembra 2020, 
s. 50.

22 Posúdenie vykonávania na európskej 
úrovni – „Vykonávanie smernice 
2011/36/EÚ: Migrácia a rodové otázky“, 
generálne riaditeľstvo pre parlamentné 
výskumné služby, oddelenie pre 
posudzovanie ex post, 15. septembra 2020, 
s. 50.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. pripomína, že žiadatelia o azyl, 
utečenci a migranti sú obzvlášť náchylní 
stať sa obeťami obchodovania a že 
osobitná pozornosť by sa mala venovať 
obchodovaniu so ženami, s deťmi a inými 
zraniteľnými skupinami; zdôrazňuje, že 
existujú slabé miesta a riziká v rôznych 
fázach migračného procesu, a to pred 
samotnou migráciou, na ceste do EÚ, na 
mieste určenia a po návrate22;

19. pripomína, že najlepším spôsobom 
boja proti prevádzačstvu a obchodovaniu 
s ľuďmi je nulová tolerancia ilegálneho 
prisťahovalectva a sietí prevádzačov 
podľa príkladu programu „No Way“, 
ktorý úspešne zaviedla austrálska vláda v 
roku 2014;

_________________
22 Posúdenie vykonávania na európskej 
úrovni – „Vykonávanie smernice 
2011/36/EÚ: Migrácia a rodové otázky“, 
generálne riaditeľstvo pre parlamentné 
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výskumné služby, oddelenie pre 
posudzovanie ex post, 15. septembra 2020, 
s. 50.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 328
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. pripomína, že žiadatelia o azyl, 
utečenci a migranti sú obzvlášť náchylní 
stať sa obeťami obchodovania a že 
osobitná pozornosť by sa mala venovať 
obchodovaniu so ženami, s deťmi a inými 
zraniteľnými skupinami; zdôrazňuje, že 
existujú slabé miesta a riziká v rôznych 
fázach migračného procesu, a to pred 
samotnou migráciou, na ceste do EÚ, na 
mieste určenia a po návrate22;

19. pripomína, že osobitná pozornosť 
by sa mala venovať obchodovaniu so 
ženami, s deťmi a inými zraniteľnými 
skupinami; zdôrazňuje, že existujú slabé 
miesta a riziká v rôznych fázach 
migračného procesu, a to pred samotnou 
migráciou, na ceste do EÚ, na mieste 
určenia a po návrate22;

_________________ _________________
22 Posúdenie vykonávania na európskej 
úrovni – „Vykonávanie smernice 
2011/36/EÚ: Migrácia a rodové otázky“, 
generálne riaditeľstvo pre parlamentné 
výskumné služby, oddelenie pre 
posudzovanie ex post, 15. septembra 2020, 
s. 50.

22 Posúdenie vykonávania na európskej 
úrovni – „Vykonávanie smernice 
2011/36/EÚ: Migrácia a rodové otázky“, 
generálne riaditeľstvo pre parlamentné 
výskumné služby, oddelenie pre 
posudzovanie ex post, 15. septembra 2020, 
s. 50.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. pripomína, že žiadatelia o azyl, 19. pripomína, že žiadatelia o azyl, 
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utečenci a migranti sú obzvlášť náchylní 
stať sa obeťami obchodovania a že 
osobitná pozornosť by sa mala venovať 
obchodovaniu so ženami, s deťmi a inými 
zraniteľnými skupinami; zdôrazňuje, že 
existujú slabé miesta a riziká v rôznych 
fázach migračného procesu, a to pred 
samotnou migráciou, na ceste do EÚ, na 
mieste určenia a po návrate22;

utečenci a migranti vrátane maloletých bez 
sprievodu sú obzvlášť náchylní stať sa 
obeťami obchodovania a že osobitná 
pozornosť by sa mala venovať 
obchodovaniu so ženami, s deťmi a inými 
zraniteľnými skupinami; zdôrazňuje, že 
existujú slabé miesta a riziká v rôznych 
fázach migračného procesu, a to pred 
samotnou migráciou, na ceste do EÚ, na 
mieste určenia a po návrate22;

_________________ _________________
22 Posúdenie vykonávania na európskej 
úrovni – „Vykonávanie smernice 
2011/36/EÚ: Migrácia a rodové otázky“, 
generálne riaditeľstvo pre parlamentné 
výskumné služby, oddelenie pre 
posudzovanie ex post, 15. septembra 2020, 
s. 50.

22 Posúdenie vykonávania na európskej 
úrovni – „Vykonávanie smernice 
2011/36/EÚ: Migrácia a rodové otázky“, 
generálne riaditeľstvo pre parlamentné 
výskumné služby, oddelenie pre 
posudzovanie ex post, 15. septembra 2020, 
s. 50.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
zintenzívnili svoje úsilie v boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu 
migrantov a aby účinne vykonávali balík 
opatrení proti sprostredkovateľom 
(smernica Rady 2002/90/ES a rámcové 
rozhodnutie Rady 2002/946) s cieľom 
bojovať proti obchodnému modelu 
prevádzačov, a tak predchádzať 
sexuálnemu vykorisťovaniu 
a zneužívaniu detí, dievčat a iných 
zraniteľných skupín;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 331
Jorge Buxadé Villalba, Margarita de la Pisa Carrión, Charlie Weimers

Návrh uznesenia
Odsek 19 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali osobitnú pozornosť 
skutočnosti, že niektoré opatrenia, ako 
napríklad poskytovanie finančnej pomoci 
obetiam obchodovania, môžu mafie 
využiť ako stimul s cieľom prilákať svoje 
obete s neúmyselným účinkom 
napomáhania obchodovania s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. poukazuje na veľmi nízky počet 
registrovaných obetí obchodovania 
s ľuďmi v rámci konaní o medzinárodnej 
ochrane; vyzýva členské štáty, aby posilnili 
poskytovanie informácií prichádzajúcim 
jednotlivcom, a to aj pomocou prekladu 
a tlmočenia, o ich právach a uplatniteľných 
postupoch podľa právnych predpisov EÚ, 
vrátane informácií o možnostiach získania 
podpory zo strany právnikov a kultúrnych 
mediátorov;

20. poukazuje na veľmi nízky počet 
registrovaných obetí obchodovania 
s ľuďmi v rámci konaní o medzinárodnej 
ochrane; vyzýva členské štáty, aby posilnili 
poskytovanie informácií prichádzajúcim 
jednotlivcom, a to aj pomocou prekladu 
a tlmočenia, o ich právach a uplatniteľných 
postupoch podľa právnych predpisov EÚ, 
vrátane informácií o možnostiach získania 
podpory zo strany právnikov a kultúrnych 
mediátorov, ktorí pracujú s cieľom 
prechádzať obchodovaniu s ľuďmi a ich 
vykorisťovaniu;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 333
Margarite de la Pisa Carrara
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Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. poukazuje na veľmi nízky počet 
registrovaných obetí obchodovania s 
ľuďmi v rámci konaní o medzinárodnej 
ochrane; vyzýva členské štáty, aby posilnili 
poskytovanie informácií prichádzajúcim 
jednotlivcom, a to aj pomocou prekladu a 
tlmočenia, o ich právach a uplatniteľných 
postupoch podľa právnych predpisov EÚ, 
vrátane informácií o možnostiach 
získania podpory zo strany právnikov a 
kultúrnych mediátorov;

20. poukazuje na veľmi nízky počet 
registrovaných obetí obchodovania s 
ľuďmi v rámci konaní o medzinárodnej 
ochrane; vyzýva členské štáty, aby posilnili 
poskytovanie informácií prichádzajúcim 
jednotlivcom, a to aj pomocou prekladu a 
tlmočenia, o ich právach a uplatniteľných 
postupoch podľa právnych predpisov EÚ;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 334
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že v niektorých 
členských štátoch musia žiadatelia o 
medzinárodnú ochranu, ktorí sú 
identifikovaní ako obete obchodovania s 
ľuďmi, zmeniť postupy a požiadať o 
povolenie na pobyt podľa smernice 
2004/81/ES23; vyzýva členské štáty, aby 
zaviedli ucelený a multidisciplinárny 
prístup, ktorým sa zabezpečí vzájomné 
prepojenie a vzájomné dopĺňanie sa 
postupov boja proti obchodovaniu s 
ľuďmi a konaní o azyle;

vypúšťa sa

_________________
23 Posúdenie vykonávania na európskej 
úrovni – „Vykonávanie smernice 
2011/36/EÚ: Migrácia a rodové otázky“, 
generálne riaditeľstvo pre parlamentné 
výskumné služby, oddelenie pre 
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posudzovanie ex post, 15. septembra 2020, 
s. 49.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 335
Christine Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že v niektorých 
členských štátoch musia žiadatelia 
o medzinárodnú ochranu, ktorí sú 
identifikovaní ako obete obchodovania 
s ľuďmi, zmeniť postupy a požiadať 
o povolenie na pobyt podľa smernice 
2004/81/ES23; vyzýva členské štáty, aby 
zaviedli ucelený a multidisciplinárny 
prístup, ktorým sa zabezpečí vzájomné 
prepojenie a vzájomné dopĺňanie sa 
postupov boja proti obchodovaniu 
s ľuďmi a konaní o azyle;

21. zdôrazňuje, že v niektorých 
členských štátoch musia žiadatelia 
o medzinárodnú ochranu, ktorí sú 
identifikovaní ako obete obchodovania 
s ľuďmi, zmeniť postupy a požiadať 
o povolenie na pobyt podľa smernice 
2004/81/ES;

_________________
23 Posúdenie vykonávania na európskej 
úrovni – „Vykonávanie smernice 
2011/36/EÚ: Migrácia a rodové otázky“, 
generálne riaditeľstvo pre parlamentné 
výskumné služby, oddelenie pre 
posudzovanie ex post, 15. septembra 2020, 
s. 49.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Jessica Stegrud

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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21. zdôrazňuje, že v niektorých 
členských štátoch musia žiadatelia 
o medzinárodnú ochranu, ktorí sú 
identifikovaní ako obete obchodovania 
s ľuďmi, zmeniť postupy a požiadať 
o povolenie na pobyt podľa smernice 
2004/81/ES23; vyzýva členské štáty, aby 
zaviedli ucelený a multidisciplinárny 
prístup, ktorým sa zabezpečí vzájomné 
prepojenie a vzájomné dopĺňanie sa 
postupov boja proti obchodovaniu s ľuďmi 
a konaní o azyle;

21. zdôrazňuje, že v niektorých 
členských štátoch musia žiadatelia 
o medzinárodnú ochranu, ktorí sú 
identifikovaní ako obete obchodovania 
s ľuďmi, zmeniť postupy a požiadať 
o povolenie na pobyt podľa smernice 
2004/81/ES23; vyzýva členské štáty, aby 
zaviedli ucelený a multidisciplinárny 
prístup, ktorým sa zabezpečí vzájomné 
prepojenie a vzájomné dopĺňanie sa 
postupov boja proti obchodovaniu s ľuďmi 
a konaní o azyle; zdôrazňuje, že koncept 
azyl sa nesmie oslabiť začlenením obetí 
trestných činov;

_________________ _________________
23 Posúdenie vykonávania na európskej 
úrovni – „Vykonávanie smernice 
2011/36/EÚ: Migrácia a rodové otázky“, 
generálne riaditeľstvo pre parlamentné 
výskumné služby, oddelenie pre 
posudzovanie ex post, 15. septembra 2020, 
s. 49.

23 Posúdenie vykonávania na európskej 
úrovni – „Vykonávanie smernice 
2011/36/EÚ: Migrácia a rodové otázky“, 
generálne riaditeľstvo pre parlamentné 
výskumné služby, oddelenie pre 
posudzovanie ex post, 15. septembra 2020, 
s. 49.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Margarite de la Pisa Carrara

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že v niektorých 
členských štátoch musia žiadatelia o 
medzinárodnú ochranu, ktorí sú 
identifikovaní ako obete obchodovania s 
ľuďmi, zmeniť postupy a požiadať o 
povolenie na pobyt podľa smernice 
2004/81/ES23; vyzýva členské štáty, aby 
zaviedli ucelený a interdisciplinárny 
prístup, ktorým sa zabezpečí vzájomné 
prepojenie a vzájomné dopĺňanie sa 
postupov boja proti obchodovaniu s ľuďmi 
a konaní o azyle;

21. zdôrazňuje, že v niektorých 
členských štátoch musia žiadatelia o 
medzinárodnú ochranu, ktorí sú 
identifikovaní ako obete obchodovania s 
ľuďmi, zmeniť postupy a požiadať o 
povolenie na pobyt; vyzýva členské štáty, 
aby zaviedli ucelený a interdisciplinárny 
prístup, ktorým sa zabezpečí vzájomné 
prepojenie a vzájomné dopĺňanie sa 
postupov boja proti obchodovaniu s ľuďmi 
a konaní o azyle;
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_________________
23 Posúdenie vykonávania na európskej 
úrovni – „Vykonávanie smernice 
2011/36/EÚ: Migrácia a rodové otázky“, 
generálne riaditeľstvo pre parlamentné 
výskumné služby, oddelenie pre 
posudzovanie ex post, 15. septembra 2020, 
s. 49.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 338
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili jednotné uplatňovanie 
ustanovení nariadenia Dublin III, 
smernice o boji proti obchodovaniu s 
ľuďmi a smernice o povoleniach na 
trvalý pobyt s cieľom zabrániť postupom 
používaným v niektorých členských 
štátoch v podobe presunu obetí 
obchodovania s ľuďmi do krajiny, v 
ktorej boli po prvom príchode 
vykorisťované, čím sú viac vystavené 
riziku opätovného obchodovania s 
ľuďmi;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 339
Jessica Stegrud

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili jednotné uplatňovanie 

22. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili jednotné uplatňovanie 
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ustanovení nariadenia Dublin III, smernice 
o boji proti obchodovaniu s ľuďmi 
a smernice o povoleniach na trvalý pobyt 
s cieľom zabrániť postupom používaným 
v niektorých členských štátoch v podobe 
presunu obetí obchodovania s ľuďmi do 
krajiny, v ktorej boli po prvom príchode 
vykorisťované, čím sú viac vystavené 
riziku opätovného obchodovania 
s ľuďmi;

ustanovení nariadenia Dublin III;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili jednotné uplatňovanie 
ustanovení nariadenia Dublin III, smernice 
o boji proti obchodovaniu s ľuďmi 
a smernice o povoleniach na trvalý pobyt 
s cieľom zabrániť postupom používaným 
v niektorých členských štátoch v podobe 
presunu obetí obchodovania s ľuďmi do 
krajiny, v ktorej boli po prvom príchode 
vykorisťované, čím sú viac vystavené 
riziku opätovného obchodovania 
s ľuďmi;

22. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili jednotné uplatňovanie 
ustanovení nariadenia Dublin III, smernice 
o boji proti obchodovaniu s ľuďmi 
a smernice o povoleniach na trvalý pobyt;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 22
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili jednotné uplatňovanie 
ustanovení nariadenia Dublin III, smernice 
o boji proti obchodovaniu s ľuďmi 
a smernice o povoleniach na trvalý pobyt 
s cieľom zabrániť postupom používaným 
v niektorých členských štátoch v podobe 
presunu obetí obchodovania s ľuďmi do 
krajiny, v ktorej boli po prvom príchode 
vykorisťované, čím sú viac vystavené 
riziku opätovného obchodovania s ľuďmi;

22. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili jednotné uplatňovanie 
ustanovení nariadenia Dublin III, smernice 
o boji proti obchodovaniu s ľuďmi 
a smernice o povoleniach na trvalý pobyt 
s cieľom zabrániť postupom používaným 
v niektorých členských štátoch v podobe 
presunu obetí obchodovania s ľuďmi do 
krajiny, v ktorej boli po prvom príchode 
vykorisťované, čím sú viac vystavené 
riziku opätovného obchodovania s ľuďmi, 
ako aj ďalšej traumatizácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva členské štáty, aby 
zintenzívnili svoje úsilie o včasnú 
identifikáciu potenciálnych obetí, najmä 
v rámci migračných tokov a hotspotov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytli 
primerané zdroje pre špecializované 
zariadenia pre maloleté osoby bez 
sprievodu a ženy, ktoré sú obeťami 
obchodovania s ľuďmi;

23. vyzýva členské štáty, aby 
zintenzívnili svoje úsilie o včasnú 
identifikáciu potenciálnych obetí, najmä 
v rámci migračných tokov a hotspotov; 
zdôrazňuje, že potenciálnym obetiam by 
sa mala bezodkladne poskytnúť ochrana 
a prístup k bezpečnému miestu, kde by sa 
potenciálnej obeti mohli poskytnúť 
informácie a právna pomoc; vyzýva 
členské štáty, aby poskytli primerané 
zdroje pre špecializované zariadenia pre 
maloleté osoby bez sprievodu a ženy, ktoré 
sú obeťami obchodovania s ľuďmi, a aby 
zabezpečili dostatok miest v prístreškoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Eugenia Rodríguez Palop
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Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva členské štáty, aby 
zintenzívnili svoje úsilie o včasnú 
identifikáciu potenciálnych obetí, najmä 
v rámci migračných tokov a hotspotov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytli 
primerané zdroje pre špecializované 
zariadenia pre maloleté osoby bez 
sprievodu a ženy, ktoré sú obeťami 
obchodovania s ľuďmi;

23. vyzýva členské štáty, aby 
zintenzívnili svoje úsilie o včasnú 
identifikáciu potenciálnych obetí, najmä 
v rámci migračných tokov a hotspotov; 
zdôrazňuje, že potenciálnym 
identifikovaným obetiam by sa mala 
poskytnúť ochrana a prístup 
k bezpečnému miestu, kde by sa im mohli 
poskytnúť informácie; vyzýva členské 
štáty, aby poskytli primerané zdroje pre 
špecializované zariadenia pre deti 
migrantov bez sprievodu, deti odlúčené od 
rodičov a ženy, ktoré sú obeťami 
obchodovania s ľuďmi a aby zabezpečili 
dostatok miest v útulkoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Abir Al-Sahlani, Ramona Strugariu

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva členské štáty, aby 
zintenzívnili svoje úsilie o včasnú 
identifikáciu potenciálnych obetí, najmä 
v rámci migračných tokov a hotspotov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytli 
primerané zdroje pre špecializované 
zariadenia pre maloleté osoby bez 
sprievodu a ženy, ktoré sú obeťami 
obchodovania s ľuďmi;

23. vyzýva členské štáty, aby 
zintenzívnili svoje úsilie o včasnú 
identifikáciu potenciálnych obetí, najmä 
v rámci migračných tokov a hotspotov; 
zdôrazňuje, že potenciálnym 
identifikovaným obetiam by sa mala 
poskytnúť ochrana a prístup k bezpečným 
miestam, kde by sa im mohli poskytovať 
informácie; vyzýva členské štáty, aby 
poskytli primerané zdroje pre 
špecializované zariadenia pre maloleté 
osoby bez sprievodu a ženy, ktoré sú 
obeťami obchodovania s ľuďmi, a aby 
zabezpečili dostatok miest v prístreškoch;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 345
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva členské štáty, aby 
zintenzívnili svoje úsilie o včasnú 
identifikáciu potenciálnych obetí, najmä v 
rámci migračných tokov a hotspotov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytli 
primerané zdroje pre špecializované 
zariadenia pre maloleté osoby bez 
sprievodu a ženy, ktoré sú obeťami 
obchodovania s ľuďmi;

23. vyzýva členské štáty, aby 
zintenzívnili svoje úsilie o včasnú 
identifikáciu potenciálnych obetí, najmä v 
rámci migračných tokov a hotspotov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytli 
primerané zdroje pre špecializované 
zariadenia na identifikáciu maloletých 
osôb bez sprievodu lekárskymi 
prehliadkami, obetí obchodovania s 
ľuďmi, ako aj na vyhostenie 
neregulárnych prisťahovalcov, ktorí 
nespĺňajú kritériá ani azylové kritériá;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 346
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva členské štáty, aby 
zintenzívnili svoje úsilie o včasnú 
identifikáciu potenciálnych obetí, najmä 
v rámci migračných tokov a hotspotov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytli 
primerané zdroje pre špecializované 
zariadenia pre maloleté osoby bez 
sprievodu a ženy, ktoré sú obeťami 
obchodovania s ľuďmi;

23. vyzýva členské štáty, aby 
zintenzívnili svoje úsilie o včasnú 
identifikáciu potenciálnych obetí a prijali 
opatrenia na ochranu a prevenciu, najmä 
v rámci migračných tokov a hotspotov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytli 
primerané zdroje pre špecializované 
zariadenia pre maloleté osoby bez 
sprievodu a ženy, ktoré sú obeťami 
obchodovania s ľuďmi;

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 347
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva členské štáty, aby 
zintenzívnili svoje úsilie o včasnú 
identifikáciu potenciálnych obetí, najmä 
v rámci migračných tokov a hotspotov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytli 
primerané zdroje pre špecializované 
zariadenia pre maloleté osoby bez 
sprievodu a ženy, ktoré sú obeťami 
obchodovania s ľuďmi;

23. vyzýva členské štáty, aby 
zintenzívnili svoje úsilie o včasnú 
identifikáciu potenciálnych obetí, najmä 
v rámci migračných tokov a hotspotov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytli 
primerané zdroje pre infraštruktúry 
a špecializované zariadenia pre maloleté 
osoby bez sprievodu a ženy, ktoré sú 
obeťami obchodovania s ľuďmi 
v prístreškoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva členské štáty, aby 
zintenzívnili svoje úsilie o včasnú 
identifikáciu potenciálnych obetí, najmä 
v rámci migračných tokov a hotspotov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytli 
primerané zdroje pre špecializované 
zariadenia pre maloleté osoby bez 
sprievodu a ženy, ktoré sú obeťami 
obchodovania s ľuďmi;

23. vyzýva členské štáty, aby 
zintenzívnili svoje úsilie o včasnú 
identifikáciu potenciálnych obetí, a to aj 
v rámci migračných tokov a hotspotov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytli 
primerané zdroje pre špecializované 
zariadenia pre obete obchodovania s ľuďmi 
vrátane žien a maloletých bez sprievodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
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Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva členské štáty, aby 
zintenzívnili svoje úsilie o včasnú 
identifikáciu potenciálnych obetí, najmä 
v rámci migračných tokov a hotspotov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytli 
primerané zdroje pre špecializované 
zariadenia pre maloleté osoby bez 
sprievodu a ženy, ktoré sú obeťami 
obchodovania s ľuďmi;

23. vyzýva členské štáty, aby 
zintenzívnili svoje úsilie o včasnú 
identifikáciu potenciálnych obetí, a to aj 
v rámci migračných tokov a hotspotov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytli 
primerané zdroje pre špecializované 
zariadenia pre obete obchodovania s ľuďmi 
vrátane žien a maloletých bez sprievodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 350
Caterina Chinnici

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva členské štáty, aby 
zintenzívnili svoje úsilie o včasnú 
identifikáciu potenciálnych obetí, najmä v 
rámci migračných tokov a hotspotov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytli 
primerané zdroje pre špecializované 
zariadenia pre maloleté osoby bez 
sprievodu a ženy, ktoré sú obeťami 
obchodovania s ľuďmi;

23. vyzýva členské štáty, aby 
zintenzívnili svoje úsilie o včasnú 
identifikáciu potenciálnych obetí, najmä v 
rámci migračných tokov a hotspotov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytli 
primerané zdroje pre špecializované 
zariadenia pre maloleté osoby bez 
sprievodu, deti odlúčené od rodičov a 
ženy, ktoré sú obeťami obchodovania s 
ľuďmi;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 351
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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23a. zdôrazňuje zraniteľné postavenie 
utečeniek a migrujúcich žien a dievčat, 
najmä po príchode do Európskej únie, 
a vyššie riziko, že sa stanú obeťami 
obchodovania s ľuďmi; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby zabezpečili bezpečné 
a legálne spôsoby migrácie, zaistili 
prítomnosť pracovníkov vyškolených 
v oblasti rodovej rovnosti v prijímacích 
miestach a poskytli primeranú podporu 
a finančné prostriedky organizáciám 
občianskej spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. poukazuje na potrebu vytvoriť 
vnútroštátne mechanizmy na zber údajov 
o obetiach obchodovania s ľuďmi v rámci 
postupov medzinárodnej ochrany, aby 
bolo možné zabezpečiť následné opatrenia 
v zistených prípadoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. vyzýva členské štáty, aby prijali 
opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby mali 
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všetky obete vrátane migrujúcich obetí 
prístup k spravodlivosti, a to bez ohľadu 
na ich pobytový status;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 354
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. vyzýva členské štáty, aby poskytli 
primerané zdroje pre špecializované 
zariadenia pre deti a ženy, ktoré sú 
pravdepodobne obeťami obchodovania 
s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 23 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23b. vyzýva členské štáty, aby rozšírili 
medzinárodnú ochranu poskytovanú 
obetiam obchodovania s ľuďmi na ich 
rodinných príslušníkov po posúdení 
potenciálneho zapojenia týchto 
príbuzných do procesu obchodovania 
s ľuďmi;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 23 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23c. vyzýva členské štáty, aby urýchlili 
postupy zlúčenia rodiny rodinných 
príslušníkov ohrozených obetí v krajine 
pôvodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 23 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23d. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
čas na zotavenie a premyslenie je 
prepojený so spoluprácou obete počas 
vyšetrovania a poskytujú ho orgány 
presadzovania práva; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že sa tento čas 
nevzťahuje na štátnych príslušníkov 
EÚ/EHP, ani na žiadateľov o azyl; vyzýva 
Komisiu, aby monitorovala vykonávanie 
dostupných právnych riešení na úrovni 
členských štátov, najmä poskytovanie 
času na zotavenie a premyslenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
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Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. konštatuje, že migračné politiky 
členských štátov zamerané na boj proti 
neregulárnej migrácii môžu mať na 
zraniteľných migrantov „odrádzajúci 
účinok“ a poskytovať páchateľom ďalšie 
možnosti na vykorisťovanie obetí s 
neregulárnym štatútom24; vyzýva členské 
štáty, aby oddelili opatrenia presadzovania 
v oblasti migrácie od činností v oblasti 
presadzovania práva;

vypúšťa sa

_________________
24 Platforma pre medzinárodnú 
spoluprácu týkajúcu sa migrantov bez 
dokladov (PICUM), Neistá spravodlivosť? 
Povolenia na pobyt pre obete trestnej 
činnosti v Európe, máj 2020.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 359
Margarite de la Pisa Carrara

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. konštatuje, že migračné politiky 
členských štátov zamerané na boj proti 
neregulárnej migrácii môžu mať na 
zraniteľných emigrantov „odrádzajúc 
účinok“ a poskytovať páchateľom ďalšie 
možnosti na vykorisťovanie obetí s 
neregulárnym štatútom24; vyzýva členské 
štáty, aby oddelili opatrenia presadzovania 
v oblasti migrácie od činností v oblasti 
presadzovania práva;

vypúšťa sa

_________________
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24 Platforma pre medzinárodnú 
spoluprácu týkajúcu sa emigrantov bez 
dokladov (PICUM), Neistá spravodlivosť? 
Povolenia na pobyt pre obete trestnej 
činnosti v Európe, máj 2020.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 360
Milan Uhrík

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. konštatuje, že migračné politiky 
členských štátov zamerané na boj proti 
neregulárnej migrácii môžu mať na 
zraniteľných migrantov „odrádzajúci 
účinok“ a poskytovať páchateľom ďalšie 
možnosti na vykorisťovanie obetí s 
neregulárnym štatútom24 ; vyzýva členské 
štáty, aby oddelili opatrenia presadzovania 
v oblasti migrácie od činností v oblasti 
presadzovania práva;

vypúšťa sa

_________________
24 Platforma pre medzinárodnú 
spoluprácu týkajúcu sa migrantov bez 
dokladov (PICUM), Neistá spravodlivosť? 
Povolenia na pobyt pre obete trestnej 
činnosti v Európe, máj 2020.

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 361
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. konštatuje, že migračné politiky vypúšťa sa
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členských štátov zamerané na boj proti 
neregulárnej migrácii môžu mať na 
zraniteľných migrantov „odrádzajúci 
účinok“ a poskytovať páchateľom ďalšie 
možnosti na vykorisťovanie obetí 
s neregulárnym štatútom24; vyzýva 
členské štáty, aby oddelili opatrenia 
presadzovania v oblasti migrácie od 
činností v oblasti presadzovania práva;
_________________
24 Platforma pre medzinárodnú 
spoluprácu týkajúcu sa migrantov bez 
dokladov (PICUM), Neistá spravodlivosť? 
Povolenia na pobyt pre obete trestnej 
činnosti v Európe, máj 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
Christine Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. konštatuje, že migračné politiky 
členských štátov zamerané na boj proti 
neregulárnej migrácii môžu mať na 
zraniteľných migrantov „odrádzajúci 
účinok“ a poskytovať páchateľom ďalšie 
možnosti na vykorisťovanie obetí 
s neregulárnym štatútom24; vyzýva 
členské štáty, aby oddelili opatrenia 
presadzovania v oblasti migrácie od 
činností v oblasti presadzovania práva;

vypúšťa sa

_________________
24 Platforma pre medzinárodnú 
spoluprácu týkajúcu sa migrantov bez 
dokladov (PICUM), Neistá spravodlivosť? 
Povolenia na pobyt pre obete trestnej 
činnosti v Európe, máj 2020.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 363
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. konštatuje, že migračné politiky 
členských štátov zamerané na boj proti 
neregulárnej migrácii môžu mať na 
zraniteľných migrantov „odrádzajúci 
účinok“ a poskytovať páchateľom ďalšie 
možnosti na vykorisťovanie obetí 
s neregulárnym štatútom24; vyzýva členské 
štáty, aby oddelili opatrenia presadzovania 
v oblasti migrácie od činností v oblasti 
presadzovania práva;

24. konštatuje, že migračné politiky 
členských štátov zamerané na boj proti 
neregulárnej migrácii môžu mať na 
zraniteľných migrantov „odrádzajúci 
účinok“ a poskytovať páchateľom ďalšie 
možnosti na vykorisťovanie obetí 
s neregulárnym štatútom24; vyzýva členské 
štáty, aby oddelili opatrenia presadzovania 
v oblasti migrácie od činností v oblasti 
presadzovania práva; pripomína, že 
s cieľom zabrániť obchodovaniu s ľuďmi 
a prevádzačstvu je dôležité vytvoriť pre 
ženy a deti bezpečné a legálne spôsoby 
migrácie, napríklad humanitárne víza; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili bezpečné a legálne spôsoby 
migrácie, zaistili prítomnosť pracovníkov 
vyškolených v oblasti rodovej rovnosti 
v prijímacích miestach a poskytli 
primeranú podporu a finančné 
prostriedky organizáciám občianskej 
spoločnosti;

_________________ _________________
24 Platforma pre medzinárodnú spoluprácu 
týkajúcu sa migrantov bez dokladov 
(PICUM), Neistá spravodlivosť? Povolenia 
na pobyt pre obete trestnej činnosti 
v Európe, máj 2020.

24 Platforma pre medzinárodnú spoluprácu 
týkajúcu sa migrantov bez dokladov 
(PICUM), Neistá spravodlivosť? Povolenia 
na pobyt pre obete trestnej činnosti 
v Európe, máj 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 24
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. konštatuje, že migračné politiky 
členských štátov zamerané na boj proti 
neregulárnej migrácii môžu mať na 
zraniteľných migrantov „odrádzajúci 
účinok“ a poskytovať páchateľom ďalšie 
možnosti na vykorisťovanie obetí 
s neregulárnym štatútom24; vyzýva členské 
štáty, aby oddelili opatrenia presadzovania 
v oblasti migrácie od činností v oblasti 
presadzovania práva;

24. konštatuje, že migračné politiky 
členských štátov zamerané na boj proti 
neregulárnej migrácii môžu mať na 
zraniteľných migrantov „odrádzajúci 
účinok“ a poskytovať páchateľom ďalšie 
možnosti na vykorisťovanie obetí 
s neregulárnym štatútom24; vyzýva členské 
štáty, aby oddelili opatrenia presadzovania 
v oblasti migrácie od činností v oblasti 
presadzovania práva; zdôrazňuje, že pre 
všetky zraniteľné osoby by sa malo 
zaviesť bezpečné ohlasovanie a účinné 
mechanizmy na vybavovanie sťažností;

_________________ _________________
24 Platforma pre medzinárodnú spoluprácu 
týkajúcu sa migrantov bez dokladov 
(PICUM), Neistá spravodlivosť? Povolenia 
na pobyt pre obete trestnej činnosti 
v Európe, máj 2020.

24 Platforma pre medzinárodnú spoluprácu 
týkajúcu sa migrantov bez dokladov 
(PICUM), Neistá spravodlivosť? Povolenia 
na pobyt pre obete trestnej činnosti 
v Európe, máj 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. konštatuje, že migračné politiky 
členských štátov zamerané na boj proti 
neregulárnej migrácii môžu mať na 
zraniteľných migrantov „odrádzajúci 
účinok“ a poskytovať páchateľom ďalšie 
možnosti na vykorisťovanie obetí 
s neregulárnym štatútom24; vyzýva členské 
štáty, aby oddelili opatrenia presadzovania 
v oblasti migrácie od činností v oblasti 
presadzovania práva;

24. konštatuje, že migračné politiky 
členských štátov zamerané na boj proti 
neregulárnej migrácii môžu mať na 
migrantov bez dokladov alebo migrantov 
s neistým štatútom závisiacim od ich 
zamestnávateľa „odrádzajúci účinok“ 
a poskytovať páchateľom ďalšie možnosti 
na vykorisťovanie obetí s neregulárnym 
alebo neistým štatútom24; vyzýva členské 
štáty, aby oddelili opatrenia presadzovania 
v oblasti migrácie od činností v oblasti 
presadzovania práva;
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_________________ _________________
24 Platforma pre medzinárodnú spoluprácu 
týkajúcu sa migrantov bez dokladov 
(PICUM), Neistá spravodlivosť? Povolenia 
na pobyt pre obete trestnej činnosti 
v Európe, máj 2020.

24 Platforma pre medzinárodnú spoluprácu 
týkajúcu sa migrantov bez dokladov 
(PICUM), Neistá spravodlivosť? Povolenia 
na pobyt pre obete trestnej činnosti 
v Európe, máj 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 366
Jessica Stegrud

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. konštatuje, že migračné politiky 
členských štátov zamerané na boj proti 
neregulárnej migrácii môžu mať na 
zraniteľných migrantov „odrádzajúci 
účinok“ a poskytovať páchateľom ďalšie 
možnosti na vykorisťovanie obetí 
s neregulárnym štatútom24; vyzýva 
členské štáty, aby oddelili opatrenia 
presadzovania v oblasti migrácie od 
činností v oblasti presadzovania práva;

24. konštatuje, že obchodníci s ľuďmi 
v celom migračnom reťazci bezohľadne 
vykorisťujú zhovievavý prístup 
k nelegálnej migrácii; neposlednom rade 
preto, že vytvára stimuly na nelegálne 
prisťahovalectvo a okrem toho umožňuje 
obchodníkom s ľuďmi byť nenápadnými 
pred orgánmi presadzovania práva;

_________________
24 Platforma pre medzinárodnú spoluprácu 
týkajúcu sa migrantov bez dokladov 
(PICUM), Neistá spravodlivosť? Povolenia 
na pobyt pre obete trestnej činnosti 
v Európe, máj 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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24. konštatuje, že migračné politiky 
členských štátov zamerané na boj proti 
neregulárnej migrácii môžu mať na 
zraniteľných migrantov „odrádzajúci 
účinok“ a poskytovať páchateľom ďalšie 
možnosti na vykorisťovanie obetí 
s neregulárnym štatútom24; vyzýva 
členské štáty, aby oddelili opatrenia 
presadzovania v oblasti migrácie od 
činností v oblasti presadzovania práva;

24. keďže neregulárni migranti v EÚ 
predstavujú veľkú skupinu potenciálnych 
obetí, ktoré môžu obchodníci zneužívať 
prostredníctvom „odrádzajúceho účinku“ 
na využívanie svojho neregulárneho 
štatútu24, vyzýva členské štáty, aby 
dôsledne presadzovali svoje opatrenia 
proti nelegálnej migrácii s cieľom 
zabrániť takémuto zneužívaniu;

_________________ _________________
24 Platforma pre medzinárodnú spoluprácu 
týkajúcu sa migrantov bez dokladov 
(PICUM), Neistá spravodlivosť? Povolenia 
na pobyt pre obete trestnej činnosti 
v Európe, máj 2020.

24 Platforma pre medzinárodnú spoluprácu 
týkajúcu sa migrantov bez dokladov 
(PICUM), Neistá spravodlivosť? Povolenia 
na pobyt pre obete trestnej činnosti 
v Európe, máj 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 368
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. konštatuje, že neformálna 
a neregulovaná práca by sa mala začleniť 
do ochrany pracovných právnych 
predpisov, pričom by sa malo zabezpečiť, 
aby sa pracovné práva uplatňovali na 
všetkých pracovníkov bez ohľadu na 
pohlavie, status migranta alebo pobytový 
status; odporúča, aby sa vytvorili 
kontrolné mechanizmy na monitorovanie 
dodržiavania pracovných noriem 
a ľudských práv podnikov a sankcie pre 
podniky, ktoré nedodržiavajú ľudské 
práva a právne predpisy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 369
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Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. konštatuje, že neformálna 
a neregulovaná práca by sa mala začleniť 
do ochrany pracovných právnych 
predpisov, pričom by sa malo zabezpečiť, 
aby sa pracovné práva uplatňovali na 
všetkých pracovníkov bez ohľadu na 
pohlavie, status migranta alebo pobytový 
status; mali by sa vytvoriť kontrolné 
mechanizmy na monitorovanie 
dodržiavania pracovných noriem 
a ľudských práv podnikov a sankcie pre 
podniky, ktoré nedodržiavajú ľudské 
práva a právne predpisy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. zdôrazňuje, že úzka spolupráca 
a spolupráca s tretími krajinami sú 
kľúčom k predchádzaniu obchodovaniu 
s ľuďmi a odstráneniu obchodovania 
s ľuďmi a prevádzačstva zločineckých 
organizácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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
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Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili bezpečnejšie a legálne 
migračné trasy s cieľom zabrániť 
vykorisťovaniu zraniteľných osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 372
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 24 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24b. žiada, aby sa venovala väčšia 
pozornosť novému trendu 
vykorisťovacích zdanlivých manželstiev 
zameraných prevažne na zraniteľné ženy 
z východnej Európy, ktoré sa často 
nechávajú zlákať falošnými prísľubmi 
ubytovania alebo finančnej podpory, či 
falošných dlhodobých pracovných 
ponúk1a; poukazuje na to, že podľa tretej 
správy Komisie o pokroku sú takéto obete 
často hlásené ako obete iných foriem 
obchodovania s ľuďmi vrátane 
sexuálneho vykorisťovania a/alebo 
pracovného vykorisťovania; poukazuje na 
to, že podľa Europolu tento nárast počtu 
zdanlivých manželstiev pravdepodobne 
súvisí s migračnou krízou a zvýšením 
počtu neregulárnych migrantov, ktorí sa 
po zamietnutí žiadosti o azyl snažia 
dosiahnuť pobytový status1b;
_________________
1a https://www.brusselstimes.com/brussels-
behind-the-scenes/130968/the-heartbreak-
of-europes-sham-marriages/.
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1b Europol, hodnotenie hrozieb závažnej 
a organizovanej trestnej činnosti z roku 
2017 (SOCTA).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 373
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. konštatuje, že deti tvoria takmer 
štvrtinu všetkých obetí v EÚ, pričom 
prevažnú väčšinu detských obetí v EÚ 
predstavujú dievčatá (78 %); poukazuje na 
to, že takmer 75 % všetkých detských obetí 
v EÚ tvorili občania EÚ; vyjadruje 
osobitné znepokojenie nad detskými 
obeťami v EÚ, s ktorými sa obchoduje na 
účely sexuálneho vykorisťovania25;

25. konštatuje, že deti tvoria takmer 
štvrtinu všetkých obetí v EÚ, pričom 
prevažnú väčšinu detských obetí v EÚ 
predstavujú dievčatá (78 %); poukazuje na 
to, že takmer 75 % všetkých detských obetí 
v EÚ tvorili občania EÚ; vyjadruje 
osobitné znepokojenie nad násilím, 
zneužívaním a vykorisťovaním, ktorým 
čelia detské obete v EÚ, najmä tie, 
s ktorými sa obchoduje na účely 
sexuálneho vykorisťovania25;

_________________ _________________
25 Europol, EMSC, 4. výročná správa 
o činnosti, 2020.

25 Europol, EMSC, 4. výročná správa 
o činnosti, 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 374
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. konštatuje, že deti tvoria takmer 
štvrtinu všetkých obetí v EÚ, pričom 
prevažnú väčšinu detských obetí v EÚ 
predstavujú dievčatá (78 %); poukazuje na 
to, že takmer 75 % všetkých detských obetí 

25. konštatuje, že deti tvoria takmer 
štvrtinu všetkých obetí v EÚ, pričom 
prevažnú väčšinu detských obetí v EÚ 
predstavujú dievčatá (78 %); poukazuje na 
to, že takmer 75 % všetkých detských obetí 
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v EÚ tvorili občania EÚ; vyjadruje 
osobitné znepokojenie nad detskými 
obeťami v EÚ, s ktorými sa obchoduje na 
účely sexuálneho vykorisťovania25;

v EÚ tvorili občania EÚ; vyjadruje 
osobitné znepokojenie nad násilím, 
zneužívaním a vykorisťovaním detských 
obetí v EÚ, s ktorými sa obchoduje najmä 
na účely sexuálneho vykorisťovania25;

_________________ _________________
25 Europol, EMSC, 4. výročná správa 
o činnosti, 2020.

25 Europol, EMSC, 4. výročná správa 
o činnosti, 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 375
Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. zdôrazňuje, pri všetkých 
opatreniach týkajúcich sa detí, s ktorými 
sa obchoduje, sa musí v prvom rade 
zohľadniť zásada najlepších záujmov 
dieťaťa; zdôrazňuje, že v dôsledku 
fyzickej a psychickej ujmy, ktorou trpia 
deti, ktoré sú obeťami obchodovania, 
a ich zvýšenej zraniteľnosti voči 
vykorisťovaniu je nevyhnutné, aby sa 
poskytla primeraná pomoc a musí sa 
zvážiť ochrana ich osobitných práv 
a potrieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. žiada členské štáty, aby zabezpečili 
silné opatrenia na ochranu detí, 
predpoklad, že daná osoba je dieťaťom, 
a posúdenie veku dieťaťa, ochranu pred 
trestným konaním a počas neho, prístup 
k bezpodmienečnej pomoci, odškodnenie, 
netrestanie, pomoc a podporu rodinnému 
príslušníkovi detskej obete, ako aj 
predchádzanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva členské štáty, aby sa 
zamerali na identifikáciu detských obetí 
a pomáhali im využívať ich práva; 
zdôrazňuje, že je potrebné okamžite pre 
detské obete ustanoviť poručníkov vrátane 
dočasných poručníkov ako núdzové 
opatrenie;

26. vyzýva členské štáty, aby sa 
zamerali na identifikáciu detských obetí 
a pomáhali im využívať ich práva; 
pripomína povinnosť členských štátov 
venovať osobitnú pozornosť detským 
obetiam obchodovania s ľuďmi 
a poskytovať osobitnú ochranu deťom 
v trestnom konaní, pričom za prvoradý sa 
vždy považuje najlepší záujem dieťaťa; 
zdôrazňuje, že je potrebné okamžite pre 
detské obete ustanoviť poručníkov vrátane 
dočasných poručníkov ako núdzové 
opatrenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 378
Maria Walsh

Návrh uznesenia
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Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva členské štáty, aby sa 
zamerali na identifikáciu detských obetí 
a pomáhali im využívať ich práva; 
zdôrazňuje, že je potrebné okamžite pre 
detské obete ustanoviť poručníkov vrátane 
dočasných poručníkov ako núdzové 
opatrenie;

26. vyzýva členské štáty, aby sa 
zamerali na identifikáciu detských obetí 
a pomáhali im využívať ich práva; 
zdôrazňuje, že je potrebné okamžite pre 
detské obete ustanoviť poručníkov vrátane 
dočasných poručníkov ako núdzové 
opatrenie; ďalej vyzýva členské štáty, aby 
prijali opatrenia na zabezpečenie 
primeranej a príslušnej odbornej prípravy, 
najmä právnej a psychologickej odbornej 
prípravy, a to pre tých, ktorí pracujú 
s deťmi, ktoré sú obeťami obchodovania 
s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 379
Jessica Stegrud

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva členské štáty, aby sa 
zamerali na identifikáciu detských obetí 
a pomáhali im využívať ich práva; 
zdôrazňuje, že je potrebné okamžite pre 
detské obete ustanoviť poručníkov vrátane 
dočasných poručníkov ako núdzové 
opatrenie;

26. vyzýva členské štáty, aby sa 
zamerali na identifikáciu detských obetí 
a pomáhali im využívať ich práva; 
zdôrazňuje, že je potrebné okamžite pre 
detské obete ustanoviť poručníkov vrátane 
dočasných poručníkov ako núdzové 
opatrenie; zdôrazňuje, že zaobchádzanie 
s deťmi sa nesmie rozšíriť na dospelé 
osoby, ktoré tvrdia, že sú deťmi, pričom 
vždy, keď si to situácia vyžaduje, sa 
uplatní posúdenie veku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 380
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani
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Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva členské štáty, aby sa 
zamerali na identifikáciu detských obetí 
a pomáhali im využívať ich práva; 
zdôrazňuje, že je potrebné okamžite pre 
detské obete ustanoviť poručníkov vrátane 
dočasných poručníkov ako núdzové 
opatrenie;

26. vyzýva členské štáty, aby sa 
zamerali na identifikáciu detských obetí 
a pomáhali im využívať ich práva; 
zdôrazňuje, že je potrebné okamžite pre 
detské obete ustanoviť odborne dobre 
pripravených a dobre podporovaných 
poručníkov vrátane dočasných poručníkov 
ako núdzové opatrenie; odporúča 
členským štátom, aby zvýšili počet 
poručníkov organizovaním kampaní na 
zvyšovanie povedomia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 381
Margarite de la Pisa Carrara

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva členské štáty, aby sa 
zamerali na identifikáciu detských obetí a 
pomáhali im využívať ich práva; 
zdôrazňuje, že je potrebné okamžite pre 
detské obete ustanoviť poručníkov 
vrátane dočasných poručníkov ako 
núdzové opatrenie;

26. vyzýva členské štáty, aby sa 
zamerali na identifikáciu detských obetí a 
pomáhali im vrátiť sa k svojim rodinám;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 382
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 26
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva členské štáty, aby sa 
zamerali na identifikáciu detských obetí 
a pomáhali im využívať ich práva; 
zdôrazňuje, že je potrebné okamžite pre 
detské obete ustanoviť poručníkov vrátane 
dočasných poručníkov ako núdzové 
opatrenie;

26. vyzýva členské štáty, aby sa 
zamerali na identifikáciu detských obetí 
a pomáhali im využívať ich práva, aby boli 
lepšie chránené a mohli využívať 
poradenstvo od pracovníkov, ktorí sú 
osobitne vyškolení na tento účel; 
zdôrazňuje, že je potrebné okamžite pre 
detské obete ustanoviť poručníkov vrátane 
dočasných poručníkov ako núdzové 
opatrenie;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 383
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva členské štáty, aby sa 
zamerali na identifikáciu detských obetí 
a pomáhali im využívať ich práva; 
zdôrazňuje, že je potrebné okamžite pre 
detské obete ustanoviť poručníkov vrátane 
dočasných poručníkov ako núdzové 
opatrenie;

26. vyzýva členské štáty, aby sa 
zamerali na identifikáciu detských obetí 
a pomáhali im využívať ich práva; 
zdôrazňuje, že je potrebné okamžite pre 
detské obete bez sprievodu ustanoviť 
poručníkov vrátane dočasných poručníkov 
ako núdzové opatrenie a zdôrazňuje 
význam súdnictva zohľadňujúceho 
potreby detí a špecializovaných služieb;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 26 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. vyzýva členské štáty zabezpečiť, 
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aby pracovníci konzulárnych úradov 
venovali osobitnú pozornosť správnemu 
overovaniu totožnosti maloletých osôb 
a prepojeniu s osobami, ktoré vykonávajú 
rodičovské práva a povinnosti, alebo 
s poručníctvom alebo opatrovníctvom pri 
prijímaní biometrických údajov maloletej 
osoby v rámci konania o udelení víza; 
vyzýva Komisiu, aby v úzkej spolupráci 
s Europolom poskytla orgánom členských 
štátov cielené a účinné vzdelávanie 
a odbornú prípravu s cieľom zabrániť 
obchodovaniu s deťmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 26 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby kládli väčší dôraz na odbornú 
prípravu a zvyšovanie úrovne zručností 
podporných pracovníkov v miestnych, 
regionálnych a vnútroštátnych 
organizáciách, ktoré pracujú s obeťami, 
a aby ich vzdelávali o nových metódach, 
ktoré používajú obchodníci s ľuďmi;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 386
Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva členské štáty, aby v plnej 
miere vykonávali smernicu 2011/93/EÚ 

27. vyzýva členské štáty, aby v plnej 
miere vykonávali smernicu 2011/93/EÚ 
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o boji proti sexuálnemu zneužívaniu 
a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 
detskej pornografii26 a aby posilnili 
policajnú a justičnú spoluprácu v záujme 
predchádzania sexuálnemu vykorisťovaniu 
a boja proti nemu;

o boji proti sexuálnemu zneužívaniu 
a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 
detskej pornografii26 a aby posilnili 
policajnú a justičnú spoluprácu v záujme 
predchádzania sexuálnemu vykorisťovaniu 
a boja proti nemu na úrovni EÚ; vyzýva 
členské štáty, aby spolupracovali 
s agentúrami EÚ, najmä s Europolom 
a jeho špecializovanými subjektmi, EMSC 
a EC3 a Eurojustom s cieľom 
zintenzívniť výmenu informácií 
a podporu, ako aj cezhraničné 
vyšetrovania;

_________________ _________________
26 Ú. v. ES L 335, 17.12.2011, s. 1. 26 Ú. v. ES L 335, 17.12.2011, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 387
Caterina Chinnici

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva členské štáty, aby v plnej 
miere vykonávali smernicu 2011/93/EÚ o 
boji proti sexuálnemu zneužívaniu a 
sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 
detskej pornografii26 a aby posilnili 
policajnú a justičnú spoluprácu v záujme 
predchádzania sexuálnemu vykorisťovaniu 
a boja proti nemu;

27. vyzýva členské štáty, aby v plnej 
miere vykonávali smernicu 2011/93/EÚ o 
boji proti sexuálnemu zneužívaniu a 
sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 
detskej pornografii26 a aby posilnili 
policajnú a justičnú spoluprácu v záujme 
predchádzania sexuálnemu vykorisťovaniu 
a boja proti nemu na úrovni EÚ; vyzýva 
členské štáty, aby spolupracovali 
s európskymi agentúrami ako sú Europol 
a jeho príslušné orgány, EMSC a EC3, 
s cieľom posilniť výmenu informácií a 
cezhraničné vyšetrovania;

_________________ _________________
26 Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1. 26 Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1.

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

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva členské štáty, aby v plnej 
miere vykonávali smernicu 2011/93/EÚ 
o boji proti sexuálnemu zneužívaniu 
a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 
detskej pornografii26 a aby posilnili 
policajnú a justičnú spoluprácu v záujme 
predchádzania sexuálnemu vykorisťovaniu 
a boja proti nemu;

27. vyzýva členské štáty, aby v plnej 
miere vykonávali smernicu 2011/93/EÚ 
o boji proti sexuálnemu zneužívaniu 
a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 
detskej pornografii26 a aby posilnili 
policajnú a justičnú spoluprácu v záujme 
predchádzania sexuálnemu vykorisťovaniu 
a boja proti nemu; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby spolupracovali 
s agentúrami EÚ, najmä s Europolom 
a jeho špecializovanými subjektmi, 
s cieľom zintenzívniť výmenu informácií 
a podporiť cezhraničné vyšetrovania;

_________________ _________________
26 Ú. v. ES L 335, 1.7.2011, s. 1. 26 Ú. v. ES L 335, 1.7.2011, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
Caterina Chinnici

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. víta rozhodnutie Komisie z 
24. júla 2020 vytvoriť v rámci stratégie 
EÚ na účinnejší boj proti sexuálnemu 
zneužívaniu detí Európske stredisko pre 
prevenciu a boj proti sexuálnemu 
zneužívaniu detí, ako sa požaduje v 
uznesení Európskeho parlamentu z 
26. novembra 2019 o právach dieťaťa, 
ako ústredný prvok koordinovaného 
európskeho prístupu s mnohými 
účastníkmi, ktorý bude zahŕňať prevenciu 
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a boj proti zneužívaniu detí a pomoc 
obetiam;

Or. it

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

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. poukazuje na to, že detské obete 
potrebujú osobitnú podporu, pri 
zohľadnení ich najlepších záujmov 
a osobitnej zraniteľnosti; nabáda členské 
štáty, aby zabezpečili, že odborníci, ktorí 
prichádzajú do kontaktu s detskými 
obeťami, ako sú orgány presadzovania 
práva, pohraničná stráž, zamestnanci 
štátnej správy, súdnictvo a sociálni 
a zdravotnícki pracovníci (vrátane 
zariadení starostlivosti o mládež) sú 
dostatočne vyškolení na identifikáciu, 
podporu a prisudzovanie detských obetí 
obchodovania s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. s veľkým znepokojením berie na 
vedomie výskyt sexuálneho zneužívania 
detí a normalizácie obchodovania 
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s ľuďmi a sexuálneho vykorisťovania 
detí a vyzýva na reguláciu 
pornografických stránok a hostingových 
platforiem s cieľom zabezpečiť úplné 
predchádzanie riziku dostupnosti 
a normalizácie takýchto materiálov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 392
Dragoş Tudorache

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. vyzýva členské štáty, aby 
vypracovali model identifikácie, včasnej 
podpory a pomoci deťom, ktoré sú 
obeťami sexuálneho vykorisťovania 
a zneužívania online, ako aj programy na 
zvyšovanie informovanosti a mechanizmy 
ohlasovania prispôsobené deťom; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. konštatuje, že rómske deti sú 
obzvlášť zraniteľné voči vykorisťovaniu 
a obchodovaniu s ľuďmi, keďže im hrozí 
vysoké riziko sexuálneho vykorisťovania, 
pracovného vykorisťovania, či núteného 
žobrania;

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

Návrh uznesenia
Odsek 27 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
špecializované tímy v rámci presadzovania 
práva, vyškolené v audiovizuálnom 
zaznamenávaní svedectiev detí, nie sú 
dôsledne zapojené do výsluchu všetkých 
detských obetí obchodovania s ľuďmi; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zaviedli tento štandardný postup 
a pracovníkov orgánov presadzovania 
práva vyškolili na tento typ výsluchov 
(prispôsobených deťom);

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 27 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27c. odporúča členským štátom, aby 
vypracovali dôrazný „reťazový prístup“ 
s úzkym prepojením medzi osobitnou 
podporou v oblasti obchodovania s ľuďmi 
(ako sú špecializované centrá na podporu 
a prijímanie obetí obchodovania s ľuďmi) 
a presadzovaním modulov starostlivosti 
o mládež a zároveň reagovali na osobitné 
potreby každej maloletej obete 
obchodovania s ľuďmi; zdôrazňuje, že 
starostlivosť a podpora by mali byť 
nepretržité a prispôsobené osobitným 
potrebám detských obetí, pričom 
v primeranom prostredí by sa im mala 
ponúkať celoplošná (lekárska, právna 
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a psychologická) starostlivosť a podpora;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. konštatuje, že migrujúce deti, 
a najmä tie bez sprievodu, sú naďalej 
vystavované vyššiemu riziku obchodovania 
s ľuďmi a vykorisťovania na migračných 
trasách na ceste do EÚ a v rámci nej;

28. konštatuje, že migrujúce deti, 
a najmä tie bez sprievodu, sú naďalej 
vystavované vyššiemu riziku obchodovania 
s ľuďmi a vykorisťovania na migračných 
trasách na ceste do EÚ a v rámci nej; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
chránili migrujúce deti bez sprievodu pred 
týmito rizikami tým, že im zabezpečia 
rovnaké práva ako všetkým ostatným 
deťom a zohľadnia ich najlepšie záujmy, 
aby im po príchode určili poručníka 
a poskytli im primerané a prispôsobené 
životné podmienky; zdôrazňuje, že na 
nájdenie a ochranu migrujúcich detí bez 
sprievodu je potrebný koordinovaný 
európsky prístup v prípade ich 
nezvestnosti vrátane výmeny údajov (napr. 
prostredníctvom integrovanej databázy, 
ku ktorej je možné získať prístup 
a využívať ju len v najlepšom záujme 
dieťaťa);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 397
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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28. konštatuje, že migrujúce deti, 
a najmä tie bez sprievodu, sú naďalej 
vystavované vyššiemu riziku 
obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania 
na migračných trasách na ceste do EÚ 
a v rámci nej;

28. konštatuje, že migrujúce deti, 
a najmä tie bez sprievodu, sú naďalej 
vystavované vysokému riziku násilia 
a vykorisťovania na migračných trasách na 
ceste do EÚ a v rámci nej; konštatuje, že 
dievčatám hrozí sexuálne vykorisťovanie 
a rodovo motivované násilie na 
migračných trasách, odsudzuje 
skutočnosť, že niektoré členské štáty 
využívajú zaistenie ako „ochranu“ 
maloletých bez sprievodu, a to aj 
v policajných celách; pripomína, že 
zaistenie nemôže byť nikdy v najlepšom 
záujme dieťaťa a že je potrebné, aby im 
členské štáty zabezpečili neväzobné 
ubytovanie prispôsobené deťom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Caterina Chinnici

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. konštatuje, že migrujúce deti, a 
najmä tie bez sprievodu, sú naďalej 
vystavované vyššiemu riziku obchodovania 
s ľuďmi a vykorisťovania na migračných 
trasách na ceste do EÚ a v rámci nej;

28. konštatuje, že migrujúce deti, a 
najmä tie bez sprievodu alebo deti 
odlúčené od rodičov, sú naďalej 
vystavované vyššiemu riziku obchodovania 
s ľuďmi a vykorisťovania na migračných 
trasách na ceste do EÚ a v rámci nej; 
vyzýva Komisiu, aby ustanovila zavedenie 
dobrovoľného poručníka pre všetky 
migrujúce deti bez sprievodu, ktorý bude 
chrániť ich práva a zabezpečovať im 
lepšiu ochranu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 399
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh uznesenia
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Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. konštatuje, že migrujúce deti, a 
najmä tie bez sprievodu, sú naďalej 
vystavované vyššiemu riziku obchodovania 
s ľuďmi a vykorisťovania na migračných 
trasách na ceste do EÚ a v rámci nej;

28. konštatuje, že migrujúce deti, a 
najmä tie bez sprievodu, sú naďalej 
vystavované vyššiemu riziku obchodovania 
s ľuďmi a vykorisťovania na migračných 
trasách na ceste do EÚ a v rámci nej; 
konštatuje však, že veľká časť týchto 
údajných „maloletých osôb bez 
sprievodu“ je v skutočnosti plnoletá a 
sleduje ciele ekonomického 
prisťahovalectva;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 400
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. konštatuje, že migrujúce deti, 
a najmä tie bez sprievodu, sú naďalej 
vystavované vyššiemu riziku obchodovania 
s ľuďmi a vykorisťovania na migračných 
trasách na ceste do EÚ a v rámci nej;

28. konštatuje, že migrujúce deti, 
a najmä tie bez sprievodu, ako aj deti 
odlúčené od rodičov sú naďalej 
vystavované vyššiemu riziku obchodovania 
s ľuďmi a vykorisťovania na migračných 
trasách na ceste do EÚ a v rámci nej;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. poukazuje na to, že ďalšie 
zraniteľné deti, ako sú deti v zariadeniach 
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starostlivosti o mládež, deti utekajúce 
z domu alebo deti so zdravotným 
postihnutím, sa môžu stať obeťami 
obchodovania s ľuďmi; vyzýva členské 
štáty, aby posilnili ochranu týchto 
maloletých prostredníctvom informovania 
a posilnenia ich postavenia a zvyšovaním 
informovanosti v školách, mládežníckych 
centrách a hnutiach mládeže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. berie na vedomie používanie 
nových prostriedkov, ako sú internet 
a sociálne médiá, na pritiahnutie 
a prilákanie potenciálnych obetí 
a upozorňuje na detskú pornografiu, 
pričom vyzýva internetové platformy, aby 
vypracovali primerané nástroje; žiada, 
aby sa v novom akte o digitálnych 
službách riešilo toto používanie 
technológií kybernetického násilia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. žiada členské štáty, aby detským 
obetiam obchodovania s ľuďmi bez 
sprievodu poskytli pomoc, podporu 
a ochranné opatrenia, ktoré spĺňajú ich 
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osobitné potreby; pripomína, že takéto 
opatrenia by nemali zohľadňovať len 
najlepšie záujmy detí bez sprievodu, ale 
mali by im poskytnúť aj trvalé riešenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. žiada členské štáty, aby detským 
obetiam obchodovania s ľuďmi bez 
sprievodu poskytli pomoc, podporu 
a ochranné opatrenia, ktoré spĺňajú ich 
osobitné potreby; pripomína, že takéto 
opatrenia by nemali zohľadňovať len 
najlepšie záujmy detí bez sprievodu, ale 
mali by im poskytnúť aj trvalé riešenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 405
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. s veľkým znepokojením berie na 
vedomie výskyt detskej pornografie 
a normalizácie obchodovania s ľuďmi 
a sexuálneho vykorisťovania detí a vyzýva 
Komisiu, aby regulovala pornografické 
stránky a hostingové platformy s cieľom 
zabezpečiť úplné predchádzanie riziku 
dostupnosti a normalizácie takýchto 
materiálov;

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

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. s veľkým znepokojením berie na 
vedomie výskyt detskej pornografie 
a normalizácie obchodovania s ľuďmi 
a sexuálneho vykorisťovania v dôsledku 
nadmernej sexualizácie v pornografii 
a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zaistili predchádzanie dostupnosti 
a normalizácie nezákonných materiálov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 407
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. žiada, aby sa členské štáty už 
nenechávali zneužívať v súvislosti s tzv. 
maloletými osobami bez sprievodu, aby 
systematicky vykonávali lekárske 
prehliadky na určenie veku 
neregulárnych prisťahovalcov a vrátili 
tých, ktorí nie sú plnoletí, do krajiny 
pôvodu alebo krajiny, odkiaľ prišli;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
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Odsek 28 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28b. berie na vedomie, že väčšina detí 
má buď smartfón, alebo má prístup 
k smartfónu už vo veku deväť alebo desať 
rokov; zdôrazňuje, že grooming 
a sextortion sú pomerne známe techniky 
sexuálneho vykorisťovania detí a že 
výskyt takýchto správ má stúpajúcu 
tendenciu; nabáda Komisiu a členské 
štáty, aby podnikli ďalšie kroky v boji 
proti týmto trestným činom na internete 
a posilnili preventívne opatrenia voči 
maloletým na jednej strane 
a (potenciálnym) páchateľom na druhej 
strane;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 409
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 28 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28b. vyzýva preto príslušné orgány, aby 
zvážili používanie rozsiahlych 
informačných systémov vrátane vízového 
informačného systému, Schengenského 
informačného systému (SIS II) a systému 
Eurodac na vyšetrovanie predchádzania 
a/alebo na trestné stíhanie závažnej 
trestnej činnosti vrátane prípadov 
obchodovania s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 410
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh uznesenia
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Odsek 28 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28c. konštatuje, že obchodníci s ľuďmi 
často využívajú záchytné centrá na 
identifikáciu potenciálnych obetí a na 
zabezpečenie ich prepravy na miesta 
vykorisťovania, a preto musia byť 
príslušné verejné orgány a iné príslušné 
subjekty v členských štátoch obzvlášť 
ostražité a monitorovať a chrániť tieto 
centrá, pričom musia vykonávať dôkladné 
sledovanie najmä tých najzraniteľnejších 
skupín, ako sú deti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 411
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Podnadpis 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Efektívnosť trestných systémov 
a kriminalizácia využívania služieb obetí

Efektívnosť systémov trestného súdnictva 
a kriminalizácia využívania služieb obetí

Or. en

Pozmeňujúci návrh 412
Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. zdôrazňuje, že je mimoriadne 
dôležité, aby komunita presadzovania 
práva EÚ rozvíjala účinné a rozšírené 
analytické kapacity v reakcii na neustále 
sa zvyšujúce online sprostredkované 
zločinecké vzory obchodovania s ľuďmi; 
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vyzýva Komisiu, aby členským štátom 
a agentúram, ako je Europol, poskytla 
finančnú podporu prostredníctvom 
osobitných odvetvových fondov EÚ (t. j. 
ISF) s cieľom zabezpečiť najvyššie 
analytické normy a primerané nástroje na 
spracovanie čoraz zložitejšieho množstva 
informácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 413
Loránt Vincze, Javier Zarzalejos

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. berie na vedomie nízky počet 
trestných stíhaní a odsúdení za trestný čin 
obchodovania s ľuďmi; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
zlepšenie vyšetrovania prípadov 
obchodovania s ľuďmi a zaviedli prísne 
trestné sankcie za trestné činy 
obchodovania s ľuďmi;

29. berie na vedomie nízky počet 
trestných stíhaní a odsúdení za trestný čin 
obchodovania s ľuďmi; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
zlepšenie vyšetrovania prípadov 
obchodovania s ľuďmi a zaviedli prísne 
trestné sankcie za trestné činy 
obchodovania s ľuďmi; zdôrazňuje, že 
osobitná pozornosť by sa mala venovať 
nedostatočne oznamovaným 
a nedostatočne prešetrovaným oblastiam, 
najmä sezónnym a dočasným pracovným 
miestam v odvetviach s nízkou 
kvalifikáciou a nízkou mzdou, ako je 
pracovné vykorisťovanie v odvetví 
poľnohospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 414
Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odsek 29
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. berie na vedomie nízky počet 
trestných stíhaní a odsúdení za trestný čin 
obchodovania s ľuďmi; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
zlepšenie vyšetrovania prípadov 
obchodovania s ľuďmi a zaviedli prísne 
trestné sankcie za trestné činy 
obchodovania s ľuďmi;

29. berie na vedomie nízky počet 
trestných stíhaní a odsúdení za trestný čin 
obchodovania s ľuďmi, pričom na 
uľahčenie trestného stíhania sa môžu 
vyžadovať prísnejšie trestné zákony; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby prijali 
opatrenia na zlepšenie vyšetrovania 
prípadov obchodovania s ľuďmi a zaviedli 
prísne trestné sankcie za trestné činy 
obchodovania s ľuďmi, keďže ide 
o najsilnejšie metódy reakcie; zdôrazňuje, 
že existujúce vnútroštátne sankcie 
a prostriedky ich vykonávania sa 
v jednotlivých členských štátoch stále 
značne líšia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 415
Caterina Chinnici

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. berie na vedomie nízky počet 
trestných stíhaní a odsúdení za trestný čin 
obchodovania s ľuďmi; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
zlepšenie vyšetrovania prípadov 
obchodovania s ľuďmi a zaviedli prísne 
trestné sankcie za trestné činy 
obchodovania s ľuďmi;

29. berie na vedomie nízky počet 
trestných stíhaní a odsúdení za trestný čin 
obchodovania s ľuďmi; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
zlepšenie vyšetrovania prípadov 
obchodovania s ľuďmi a zaviedli prísne 
trestné sankcie za trestné činy 
obchodovania s ľuďmi; zdôrazňuje 
predovšetkým, že účinnejšie vyšetrovania 
sú potrebné najmä v sezónnych 
profesijných odvetviach a v dočasných 
profesiách za nízku cenu, ako je napríklad 
pracovné vykorisťovanie 
v poľnohospodárskom odvetví;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 416
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. berie na vedomie nízky počet 
trestných stíhaní a odsúdení za trestný čin 
obchodovania s ľuďmi; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
zlepšenie vyšetrovania prípadov 
obchodovania s ľuďmi a zaviedli prísne 
trestné sankcie za trestné činy 
obchodovania s ľuďmi;

29. berie na vedomie nízky počet 
trestných stíhaní a odsúdení za trestný čin 
obchodovania s ľuďmi; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
zlepšenie vyšetrovania prípadov 
obchodovania s ľuďmi a zaviedli prísne 
trestné sankcie za trestné činy 
obchodovania s ľuďmi; keďže EÚ 
neustále zdržuje spôsob práce 
obchodníkov s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 417
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. berie na vedomie nízky počet 
trestných stíhaní a odsúdení za trestný čin 
obchodovania s ľuďmi; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
zlepšenie vyšetrovania prípadov 
obchodovania s ľuďmi a zaviedli prísne 
trestné sankcie za trestné činy 
obchodovania s ľuďmi;

29. berie na vedomie nízky počet 
trestných stíhaní a odsúdení za trestný čin 
obchodovania s ľuďmi; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
zlepšenie vyšetrovania prípadov 
obchodovania s ľuďmi prostredníctvom 
posilneného politického úsilia na 
vnútroštátnej aj nadnárodnej úrovni 
a zaviedli prísne trestné sankcie za trestné 
činy obchodovania s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 418
Maria Grapini
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Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. berie na vedomie nízky počet 
trestných stíhaní a odsúdení za trestný čin 
obchodovania s ľuďmi; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
zlepšenie vyšetrovania prípadov 
obchodovania s ľuďmi a zaviedli prísne 
trestné sankcie za trestné činy 
obchodovania s ľuďmi;

29. berie na vedomie nízky počet 
trestných stíhaní a odsúdení za trestný čin 
obchodovania s ľuďmi; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
zlepšenie a urýchlenie vyšetrovania 
prípadov obchodovania s ľuďmi a vo 
všetkých členských štátoch EÚ zaviedli 
prísne trestné sankcie za trestné činy 
obchodovania s ľuďmi;

Or. ro

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

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. berie na vedomie nízky počet 
trestných stíhaní a odsúdení za trestný čin 
obchodovania s ľuďmi; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
zlepšenie vyšetrovania prípadov 
obchodovania s ľuďmi a zaviedli prísne 
trestné sankcie za trestné činy 
obchodovania s ľuďmi;

29. berie na vedomie nízky počet 
trestných stíhaní a odsúdení za trestný čin 
obchodovania s ľuďmi; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
zlepšenie vyšetrovania prípadov 
obchodovania s ľuďmi a zaviedli prísne 
trestné sankcie za trestné činy 
obchodovania s ľuďmi a prevádzačstvo 
migrantov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 420
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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29. berie na vedomie nízky počet 
trestných stíhaní a odsúdení za trestný čin 
obchodovania s ľuďmi; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
zlepšenie vyšetrovania prípadov 
obchodovania s ľuďmi a zaviedli prísne 
trestné sankcie za trestné činy 
obchodovania s ľuďmi;

29. berie na vedomie nízky počet 
trestných stíhaní a odsúdení za trestný čin 
obchodovania s ľuďmi; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
zlepšenie kvality vyšetrovania prípadov 
obchodovania s ľuďmi a zaviedli prísne 
trestné sankcie za trestný čin obchodovania 
s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 421
Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odsek 29 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29a. vyjadruje znepokojenie nad 
značnými nedostatkami v oblasti pokrytia 
a vykonávania vnútroštátnych právnych 
predpisov a politík týkajúcich sa 
obchodovania s ľuďmi, ktoré môžu 
aktívne zneužívať organizované 
zločinecké skupiny a ktoré ponechávajú 
veľké skupiny ľudí zraniteľnejšími voči 
vykorisťovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 422
Margarite de la Pisa Carrara

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. poukazuje na to, že nie všetky 
členské štáty zaviedli právne predpisy v 
súvislosti s článkom 18 smernice o boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi27; konštatuje, 
že rozdielne právne prostredie, pokiaľ ide o 
kriminalistiku využívania služieb 

30. poukazuje na to, že nie všetky 
členské štáty zaviedli právne predpisy v 
súvislosti s článkom 18 smernice o boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi27; konštatuje, 
že rozdielne právne prostredie, pokiaľ ide o 
kriminalistiku využívania služieb 
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vyžadovaných od obetí, môže brzdiť úsilie 
o zníženie dopytu; pripomína svoju výzvu 
členským štátom, aby stanovili, že vedomé 
využívanie služieb obetí obchodovania s 
ľuďmi je trestný čin;

vyžadovaných od obetí, môže brzdiť úsilie 
o zníženie dopytu;

_________________ _________________
27 Druhá správa o pokroku, 
COM(2018)0777, s. 29.

27 Druhá správa o pokroku, 
COM(2018)0777, s. 29.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 423
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. poukazuje na to, že nie všetky 
členské štáty zaviedli právne predpisy 
v súvislosti s článkom 18 smernice o boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi27; konštatuje, 
že rozdielne právne prostredie, pokiaľ ide 
o kriminalizáciu využívania služieb 
vyžadovaných od obetí, môže brzdiť úsilie 
o zníženie dopytu; pripomína svoju výzvu 
členským štátom, aby stanovili, že vedomé 
využívanie služieb obetí obchodovania 
s ľuďmi je trestný čin;

30. poukazuje na to, že nie všetky 
členské štáty zaviedli právne predpisy 
v súvislosti s článkom 18 smernice o boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi27; konštatuje, 
že rozdielne právne prostredie, pokiaľ ide 
o kriminalizáciu využívania služieb 
vyžadovaných od obetí, môže brzdiť úsilie 
o zníženie dopytu; vyjadruje poľutovanie 
nad nízkou úrovňou trestného stíhania 
a odsúdenia za využívanie služieb obetí 
a sexuálne vykorisťovanie v EÚ; 
pripomína svoju výzvu členským štátom, 
aby stanovili, že využívanie služieb obetí 
obchodovania s ľuďmi je trestný čin;

_________________ _________________
27 Druhá správa o pokroku, 
COM(2018)0777, s. 29.

27 Druhá správa o pokroku, 
COM(2018)0777, s. 29.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 424
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Robert Biedroń, Alessandra Moretti, 
Lina Gálvez Muñoz
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Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. poukazuje na to, že nie všetky 
členské štáty zaviedli právne predpisy 
v súvislosti s článkom 18 smernice o boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi27; konštatuje, 
že rozdielne právne prostredie, pokiaľ ide 
o kriminalizáciu využívania služieb 
vyžadovaných od obetí, môže brzdiť úsilie 
o zníženie dopytu; pripomína svoju výzvu 
členským štátom, aby stanovili, že vedomé 
využívanie služieb obetí obchodovania 
s ľuďmi je trestný čin;

30. poukazuje na to, že nie všetky 
členské štáty zaviedli právne predpisy 
v súvislosti s článkom 18 smernice o boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi27; konštatuje, 
že rozdielne právne prostredie, pokiaľ ide 
o kriminalizáciu využívania služieb 
vyžadovaných od obetí, brzdí úsilie 
o zníženie dopytu; pripomína svoju 
naliehavú výzvu členským štátom, aby 
stanovili, že vedomé využívanie služieb 
obetí obchodovania s ľuďmi je trestný čin;

_________________ _________________
27 Druhá správa o pokroku, 
COM(2018)0777, s. 29.

27 Druhá správa o pokroku, 
COM(2018)0777, s. 29.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 425
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 30 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. konštatuje, že ženy sú neprimerane 
kriminalizované z dôvodu svojej situácie 
alebo postavenia a nemajú rovnaký 
prístup k spravodlivosti v dôsledku 
rodových stereotypov, diskriminačných 
zákonov, prierezovej alebo kombinovanej 
diskriminácie, procedurálnych 
a dôkazných požiadaviek a postupov; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili, že prístup k spravodlivosti 
bude fyzicky, ekonomicky, sociálne 
a kultúrne dostupný všetkým ženám;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 426
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 30 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. konštatuje, že ženy sú neprimerane 
kriminalizované z dôvodu svojej situácie 
alebo postavenia a nemajú rovnaký 
prístup k spravodlivosti v dôsledku 
rodových stereotypov, diskriminačných 
zákonov, prierezovej alebo kombinovanej 
diskriminácie, procedurálnych 
a dôkazných požiadaviek a postupov; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili, že prístup k spravodlivosti 
bude fyzicky, ekonomicky, sociálne 
a kultúrne dostupný všetkým ženám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 427
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 30 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. vyzýva Komisiu, aby zaviedla nový 
legislatívny postup na riešenie využívania 
služieb obetí sexuálneho vykorisťovania 
v súlade s článkom 18 smernice o boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi 
s prihliadnutím na nízky počet prípadov 
a trestných stíhaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 428
Assita Kanko
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Návrh uznesenia
Odsek 30 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. vyzýva Európsku komisiu, aby 
preskúmala možnosť povýšenia 
existujúcej smernice o boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi na nariadenie 
vzhľadom na závažnú a rozsiahlu povahu 
tejto trestnej činnosti v celej EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 429
Margarite de la Pisa Carrara

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva členské štáty, aby prijali 
jasné ustanovenia o nestrhaní alebo 
netrestaní obetí obchodovania s ľuďmi a 
o oddelení ochrany od spolupráce s 
orgánmi presadzovania práva;

vypúšťa sa

Or. es

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

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva členské štáty, aby prijali 
jasné ustanovenia o nestíhaní alebo 
netrestaní obetí obchodovania s ľuďmi 
a o oddelení ochrany od spolupráce 
s orgánmi presadzovania práva;

31. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
podmienky na to, aby obeť získala 
oficiálny štatút obete obchodovania 
s ľuďmi, sú často príliš prísne na to, aby 
ich mohli splniť, a to najmä v prípade 
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maloletých a iných zraniteľných obetí, 
ktoré sú finančne a emocionálne závislé 
od obchodníkov s ľuďmi; vyzýva členské 
štáty, aby prijali jasné ustanovenia 
o nestíhaní alebo netrestaní obetí 
obchodovania s ľuďmi a o oddelení 
ochrany od spolupráce s orgánmi 
presadzovania práva, ktoré sú v súčasnosti 
pre obeť veľmi zaťažujúce; žiada členské 
štáty, aby radšej uspokojovali ich potreby 
na psycho-emocionálnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 431
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva členské štáty, aby prijali 
jasné ustanovenia o nestíhaní alebo 
netrestaní obetí obchodovania s ľuďmi 
a o oddelení ochrany od spolupráce 
s orgánmi presadzovania práva;

31. vyzýva členské štáty, aby prijali 
jasné ustanovenia o nestíhaní alebo 
netrestaní obetí obchodovania s ľuďmi 
a o oddelení ochrany obetí od spolupráce 
s orgánmi presadzovania práva; žiada 
takisto členské štáty, aby prijali potrebné 
opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby 
pomoc a podpora obeti neboli podmienené 
jej ochotou spolupracovať na vyšetrovaní 
trestného činu, trestnom stíhaní alebo 
súdnom konaní v súlade s článkom 11 
smernice o boji proti obchodovaniu 
s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 432
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 31
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva členské štáty, aby prijali 
jasné ustanovenia o nestíhaní alebo 
netrestaní obetí obchodovania s ľuďmi 
a o oddelení ochrany od spolupráce 
s orgánmi presadzovania práva;

31. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že proti obetiam sa stále 
často vznášajú obvinenia z trestného činu 
a sú odsúdené za trestné činy, ktoré boli 
donútené spáchať, a to často v súvislosti 
s nezákonným vstupom na územie 
členského štátu, ktorý je často spojený 
s obchodovaním s ľuďmi; vyzýva členské 
štáty, aby prijali jasné ustanovenia 
o nestíhaní alebo netrestaní obetí 
obchodovania s ľuďmi a o oddelení 
ochrany od spolupráce s orgánmi 
presadzovania práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 433
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva členské štáty, aby prijali 
jasné ustanovenia o nestíhaní alebo 
netrestaní obetí obchodovania s ľuďmi 
a o oddelení ochrany od spolupráce 
s orgánmi presadzovania práva;

31. vyzýva členské štáty, aby prijali 
jasné ustanovenia o nestíhaní alebo 
netrestaní obetí obchodovania s ľuďmi 
a o oddelení ochrany od spolupráce 
s orgánmi presadzovania práva a o boji 
proti beztrestnosti prostredníctvom 
koordinovaného prístupu medzi 
príslušnými agentúrami EÚ v spolupráci 
s členskými štátmi, inštitúciami EÚ 
a inými partnermi, čím sa zvýši účinnosť 
vyšetrovaní a trestných stíhaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 434
Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 31
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva členské štáty, aby prijali 
jasné ustanovenia o nestíhaní alebo 
netrestaní obetí obchodovania s ľuďmi 
a o oddelení ochrany od spolupráce 
s orgánmi presadzovania práva;

31. vyzýva členské štáty, aby prijali 
jasné ustanovenia o nestíhaní alebo 
netrestaní obetí obchodovania s ľuďmi;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 31 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
údaje o totožnosti obetí obchodovania 
s ľuďmi sa objavujú v policajných 
správach a počas celého konania, čo 
obetiam sťažuje hovoriť alebo je 
v dôsledku toho ťažké chrániť ich pred 
odvetnými opatreniami; nabáda členské 
štáty, aby uchovávali mená a iné údaje 
totožnosti v samostatných spisoch, aby 
boli prístupné pre políciu a v prípade 
trestného stíhania, ale aby neboli 
zverejnené osobám podozrivým 
z obchodovania s ľuďmi ani ich 
právnikom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 436
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 31 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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31a. je znepokojený tým, že 
k obchodovaniu dochádza v dôsledku 
vysokého dopytu po výrobkoch a službách, 
ktoré sú založené na vykorisťovaní ľudí, 
čo je veľmi lukratívna forma 
organizovanej trestnej činnosti;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. zdôrazňuje význam finančného 
vyšetrovania a „sledovania peňazí“ ako 
kľúčovej stratégie pre vyšetrovanie 
a trestné stíhanie sietí organizovanej 
trestnej činnosti, ktoré profitujú 
z obchodovania s ľuďmi; vyzýva Komisiu, 
aby posúdila a podporovala využívanie 
existujúcej justičnej a policajnej spolupráce 
a dostupných nástrojov;

32. zdôrazňuje význam finančného 
vyšetrovania a „sledovania peňazí“ ako 
kľúčovej stratégie pre vyšetrovanie 
a trestné stíhanie sietí organizovanej 
trestnej činnosti, ktoré profitujú 
z obchodovania s ľuďmi; vyzýva členské 
štáty, aby začali finančné vyšetrovanie 
a spolupracovali s odborníkmi na pranie 
špinavých peňazí pri začatí nového 
vyšetrovania obchodovania s ľuďmi; 
vyzýva členské štáty, aby posilnili 
spoluprácu v oblasti zmrazovania 
a konfiškácie majetku jednotlivcov 
zapojených do obchodovania s ľuďmi 
a poskytovali odškodnenie obetiam; 
vyzýva Komisiu, aby posúdila 
a podporovala využívanie existujúcej 
justičnej a policajnej spolupráce 
a dostupných nástrojov, ako je vzájomné 
uznávanie súdnych rozsudkov, spoločné 
vyšetrovacie tímy a európsky vyšetrovací 
príkaz;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 438
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. zdôrazňuje význam finančného 
vyšetrovania a „sledovania peňazí“ ako 
kľúčovej stratégie pre vyšetrovanie 
a trestné stíhanie sietí organizovanej 
trestnej činnosti, ktoré profitujú 
z obchodovania s ľuďmi; vyzýva Komisiu, 
aby posúdila a podporovala využívanie 
existujúcej justičnej a policajnej spolupráce 
a dostupných nástrojov;

32. zdôrazňuje význam finančného 
vyšetrovania a „sledovania peňazí“ ako 
kľúčovej stratégie pre vyšetrovanie 
a trestné stíhanie sietí organizovanej 
trestnej činnosti, ktoré profitujú 
z obchodovania s ľuďmi; vyzýva členské 
štáty, aby začali finančné vyšetrovanie 
a spolupracovali s odborníkmi na pranie 
špinavých peňazí pri začatí nového 
vyšetrovania obchodovania s ľuďmi; 
vyzýva členské štáty, aby posilnili 
spoluprácu v oblasti zmrazovania 
a konfiškácie majetku jednotlivcov 
zapojených do obchodovania s ľuďmi 
a poskytovali odškodnenie obetiam; 
vyzýva Komisiu, aby posúdila 
a podporovala využívanie existujúcej 
justičnej a policajnej spolupráce 
a dostupných nástrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 439
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. zdôrazňuje význam finančného 
vyšetrovania a „sledovania peňazí“ ako 
kľúčovej stratégie pre vyšetrovanie 
a trestné stíhanie sietí organizovanej 
trestnej činnosti, ktoré profitujú 
z obchodovania s ľuďmi; vyzýva Komisiu, 
aby posúdila a podporovala využívanie 
existujúcej justičnej a policajnej spolupráce 
a dostupných nástrojov;

32. zdôrazňuje význam finančného 
vyšetrovania a „sledovania peňazí“ ako 
kľúčovej stratégie pre vyšetrovanie 
a trestné stíhanie sietí organizovanej 
trestnej činnosti, ktoré profitujú 
z obchodovania s ľuďmi, ako aj 
skonfiškovanie zisku z obchodovania 
s ľuďmi s cieľom zabezpečiť, že „trestný 
čin sa nevypláca“;; naliehavo vyzýva 
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členské štáty, aby využili skonfiškovaný 
zisk na podporu pomoci a ochrany obetí 
vrátane odškodnenia obetí, ako sa 
zdôrazňuje v odôvodnení 13 smernice 
o obchodovaní s ľuďmi; vyzýva Komisiu, 
aby posúdila a podporovala využívanie 
existujúcej justičnej a policajnej spolupráce 
a dostupných nástrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 440
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. zdôrazňuje význam finančného 
vyšetrovania a „sledovania peňazí“ ako 
kľúčovej stratégie pre vyšetrovanie 
a trestné stíhanie sietí organizovanej 
trestnej činnosti, ktoré profitujú 
z obchodovania s ľuďmi; vyzýva Komisiu, 
aby posúdila a podporovala využívanie 
existujúcej justičnej a policajnej spolupráce 
a dostupných nástrojov;

32. zdôrazňuje význam finančného 
vyšetrovania a „sledovania peňazí“ ako 
kľúčovej stratégie pre vyšetrovanie 
a trestné stíhanie sietí organizovanej 
trestnej činnosti, ktoré profitujú 
z obchodovania s ľuďmi; vyzýva Komisiu, 
aby posúdila a podporovala využívanie 
existujúcej justičnej a policajnej spolupráce 
a dostupných nástrojov; v tejto súvislosti 
vyzýva na posilnený holistický prístup, 
ktorého cieľom je zintenzívniť spoločné 
myslenie vo všetkých odvetviach, ako sú 
prisťahovalectvo, zamestnanosť, zdravie 
a bezpečnosť pri práci, pranie špinavých 
peňazí a mnohé ďalšie odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 441
Caterina Chinnici

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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32. zdôrazňuje význam finančného 
vyšetrovania a „sledovania peňazí“ ako 
kľúčovej stratégie pre vyšetrovanie a 
trestné stíhanie sietí organizovanej trestnej 
činnosti, ktoré profitujú z obchodovania s 
ľuďmi; vyzýva Komisiu, aby posúdila a 
podporovala využívanie existujúcej 
justičnej a policajnej spolupráce a 
dostupných nástrojov;

32. zdôrazňuje význam finančného 
vyšetrovania a „sledovania peňazí“ ako 
kľúčovej stratégie pre vyšetrovanie a 
trestné stíhanie sietí organizovanej trestnej 
činnosti, ktoré profitujú z obchodovania s 
ľuďmi; vyzýva Komisiu, aby posúdila a 
podporovala využívanie existujúcej 
justičnej a policajnej spolupráce a 
dostupných nástrojov; vyzýva členské štáty 
na posilnenie spolupráce a výmeny 
informácií v odvetví finančných 
vyšetrovaní a zmrazení a konfiškácie 
ziskov z obchodovania s ľuďmi;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 442
Margarite de la Pisa Carrara

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. zdôrazňuje význam finančného 
vyšetrovania a „sledovania peňazí“ ako 
kľúčovej stratégie pre vyšetrovanie a 
trestné stíhanie sietí organizovanej trestnej 
činnosti, ktoré profitujú z obchodovania s 
ľuďmi; vyzýva Komisiu, aby posúdila a 
podporovala využívanie existujúcej 
justičnej a policajnej spolupráce a 
dostupných nástrojov;

32. zdôrazňuje význam finančného 
vyšetrovania a „sledovania peňazí“ ako 
kľúčovej stratégie pre vyšetrovanie a 
trestné stíhanie sietí organizovanej trestnej 
činnosti, ktoré profitujú z obchodovania s 
ľuďmi;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 443
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. zdôrazňuje význam finančného 32. zdôrazňuje význam finančného 
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vyšetrovania a „sledovania peňazí“ ako 
kľúčovej stratégie pre vyšetrovanie 
a trestné stíhanie sietí organizovanej 
trestnej činnosti, ktoré profitujú 
z obchodovania s ľuďmi; vyzýva Komisiu, 
aby posúdila a podporovala využívanie 
existujúcej justičnej a policajnej spolupráce 
a dostupných nástrojov;

vyšetrovania a „sledovania peňazí“ ako 
kľúčovej stratégie pre vyšetrovanie 
a trestné stíhanie sietí organizovanej 
trestnej činnosti, ktoré profitujú 
z obchodovania s ľuďmi; vyzýva Komisiu, 
aby posúdila a podporovala využívanie 
existujúcej justičnej a policajnej spolupráce 
medzi všetkými členskými štátmi 
a agentúrami EÚ a dostupných nástrojov;

Or. ro

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

Návrh uznesenia
Odsek 32 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32a. zdôrazňuje, že je mimoriadne 
dôležité, aby komunita presadzovania 
práva EÚ rozvíjala účinné a rozšírené 
analytické kapacity v reakcii na neustále 
sa zvyšujúce online sprostredkované 
zločinecké vzory obchodovania s ľuďmi; 
vyzýva Komisiu, aby agentúram EÚ, ako 
je Europol, poskytla finančnú podporu 
s cieľom zabezpečiť najvyššie analytické 
normy a primerané nástroje na 
spracovanie čoraz zložitejšieho množstva 
informácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 445
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 32 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32a. vyzýva členské štáty, aby 
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kriminalizovali profitovanie, umožnenie 
a šírenie obsahu sexuálneho zneužívania 
a vykorisťovania zahŕňajúceho obete 
obchodovania s ľuďmi na 
pornografických webových lokalitách, ako 
aj jeho využívanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 446
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 32 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32a. vyzýva Komisiu, aby na boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi vymedzila, 
pridelila a vyčlenila primerané finančné 
prostriedky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 447
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 32 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32b. pripomína, že v záujme včasnej 
identifikácie možných obetí a prevencie 
zločinu je rozhodujúca odborná príprava 
pracovníkov v praxi a úradníkov; preto 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
v plnej miere uplatňovali článok 18 ods. 3 
smernice 2011/36/EÚ a aby si vymieňali 
najlepšie postupy, najmä pri vypracúvaní 
rodovo citlivých programov odbornej 
prípravy pre osoby, ktoré z titulu úradnej 
moci prichádzajú do styku s obeťami 
obchodovania s ľuďmi, vrátane 
príslušníkov polície, pohraničnej stráže, 
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sudcov, úradníkov so súdnou 
právomocou, právnikov, sociálnych 
pracovníkov a zdravotných pracovníkov 
v prvej línii; zdôrazňuje, že súčasťou 
odbornej prípravy by malo byť 
odhaľovanie obetí, proces formálnej 
identifikácie a primeraná, rodovo 
špecifická pomoc obetiam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 448
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 32 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32a. zastáva názor, že vzhľadom na 
prevažne medzinárodný charakter 
trestných činov obchodovania s ľuďmi 
musí byť presadzovanie práva a trestné 
stíhanie schopné účinne konať na 
rovnakej úrovni; vyzýva preto na účinné 
využívanie európskych platforiem, ktoré 
prevádzkujú agentúry ako Europol 
a Eurojust, pokiaľ ide o výber jurisdikcie, 
zhromažďovanie dôkazov, vydávanie 
a vzájomnú právnu pomoc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 449
Margarite de la Pisa Carrara

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. pripomína úlohu agentúr EÚ pri 
včasnej identifikácii obetí a boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi; žiada viac zdrojov 
pre agentúry pre spravodlivosť a vnútorné 

33. pripomína úlohu agentúr EÚ pri 
včasnej identifikácii obetí a boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi; žiada viac zdrojov 
pre agentúry pre spravodlivosť a vnútorné 
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veci (SVV) na účely odbornej prípravy 
svojich zamestnancov a vytvorenia 
nástrojov na budovanie kapacít v oblasti 
odhaľovania obetí vrátane vymenovania 
úradníkov agentúr vyškolených pre 
rodové otázky, najmä v členských štátoch, 
ktoré čelia zvýšeným zmiešaným 
migračným tokom; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala usmernenia na začlenenie 
odborných znalostí v rodovej oblasti do 
činností orgánov presadzovania práva v 
celej EÚ;

veci (SVV) na účely odbornej prípravy 
svojich zamestnancov a vytvorenia 
nástrojov na budovanie kapacít v oblasti 
odhaľovania obetí;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 450
Milan Uhrík

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. pripomína úlohu agentúr EÚ pri 
včasnej identifikácii obetí a boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi; žiada viac zdrojov 
pre agentúry pre spravodlivosť a vnútorné 
veci (SVV) na účely odbornej prípravy 
svojich zamestnancov a vytvorenia 
nástrojov na budovanie kapacít v oblasti 
odhaľovania obetí vrátane vymenovania 
úradníkov agentúr vyškolených pre 
rodové otázky, najmä v členských štátoch, 
ktoré čelia zvýšeným zmiešaným 
migračným tokom; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala usmernenia na začlenenie 
odborných znalostí v rodovej oblasti do 
činností orgánov presadzovania práva v 
celej EÚ;

33. pripomína úlohu agentúr EÚ pri 
včasnej identifikácii obetí a boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi; žiada viac zdrojov 
pre agentúry pre spravodlivosť a vnútorné 
veci (SVV) na účely odbornej prípravy 
svojich zamestnancov a vytvorenia 
nástrojov na budovanie kapacít v oblasti 
odhaľovania obetí;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 451
Christine Anderson
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Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. pripomína úlohu agentúr EÚ pri 
včasnej identifikácii obetí a boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi; žiada viac zdrojov 
pre agentúry pre spravodlivosť a vnútorné 
veci (SVV) na účely odbornej prípravy 
svojich zamestnancov a vytvorenia 
nástrojov na budovanie kapacít v oblasti 
odhaľovania obetí vrátane vymenovania 
úradníkov agentúr vyškolených pre 
rodové otázky, najmä v členských štátoch, 
ktoré čelia zvýšeným zmiešaným 
migračným tokom; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala usmernenia na začlenenie 
odborných znalostí v rodovej oblasti do 
činností orgánov presadzovania práva 
v celej EÚ;

33. pripomína úlohu agentúr EÚ pri 
včasnej identifikácii obetí a boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi; vyzýva na 
primerané pridelenie existujúcich zdrojov 
pre agentúry pre spravodlivosť a vnútorné 
veci (SVV) na účely odbornej prípravy 
svojich zamestnancov a vytvorenia 
nástrojov na budovanie kapacít v oblasti 
odhaľovania obetí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 452
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. pripomína úlohu agentúr EÚ pri 
včasnej identifikácii obetí a boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi; žiada viac zdrojov 
pre agentúry pre spravodlivosť a vnútorné 
veci (SVV) na účely odbornej prípravy 
svojich zamestnancov a vytvorenia 
nástrojov na budovanie kapacít v oblasti 
odhaľovania obetí vrátane vymenovania 
úradníkov agentúr vyškolených pre rodové 
otázky, najmä v členských štátoch, ktoré 
čelia zvýšeným zmiešaným migračným 
tokom; vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
usmernenia na začlenenie odborných 
znalostí v rodovej oblasti do činností 
orgánov presadzovania práva v celej EÚ;

33. pripomína úlohu agentúr EÚ pri 
včasnej identifikácii obetí a boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi; žiada viac zdrojov 
pre agentúry pre spravodlivosť a vnútorné 
veci (SVV) na účely odbornej prípravy 
svojich zamestnancov a vytvorenia 
nástrojov na budovanie kapacít v oblasti 
odhaľovania obetí vrátane vymenovania 
úradníkov agentúr vyškolených pre rodové 
otázky, najmä v členských štátoch, ktoré 
čelia zvýšenému obchodovaniu; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala usmernenia na 
začlenenie odborných znalostí v rodovej 
oblasti do činností orgánov presadzovania 
práva v celej EÚ; v tejto súvislosti vyzýva 
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členské štáty, aby posilnili cezhraničnú 
spoluprácu a spoluprácu s príslušnými 
agentúrami EÚ, ako sú Eurojust, 
Europol, GRA, Frontex, CEPLO 
a EASO;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. pripomína úlohu agentúr EÚ pri 
včasnej identifikácii obetí a boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi; žiada viac zdrojov 
pre agentúry pre spravodlivosť a vnútorné 
veci (SVV) na účely odbornej prípravy 
svojich zamestnancov a vytvorenia 
nástrojov na budovanie kapacít v oblasti 
odhaľovania obetí vrátane vymenovania 
úradníkov agentúr vyškolených pre rodové 
otázky, najmä v členských štátoch, ktoré 
čelia zvýšeným zmiešaným migračným 
tokom; vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
usmernenia na začlenenie odborných 
znalostí v rodovej oblasti do činností 
orgánov presadzovania práva v celej EÚ;

33. pripomína úlohu agentúr EÚ pri 
včasnej identifikácii obetí a boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi; žiada viac zdrojov 
pre agentúry pre spravodlivosť a vnútorné 
veci (SVV) na účely odbornej prípravy 
svojich zamestnancov a vytvorenia 
nástrojov na budovanie kapacít v oblasti 
odhaľovania obetí vrátane vymenovania 
úradníkov agentúr vyškolených pre rodové 
otázky, najmä v členských štátoch, ktoré 
čelia zvýšeným zmiešaným migračným 
tokom; vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
usmernenia na začlenenie odborných 
znalostí v rodovej oblasti do činností 
orgánov presadzovania práva v celej EÚ, 
a to aj vypracovaním trvalých programov 
na zlepšenie rodovej vyváženosti 
v rozhodovacích procesoch a pre 
zamestnancov agentúr pre spravodlivosť 
a vnútorné veci, ktoré sa budú týkať 
obchodovania s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 454
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut
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Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. pripomína úlohu agentúr EÚ pri 
včasnej identifikácii obetí a boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi; žiada viac zdrojov 
pre agentúry pre spravodlivosť a vnútorné 
veci (SVV) na účely odbornej prípravy 
svojich zamestnancov a vytvorenia 
nástrojov na budovanie kapacít v oblasti 
odhaľovania obetí vrátane vymenovania 
úradníkov agentúr vyškolených pre rodové 
otázky, najmä v členských štátoch, ktoré 
čelia zvýšeným zmiešaným migračným 
tokom; vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
usmernenia na začlenenie odborných 
znalostí v rodovej oblasti do činností 
orgánov presadzovania práva v celej EÚ;

33. pripomína úlohu agentúr EÚ pri 
včasnej identifikácii obetí a boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi; žiada viac zdrojov 
pre agentúry pre spravodlivosť a vnútorné 
veci (SVV) na účely odbornej prípravy 
svojich zamestnancov a vytvorenia 
nástrojov na budovanie kapacít v oblasti 
odhaľovania obetí vrátane vymenovania 
úradníkov agentúr vyškolených pre rodové 
otázky a pre prístup zameraný na dieťa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 455
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. pripomína úlohu agentúr EÚ pri 
včasnej identifikácii obetí a boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi; žiada viac zdrojov 
pre agentúry pre spravodlivosť a vnútorné 
veci (SVV) na účely odbornej prípravy 
svojich zamestnancov a vytvorenia 
nástrojov na budovanie kapacít v oblasti 
odhaľovania obetí vrátane vymenovania 
úradníkov agentúr vyškolených pre rodové 
otázky, najmä v členských štátoch, ktoré 
čelia zvýšeným zmiešaným migračným 
tokom; vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
usmernenia na začlenenie odborných 
znalostí v rodovej oblasti do činností 
orgánov presadzovania práva v celej EÚ;

33. pripomína úlohu agentúr EÚ pri 
včasnej identifikácii obetí a boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi; žiada viac zdrojov 
pre agentúry pre spravodlivosť a vnútorné 
veci (SVV) na účely odbornej prípravy 
svojich zamestnancov a vytvorenia 
nástrojov na budovanie kapacít v oblasti 
odhaľovania obetí vrátane vymenovania 
úradníkov agentúr vyškolených pre rodové 
otázky, najmä v členských štátoch, ktoré 
čelia zvýšeným zmiešaným migračným 
tokom; vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
usmernenia na začlenenie odborných 
znalostí v rodovej oblasti a v oblasti 
ľudských práv do činností orgánov 
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presadzovania práva v celej EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 456
Jessica Stegrud

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. pripomína úlohu agentúr EÚ pri 
včasnej identifikácii obetí a boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi; žiada viac zdrojov 
pre agentúry pre spravodlivosť a vnútorné 
veci (SVV) na účely odbornej prípravy 
svojich zamestnancov a vytvorenia 
nástrojov na budovanie kapacít v oblasti 
odhaľovania obetí vrátane vymenovania 
úradníkov agentúr vyškolených pre rodové 
otázky, najmä v členských štátoch, ktoré 
čelia zvýšeným zmiešaným migračným 
tokom; vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
usmernenia na začlenenie odborných 
znalostí v rodovej oblasti do činností 
orgánov presadzovania práva v celej EÚ;

33. pripomína úlohu agentúr EÚ pri 
včasnej identifikácii obetí a boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi; žiada presun 
zdrojov pre agentúry v prospech agentúr 
pre spravodlivosť a vnútorné veci (SVV) 
na účely odbornej prípravy svojich 
zamestnancov a vytvorenia nástrojov na 
budovanie kapacít v oblasti odhaľovania 
obetí vrátane vymenovania primerane 
vyškolených úradníkov agentúr, najmä 
v členských štátoch, ktoré čelia zvýšeným 
zmiešaným migračným tokom; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala usmernenia na 
začlenenie odborných znalostí do činností 
orgánov presadzovania práva v celej EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 457
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. pripomína úlohu agentúr EÚ pri 
včasnej identifikácii obetí a boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi; žiada viac zdrojov 
pre agentúry pre spravodlivosť a vnútorné 
veci (SVV) na účely odbornej prípravy 
svojich zamestnancov a vytvorenia 
nástrojov na budovanie kapacít v oblasti 

33. pripomína úlohu agentúr EÚ pri 
včasnej identifikácii obetí a boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi; žiada, aby 
agentúry pre spravodlivosť a vnútorné veci 
(SVV) umožnili odbornú prípravu svojich 
zamestnancov a vytvorili nástroje na 
budovanie kapacít v oblasti odhaľovania 



AM\1218040SK.docx 75/102 PE660.291v01-00

SK

odhaľovania obetí vrátane vymenovania 
úradníkov agentúr vyškolených pre rodové 
otázky, najmä v členských štátoch, ktoré 
čelia zvýšeným zmiešaným migračným 
tokom; vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
usmernenia na začlenenie odborných 
znalostí v rodovej oblasti do činností 
orgánov presadzovania práva v celej EÚ;

obetí vrátane vymenovania úradníkov 
agentúr vyškolených pre rodové otázky, 
najmä v členských štátoch, ktoré čelia 
zvýšeným zmiešaným migračným tokom; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
usmernenia na začlenenie odborných 
znalostí v rodovej oblasti do činností 
orgánov presadzovania práva v celej EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 458
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 33 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33a. poukazuje na rozhodujúcu úlohu 
Eurojustu pri spolupráci a koordinácii 
komplexných vyšetrovaní a trestných 
stíhaní medzi súdnymi orgánmi 
v členských štátoch, a to aj 
prostredníctvom európskeho zatykača 
a európskeho vyšetrovacieho príkazu, ako 
aj využívaním spoločných vyšetrovacích 
tímov; nabáda vnútroštátne orgány, aby 
agentúru zapojili do všetkých 
cezhraničných prípadov obchodovania 
s ľuďmi s cieľom chrániť všetky obete 
a stíhať a rozložiť celý reťazec 
obchodovania s ľuďmi; žiada, aby 
agentúra mala na plnenie svojich 
povinností primerané zdroje; vyzýva 
členské štáty, aby zabezpečili častejšie 
a včasné postúpenie prípadov 
obchodovania s ľuďmi Eurojustu 
s cieľom posilniť koordináciu súdnych 
vyšetrovaní a trestných stíhaní medzi 
členskými štátmi a s tretími krajinami; 
nabáda na zvýšené využívanie spoločných 
vyšetrovacích tímov s podporou Eurojustu 
a Europolu, keďže tento nástroj justičnej 
spolupráce sa ukázal ako mimoriadne 
účinný v boji proti obchodovaniu 
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s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 459
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 33 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33a. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
rodové hľadisko sa v agentúrach pre 
spravodlivosť a vnútorné veci aj naďalej 
prijíma nerovnomerne; vyzýva agentúry 
pre spravodlivosť a vnútorné veci, aby 
zabezpečili zavedenie trvalého programu 
na zabezpečenie rodovej vyváženosti, 
najmä v rozhodovacom procese týkajúcom 
sa obchodovania s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 460
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 33 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33a. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
rodové hľadisko sa v agentúrach pre 
spravodlivosť a vnútorné veci aj naďalej 
prijíma nerovnomerne; vyzýva agentúry 
pre spravodlivosť a vnútorné veci, aby 
zabezpečili zavedenie trvalého programu 
na zabezpečenie rodovej vyváženosti, 
najmä v rozhodovacom procese týkajúcom 
sa obchodovania s ľuďmi;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 33 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33a. nabáda členské štáty, aby zvýšili 
výmenu údajov a informácií, a to 
využívaním zdrojov a databáz Europolu, 
ako sú AP Phoenix, AP Migrant 
Smuggling a AP Twins;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 462
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 33 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33b. vyzýva CEPOL, aby zabezpečil 
medzinárodnú odbornú prípravu pre 
vyšetrovateľov s cieľom zabezpečiť 
štandardizované prístupy a nadnárodnú 
interoperabilitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 463
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 33 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33c. víta záver spoločného vyhlásenia 
agentúr SVV o spoločnom vyhlásení 
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záväzku spolupracovať v boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi; vyzýva tieto 
agentúry, aby ďalej koordinovali svoje 
úsilie a podelili sa o svoje poznatky 
v oblasti boja proti obchodovaniu 
s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 464
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Podnadpis 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

zdôrazňuje význam EÚ, ako aj 
medzinárodnej spolupráce s cieľom 
odstrániť obchodovanie s ľuďmi 
prostredníctvom súčinnosti rôznych 
existujúcich vnútorných a vonkajších 
politík, ako sú Globálna stratégia pre 
zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ, 
akčný plán pre ľudské práva 
a demokraciu na roky 2020 – 2024, 
spoločné oznámenie s názvom Na ceste ku 
komplexnej stratégii pre Afriku, stratégia 
EÚ pre západný Balkán a európska 
susedská politika, ako aj prostredníctvom 
príslušných informačných kampaní 
v zúčastnených krajinách a vyzýva 
Komisiu, aby to zohľadnila 
v nadchádzajúcom akčnom pláne pre 
rodovú rovnosť III;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 465
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 33 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33a. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
vykonávanie smernice o boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi zo strany 
členských štátov a aby prijala dôrazné 
opatrenia v prípade nedostatočného 
vykonávania pri zohľadnení všetkých 
foriem obchodovania s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 466
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Návrh uznesenia
Podnadpis 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

zdôrazňuje pretrvávajúci nedostatok 
účinného vykonávania smernice o boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi zo strany 
členských štátov; vyzýva Komisiu, aby 
začala konanie o nesplnení povinnosti 
v prípadoch, keď je jej vykonávanie 
nedostatočné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 467
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu o boji proti obchodovaniu 
s ľuďmi s cieľom aktualizovať jej 
ustanovenia vrátane zavedenia osobitných 
opatrení na prevenciu a stíhanie 
obchodovania s ľuďmi na účely 
sexuálneho vykorisťovania ako najväčšej 

vypúšťa sa
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oblasti obchodovania s ľuďmi, riešila 
využívanie online technológií pri šírení aj 
prevencii obchodovania s ľuďmi, zlepšila 
preventívne opatrenia a opatrenia včasnej 
identifikácie obetí a posilnila horizontálne 
rodové hľadisko vo všetkých formách 
obchodovania s ľuďmi, ako aj 
zabezpečila, aby členské štáty výslovne 
kriminalizovali využívanie všetkých 
služieb, ktoré zahŕňajú vykorisťovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 468
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu o boji proti obchodovaniu 
s ľuďmi s cieľom aktualizovať jej 
ustanovenia vrátane zavedenia osobitných 
opatrení na prevenciu a stíhanie 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania ako najväčšej oblasti 
obchodovania s ľuďmi, riešila využívanie 
online technológií pri šírení aj prevencii 
obchodovania s ľuďmi, zlepšila 
preventívne opatrenia a opatrenia včasnej 
identifikácie obetí a posilnila horizontálne 
rodové hľadisko vo všetkých formách 
obchodovania s ľuďmi, ako aj zabezpečila, 
aby členské štáty výslovne kriminalizovali 
využívanie všetkých služieb, ktoré 
zahŕňajú vykorisťovanie;

34. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu o boji proti obchodovaniu 
s ľuďmi s cieľom aktualizovať jej 
ustanovenia a aby zaviedla nové právne 
predpisy vrátane právnych predpisov na 
riešenie dopytu po sexuálnom 
vykorisťovaní, zavedenia osobitných 
opatrení na prevenciu a stíhanie všetkých 
foriem obchodovania s ľuďmi, najmä na 
účely sexuálneho vykorisťovania, riešila 
využívanie online technológií pri šírení aj 
prevencii obchodovania s ľuďmi, zlepšila 
preventívne opatrenia a opatrenia včasnej 
identifikácie všetkých obetí a posilnila 
horizontálne rodové hľadisko vo všetkých 
formách obchodovania s ľuďmi, ako aj 
zabezpečila, aby členské štáty výslovne 
kriminalizovali využívanie všetkých 
služieb, ktoré zahŕňajú vykorisťovanie, 
a aby uskutočnili výskum na základe 
dôkazov o rizikových faktoroch a o tom, 
ako sa rôzne oblasti politiky (napr. 
riadenie trhu práce, migrácia a mobilita, 
dočasná agentúrna práca, nepravá 
samostatná zárobková činnosť, vysielanie 
pracovníkov) prelínajú s obchodovaním 
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s ľuďmi v rizikových odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 469
Margarite de la Pisa Carrara

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu o boji proti obchodovaniu s 
ľuďmi s cieľom aktualizovať jej 
ustanovenia vrátane zavedenia osobitných 
opatrení na prevenciu a stíhanie 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania ako najväčšej oblasti 
obchodovania s ľuďmi, riešila využívanie 
online technológií pri šírení aj prevencii 
obchodovania s ľuďmi, zlepšila 
preventívne opatrenia a opatrenia včasnej 
identifikácie obetí a posilnila horizontálne 
rodové hľadisko vo všetkých formách 
obchodovania s ľuďmi, ako aj 
zabezpečila, aby členské štáty výslovne 
kriminalistickom využívanie všetkých 
služieb, ktoré zahŕňajú vykorisťovanie;

34. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu o boji proti obchodovaniu s 
ľuďmi s cieľom aktualizovať jej 
ustanovenia vrátane zavedenia osobitných 
opatrení na prevenciu a stíhanie 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania ako najväčšej oblasti 
obchodovania s ľuďmi, riešila využívanie 
online technológií pri šírení aj prevencii 
obchodovania s ľuďmi;

Or. es

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

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu o boji proti obchodovaniu 
s ľuďmi s cieľom aktualizovať jej 

34. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu o boji proti obchodovaniu 
s ľuďmi s cieľom aktualizovať jej 
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ustanovenia vrátane zavedenia osobitných 
opatrení na prevenciu a stíhanie 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania ako najväčšej oblasti 
obchodovania s ľuďmi, riešila využívanie 
online technológií pri šírení aj prevencii 
obchodovania s ľuďmi, zlepšila 
preventívne opatrenia a opatrenia včasnej 
identifikácie obetí a posilnila horizontálne 
rodové hľadisko vo všetkých formách 
obchodovania s ľuďmi, ako aj zabezpečila, 
aby členské štáty výslovne kriminalizovali 
využívanie všetkých služieb, ktoré 
zahŕňajú vykorisťovanie;

ustanovenia vrátane zavedenia osobitných 
opatrení na prevenciu a stíhanie 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania ako najväčšej oblasti 
obchodovania s ľuďmi, riešila využívanie 
online technológií pri šírení aj prevencii 
obchodovania s ľuďmi, uskutočňovala 
výskum na základe dôkazov o rizikových 
faktoroch pre potenciálne obete, ako aj 
v spoločenských štruktúrach a politikách, 
ako je riadenie trhu práce alebo migrácia 
a mobilita, ktoré sa prelínajú 
s obchodovaním s ľuďmi v rizikových 
odvetviach, zlepšila preventívne opatrenia 
a opatrenia včasnej identifikácie obetí 
a posilnila horizontálne rodové hľadisko vo 
všetkých formách obchodovania s ľuďmi, 
ako aj zabezpečila, aby členské štáty 
výslovne kriminalizovali využívanie 
všetkých služieb, ktoré zahŕňajú 
vykorisťovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 471
Rovana Plumb

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu o boji proti obchodovaniu 
s ľuďmi s cieľom aktualizovať jej 
ustanovenia vrátane zavedenia osobitných 
opatrení na prevenciu a stíhanie 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania ako najväčšej oblasti 
obchodovania s ľuďmi, riešila využívanie 
online technológií pri šírení aj prevencii 
obchodovania s ľuďmi, zlepšila 
preventívne opatrenia a opatrenia včasnej 
identifikácie obetí a posilnila horizontálne 
rodové hľadisko vo všetkých formách 
obchodovania s ľuďmi, ako aj zabezpečila, 
aby členské štáty výslovne kriminalizovali 

34. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu o boji proti obchodovaniu 
s ľuďmi s cieľom aktualizovať jej 
ustanovenia vrátane zavedenia osobitných 
opatrení na prevenciu a stíhanie 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania ako najväčšej oblasti 
obchodovania s ľuďmi, riešila využívanie 
online technológií pri šírení aj prevencii 
obchodovania s ľuďmi, zlepšila 
preventívne opatrenia a opatrenia včasnej 
identifikácie obetí a jednoduchý 
a bezpodmienečný prístup k pomoci 
a ochrane a posilnila horizontálne rodové 
hľadisko vo všetkých formách 
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využívanie všetkých služieb, ktoré 
zahŕňajú vykorisťovanie;

obchodovania s ľuďmi, ako aj zabezpečila, 
aby členské štáty výslovne kriminalizovali 
využívanie všetkých služieb, ktoré 
zahŕňajú vykorisťovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 472
Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu o boji proti obchodovaniu 
s ľuďmi s cieľom aktualizovať jej 
ustanovenia vrátane zavedenia osobitných 
opatrení na prevenciu a stíhanie 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania ako najväčšej oblasti 
obchodovania s ľuďmi, riešila využívanie 
online technológií pri šírení aj prevencii 
obchodovania s ľuďmi, zlepšila 
preventívne opatrenia a opatrenia včasnej 
identifikácie obetí a posilnila horizontálne 
rodové hľadisko vo všetkých formách 
obchodovania s ľuďmi, ako aj zabezpečila, 
aby členské štáty výslovne kriminalizovali 
využívanie všetkých služieb, ktoré 
zahŕňajú vykorisťovanie;

34. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu o boji proti obchodovaniu 
s ľuďmi s cieľom aktualizovať jej 
ustanovenia vrátane zavedenia osobitných 
opatrení na prevenciu a stíhanie 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania ako najväčšej oblasti 
obchodovania s ľuďmi, riešila využívanie 
online technológií pri šírení aj prevencii 
obchodovania s ľuďmi, zlepšila 
preventívne opatrenia a opatrenia včasnej 
identifikácie obetí a posilnila horizontálne 
rodové hľadisko a hľadisko zohľadňujúce 
dieťa vo všetkých formách obchodovania 
s ľuďmi, ako aj zabezpečila, aby členské 
štáty výslovne kriminalizovali vedomé 
využívanie služieb poskytovaných 
obeťami obchodovania s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 473
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva Komisiu, aby zmenila 34. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
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smernicu o boji proti obchodovaniu 
s ľuďmi s cieľom aktualizovať jej 
ustanovenia vrátane zavedenia osobitných 
opatrení na prevenciu a stíhanie 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania ako najväčšej oblasti 
obchodovania s ľuďmi, riešila využívanie 
online technológií pri šírení aj prevencii 
obchodovania s ľuďmi, zlepšila 
preventívne opatrenia a opatrenia včasnej 
identifikácie obetí a posilnila horizontálne 
rodové hľadisko vo všetkých formách 
obchodovania s ľuďmi, ako aj zabezpečila, 
aby členské štáty výslovne kriminalizovali 
využívanie všetkých služieb, ktoré 
zahŕňajú vykorisťovanie;

smernicu o boji proti obchodovaniu 
s ľuďmi s cieľom aktualizovať jej 
ustanovenia vrátane zavedenia osobitných 
opatrení na prevenciu a stíhanie 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania ako najväčšej oblasti 
obchodovania s ľuďmi, riešila využívanie 
online technológií pri šírení aj prevencii 
obchodovania s ľuďmi, zlepšila 
preventívne opatrenia a opatrenia včasnej 
identifikácie a ochrany obetí a posilnila 
horizontálne rodové hľadisko vo všetkých 
formách obchodovania s ľuďmi, ako aj 
zabezpečila, aby členské štáty výslovne 
kriminalizovali využívanie všetkých 
služieb, ktoré zahŕňajú vykorisťovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 474
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu o boji proti obchodovaniu 
s ľuďmi s cieľom aktualizovať jej 
ustanovenia vrátane zavedenia osobitných 
opatrení na prevenciu a stíhanie 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania ako najväčšej oblasti 
obchodovania s ľuďmi, riešila využívanie 
online technológií pri šírení aj prevencii 
obchodovania s ľuďmi, zlepšila 
preventívne opatrenia a opatrenia včasnej 
identifikácie obetí a posilnila horizontálne 
rodové hľadisko vo všetkých formách 
obchodovania s ľuďmi, ako aj zabezpečila, 
aby členské štáty výslovne kriminalizovali 
využívanie všetkých služieb, ktoré 
zahŕňajú vykorisťovanie;

34. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu o boji proti obchodovaniu 
s ľuďmi s cieľom aktualizovať jej 
ustanovenia vrátane zavedenia osobitných 
opatrení na prevenciu, boj proti 
obchodovaniu a stíhanie obchodovania 
s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania ako najväčšej oblasti 
obchodovania s ľuďmi, riešila využívanie 
online technológií pri šírení aj prevencii 
obchodovania s ľuďmi, zlepšila 
preventívne opatrenia a opatrenia včasnej 
identifikácie obetí a posilnila horizontálne 
rodové hľadisko vo všetkých formách 
obchodovania s ľuďmi, ako aj zabezpečila, 
aby členské štáty výslovne kriminalizovali 
využívanie všetkých služieb, ktoré 
zahŕňajú vykorisťovanie;

Or. ro



AM\1218040SK.docx 85/102 PE660.291v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 475
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu o boji proti obchodovaniu 
s ľuďmi s cieľom aktualizovať jej 
ustanovenia vrátane zavedenia osobitných 
opatrení na prevenciu a stíhanie 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania ako najväčšej oblasti 
obchodovania s ľuďmi, riešila využívanie 
online technológií pri šírení aj prevencii 
obchodovania s ľuďmi, zlepšila 
preventívne opatrenia a opatrenia včasnej 
identifikácie obetí a posilnila horizontálne 
rodové hľadisko vo všetkých formách 
obchodovania s ľuďmi, ako aj zabezpečila, 
aby členské štáty výslovne kriminalizovali 
využívanie všetkých služieb, ktoré 
zahŕňajú vykorisťovanie;

34. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu o boji proti obchodovaniu 
s ľuďmi s cieľom aktualizovať jej 
ustanovenia vrátane zavedenia osobitných 
opatrení na prevenciu a stíhanie 
obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania ako najväčšej oblasti 
obchodovania s ľuďmi, riešila využívanie 
online technológií pri šírení aj boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi, zlepšila opatrenia 
včasnej identifikácie a ochrany obetí 
a posilnila horizontálne rodové hľadisko vo 
všetkých formách obchodovania s ľuďmi, 
ako aj zabezpečila, aby členské štáty 
výslovne kriminalizovali využívanie 
všetkých služieb, ktoré zahŕňajú 
vykorisťovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 34 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
vykonávanie smernice o boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi zo strany 
členských štátov a zaviedla postupy 
v prípade nesplnenia povinnosti tam, kde 
nie je účinne vykonávaná;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 477
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 34 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. vyzýva Európsku komisiu, aby 
preskúmala možnosť povýšenia 
existujúcej smernice o boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi na nariadenie 
vzhľadom na závažnú a rozsiahlu povahu 
tejto trestnej činnosti v celej EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 478
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 34 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaoberali aj novými formami 
obchodovania s ľuďmi, do ktorých sú 
zapojené väčšinou ženy a dievčatá 
(zdanlivé manželstvá/nezákonné 
osvojenia/obchodovanie s ľudskými 
orgánmi/donosenie dieťaťa náhradnou 
matkou);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 479
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 34 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. pripomína, že je potrebné, aby 
Komisia vypracovala hodnotiacu správu 
o smernici o boji proti obchodovaniu 
s ľuďmi, keďže sa jej vypracovanie 
naplánovalo päť rokov po prijatí 
smernice;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 480
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 34 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34b. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
vykonávanie smernice a aby urýchlene 
začala postupy v prípade nesplnenia 
povinnosti proti členským štátom, ktoré 
túto smernicu nevykonávajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 481
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 34 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34c. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
doplňujúce právne predpisy 
kriminalizujúce využívanie všetkých 
služieb, ktoré zahŕňajú vykorisťovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 482
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Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 34 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34d. vyzýva členské štáty, aby zaviedli 
osobitné opatrenia na prevenciu 
a stíhanie obchodovania s ľuďmi na 
účely sexuálneho vykorisťovania ako 
najväčšej oblasti obchodovania s ľuďmi, 
zlepšili opatrenia na prevenciu a včasnú 
identifikáciu obetí a posilnili horizontálne 
rodové hľadisko vo všetkých formách 
obchodovania s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 483
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. zdôrazňuje význam súdržného 
prístupu na zlepšenie identifikácie 
potenciálnych obetí v kontexte 
migračných tokov a v hotspotoch, 
zlepšenia prístupu ku konaniam o azyle a 
zabezpečenia ich doplnkovosti s postupmi 
týkajúcimi sa obchodovania s ľuďmi; 
vyzýva Komisiu, aby posúdila vykonávanie 
smernice o boji proti obchodovaniu s 
ľuďmi a predložila návrhy na jej revíziu;

35. požaduje, aby konania o azyle 
prebiehali v krajine pôvodu, a nie v 
prípadnej hostiteľskej krajine;

Or. fr

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



AM\1218040SK.docx 89/102 PE660.291v01-00

SK

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. zdôrazňuje význam súdržného 
prístupu na zlepšenie identifikácie 
potenciálnych obetí v kontexte migračných 
tokov a v hotspotoch, zlepšenia prístupu ku 
konaniam o azyle a zabezpečenia ich 
doplnkovosti s postupmi týkajúcimi sa 
obchodovania s ľuďmi; vyzýva Komisiu, 
aby posúdila vykonávanie smernice o boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi a predložila 
návrhy na jej revíziu;

35. zdôrazňuje význam súdržného 
prístupu na zlepšenie identifikácie 
potenciálnych obetí v kontexte migračných 
tokov a v hotspotoch, zlepšenia prístupu ku 
konaniam o azyle a zabezpečenia ich 
doplnkovosti s postupmi týkajúcimi sa 
obchodovania s ľuďmi; vyzýva Komisiu, 
aby pravidelne posudzovala vykonávanie 
smernice o boji proti obchodovaniu 
s ľuďmi v členských štátoch, zaviedla 
postupy v prípade nesplnenia povinnosti 
v prípade jej nedostatočného vykonávania, 
podávala správy Európskemu parlamentu 
a predložila návrhy na jej revíziu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 485
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. zdôrazňuje význam súdržného 
prístupu na zlepšenie identifikácie 
potenciálnych obetí v kontexte migračných 
tokov a v hotspotoch, zlepšenia prístupu ku 
konaniam o azyle a zabezpečenia ich 
doplnkovosti s postupmi týkajúcimi sa 
obchodovania s ľuďmi; vyzýva Komisiu, 
aby posúdila vykonávanie smernice o boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi a predložila 
návrhy na jej revíziu;

35. zdôrazňuje význam súdržného 
prístupu na zlepšenie identifikácie 
potenciálnych obetí v kontexte migračných 
tokov a v hotspotoch, zlepšenia prístupu ku 
konaniam o azyle a zabezpečenia ich 
doplnkovosti s postupmi týkajúcimi sa 
obchodovania s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 486
Loránt Vincze
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Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. zdôrazňuje význam súdržného 
prístupu na zlepšenie identifikácie 
potenciálnych obetí v kontexte migračných 
tokov a v hotspotoch, zlepšenia prístupu ku 
konaniam o azyle a zabezpečenia ich 
doplnkovosti s postupmi týkajúcimi sa 
obchodovania s ľuďmi; vyzýva Komisiu, 
aby posúdila vykonávanie smernice o boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi a predložila 
návrhy na jej revíziu;

35. zdôrazňuje význam súdržného 
prístupu na zlepšenie identifikácie 
potenciálnych obetí v kontexte migračných 
tokov a v hotspotoch, a najmä potrebu 
ďalšieho posilnenia koordinácie medzi 
azylovými orgánmi, orgánmi 
presadzovania práva a prokuratúrami; 
pripomína význam zlepšenia prístupu ku 
konaniam o azyle a zabezpečenia ich 
doplnkovosti s postupmi týkajúcimi sa 
obchodovania s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 35 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35a. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
uplatňovanie smernice 2004/81/ES 
o udeľovaní povolení na trvalý pobyt 
obetiam obchodovania s ľuďmi, ktoré sú 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín, 
s cieľom zabezpečiť, aby obete neboli 
vrátené po uplynutí lehoty na rozmyslenie, 
vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že 
bezpodmienečný prístup k pomoci 
a podpore, ktorá je nariadená smernicou 
2011/36/EÚ, je v súlade so smernicou 
2004/81/ES a jej uplatňovaním; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala smernicu 
2004/81/ES s cieľom zabezpečiť, aby 
udelenie povolenia na trvalý pobyt pre 
osoby, ktoré sa stali obeťami 
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obchodovania s ľuďmi, nebolo 
podmienené účasťou alebo ochotou 
zúčastniť sa na vyšetrovaní alebo 
trestnom konaní v danej veci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 488
Rovana Plumb

Návrh uznesenia
Odsek 35 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35a. zdôrazňuje, že je potrebné uznať 
nové formy obchodovania s ľuďmi 
súvisiace s migračnými tokmi, ako je 
pozbavenie osobnej slobody na vydieranie 
a nútené prevádzanie migrantov, a že sa 
musia rozvíjať kapacity zainteresovaných 
strán v oblasti boja proti obchodovaniu 
s ľuďmi s cieľom identifikovať obete 
obchodovania s ľuďmi medzi tými, ktorí 
využívajú migračné trasy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 489
Rovana Plumb

Návrh uznesenia
Odsek 35 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35b. zdôrazňuje, že je potrebné 
harmonizovať opatrenia v oblasti 
nadnárodnej koordinácie a spolupráce 
v oblasti obchodovania s ľuďmi medzi 
krajinami pôvodu, tranzitu a cieľovými 
krajinami; konštatuje, že tieto opatrenia 
by sa mali začleniť do príslušných 
dialógov o regionálnej politike a do 
existujúcich a budúcich rámcov 
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spolupráce, ako sú partnerstvá v oblasti 
mobility a spoločné programy v oblasti 
migrácie a mobility;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 490
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali a posudzovali riziko, že 
sa prevádzané osoby stanú obeťami 
obchodovania s ľuďmi, s osobitným 
zameraním na situáciu maloletých osôb 
bez sprievodu a žien; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu väčšieho počtu 
legálnych a bezpečných migračných trás s 
cieľom zabrániť vykorisťovaniu 
zraniteľných osôb s neregulárnym 
štatútom;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 491
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali a posudzovali riziko, že 
sa prevádzané osoby stanú obeťami 
obchodovania s ľuďmi, s osobitným 
zameraním na situáciu maloletých osôb 
bez sprievodu a žien; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu väčšieho počtu 
legálnych a bezpečných migračných trás 
s cieľom zabrániť vykorisťovaniu 

vypúšťa sa
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zraniteľných osôb s neregulárnym 
štatútom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 492
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali a posudzovali riziko, že 
sa prevádzané osoby stanú obeťami 
obchodovania s ľuďmi, s osobitným 
zameraním na situáciu maloletých osôb  
bez sprievodu a žien; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu väčšieho počtu 
legálnych a bezpečných migračných trás 
s cieľom zabrániť vykorisťovaniu 
zraniteľných osôb s neregulárnym 
štatútom;

36. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali naliehavé opatrenia proti 
zločineckým skupinám pôsobiacim 
v oblasti prevádzačstva migrantov 
a obchodovania s ľuďmi vzhľadom na 
vysokú pravdepodobnosť, že sa 
prevádzané osoby stanú obeťami 
obchodovania s ľuďmi, a aby posúdili 
riziko, ktorým čelia neregulárni migranti, 
najmä maloleté osoby bez sprievodu 
a ženy; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
potrebu účinnej ochrany hraníc s cieľom 
zabrániť následnému vykorisťovaniu osôb, 
ktoré nelegálne prekračujú hranice 
a nevedia o rizikách spojených 
s prevádzačstvom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 493
Milan Uhrík

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali a posudzovali riziko, že 
sa prevádzané osoby stanú obeťami 
obchodovania s ľuďmi, s osobitným 
zameraním na situáciu maloletých osôb bez 

36. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali a posudzovali riziko, že 
sa prevádzané osoby stanú obeťami 
obchodovania s ľuďmi, s osobitným 
zameraním na situáciu maloletých osôb bez 
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sprievodu a žien; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu väčšieho počtu 
legálnych a bezpečných migračných trás s 
cieľom zabrániť vykorisťovaniu 
zraniteľných osôb s neregulárnym 
štatútom;

sprievodu a žien;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 494
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali a posudzovali riziko, že 
sa prevádzané osoby stanú obeťami 
obchodovania s ľuďmi, s osobitným 
zameraním na situáciu maloletých osôb 
bez sprievodu a žien; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu väčšieho počtu 
legálnych a bezpečných migračných trás 
s cieľom zabrániť vykorisťovaniu 
zraniteľných osôb s neregulárnym 
štatútom;

36. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali a posudzovali riziko, že 
sa prevádzané osoby stanú obeťami 
obchodovania s ľuďmi, s osobitným 
zameraním na situáciu detí bez sprievodu, 
detí odlúčených od rodičov a žien; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje potrebu väčšieho 
počtu legálnych a bezpečných migračných 
trás s cieľom zabrániť vykorisťovaniu 
zraniteľných osôb s neregulárnym 
štatútom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 495
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali a posudzovali riziko, že 
sa prevádzané osoby stanú obeťami 
obchodovania s ľuďmi, s osobitným 
zameraním na situáciu maloletých osôb bez 
sprievodu a žien; v tejto súvislosti 

36. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby starostlivo monitorovali, podávali 
správy a posudzovali riziko, že sa 
prevádzané osoby stanú obeťami 
obchodovania s ľuďmi, s osobitným 
zameraním na situáciu maloletých osôb bez 
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zdôrazňuje potrebu väčšieho počtu 
legálnych a bezpečných migračných trás 
s cieľom zabrániť vykorisťovaniu 
zraniteľných osôb s neregulárnym 
štatútom;

sprievodu a žien; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu väčšieho počtu 
legálnych a bezpečných migračných trás 
s cieľom zabrániť vykorisťovaniu 
zraniteľných osôb s neregulárnym 
štatútom;

Or. ro

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

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali a posudzovali riziko, že 
sa prevádzané osoby stanú obeťami 
obchodovania s ľuďmi, s osobitným 
zameraním na situáciu maloletých osôb bez 
sprievodu a žien; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu väčšieho počtu 
legálnych a bezpečných migračných trás 
s cieľom zabrániť vykorisťovaniu 
zraniteľných osôb s neregulárnym 
štatútom;

36. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby posilnili kontrolné opatrenia s cieľom 
predísť riziku, že sa prevádzané osoby 
stanú obeťami obchodovania s ľuďmi, 
s osobitným zameraním na situáciu 
maloletých osôb bez sprievodu a žien; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu 
účinného presadzovania právnych 
predpisov a zavedenia prísnejších sankcií 
voči obchodníkom s ľuďmi 
a prevádzačom migrantov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 497
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali a posudzovali riziko, že 
sa prevádzané osoby stanú obeťami 
obchodovania s ľuďmi, s osobitným 
zameraním na situáciu maloletých osôb 
bez sprievodu a žien; v tejto súvislosti 

36. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali a posudzovali riziko, že 
sa prevádzané osoby stanú obeťami 
obchodovania s ľuďmi, s osobitným 
zameraním na situáciu najzraniteľnejších 
osôb, ako sú maloleté osoby bez sprievodu 
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zdôrazňuje potrebu väčšieho počtu 
legálnych a bezpečných migračných trás 
s cieľom zabrániť vykorisťovaniu 
zraniteľných osôb s neregulárnym 
štatútom;

a ženy; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
potrebu väčšieho počtu legálnych 
a bezpečných migračných trás s cieľom 
riešiť jeden rozmer obchodovania 
s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 498
Rovana Plumb

Návrh uznesenia
Odsek 36 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36a. vyzýva členské štáty, aby v reakcii 
na pandémiu COVID-19 vypracovali 
pohotovostný plán s cieľom zabezpečiť 
minimálnu funkčnosť systémov boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi v núdzových 
podmienkach; konštatuje, že pohotovostný 
plán by mal zabezpečiť minimálny balík 
služieb dostupných pre obete na 
uspokojenie ich okamžitých potrieb počas 
obdobia obmedzených možností 
postúpenia, ochrany, vyšetrovania 
prípadu a súdneho konania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 499
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 36 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36a. zdôrazňuje význam a potrebu 
vymedziť pridelenie a vyčlenenie 
primeraných finančných prostriedkov na 
cielené opatrenia v boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi na vnútroštátnej 
alebo európskej úrovni prostredníctvom 
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možností financovania z európskych 
fondov a projektov, ako je Fond pre azyl, 
migráciu a integráciu (AMIF), Fond pre 
vnútornú bezpečnosť, oblasť Daphne 
v rámci programu Práva a hodnoty 
v novom VFR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 500
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 36 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zorganizovali informačné kampane 
zamerané na potenciálne obete a aby ich 
informovali o pomoci, ochrane a právach 
vo všetkých krajinách EÚ a aby úzko 
spolupracovali na kampaniach na 
zvyšovanie povedomia s tými tretími 
krajinami, ktoré sú hlavnými vonkajšími 
zdrojmi obchodovania s ľuďmi v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 501
Margarite de la Pisa Carrara

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. vyzýva Komisiu, aby do novej 
stratégie boja proti obchodovaniu s 
ľuďmi zahrnula jasné kroky, pokiaľ ide o 
menovanie koordinátora EÚ pre boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi;

vypúšťa sa

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 502
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. vyzýva Komisiu, aby do novej 
stratégie boja proti obchodovaniu 
s ľuďmi zahrnula jasné kroky, pokiaľ ide 
o menovanie koordinátora EÚ pre boj 
proti obchodovaniu s ľuďmi;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 503
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. vyzýva Komisiu, aby do novej 
stratégie boja proti obchodovaniu 
s ľuďmi zahrnula jasné kroky, pokiaľ ide 
o menovanie koordinátora EÚ pre boj 
proti obchodovaniu s ľuďmi;

37. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
kontinuitu práce koordinátora EÚ pre boj 
proti obchodovaniu s ľuďmi, a to 
vymenovaním koordinátora EÚ pre boj 
proti obchodovaniu s ľuďmi na plný 
úväzok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 504
Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. vyzýva Komisiu, aby do novej 
stratégie boja proti obchodovaniu s ľuďmi 
zahrnula jasné kroky, pokiaľ ide 

37. vyzýva Komisiu, aby do novej 
stratégie boja proti obchodovaniu s ľuďmi 
zahrnula jasné kroky, pokiaľ ide 



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

SK

o menovanie koordinátora EÚ pre boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi;

o menovanie koordinátora EÚ pre boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 505
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 37 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37a. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
uplatňovanie smernice 2004/81/ES 
o udeľovaní povolení na trvalý pobyt 
obetiam obchodovania s ľuďmi, ktoré sú 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín, 
s cieľom zabezpečiť, aby obete neboli 
vrátené po uplynutí lehoty na 
rozmyslenie; vyzýva takisto členské štáty, 
aby zabezpečili, že bezpodmienečný 
prístup k pomoci a podpore, ktorá je 
nariadená smernicou 2011/36/EÚ, je 
v súlade so smernicou 2004/81/ES a jej 
uplatňovaním; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala smernicu 2004/81/ES 
s cieľom zabezpečiť, aby udelenie 
povolenia na trvalý pobyt pre osoby, ktoré 
sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi, 
nebolo podmienené účasťou alebo 
ochotou zúčastniť sa na vyšetrovaní alebo 
trestnom konaní v danej veci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 506
Annika Bruna

Návrh uznesenia
Odsek 37 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
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aby propagovali darovanie orgánov s 
cieľom zmenšiť rozdiel medzi ponukou 
orgánov určených na transplantáciu a 
dopytom po nich, ktorý je príčinou 
hanebných foriem obchodovania s ľuďmi 
prostredníctvom tzv. transplantačnej 
turistiky;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 507
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 37 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37a. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby mali obete obchodovania 
s ľuďmi prístup k spravodlivosti, 
odškodneniu a náprave;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 508
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 37 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37b. vyzýva Komisiu, aby uplatňovala 
prístup k prechádzaniu obchodovania 
založený na ľudských právach so 
zameraním na práva obete; odporúča, aby 
Komisia a členské štáty spolupracovali 
s občianskou spoločnosťou na 
poskytovaní potrebných služieb a pomoci 
obetiam obchodovania s ľuďmi, a to bez 
odsudzovania a stigmatizácie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 509
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odsek 37 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zvyšovali povedomie krajín pôvodu, 
žien a dievčat v týchto krajinách, ako aj 
ich rodičov o rizikách sexuálneho 
vykorisťovania spojených s migráciou do 
Európy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 510
Alice Kuhnke

Návrh uznesenia
Odsek 37 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37c. pripomína, že smernicu musia 
v plnej miere vykonávať, dôsledne 
a usilovne uplatňovať všetky subjekty 
v tejto oblasti: zákonodarcovia, sudcovia, 
prokurátori, polícia a verejná správa; 
zdôrazňuje, že je nevyhnutná náležitá 
odborná príprava všetkých týchto 
subjektov, rovnako ako aj preventívne 
kampane na zvyšovanie povedomia 
a spolupráca medzi verejnou správou 
a organizáciami občianskej spoločnosti; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zintenzívnili svoje úsilie v tomto 
smere;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 511
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Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odsek 37 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37c. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby identifikovali prípadné tretie krajiny, 
ktoré sa podieľajú na obchodovaní s 
ľuďmi, a aby v dôsledku toho prispôsobili 
svoje diplomatické a obchodné vzťahy;

Or. fr


