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IEROSINĀJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Ārlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atgādina Eiropas Savienības Pamattiesību hartas preambulā apstiprināto, ka savā darbībā 

„vislielāko uzmanību Savienība pievērš indivīdam un cilvēka cieņai” un ka harta cita 

starpā aizliedz spīdzināšanu un necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos, cilvēku 

tirdzniecību un verdzību; 

2. uzsver, ka jebkāda komerciāla orgānu izmantošana, kas liedz vienlīdzīgu piekļuvi 

transplantācijai, ir neētiska, pretrunā lielākajai daļai cilvēcisko pamatvērtību un saskaņā ar 

ES Pamattiesību hartas 3. panta 2. punktu ir aizliegta; 

3. atgādina, ka starptautiskā līmenī organizētas grupas — slepeni vai ar to savu upuru 

piekrišanu, kuri tiek maldināti ar nepatiesiem solījumiem — transportē upurus uz 

bagātākiem reģioniem, kuru saraksta augšgalā ir Eiropas valstis ar turīgākiem klientiem, 

jo īpaši cilvēku tirdzniecībai seksuālās izmantošanas nolūkā; 

4. uzsver, ka saskaņā ar organizācijas Global Financial Integrity ziņojumu cilvēku orgānu 

tirdzniecība ir viena no desmit pasaulē nozīmīgākajām nelegālajām naudas pelnīšanas 

darbībām, radot peļņu USD 600–1,2 miljonus gadā un aptverot vairākas valstis; uzsver arī 

to, ka saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas informāciju šīs darbības mērķis varētu 

būt visu vecumu cilvēki, taču īpaši neaizsargāti ir migranti, bezpajumtnieki un 

lasītnepratēji; 

5. aicina visas ES iestādes un dalībvalstis īstenot saskaņotu politiku gan iekšēji, gan ārēji, 

nosakot, ka atbilstoši Savienības pamatvērtībām cilvēktiesības ir galvenais jautājums ES 

attiecībās ar visām trešām valstīm, un izmantot ekonomiskās attiecības un jo īpaši 

tirdzniecības attiecības kā iedarbīgus līdzekļus; 

6. aicina ES turpināt un veicināt dialogu par cilvēktiesībām ar saviem starptautiskajiem 

valstiskiem un nevalstiskiem partneriem, oficiāli noformēt partnerības ar starptautiskajām 

un valstu cilvēktiesību organizācijām un darīt visu, kas ir tās spēkos, lai stiprinātu 

sadarbību un koordināciju ar trešām valstīm nolūkā uzlabot cietušo personu atklāšanu, 

pilnveidot cilvēku tirdzniecības novēršanas pasākumus un nodrošināt cilvēku tirdzniecības 

veicēju efektīvu kriminālvajāšanu; 

7. mudina ES iestādes un dalībvalstis nodrošināt, ka visi ražojumi, ko laiž tirgū ES teritorijā, 

visā to ražošanas ķēdē atbilst starptautiskajiem cilvēktiesību ievērošanas un cilvēku 

tirdzniecības apkarošanas standartiem; 

8. ar lielām bažām atzīmē, ka saskaņā ar Starptautiskās Darba organizācijas datiem aptuveni 

21 miljons cilvēku pasaulē cieš no izplatītākajiem mūsdienu verdzības veidiem, tostarp no 

piespiedu darba, kurš katru gadu rada peļņu, kas pārsniedz EUR 30 miljardus, no orgānu 

tirdzniecības un piespiedu seksuālas izmantošanas, kura skar 80 % no visiem cilvēku 

tirdzniecības upuriem; norāda, ka vīrieši nav izņēmums, tomēr vairāk tiek skartas 

neaizsargātākās grupas, piemēram, gados vecāki cilvēki, sievietes, slimi cilvēki, invalīdi 

un bērni — tiek lēsts, ka 5,5 miljoni bērnu ir cilvēku tirdzniecības upuri; norāda, ka 
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saskaņā ar piesardzīgām aplēsēm, ko publicējusi Starptautiskā Migrācijas organizācija, 

katru gadu bērnu tirdzniecība rada aptuveni EUR 7,6 miljardu peļņu; 

9. uzsver, ka cilvēkiem, kas pēkšņu vai pakāpenisku klimata pārmaiņu dēļ, kuras negatīvi 

ietekmē viņu dzīvi vai dzīves apstākļus, ir spiesti pamest savas ierastās mājas, ir liels risks 

kļūt par cilvēku tirdzniecības upuriem; uzsver, ka šādam cilvēku mobilitātes veidam, kas 

saistīts ar klimata pārmaiņām, ir spēcīga ekonomiskā dimensija, tostarp iztikas līdzekļu 

zaudēšana un mājsaimniecības ienākumu samazināšanās, tāpēc pastāv tieši draudi, ka 

attiecīgie cilvēki būs neaizsargāti pret kļūšanu par piespiedu darba vai verdzības upuriem; 

10. uzsver, ka klimata migrantu krīze ir svarīga un gaidāma, kā arī to, ka ļoti iespējama ir šo 

migrantu kļūšana par cilvēku tirdzniecības upuriem; uzskata, ka būtu jāveic proaktīvi 

pasākumi un īpaša uzmanība būtu jāpievērš cilvēku tirdzniecībai krīzes apstākļos, 

piemēram, dabas katastrofu situācijā, un klimata migrantiem; pauž bažas par to, ka spēkā 

esošie starptautisko cilvēktiesību standarti ir ierobežoti piemērojami situācijās, kad 

pārvietošanos izraisa klimats; tāpēc aicina ES veicināt starptautisku un juridiski atzītu 

definīciju „klimata bēgļi”; 

11. nosoda cilvēku tirdzniecības nelikumīgos darījumus, tostarp tādus, kuru mērķis ir orgānu 

iegūšana, un jebkādu cita veida ekspluatējošu uzņēmējdarbību, kas saistīta ar pārkāptām 

fiziskās neaizskaramības tiesībām un vardarbības īstenošanu; iebilst pret cilvēku, viņu 

ķermeņu un ķermeņa daļu jebkādu komercializāciju; uzsver, ka cilvēku tirdzniecība atstāj 

būtisku — gan fizisku, gan garīgu — ietekmi uz jebkāda veida ekspluatācijas upuru 

veselību; norāda, ka pasaules nabadzīgāko kopienu cilvēki ir īpaši neaizsargātas personas, 

kas var kļūt par nelikumīgas orgānu tirdzniecības upuriem; 

12. uzsver, ka liela nozīme ir profilaksei un daudznozaru, daudzdisciplinārai pieejai, novēršot 

nelikumīgu cilvēku orgānu iegūšanu, tostarp cilvēku tirdzniecību orgānu izņemšanas 

nolūkā, kura ir izvērsusies par pasaules mēroga problēmu; prasa pieņemt mērķtiecīgākas 

izpratnes veicināšanas iniciatīvas, ar kurām uzlabot priekšstatu par kaitējumu, kas saistīts 

ar orgānu tirdzniecību, labāk informēt upurus par fiziskiem un psiholoģiskiem riskiem, jo 

īpaši nabadzīgāko un pret nevienlīdzību un nabadzību neaizsargātāko iedzīvotāju vidū, 

kuri orgāna pārdošanu var uzskatīt par cenu, ko vērts samaksāt, lai uzlabotu ekonomisko 

situāciju; uzsver, ka izpratnes veicināšanas kampaņām vajadzētu kļūt par obligātu 

elementu gan Eiropas kaimiņattiecību politikā, gan ES attīstības sadarbībā;  

13. uzsver, ka ekonomikas stagnācija, tiesību aktu nepilnības un trūkumi tiesībaizsardzībā 

jaunattīstības valstīm kopā ar pieaugošu globalizāciju un labākām komunikāciju 

tehnoloģijām rada ideālu vietu noziedzīgiem nelikumīgas orgānu tirdzniecības 

pasākumiem; norāda, ka ekonomisko iespēju trūkums spiež cilvēkus apsvērt iespējas, 

kuras viņi citādos apstākļos uzskatītu par bīstamām vai nosodāmām, un tajā pašā laikā 

nepietiekama tiesībaizsardzība ļauj cilvēku tirgotājiem darboties, daudz nebaidoties no 

saukšanas pie atbildības; 

14. aicina visas ES dalībvalstis, cik drīz vien iespējams, ratificēt un īstenot Eiropas Padomes 

Konvenciju pret nelegālu tirdzniecību ar cilvēku orgāniem; uzsver, ka dalībvalstīm būtu 

jāuzlabo un jāpaātrina centieni savos valsts tiesību aktos īstenot Eiropas direktīvas un 

nolīgumus par orgānu, audu un šūnu tirdzniecības novēršanu, lai nodrošinātu, ka par 

orgānu, audu un šūnu tirdzniecību atbildīgās personas tiek pienācīgi sauktas pie atbildības, 

un atturētu potenciālos orgānu saņēmējus no mēģinājumiem iegādāties pārdotus orgānus; 
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15. nosoda nelikumīgu tirdzniecību ar bērniem, lai viņus adoptētu vecāki Eiropā, kuri maksā 

lielas summas, lai īstenotu savas cerības uz mazuļiem, tostarp nosoda surogātmātēm trešās 

valstīs dzimušu zīdaiņu pirkšanas praksi; 

16. nosoda piespiedu surogācijas nolūkā veiktu cilvēku tirdzniecību kā sieviešu tiesību un 

bērnu tiesību pārkāpumu; norāda, ka pieprasījumu veicina attīstītās valstis uz neaizsargātu 

un nabadzīgu cilvēku rēķina, kuri bieži vien dzīvo jaunattīstības valstīs, un aicina 

dalībvalstis apsvērt to, cik lielā mērā tas saistīts ar dalībvalsts reproduktīvo politiku; 

17. uzsver, ka visiem cilvēku tirdzniecībā cietušajiem ir nepieciešama atbilstošu veselības 

aprūpes pakalpojumu pieejamība; norāda, ka Eiropas Savienībā lielākā daļa identificēto 

cietušo personu ir sievietes un meitenes, kuras tiek izmantotas seksuāliem mērķiem; 

norāda, ka nepieciešams saglabāt pieeju, kas vērsta uz upura vajadzībām, un atzīmē, ka šā 

veida izmantošana rada īpašu kaitējumu, kura novēršanai vajadzīgi augstāka līmeņa 

pakalpojumi; norāda, ka nabadzība, dzimumu un etniskā diskriminācija, neinformētība, 

dezinformācija, politiskās un ekonomiskās krīzes, bruņotie konflikti un dabas katastrofas 

nodrošina auglīgu augsni bērnu tirgotājiem; 

18. uzsver, ka pārdotie bērni tiek izmantoti dažādiem mērķiem, tostarp prostitūcijai, 

mājsaimniecības darbam un darbam plantācijās, viņus izmanto kā bruņotu grupējumu 

karavīrus vai papildpersonālu, liek veikt noziegumus un ubagot; 

19. vērš uzmanību uz to, ka jārisina problēma par nepavadītu migrantu bērnu pazušanu pēc 

viņu ierašanās Eiropā, un uz to, ka saskaņā ar Eiropola aplēsēm pašlaik ir pazuduši 

apmēram10 000 bērnu; mudina Komisiju un dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai 

izskaustu cilvēku kontrabandu, veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai atrastu un 

nodrošinātu aizsardzību visiem nepavadītiem migrantu bērniem, kuri ir pazuduši pēc 

reģistrēšanās, ierodoties Eiropā, un uzlabot bērnu pazušanas trauksmes mehānismus, 

vienlaikus atgādinot, ka ekspluatācijas, ļaunprātības un vardarbības riskam visvairāk ir 

pakļauti tie, kuriem nav dzimšanas apliecību; 

20. uzsver, ka dalībvalstīm būtu jāpastiprina sadarbība Interpola un Eiropola pārraudzībā, lai 

efektīvāk risinātu orgānu un cilvēku tirdzniecības jautājumu, tostarp par interneta darbību 

neitralizāciju un inspekcijām tādās vietās, kur varētu būt cilvēku tirdzniecības upuri; 

mudina turpināt pašreizējo sadarbību un apmaiņu starp starptautiskām organizācijām; 

aicina dalībvalstis nodrošināt, ka personas, kas atbildīgas par orgānu tirdzniecību, tiek 

pienācīgi sauktas pie atbildības; 

21. uzsver, ka cilvēku orgānu, audu un šūnu pirkšana ir nelikumīga; norāda, ka īpašas 

problēmas rodas cilvēkiem, kurus pārdod orgānu izņemšanai, un ka upuri bieži vien nav 

informēti par orgānu izņemšanas ilgstošām un novājinošām medicīniskajām sekām un 

pēcoperācijas aprūpes trūkumu, kā arī par operācijas psiholoģisko ietekmi; prasa izstrādāt 

mērķtiecīgākas izpratnes veicināšanas iniciatīvas, ar kurām uzlabot priekšstatu par 

kaitējumu, kas saistīts ar orgānu tirdzniecību, jo īpaši nabadzīgāko un neaizsargātāko 

iedzīvotāju vidū, kuri orgāna pārdošanu var uzskatīt par cenu, ko vērts samaksāt, lai 

uzlabotu ekonomisko situāciju; 

22. nosoda cilvēku orgānu, audu un šūnu tirdzniecību, tostarp reproduktīvo šūnu (olšūnu, 

spermas), embriju audu un šūnu un pieaugušo un embriju cilmes šūnu nelikumīgu 

tirdzniecību; 
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23. uzsver, ka cietušajiem būtu jāsaņem pilnīgs atbalsts, lai novērstu ne tikai veselībai radušās 

tūlītējās un hroniskās sekas, bet arī ietekmi uz viņu ilgtermiņa psiholoģisko labsajūtu; 

tādēļ vērš uzmanību uz to, ka būtiska nozīme ir iestādēm un organizācijām, sniedzot 

cietušajām personām informāciju par viņu tiesībām uz tiesu, palīdzību un veselības 

aprūpi; 

24. norāda, ka lielākajā daļā dalībvalstu no piespiedu prostitūcijas cietušām personām ir grūti 

iegūt psiholoģisko aprūpi un tāpēc tās gandrīz pilnībā ir atkarīgas no labdarības 

organizāciju atbalsta; tāpēc aicina piešķirt šīm organizācijām lielāku atbalstu un aicina 

dalībvalstis novērst šķēršļus, kas kavē psiholoģiskās aprūpes pieejamību; 

25. norāda, ka liela nozīme ir ārstiem, medmāsām, sociālajiem darbiniekiem un citiem 

medicīnas speciālistiem, kuriem vienīgajiem ir profesionāla saskarsme ar aizturētiem 

cietušajiem un kuriem ir izšķiroša loma cilvēku tirdzniecības novēršanā; pauž bažas par 

to, ka pašlaik šī iespēja iejaukties netiek izmantota; norāda, ka medicīnas personāls ir 

jāapmāca atklāt brīdinošas pazīmes par cilvēku tirdzniecību un īstenot ziņošanas 

procedūras, lai labāk palīdzētu cietušajiem, kā arī jānosaka stingras sankcijas par jebkādu 

iesaistīšanos nelikumīgā orgānu tirdzniecībā; 

26. mudina dažādās valstīs vai sistēmās ieviest prezumētās piekrišanas programmas, ar kurām 

iedzīvotājiem, veicot noteiktas administratīvas procedūras,  tiek dota iespēja tieši piekļūt 

orgānu donoru reģistram, tādējādi samazinot pacientu atkarību no melnā tirgus, vienlaikus 

palielinot pieejamo orgānu skaitu nolūkā pazemināt transplantācijas finansiālās izmaksas 

un samazināt vajadzību pēc medicīniskā tūrisma; 

27. aicina dalībvalstis veicināt turpmākus centienus iesaistīt medicīnas aprindas, lai uzlabotu 

pasākumus šā cilvēku tirdzniecības veida apkarošanai, palielinot izpratni par jautājumiem, 

kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību, un nodrošinot obligātu apmācību; 

28. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt pasākumus, lai nepieļautu “transplantācijas tūrismu”, 

pieņemot pasākumus, kas palielina likumīgi iegūtu orgānu pieejamību nolūkā uzlabot 

nelikumīgas orgānu ieguves novēršanu, kā arī izveidot pārredzamu transplantēto orgānu 

izsekojamības sistēmu, vienlaikus nodrošinot donoru anonimitāti; aicina Komisiju 

izstrādāt pamatnostādnes, lai veicinātu ES dalībvalstu piedalīšanos tādās sadarbības 

partnerībās kā Eurotransplant un Scandiatransplant; 

29. atgādina, ka saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas informāciju zinātniskie dati par 

cilvēku tirdzniecību un veselību ir ierobežoti, jo īpaši par garīgo un psiholoģisko veselību; 

norāda arī, ka upuru un izdzīvojušo personu vajadzības bieži netiek pietiekami novērtētas; 

tāpēc aicina Komisiju un attiecīgās dalībvalstu iestādes izveidot uzraudzības sistēmu un 

izplatīt informāciju par cilvēku tirdzniecības sekām un cietušo personu vajadzībām 

attiecībā gan uz fizisko, gan garīgo veselību; 

30. mudina Komisiju un dalībvalstis ievērot Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus un 

patvēruma tiesību principus. 
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