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IEROSINĀJUMI 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā cilvēku tirdzniecība ir smags cilvēktiesību un cilvēka tiesību uz fizisko 

neaizskaramību pārkāpums, un tas ir ar dzimumu saistīts pārkāpums, kas vērsts pret 

sievietēm un meitenēm, kuras nesamērīgi lielā skaitā kļūst par cilvēku tirdzniecības 

upuriem seksuālai izmantošanai; tā kā arī attiecībā uz citiem cilvēku tirdzniecības 

veidiem, piemēram, piespiedu izmantošana mājsaimniecības un aprūpes darbos, ražošanā, 

ēdināšanas, uzkopšanas un citās nozarēs, ir augsts sieviešu un meiteņu procentuālais 

īpatsvars; 

B. tā kā globāla ekonomiska un sociāla nevienlīdzība var būt iemesls cilvēku tirdzniecībai, 

un situāciju vēl vairāk var pasliktināt sieviešu un vīriešu sociālā nevienlīdzība; tā kā ES 

stratēģijā ir noteikts, ka vardarbība pret sievietēm ir viens no galvenajiem šādas 

tirdzniecības cēloņiem; 

C. tā kā cilvēku tirdzniecība ir jāizvērtē gan no pieprasījuma, gan peļņas perspektīvas, jo 

sieviešu ļaunprātīgu izmantošanu seksuāliem pakalpojumiem rada pieprasījums pēc 

šādiem pakalpojumiem un gūtā peļņa, 

1. prasa Komisijai un dalībvalstīm nodrošināt, lai ES attīstības politika un partnerība ar 

trešām valstīm arī turpmāk koncentrētos uz cilvēktiesībām, dzimumu līdztiesību un cīņu 

pret cilvēku tirdzniecību; aicina Komisiju ieviest dzimumu līdztiesības pasākumus, 

veidojot jaunu attīstības politiku un pārskatot pašreizējos politikas virzienus; 

2. uzsver, ka sieviešu un meiteņu ekonomisko un sociālo iespēju veicināšana samazinātu to 

neaizsargātību pret iespēju kļūt par upuriem, un aicina Komisiju turpināt īstenot 

mērķtiecīgus pasākumus, lai integrētu dzimumlīdztiesību visās attīstības darbībās un 

nodrošinātu jautājuma par sieviešu tiesību saglabāšanu ar trešām valstīm īstenotā politiskā 

dialoga darba kārtībā; 

3. norāda uz Zviedrijas modeļa radīto normatīvo ietekmi uz pieprasījuma samazināšanu un 

ierosina ieviest līdzīgus normatīvus pasākumus ES 28 un tās ārējās attiecībās; 

4. uzsver, ka pieprasījums pēc seksuāliem pakalpojumiem attīstītajās valstīs veicina cilvēku 

tirdzniecību no jaunattīstības valstīm, radot situāciju, kad personas, piemēram, sievietes 

un meitenes, kļūst neaizsargātas, un aicina dalībvalstis noteikt kriminālatbildību par 

cilvēku tirdzniecības upuru pakalpojumu apzinātu izmantošanu; 

5. uzsver, ka ir svarīgi, lai dalībvalstis arī noteiktu kriminālatbildību par jebkuru tādu 

pakalpojumu izmantošanu, ko sniedz cilvēku tirdzniecības upuri, kuri ir to 

valstspiederīgie, ja šāda darbība ir notikusi ārpus dalībvalsts robežām un/vai ārpus ES; 

6. uzsver, cik svarīgi ir ilgtspējīgas attīstības mērķi, īpaši 5.2. IAM, kas paredz izskaust 

jebkāda veida vardarbību pret sievietēm un meitenēm publiskajā un privātajā jomā, tostarp 

cilvēku tirdzniecību un seksuālu un cita veida izmantošanu; 
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7. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt vispārēju piekļuvi veselības aprūpei un seksuālās un 

reproduktīvās veselības aprūpei, jo īpaši cilvēku tirdzniecības upuriem, kuriem var būt 

daudzas fiziskas un psiholoģiskas problēmas, kuras tieši izraisījusi viņu izmantošana; 

aicina dalībvalstis izveidot cilvēku tirdzniecības upuriem viegli pieejamus veselības 

aprūpes pakalpojumus un pēcaprūpi; 

8. aicina dalībvalstis, kurās notikusi cilvēku tirdzniecības upuru izmantošana, piedāvāt 

atbilstīgu nepieciešamo katram dzimumam medicīnisko aprūpi, pamatojoties uz 

individuālām vajadzībām, īpašu uzmanību pievēršot seksuālas izmantošanas nolūkā 

veiktas cilvēku tirdzniecības upuriem; 

9. aicina dalībvalstis īstenot ar dzimumu līdztiesības aspektiem saistītus pasākumus, lai 

uzlabotu cilvēku tirdzniecības upuru noteikšanas iespējas patvēruma un atgriešanas 

procedūrās, nodrošinātu precīzāku un pa dzimumiem sadalītu datu vākšanu un to, ka šiem 

upuriem tiek sniegtas arī pienācīgas atbalsta iespējas; 

10. aicina dalībvalstis īstenot tiesību instrumentus, kas atvieglo iespējas cilvēku tirdzniecības 

upuriem sazināties ar iestādēm, neapdraudot savu drošību un viņu kā cietušo tiesības; 

11. aicina Komisiju, kompetentās ES aģentūras un dalībvalstis izstrādāt ar dzimumu 

līdztiesības aspektiem saistītu apmācību personālam, kas strādā tiesībaizsardzības un 

robežsardzes iestādēs, lai labāk identificētu potenciālos cilvēku tirdzniecības upurus un 

palīdzētu tiem, jo īpaši gadījumos, kad cilvēku tirdzniecība tiek veikta seksuālas 

izmantošanas nolūkā; 

12. aicina uzlabot pret cilvēku tirdzniecību vērstās ES politikas efektivitāti, to ciešāk 

integrējot plašākās ES stratēģijās attiecībā uz drošību, sieviešu un vīriešu līdztiesību, 

ekonomikas izaugsmi, kiberdrošību, migrāciju un ārējām attiecībām; 

13. aicina Komisiju un dalībvalstis, pastiprinot juridiskus pasākumus pret cilvēku 

tirdzniecību, paplašināt arī cilvēku tirdzniecības definīciju, papildinot to ar jauniem 

cilvēku tirdzniecības veidiem; ņem vērā Parlamenta 2015. gada decembrī pieņemto 

rezolūciju 2015/2229(INI), kurā bērna iznēsāšana, ko veic surogātmāte, bija definēta kā 

tirdzniecība ar cilvēka ķermeņiem un tādējādi pielīdzināma cilvēku tirdzniecībai; 

14. aicina dalībvalstis ratificēt un īstenot Stambulas konvenciju, jo cilvēku tirdzniecību var 

uzskatīt par smagu vardarbību pret sievietēm; 

15. uzsver, cik būtiski ir nodrošināt to cilvēku tirdzniecības upuru drošību, kuri tiesā liecina 

pret cilvēku tirgotājiem; 

16. aicina dalībvalstis uzlabot sadarbību ar trešām valstīm, lai cīnītos pret visu veidu cilvēku 

tirdzniecību, īpašu uzmanību pievēršot cilvēku tirdzniecības dzimumu dimensijai, lai īpaši 

apkarotu bērnu laulības, sieviešu un meiteņu seksuālu izmantošanu un seksa tūrismu; 

aicina Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu divkārši pastiprināt centienus 

saskaņā ar Hartūmas procesu, īstenojot mērķtiecīgākus projektus un nodrošinot lielāka 

valstu skaita aktīvu līdzdalību. 



AD\1091439LV.doc 5/5 PE578.529v02-00 

 LV 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS 
GALĪGAIS BALSOJUMS 

Pieņemšanas datums 19.4.2016    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

26 

1 

4 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Maria Arena, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin 

Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, 

Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 

Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, 

Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry 

Reintke, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga 

Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Rosa Estaràs Ferragut, Kostadinka Kuneva, Constance Le Grip, Evelyn 

Regner, Marc Tarabella 

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 

klāt galīgajā balsošanā 

Julia Reid, Marco Zanni 

 
 


