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IEROSINĀJUMI 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

– ņemot vērā 1951. gada Ženēvas Konvenciju par bēgļa statusu, 

A. tā kā nelikumīgās migrācijas plūsmas palielina cilvēku tirdzniecības riskus, jo neatbilstīgi 

migranti viņu neaizsargātības un nelegālā statusa dēļ ir īpaši pakļauti riskam kļūt par 

cilvēku tirdzniecības upuriem; tā kā starp šiem migrantiem nepavadīti nepilngadīgie, kuri 

ir liela daļa no migrantiem, kas ierodas Eiropā, ir cilvēku tirdzniecības tīklu mērķgrupa; tā 

kā saskaņā ar Eiropola datiem 10 000 no viņiem ir jau pazuduši; 

B. tā kā saskaņā ar Eiropola informāciju vispārēja piekļuve internetam visā pasaulē dod 

iespēju cilvēku tirdzniecībai aizvien vairāk attīstīties tiešsaistē; tā kā tas veicina jaunus 

vervēšanas un upuru ekspluatācijas paņēmienus; 

C. tā kā pastāv saikne starp migrantu kontrabandu un cilvēku tirdzniecību; tā kā 

kontrabandistu tīkli internetu cita starpā izmanto, lai reklamētu savus pakalpojumus 

potenciālajiem migrantiem; 

D. tā kā sadarbība starp dalībvalstīm, Eiropolu un cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes un 

tranzīta valstīm ir būtisks instruments cīņā pret cilvēku tirdzniecības tīkliem; 

E. tā kā triju gadu laikposmā no 2010. līdz 2012. gadam 69 % no reģistrētajiem cilvēku 

tirdzniecībā cietušajiem tika pārdoti seksuālai izmantošanai, 19 % piespiedu darbam un 

12 % citiem ekspluatācijas veidiem, piemēram, orgānu izņemšanai vai cilvēku 

izmantošanai noziedzīgās darbībās; tā kā minētajā laikposmā no reģistrētajiem cilvēku 

tirdzniecībā cietušajiem 67 % ir sievietes, 17 % — vīrieši, 13 % — meitenes un 3 % — 

zēni; tā kā pret dažādiem cilvēku tirdzniecības veidiem ir jācīnās ar īpašiem un 

pielāgotiem politikas pasākumiem; 

1. aicina dalībvalstis nekavējoties īstenot visus attiecīgos tiesiskos regulējumus cilvēku 

tirdzniecības jomā un arī Direktīvu 2011/36/ES; mudina Komisiju veikt juridiskas 

darbības pret dalībvalstīm, kuras nav veikušas minēto īstenošanu, un pēc iespējas drīz 

publicēt ziņojumu, kas bija jāiesniedz 2015. gada aprīlī; 

2.  uzsver, ka cilvēku tirdzniecība ir mūsdienīgs verdzības paveids un nopietns noziegums, un 

tas ir viens no smagākajiem cilvēktiesību pārkāpumu veidiem, kas nav pieņemams 

sabiedrībās, kuru pamatā ir cilvēktiesību, tostarp dzimumu vienlīdzības, ievērošana; 

turklāt uzskata, ka cilvēku tirdzniecība ir jāsaprot vispusīgā veidā, galveno vērību 

pievēršot ne tikai seksuālai izmantošanai, bet arī piespiedu darbam, orgānu tirdzniecībai, 

piespiedu ubagošanai, piespiedu laulībām, bērniem karavīriem un bērnu tirdzniecībai; 

3. uzsver nepieciešamību Eiropas Savienībai stiprināt policijas un tiesu iestāžu sadarbību 

starp dalībvalstīm un ar trešām valstīm, jo īpaši ar cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes 

un tranzīta valstīm, veicot profilaksi, izmeklēšanu un saucot pie atbildības par cilvēku 

tirdzniecību, jo īpaši ar Eiropola un Eurojust starpniecību, cita starpā veicot informācijas 

apmaiņu, jo īpaši attiecībā uz zināmajiem tirdzniecības maršrutiem, piedaloties kopīgās 
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izmeklēšanas grupās un apkarojot cilvēku vervēšanu cilvēku tirdzniecības nolūkā ar 

interneta un citu digitālo līdzekļu starpniecību; uzsver, ka ir svarīgi, lai dalībvalstis 

sistemātiski apmainītos ar datiem un papildinātu Eiropola datubāzes Focal Point Phoenix 

un Focal Point Twins; mudina pastiprināt sadarbību starp Eiropolu un Interpolu cīņā pret 

cilvēku tirdzniecību un atgādina, ka datu apmaiņā starp dalībvalstīm un ar trešām valstīm 

būtu pilnībā jāievēro ES datu aizsardzības standarti; aicina dalībvalstis vākt vairāk 

salīdzināmu datu par cīņu pret cilvēku tirdzniecību un uzlabot datu apmaiņu starp 

dalībvalstīm un ar trešām valstīm; 

4. aicina Eiropas Savienību un dalībvalstis nodrošināt savām tiesībaizsardzības un policijas 

aģentūrām nepieciešamo personālu un resursus, lai aģentūras varētu saņemt informāciju 

arī no ģimenēm vai citiem avotiem, veikt šīs informācijas apmaiņu ar attiecīgajām Eiropas 

un valstu iestādēm un šo informāciju pienācīgi apstrādāt un analizēt; 

5. uzsver, ka cilvēku tirdzniecība seksuālos nolūkos un prostitūcija ir nepārprotami saistītas 

un tāpēc ir jāīsteno pasākumi prostitūcijas pieprasījuma izskaušanai; 

6. mudina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki, 

tostarp aģentūras, piemēram, Frontex, Eiropols un EASO, kā arī citas amatpersonas, kas, 

iespējams, kontaktējas ar cilvēku tirdzniecības upuriem vai potenciālajiem upuriem, 

saņem pienācīgu ar integrētu krustenisko aspektu papildinātu apmācību, lai varētu risināt 

ar cilvēku tirdzniecību saistītas lietas, liekot uzsvaru uz to sieviešu un bērnu īpašajām 

vajadzībām, kuri kļuvuši par cilvēku tirdzniecības upuriem, un citu neaizsargātu grupu 

personu, piemēram, romu un bēgļu, īpašajām vajadzībām, kā arī to, kā nodrošināt stimulus 

un pienācīgu aizsardzību cilvēku tirdzniecības upuriem un citiem, lai tie ziņotu par cilvēku 

tirgotājiem; 

7. uzskata, ka cilvēku tirdzniecības upuri no trešām valstīm būtu pēc iespējas agrāk 

jāidentificē pārvietošanas ķēdē un ka tāpēc ir jāpastiprina darbs uz robežām, lai cietušos 

identificētu, tiklīdz viņi ierodas Savienībā; aicina dalībvalstis sadarboties ar trešām 

valstīm, uzlabojot spēkā esošās pamatnostādnes, kas var palīdzēt konsulārajiem 

dienestiem un robežsargiem identificēt cilvēku tirdzniecības upurus, un šajā sakarā uzsver, 

cik svarīga ir paraugprakses apmaiņa, jo īpaši attiecībā uz intervijām uz robežas; uzsver 

arī to, ka robežsargiem un krasta apsardzei ir nepieciešama piekļuve Eiropola datubāzēm; 

8. aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) veikt paraugprakses apmaiņu ar trešām 

valstīm, pirmkārt, par policijas iestāžu un atbalsta darbinieku apmācību, lai viņi saprastu, 

kā vislabāk tuvoties upuriem, un, otrkārt, par cietušo individuālas novērtēšanas principa 

piemērošanu, lai noteiktu viņu īpašās vajadzības, palīdzību un aizsardzību; 

9. aicina ES un dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādes stiprināt to spējas attiecībā uz finanšu 

izmeklēšanu un kriminālvajāšanu saistībā ar personām un noziedznieku tīkliem, kas gūst 

peļņu no cilvēku tirdzniecības, un kā galveno stratēģiju savā darbā izmantot “sekojiet 

naudai” pieeju; uzsver, ka jārisina jautājums par cilvēku tirdzniecībā gūto peļņu, un uzsver 

arī to, ka šāda peļņa var tikt izmantota, lai finansētu citu smagu noziedzīgu darbību, 

piemēram, terorismu, narkotiku un ieroču tirdzniecību un nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizāciju; uzsver, ka cīņā pret cilvēku tirdzniecību būtu aktīvāk jāiesaista dalībvalstu 

finanšu izmeklēšanas struktūras un tām jāsadarbojas šajā nolūkā, izmantojot labāku 

informācijas un paraugprakses apmaiņu; šajā sakarībā uzskata, ka dalībvalstīm būtu 

jāpastiprina sadarbība, lai iesaldētu un konfiscētu to personu aktīvus, kuras iesaistītas 
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cilvēku tirdzniecībā, jo tas varētu būt efektīvs līdzeklis, ar ko cilvēku tirdzniecību no 

“zema riska / augsta ienesīguma” uzņēmējdarbības padarīt par “augsta riska / zema 

ienesīguma” uzņēmējdarbību; 

10. aicina Eiropas Komisiju, Eiropas Padomi un EĀDD sarunās ar trešām valstīm par 

starptautiskiem nolīgumiem, atpakaļuzņemšanas nolīgumiem un sadarbības nolīgumiem 

uzsvērt to, ka trešām valstīm jāspēj efektīvi cīnīties pret cilvēku tirdzniecību, jāpaplašina 

vainīgo personu kriminālvajāšana un jāuzlabo cietušo personu aizsardzība; 

11. aicina Komisiju novērtēt nepieciešamību potenciāli pārskatīt plānotās Eiropas 

Prokuratūras pilnvaras, lai pēc šīs iestādes izveidošanas tās kompetencē iekļautu cilvēku 

tirdzniecības apkarošanu; 

12. aicina dalībvalstis par kriminālpārkāpumu noteikt cilvēku tirdzniecībā cietušo personu, 

tostarp prostitūcijas nolūkā pārdotu personu, pakalpojumu apzinātu izmantošanu, citu 

personu prostitūcijas vai citas seksuālās izmantošanas veidus, piespiedu darbu vai 

pakalpojumu sniegšanu, tostarp ubagošanu, turēšanu verdzībā vai darbības, kas līdzinās 

turēšanai verdzībā, kalpību, izmantošanu noziedzīgās darbībās vai orgānu izņemšanu; 

13. atgādina, ka migrantu kontrabanda un cilvēku tirdzniecība ir dažādas parādības ar tādu 

galveno atšķirību, ka migranti ir piekrituši kontrabandai līdz brīdim, kad viņi ierodas 

galamērķī, turpretim cilvēku tirdzniecībā cietušos izmanto piespiedu kārtā, ar krāpšanu un 

varmācību, nedodot nekādu piekrišanas iespēju; uzsver, ka abas parādības var krustoties, 

jo pastāv risks, ka noziedzīgās grupas, kas nelikumīgi ieved bēgļus un migrantus ES, 

piespiež viņus kļūt par cilvēku tirdzniecības upuriem, jo īpaši nepilngadīgos bez 

pavadības un sievietes, kas ceļo vienas; mudina dalībvalstu kompetentās iestādes vērst 

uzmanību uz šo pārklāšanos, īstenojot savas policijas un tiesu iestāžu sadarbības un 

tiesībaizsardzības darbības; 

14. uzskata, ka piekrišana nav spēkā situācijā, kad trešās valsts valstspiederīgais tiek aizvests 

no viņa valsts, lai ievestu viņu ES (vai ES valstspiederīgais tiek aizvests uz citu 

dalībvalsti) prostitūcijas, jebkura cita veida seksuālas izmantošanas un piespiedu darba 

nolūkā; 

15. uzsver, ka svarīgs ir savstarpējās atzīšanas princips, kas ietverts LESD 82. panta 

1. punktā; aicina Komisiju, dalībvalstis un ES aģentūras nostiprināt cilvēku tirdzniecības 

upura statusu, pilnībā savstarpēji atzīstot tiesu un administratīvos nolēmumus, tostarp tos, 

kuri attiecas uz cilvēku tirdzniecības upuru aizsardzības pasākumiem, kas nozīmēs, ka, 

tiklīdz kāda dalībvalsts būs piešķīrusi upura statusu, tas būs piemērojams visā Eiropas 

Savienībā un līdz ar to būtu jāpalīdz upuriem (vai viņus pārstāvošajām apvienībām) un 

jānodrošina atbalsts viņu statusa neatzīšanas gadījumā, tiem ceļojot Eiropas Savienībā; 

16. uzskata, ka tādas personas stāvoklis, kura ir bēglis, patvēruma meklētājs, humānās vīzas 

turētājs vai persona, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, būtu jāuzskata par 

faktoru, kurš ietekmē neaizsargātību pret iespēju kļūt par cilvēku tirdzniecības upuri; 

aicina dalībvalstis nodrošināt, ka tiesībaizsardzības iestādes un patvēruma iestādes 

sadarbojas, lai cilvēku tirdzniecības upuriem, kam vajadzīga starptautiskā aizsardzība, 

palīdzētu iesniegt aizsardzības pieteikumu; atkārtoti uzsver, ka pret cilvēku tirdzniecību 

vērstie pasākumi nedrīkstētu nelabvēlīgi iespaidot tādu personu tiesības, kuras ir cilvēku 

tirdzniecības upuri, migranti, bēgļi un personas, kam nepieciešama starptautiskā 
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aizsardzība; 

17. norāda uz problemātisko administratīvās aizturēšanas praksi, ko dažas dalībvalstis nereti 

izmanto sistemātiski un ļaunprātīgi, lai gan to vajadzētu izmantot kā galējo risinājumu; 

uzver, ka aizturēšana ļoti bieži izraisa migrantu un patvēruma meklētāju pamattiesību 

pārkāpumus; aicina dalībvalstis nekavējoties pārtraukt cilvēku tirdzniecības upuru un 

bērnu aizturēšanu; pieprasa lielāku pārredzamību attiecībā uz aizturēšanas centru 

pašreizējo situāciju (nodrošinot pilsoniskai sabiedrībai, žurnālistiem un parlamentāriešiem 

labāku piekļuvi); aicina dalībvalstis labāk un sistemātiskāk izmantot esošās alternatīvas, 

nevis aizturēšanu, ņemot vērā neaizsargāto grupu, piemēram, cilvēku tirdzniecības upuru, 

vajadzības; 

18. aicina dalībvalstis pilnībā un pienācīgi īstenot Direktīvas 2011/36/ES 8. pantu; atgādina, 

ka cilvēku tirdzniecības upuriem nevajadzētu noteikt kriminālatbildību un saukt viņus pie 

atbildības par noziedzīgiem nodarījumiem, kuros viņi ir bijuši spiesti piedalīties, jo īpaši 

prostitūcijā, jebkura cita veida seksuālā izmantošanā un piespiedu darbā; 

19. uzsver, ka cilvēku tirdzniecības upuri ir nozieguma upuri un viņi būtu jāaizsargā un 

viņiem būtu jāpiešķir uzturēšanās atļauja neatkarīgi no viņu vēlmes sadarboties ar 

tiesībaizsardzības iestādēm; uzskata, ka ir svarīgi, lai pēc visaptveroša riska novērtējuma 

par cilvēku tirdzniecības upura perspektīvām pēc atgriešanās, kurā ir ņemts vērā upura 

paša vērtējums par situāciju, uzturēšanās atļaujas tiktu piešķirtas cilvēku tirdzniecības 

upuriem un viņu ģimenēm, kuru drošība pēc atgriešanās viņu izcelsmes valstī nevar tikt 

garantēta; šajā sakarībā atgādina, ka atgriešanas vienmēr jānodrošina atbilstīgi 

neizraidīšanas principam saskaņā ar starptautiskajā tiesībās paredzēto dalībvalstu 

pienākumu; aicina Komisiju pārskatīt Direktīvu 2004/81/EK par uzturēšanās atļaujām, kas 

izdotas tādiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku tirdzniecības upuri; uzsver, 

ka šādā pārskatīšanā būtu jāietver arī noteikumi par uzturēšanās atļaujām, pat gadījumā, ja 

nenotiek sadarbība ar kompetentajām iestādēm, un ES līmenī saskaņots pārdomu 

laikposma ilgums; 

20. uzsver, ka cietušie, jo īpaši tie, kuri ir no trešām valstīm, reti saprot tās valsts kultūru un 

valodu, uz kuru viņi ir aizvesti; uzsver, ka tāpēc viņiem ir vēl viens psiholoģiskās 

spriedzes un frustrācijas cēlonis; 

21. uzskata, ka cilvēku tirdzniecības upuriem kā lieciniekiem ir izšķiroša nozīme tirdzniecības 

tīklu likvidēšanā un vainīgo kriminālvajāšanā un notiesāšanā; uzsver nepieciešamību 

nodrošināt efektīvu aizsardzību cietušajiem, lai viņi varētu liecināt bez jebkādiem 

draudiem; šajā sakarībā mudina dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādes izmantot pieejamos 

tehnoloģiskos risinājumus, lai palīdzētu cietušajiem sniegt liecību no drošas atrašanās 

vietas; 

22. norāda, ka saskaņā ar Starptautisko Migrācijas organizācijas viedokli (IOM) migrantu un 

bēgļu atgriešanai raksturīgie drošības riski ir atkārtota pakļaušana cilvēku tirdzniecībai, 

kuri ir jāidentificē, jānovērtē un jāmazina, jo risks, ko tirdzniecībai pakļautajiem 

migrantiem rada viņu izmantotāji, bieži vien kļūst lielāks, kad cilvēkiem ir izdevies izbēgt, 

viņi ir sadarbojušies ar tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām vai ir snieguši liecības 
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tiesā1; 

23. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka cilvēku tirdzniecības upuriem un viņu ģimenes locekļiem 

ir pieejama bezmaksas juridiskā palīdzība un konsultācijas, tostarp kriminālprocesā, 

civilprocesā vai ar migrāciju saistītajās procedūrās; uzsver nepieciešamību nodrošināt 

īpašu un mērķtiecīgu pieeju cilvēku tirdzniecības problēmai un aizsardzību grupām, kas 

nonākušas neaizsargātā stāvoklī, piemēram, bēgļiem, personām ar invaliditāti, romiem un 

bērniem, tostarp nepavadītiem nepilngadīgajiem no trešām valstīm; 

24. atgādina, ka bērnu tirdzniecība bieži ir iemesls seksuālai izmantošanai, prostitūcijai, 

piespiedu darbam vai orgānu ieguvei un tirdzniecībai, un uzsver, ka piekrišana veikt darbu 

vai sniegt pakalpojumus nekad nebūtu jāuzskata par spēkā esošu attiecībā uz bērniem, kas 

kļuvuši par cilvēku tirdzniecības upuriem; pauž bažas par to, ka, pamatojoties uz Eiropola 

2016. gada janvāra aplēsēm, vismaz 10 000 nepavadīti nepilngadīgi bēgļi ir pazuduši pēc 

ierašanās ES; pauž nožēlu, ka tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki pret apdraudētajiem 

bērniem bieži izturas kā pret likumpārkāpējiem vai neatbilstīgiem migrantiem un 

sistemātiski nemeklē cilvēku tirdzniecības pazīmes, lai identificētu upurus; 

25. uzskata, ka attiecībā uz nepavadītiem nepilngadīgajiem ir svarīgi panākt par cilvēku 

tirdzniecības upuriem kļuvušo bērnu labāku un proaktīvāku identificēšanu, jo īpaši 

robežšķērsošanas vietās un uzņemšanas centros, kā arī spēcīgāku daudznozaru sadarbību, 

lai nodrošinātu bērna interešu efektīvu aizsardzību; uzskata, ka ir jāpastiprina aizbildnības 

sistēmas ES dalībvalstīs, lai nepieļautu, ka nepavadīti un no vecākiem nošķirti bērni nonāk 

organizētas cilvēku tirdzniecības organizāciju rokās; 

26. atgādina, ka saskaņā ar Direktīvu 2011/36/ES “dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 

rastu ilgtermiņa risinājumu, kura pamatā būtu bērna interešu individuāls izvērtējums”; 

uzskata, ka ilgstošu risinājumu var panākt, bērnu integrējot viņu uzņemošajā sabiedrībā 

vai veicinot ģimenes atkalapvienošanos, lai dotu iespēju bērnam pievienoties savai 

ģimenei citā dalībvalstī; 

27. mudina dalībvalstis pastiprināt cilvēku tirdzniecības upuru aizsardzību un tiesības pirms 

kriminālprocesa, tā laikā un pēc tā; iesaka, ka dalībvalstīm, veicot atsevišķu riska 

novērtējumu, lai nodrošinātu cilvēku tirdzniecībā cietušajiem piemērotas aizsardzības 

saņemšanu, vajadzētu ņemt vērā neaizsargātības faktorus, piemēram, dzimumu, 

grūtniecību, veselības stāvokli, invaliditāti, seksuālo orientāciju, vecumu un upura bēgļa, 

patvēruma meklētāja vai personas, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, statusu; 

prasa dalībvalstīm pastiprināt savu ģimenes atkalapvienošanās politiku attiecībā uz 

cilvēku tirdzniecības upuriem, jo īpaši, ja tas nepieciešams viņu aizsardzībai; 

28. atgādina, ka pirms vīzu režīma liberalizācijas nolīguma noslēgšanas Komisija novērtē 

riskus, kas raksturīgi attiecīgajai trešai valstij, īpaši saistībā ar nelegālo imigrāciju; uzsver, 

ka cilvēku tirdzniecības tīkli var arī izmantot likumīgas migrācijas ceļus; tāpēc aicina 

Komisiju starp izpildāmiem kritērijiem, lai noslēgtu jebkādu nolīgumu par vīzu režīma 

liberalizāciju, iekļaut efektīvu sadarbību ar trešām valstīm, kuras saistītas ar cilvēku 

tirdzniecību; 

                                                 
1 Sk. 23. lpp. Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) dokumentā “Gada darbības pārskats par cilvēku 

tirdzniecības apkarošanu un palīdzību neaizsargātiem migrantiem (2011)”. 
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29. norāda, ka ES nepieciešama saistoša un obligāta likumdošanas pieeja attiecībā uz 

pārmitināšanu, kā izklāstīts Komisijas programmā migrācijas jomā; norāda, ka humanitāro 

uzņemšanu var izmantot tikai kā papildinājumu pārmitināšanai, lai nepieciešamības 

gadījumā sniegtu steidzamu aizsardzību — bieži vien uz noteiktu laiku — 

visneaizsargātākajām personām, piemēram, nepavadītiem nepilngadīgajiem vai bēgļiem ar 

invaliditāti vai tiem, kuriem steidzami vajadzīga evakuācija medicīnisku apsvērumu dēļ; 

30. uzskata, ka dalībvalstīm kopā ar sociālās un izglītības jomas dalībniekiem būtu jāizstrādā 

upuru aizsardzības un atbalsta sistēmas, lai tādējādi palīdzētu viņiem izkļūt no 

ekspluatācijas, pirmām kārtām un galvenokārt nodrošinot atbilstošu mājokli, kas 

nedrīkstētu būt atkarīgs no cietušās personas uzturēšanās statusa, kā arī konsultācijas un 

informāciju, sociālo, izglītības un profesionālo atbalstu, reintegrācijas programmas, 

ārstniecisko un psiholoģisko aprūpi; 

31. prasa dalībvalstis pievērst īpašu uzmanību neaizsargātām grupām, kas pakļautas piespiedu 

ubagošanai, piemēram, romiem, un ņemt to vērā romu integrācijas stratēģiju valsts 

apstākļu raksturojumā; 

32. uzsver, ka bērni un invalīdi būtu jāuzskata par cilvēku tirdzniecības neaizsargātiem 

upuriem; uzsver, ka cilvēku tirdzniecības upuriem invaliditāti var radīt viņu tirgotāju 

īstenota varmācība, taču tajā pašā laikā persona ar invaliditāti arī var kļūt par tirgotāja 

mērķi savas neaizsargātības dēļ; 

33. atzīst informācijas un sakaru tehnoloģiju nozīmi cilvēku tirdzniecībā un to, ka, lai gan 

tehnoloģiju izmanto, lai atvieglotu upuru vervēšanu un izmantošanu, to var izmantot arī kā 

līdzekli, lai novērstu cilvēku tirdzniecību; uzskata, ka pētniecībā lielāka uzmanība būtu 

jāpievērš informācijas un sakaru tehnoloģiju lomai saistībā ar cilvēku tirdzniecību; 

34. aicina Komisiju novērtēt interneta izmantošanu cilvēku tirdzniecībā un jo īpaši attiecībā 

uz seksuālu izmantošanu tiešsaistē; prasa Eiropolam cīņu pret cilvēku tirdzniecību 

tiešsaistē pastiprināt saistībā ar ES vienību ziņošanai par interneta saturu (EU IRU), lai 

identificētu tiešsaistes materiālus par cilvēku tirdzniecību, ziņotu par tiem un izņemtu tos; 

35. prasa Komisijai, lai tā savu sadarbību ar trešām valstīm pielāgo jaunajai situācijai saistībā 

ar cilvēku tirdzniecības attīstību internetā; aicina Komisiju un Eiropolu apsvērt sadarbības 

iespējas starp ES kibernoziedzības apkarošanas struktūrām (jo īpaši saistībā ar Eiropolu) 

un trešo valstu struktūrām; prasa Komisijai arī paredzēt jebkādu noderīgu sadarbību ar 

interneta pakalpojumu sniedzējiem, lai atklātu un novērstu ar cilvēku tirdzniecību saistītu 

saturu tiešsaistē; prasa Komisijai pienācīgi informēt Parlamentu; 

36. aicina ES un dalībvalstis kā prioritāti savās ārējās attiecībās un dialogos ar trešām valstīm 

turpināt cīņu pret cilvēku tirdzniecību, kas ir smags cilvēktiesību pārkāpums; 

37. uzsver, ka ES ārējās attiecībās jāveicina Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret 

cilvēku tirdzniecību pilnīga ratificēšana un īstenošana; 

38. uzsver, ka piespiedu laulības var uzskatīt par cilvēku tirdzniecības veidu, ja tās ietver 

cietušā izmantošanu, un aicina visas dalībvalstis ņemt vērā šo aspektu, definējot cilvēku 

tirdzniecību; uzsver, ka izmantošana var būt seksuāla (izvarošana laulībā, piespiedu 

prostitūcija un pornogrāfija) vai ekonomiska (darbs mājsaimniecībā un piespiedu 
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ubagošana) un ka piespiedu laulības var būt cilvēku tirdzniecības īstais mērķis (cietušā 

pārdošana laulātajam vai laulības piespiedu noslēgšana); atgādina, ka transnacionālas 

laulības patiesībā var būt piespiedu laulības; tāpēc aicina dalībvalstis nodrošināt, ka valsts 

iestādes, kas atbildīgas par migrāciju, ir pienācīgi apmācītas par piespiedu laulību 

problēmām saistībā ar cilvēku tirdzniecību; turklāt aicina Komisiju stiprināt paraugprakses 

apmaiņu šajā jomā; 

39. atzīmē, ka attīstās jauns cilvēku tirdzniecības veids, proti, personas tiek pārdotas 

izpirkuma maksas saņemšanai ar nežēlīgu spīdzināšanu; norāda, ka šim jaunajam veidam, 

kā cilvēkus padarīt par tirgus preci, ir raksturīga izspiešana, piekaušana un izvarošana kā 

līdzekļi, ar kuriem piespiest Eiropas Savienībā un ārpus tās dzīvojošās ģimenes un 

radiniekus samaksāt parādus; 

40. prasa ES un tās dalībvalstīm cilvēku tirdzniecību izpirkuma maksas saņemšanai ar 

spīdzināšanu atzīt par cilvēku tirdzniecības veidu; uzskata, ka smagi traumētās 

izdzīvojušās personas būtu jāatzīst par krimināli vajājamas cilvēku tirdzniecības veida 

upuriem un tām jāsaņem aizsardzība, aprūpe un atbalsts1; 

41. uzskata, ka droši un likumīgi ceļi ieceļošanai Eiropas Savienībā varētu mazināt 

neaizsargātību un cilvēku tirdzniecību; 

42. atgādina, ka saskaņā ar Direktīvu 2011/36/ES dalībvalstīm būtu jāsekmē pilsoniskās 

sabiedrības darbība un ar to cieši jāsadarbojas, jo īpaši attiecībā uz politikas izstrādes 

iniciatīvām, informatīvām un izpratnes vairošanas kampaņām, pētniecības un izglītības 

programmām, apmācību, kā arī cilvēku tirdzniecības apkarošanas pasākumu ietekmes 

novērošanu un izvērtēšanu; norāda arī uz to, ka NVO būtu jāpalīdz saistībā ar upuru 

agrīnu identificēšanu, palīdzību un atbalstu viņiem; uzstāj, ka dalībvalstīm būtu 

jānodrošina, ka NVO ir pasargātas no pretdarbības, draudiem un iebiedēšanas, un — vēl 

jo vairāk — ka tām netiek piemērota kriminālvajāšana par to, ka tās palīdz cilvēku 

tirdzniecības upuriem, kuri atrodas tiesībām neatbilstošā situācijā; 

43. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt mērķtiecīgus un atbilstīgus profilakses pasākumus, 

piemēram, izglītības un apmācības pasākumus un izpratnes veidošanas kampaņas, un 

pētniecības programmas, kuru mērķis ir mazināt risku cilvēkiem kļūt par cilvēku 

tirdzniecības upuriem; aicina dalībvalstis izglītot savus iedzīvotājus par cilvēku 

tirdzniecību un upuru identifikāciju, izmantojot informatīvas kampaņas, tostarp izpratnes 

veidošanu par ietekmi un sekām, kādas ir “seksa tūrismam” un daudzu tādu neaizsargātu 

sieviešu un bērnu izmantošanai, kuri iesaistoties “izdzīvošanas dzimumattiecībās”, kalpo 

seksa tūrisma nozarē; 

44. atzinīgi vērtē Eiropola darbību, jo īpaši saistībā ar datubāzi Focal Point Twins, lai atklātu 

personas, kuras ceļo uz ārvalstīm, lai tur izmantotu bērnus; aicina dalībvalstis sadarboties 

ar Eiropolu, nodrošinot sistemātisku un ātru datu apmaiņu; 

45. lai samazinātu upuru neaizsargātību pret cilvēku tirgotājiem un citiem noziedzīgajiem 

tīkliem, aicina starptautisko sabiedrību veltīt īpašu uzmanību cilvēku tirdzniecībai krīzes 

apstākļos, piemēram, dabas katastrofu situācijā un bruņotos konfliktos, kā arī valstīs, 

kurās ir nopietni cilvēktiesību pārkāpumi un kurās cilvēkiem nav citas izvēles kā vien 

                                                 
1 Šis jaunais cilvēku tirdzniecības veids jau ir minēts EP 2016. gada 10. marta rezolūcijā par stāvokli Eritrejā. 
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pamest valsti; 

46. aicina dalībvalstis izveidot labākas sistēmas tādu privāto nodarbinātības aģentūru darbības 

uzraudzībai, kuras aptver trešo valstu pilsoņus, kas ceļo uz ES, lai strādātu; 

47. aicina ES un dalībvalstis sadarboties ar privāto sektoru un visām attiecīgajām 

ieinteresētajām personām, lai novērstu cilvēku tirdzniecību visā piegādes ķēdē, jo īpaši 

ņemot vērā bērnu darbu; šajā sakarā uzsver, ka pilnībā un nekavējoties jāizveido Eiropas 

Uzņēmēju koalīcija pret cilvēku tirdzniecību, kā izklāstīts ES stratēģijā cilvēku 

tirdzniecības izskaušanai (2012–2016). 
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