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MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0000/09,
saskaņā ar Reglamenta 115. pantu
iesniedza Anna Hedh Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā un Edit Bauer Sieviešu 
tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā
Padomei

Temats: Cilvēku tirdzniecība

Cilvēku tirdzniecība ir verdzības mūsdienīgs izpausmes veids un ārkārtīgi ienesīga nodarbošanās 
organizēto noziedznieku grupām. Saskaņā ar Eiropola novērtējumu attiecībā uz 2009. gadu sieviešu 
tirdzniecība seksuālai izmantošanai nav samazinājusies, bet cilvēku tirdzniecība to izmantošanai 
piespiedu darbam ir palielinājusies. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā tiks iesniegts jauns 
priekšlikums, aizstājot Komisijas priekšlikumu Padomes pamatlēmumam par cilvēku tirdzniecības 
novēršanu un apkarošanu, kā arī cietušo aizsardzību. 

1. Vai Padome piekrīt, ka ES, pieņemot tiesību aktu šajā jomā, uzmanība galvenokārt būtu jāpievērš 
cilvēktiesībām, kā arī ārējām attiecībām,  atpakaļnosūtīšanas un reintegrācijas politikai, sociālajiem 
jautājumiem, sociālajai integrācijai, migrācijas un patvēruma jautājumiem un ka šiem pasākumiem 
jābūt visaptverošiem, un ka par pamatu jaunam tiesību aktam būtu jāņem šādi galvenie elementi?

a. Sodu un sankciju līmenim, ko piemēro personām, tostarp juridiskām personām, kas 
iedzīvojas no cilvēku tirdzniecības, būtu jāatspoguļo šā nozieguma nopietnība, un šiem 
sodiem un sankcijām jābūt ar preventīvu iedarbību;

b. turpmākiem tiesību aktiem jākoncentrējas uz cietušo aizsardzību, īpaši ņemot vērā 
nepilngadīgo situāciju, kā arī, cita starpā nodrošinot, ka palīdzība cietušajiem tiek sniegta bez 
jebkādiem nosacījumiem un ka nav nozīmes cietušo piekrišanai viņus ekspluatēt;

c. lai mazinātu pieprasījumu, turpmākajā tiesību aktā īpaša uzmanība jāpievērš to pakalpojumu 
izmantotājiem, kurus sniedz cilvēku tirdzniecībai pakļautās personas;

d. jebkādi kompetences jautājumi būtu jāsaskaņo ar pamatlēmumu par strīdu novēršanu un 
izšķiršanu saistībā ar jurisdikcijas īstenošanu kriminālprocesā.

2. Vai Padome noteikusi mērķi uzlabot informācijas koordināciju, aicinot  Eirojustu, Eiropolu un 
Frontex saziņā ar ES Pamattiesību aģentūru (FRA), Dzimumu līdztiesības institūtu un nevalstiskām 
organizācijām ik gadu publicēt kopīgu ziņojumu par cilvēku tirdzniecību, kā ar atbalstot kopīgas 
pamatsistēmas izstrādāšanu attiecībā uz visām dalībvalstīm un trešām valstīm to datu vākšanai, kas 
saistīti ar cilvēku tirdzniecību?

3. Kādu konkrētu pasākumu Padome paredzējusi, lai nostiprinātu cilvēku tirdzniecības novēršanu?

Iesniegts: 19.11.2009
Nodots: 19.11.2009
Termiņš: 19.11.2009


