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Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komiteja saskaņā ar Reglamenta 37. pantu 2010. gada 7. septembra vēstulē lūgušas Juridisko 
komiteju izskatīt juridisko pamatu direktīvas priekšlikumam par cilvēku tirdzniecības 
novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, ar kuru atceļ Pamatlēmumu 2002/629/TI.

Komisija par juridisko pamatu ierosinājusi LESD 82. panta 2. punktu kopā ar LESD 83. panta 
1. punktu. 

Komiteja izskatīja minēto jautājumu 2010. gada 20. septembra sanāksmē.

I. Priekšvēsture

Pašreizējo tiesisko regulējumu cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos ES līmenī veido 
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Padomes pamatlēmums 2002/629/TI1, Padomes direktīva 2004/81/EK2, bet starptautiskajā 
līmenī — ANO Konvencija par bērna tiesībām, Konvencija pret transnacionālo organizēto 
noziedzību, jo īpaši tās Protokols par cilvēku tirdzniecības, jo sevišķi tirdzniecības ar 
sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu par to un Eiropas Padomes 
Konvencija par cīņu pret cilvēku tirdzniecību. 

Komisija 2009. gadā iesniedza priekšlikumu jaunam pamatlēmumam, bet šis priekšlikums 
tika atsaukts pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Kā zināms, ar Lisabonas līgumu tika 
atcelta iepriekšējā pīlāru sistēma, un pašreiz praktiski visi tiesību akti, kas tagad attiecas uz 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, tostarp — uz LESD V sadaļas 4. nodaļas 82. un 
83. pantu par sadarbību krimināllietās, jāpieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Komisija 2010. gada 29. martā iesniedza priekšlikumu direktīvai  (COM(2010)0095), ar kuru 
paredzēts atcelt Pamatlēmumu  2002/629/TI. 

Apvienotajā sanāksmē, kura notika 2010. gada 2. septembrī, Sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības komiteja un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja, sadarbojoties saskaņā 
ar  Reglamenta 51. pantā paredzēto procedūru, ierosināja direktīvas priekšlikuma preambulā 
pievienot atsauci  uz 79. panta 2. punktu, kas uzskatāms par papildu juridisko pamatu. 

LESD V sadaļas 2. nodaļas 79. pantā ir iekļauti noteikumi par migrācijas politiku, kas jau 
pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā tika iekļauta  „Kopienas pīlārā”.

Ziņojumā tiek norādīts, ka papildināšanu ar atsauci uz LESD 79. pantu pamato ar 
nepieciešamību nodrošināt atbilstību Līgumiem. Ideja par to, ka  ar holistisku pieeju 
ierosinātajā direktīvā ir jānodrošina arī atbilstība citiem ar to saistītiem juridiskiem 
instrumentiem. Turklāt ziņojumā norādīts, ka direktīva nedrīkst ietekmēt noteikumus attiecībā 
uz patvēruma politiku un tai jāuzlabo saskaņota pieeja attiecībā uz patvēruma politiku. 
Ziņojumā ir norādīts par cilvēku tirdzniecību darbaspēka izmantošanas nolūkā, kuras apjoms 
arvien palielinās, kā arī uz mērķi visplašākajā mērā aizsargāt cietušos.

II. Attiecīgie LESD panti 

Komisija par juridisko pamatu ierosina 82. un 83. pantu  Šajos pantos noteikts:

82. pants3

1. Savienībā tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās pamatojas uz tiesas spriedumu un lēmumu 
savstarpējas atzīšanas principu, un tā ietver dalībvalstu normatīvo aktu tuvināšanu jomās, 
kas minētas 2. punktā un 83. pantā.

                                               
1 Padomes 2002. gada 19. jūlija Pamatlēmums 2002/629/TI par cilvēku tirdzniecības apkarošanu (OV L 203, 
1.08.2002., 1. lpp.).
2 Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/81/EK () par uzturēšanās atļaujām, kas izdotas tādiem trešo 
valstu valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku tirdzniecības upuri vai bijuši iesaistīti darbībās, kas veicina nelegālo 
imigrāciju, kuri sadarbojas ar kompetentajām iestādēm (OV L 261, 6.8.2004., 19. lpp.).
3 Izcēlums pievienots.
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Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru paredz 
pasākumus, lai

(a) ...;

(b) ...;

(c) ...;

(d) ....

2. Tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai veicinātu tiesas spriedumu un lēmumu savstarpēju 
atzīšanu, kā arī policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, kam ir pārrobežu aspekts, 
Eiropas Parlaments un Padome, pieņemot direktīvas saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru, var noteikt minimālos noteikumus. Šādos noteikumos ņem vērā dalībvalstu tiesību 
tradīciju un tiesību sistēmu atšķirības.

Šie noteikumi attiecas uz

(a) ...,

(b) personas tiesībām kriminālprocesā,

(c) nozieguma upuru tiesībām,
(d) ....

3. Ja kāds Padomes loceklis uzskata, ka 2. punktā minētais direktīvas projekts varētu ietekmēt 
viņa valsts krimināltiesību sistēmas pamataspektus, viņš var pieprasīt, lai šo direktīvas 
projektu izskata Eiropadomē. Šādā gadījumā parasto likumdošanas procedūru aptur. Pēc 
projekta apspriešanas un ja ir panākts konsenss, Eiropadome četru mēnešu laikā pēc 
procedūras apturēšanas projektu atdod atpakaļ Padomei, kura izbeidz parastās likumdošanas 
procedūras apturēšanu.

...

83. pants
(bijušais LES 31. pants)

1. Eiropas Parlaments un Padome, pieņemot direktīvas saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru, var paredzēt noteikumu minimumu noziedzīgu nodarījumu un sankciju definēšanai 
attiecībā uz īpaši smagiem noziegumiem ar pārrobežu dimensiju, kas saistīta ar šādu 
nodarījumu būtību vai ietekmi vai ar nepieciešamību tos apkarot kopīgi.

Tās ir šādas noziegumu jomas: terorisms, cilvēku tirdzniecība un sieviešu un bērnu seksuāla 
izmantošana, nelegāla narkotiku tirdzniecība, nelegāla ieroču tirdzniecība, nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšana, korupcija, maksāšanas līdzekļu viltošana, datornoziegumi un 
organizētā noziedzība.
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...

2. ...

3. Ja kāds Padomes loceklis uzskata, ka 1. un 2. punktā minētais direktīvas projekts varētu 
ietekmēt viņa valsts krimināltiesību sistēmas pamataspektus, viņš var pieprasīt, lai projektu 
izskatītu Eiropadome. Šādā gadījumā parasto likumdošanas procedūru aptur. Pēc projekta 
apspriešanas un ja ir panākts konsenss, Eiropadome četru mēnešu laikā pēc procedūras 
apturēšanas projektu atdod atpakaļ Padomei, kura izbeidz parastās likumdošanas procedūras 
apturēšanu.

Ja vienošanās nav panākta un ja vismaz 9 dalībvalstis vēlas izveidot ciešāku sadarbību, 
pamatojoties uz attiecīgo direktīvas projektu, tajā pašā laikposmā tās atbilstīgi informē 
Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju. Šādā gadījumā Līguma par Eiropas Savienību 20. 
panta 2. punktā un šā Līguma 329. panta 1. punktā minēto atļauju īstenot ciešāku sadarbību 
uzskata par piešķirtu un piemēro noteikumus par ciešāku sadarbību.

Kompetentās komitejas ierosina papildināt juridisko pamatu ar šādu noteikumu:

79. pants

1. Savienība īsteno kopēju imigrācijas politiku, kuras mērķis ir visos posmos nodrošināt 
efektīvu migrācijas plūsmas vadību, taisnīgu attieksmi pret trešo valstu valstpiederīgajiem, 
kuri likumīgi uzturas dalībvalstīs, un novērst nelikumīgu ieceļošanu un cilvēku tirdzniecību, 
kā arī paredzēt pastiprinātus pasākumus to apkarošanai.

2. Piemērojot 1. punktu, Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru paredz pasākumus šādās jomās:

(a) ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumi, kā arī dalībvalstu ilgtermiņa vīzu un uzturēšanās 
atļauju izsniegšanas procedūru standarti, tostarp ģimeņu atkalapvienošanās nolūkā;

(b) to trešo valstu pilsoņu tiesību noteikšana, kuri likumīgi uzturas dalībvalstī, ietverot 
nosacījumus, kas attiecas uz pārvietošanās un uzturēšanās brīvību citās dalībvalstīs;

(c) nelikumīga ieceļošana un neatļauta uzturēšanās, tostarp to personu izraidīšana un 
brīvprātīga izceļošana, kuras uzturas nelikumīgi;

(d) cilvēku, jo īpaši sieviešu un bērnu, tirdzniecības apkarošana.

3. ....

4. ...

5. ...

III. Judikatūra attiecībā uz juridisko pamatu1

                                               
1 Šī daļa pamatojumā balstās uz  darbu Constitutional Law of the European Union, Lenaerts un Van Nuffel, 
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Ja kāds tiesību akts tiek izstrādāts ar divkāršu mērķi vai tam ir divi komponenti, bet vienu no 
tiem ir iespējams identificēt kā dominējošo mērķi vai komponentu, juridiskais pamats 
jānosaka, balstoties uz to Līguma pantu, kas atbilst tiesību akta galvenajam mērķim vai 
galvenajam komponentam.  Ja, piemēram, valsts tiesību aktu saskaņošanai ir tikai nesvarīga 
nozīme, bet galvenokārt ar to cenšas panākt citu mērķi, tiesību akts jāpieņem, balstoties 
vienīgi uz specifisku Līguma pantu, kurš atbilst tā galvenajam vai dominējošajam mērķim vai 
komponentam1.  Šis kritērijs bieži tiek dēvēts par „smaguma centra” kritēriju.

Savukārt vispārējs Līguma pants ir pietiekams juridiskais pamats, ja tiesību akta mērķis ir 
saskaņot valsts tiesību aktus, pat ja ar šādu tiesību aktu cenšas pakārtotā veidā panākt mērķi, 
uz kuru attiecas specifisks Līguma pants2.  Ar judikatūru ir iedibināts, ka Kopienas tiesību 
akta juridiskā pamata izvēlei jābūt balstītai uz objektīviem faktoriem, kurus iespējams 
pārskatīt tiesā, un šie faktori jo īpaši aptver tiesību akta mērķi un saturu3.

Vairumā gadījumu tiesību akts pamatojas tikai uz vienu juridisko pamatu. Ja, izvērtējot kāda 
Kopienas tiesību akta mērķi un saturu, atklājas, ka tam ir divējādi mērķi vai tas saistīts ar 
divām jomām, uz kurām attiecas atšķirīgu juridisko pamatu darbības joma, un vienu mērķi vai 
jomu var apzināt kā galveno vai svarīgāko mērķi vai jomu, toties otru kā mazāk svarīgu, 
attiecīgā tiesību aktā ir jābūt vienam juridiskajam pamatam, proti, tam, kuru nepieciešams 
izvēlēties sakarā ar galveno vai svarīgāko mērķi vai jomu4.

Vienīgi tad, ja izņēmuma kārtā tiek konstatēts, ka tiesību aktam vienlaikus ir vairāki mērķi vai 
vairākas nedalāmi saistītas sastāvdaļas un viens no tiem nav uzskatāms par sekundāru un 
pakārtotu otram, šāds tiesību akts jāpamato uz vairākiem atbilstīgiem juridiskajiem pamatiem, 
ciktāl to procedūras ir saderīgas5.

Tomēr principā divkāršs juridisks pamats nav iespējams, ja procedūras, kas paredzētas katram 
juridiskajam pamatam, nav saderīgas6.

                                                                                                                                                  
Sweet & Maxwell, Londona. Izcēlums pievienots.
1Lieta Nr. 68/86 Apvienotā Karaliste/Padome, Recueil, 1988. g., 855. lpp., 14.–16. punkts; Lieta Nr. C–70/88  
Eiropas Parlaments/Padome, Recueil, 1991. g., I–4529. lpp., 16.-18. punkts; EKT lieta Nr. C–155/91  
Komisija/Padome, Recueil, 1993. g., I–939. lpp., 18.-20. punkts; Lieta Nr. C–187/93  Eiropas 
Parlaments/Padome, Recueil, 1994. g., I–2857. lpp., 23.-26. punkts; Lieta Nr. C–426/93  Vācija/Padome, 
Recueil, 1995. g., I–3723. lpp., 33. punkts; Lieta Nr. C–271/94  Eiropas Parlaments/Padome, Recueil, 1996. g., 
I–1689. lpp., 28.–32. punkts; Lieta Nr. C–84/94  Apvienotā Karaliste/Padome, Recueil, 1996. g., I–5755. lpp., 
11.–12. un 22. punkts; Apvienotās lietas Nr. C–164 – 165/97  Eiropas Parlaments/Padome, Recueil, 1999. g., I-
1339. lpp., 16. punkts; Lieta Nr. C–36/98  Spānija/Padome, Recueil, 2001. g., I–779. lpp., 59. punkts; Lieta 
Nr. C–281/01  Komisija/Padome, Recueil, 2002. g., I–12649. lpp., 33. – 49. punkts; Lieta Nr. C–338/01  
Komisija/Padome, Recueil, 2004. g., I–4829. lpp., 55. punkts; 
2 Lieta C–377/98, Nīderlande/Eiropas Parlaments un Padome, Recueil, 2001. g., I–7079. lpp., 27.–28. punkts. 
Lieta C–491/01 British American Tobacco (Investments) un Imperial Tobacco, Recueil, 2002. g., I–11453. lpp., 
93. – 94. punkts.
3 Lieta C–440/05, Komisija/Padome, Tiesas un Pirmās instances tiesas judikatūras krājums, 2007. g., I–
9097. lpp.
4 Lieta C–91/05, Komisija/Padome, Tiesas un Pirmās instances tiesas judikatūras krājums, 2008. g., I–3651. lpp.
5 Lieta C–338/01, Komisija/Padome, Tiesas un Pirmās instances tiesas judikatūras krājums, 2004. g., I–
4829. lpp.
6 Lieta C–178/178, Komisija/Parlaments un Padome, Tiesas un Pirmās instances tiesas judikatūras krājums, 
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IV. Komisijas izraudzītais juridiskais pamats

Komisija savu izvēli izmantot divkāršu juridisko pamatu skaidro šādi: 
Lai uzlabotu sadarbību krimināllietās, cīņā pret cilvēku tirdzniecību ir vajadzīga dalībvalstu 
krimināltiesisko normatīvo aktu tuvināšana. Šai nolūkā Līgumā ir īpaši paredzēts pieņemt 
vienīgi direktīvas..

...

Ar šo priekšlikumu dalībvalstu materiālās krimināltiesības un procesuālie noteikumi tiks 
tuvināti plašākā apmērā nekā ar pašreizējo pamatlēmumu. Tam būs pozitīva ietekme uz 
starptautisko tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu sadarbību, kā arī uz cietušo aizsardzību un 
palīdzību tiem. ...

V. Ierosinātās direktīvas mērķa un satura analīze

Lai konstatētu ierosinātās direktīvas mērķi un saturu, ir nepieciešams pārbaudīt tajā iekļautos 
noteikumus. 

1. pantā definēts, ka direktīvas mērķis ir paredzēt noteikumu minimumu noziedzīgu 
nodarījumu un sankciju definēšanai cilvēku tirdzniecības jomā. Tās mērķis ir arī ieviest 
vienotus noteikumus, lai pastiprinātu šādu nodarījumu novēršanu un cietušo aizsardzību. 

2. pantā paredzēts, ka dalībvalstīm jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
konkrētas tīšas darbības attiecībā uz cilvēku tirdzniecību ir sodāmas kā nodarījumi.

3. pantā apskatīta organizēšana, kūdīšana, atbalstīšana un mēģinājums.

4. pantā iekļauti noteikumi par sodiem.

5. un 6. pantā reglamentēta juridisko personu atbildība un pret tām vēršamās sankcijas, ja 
tādas iesaistītas nodarījumā.

7. pantā apskatīta cietušo atbrīvošana no kriminālatbildības un sodu nepiemērošana tiem.

8. pantā iekļauti noteikumi par izmeklēšanu un kriminālvajāšanu.

9. pantā reglamentēta jurisdikcija.

10. pantā reglamentēta palīdzība un atbalsts cilvēku tirdzniecībā cietušajiem.

11. pantā iekļauti noteikumi par cilvēku tirdzniecībā cietušo aizsardzību kriminālizmeklēšanā 
un tiesas procesā.

12. pantā paredzēti vispārēji noteikumi par palīdzības, atbalsta un aizsardzības pasākumiem 
cilvēku tirdzniecībā cietušajiem bērniem.

13. pantā reglamentēta palīdzība un atbalsts cilvēku tirdzniecībā cietušiem bērniem, bet 

                                                                                                                                                  
2006. g., I–107. lpp.
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14. pantā reglamentēta cilvēku tirdzniecībā cietušo bērnu aizsardzība kriminālizmeklēšanā un 
tiesas procesā.

15. pantā iekļauti noteikumi par preventīviem pasākumiem, proti, tajā paredzēts, ka 
dalībvalsts veic atbilstošus pasākumus, lai panāktu, ka samazinās pieprasījums, kas veicina 
visu veidu ekspluatāciju saistībā ar cilvēku tirdzniecību, kā arī tādus atbilstošus pasākumus kā 
informēšanas un informētības veicināšanas kampaņas, pētniecības un izglītības 
programmas veicina regulāras mācības amatpersonām, kas varētu nonākt saskarē ar 
cietušajiem un potenciālajiem cietušajiem, lai viņi spētu identificēt cilvēku tirdzniecībā 
cietušos un potenciālos cietušos un strādāt ar viņiem.  Šajā pantā turklāt paredzēts, ka 
dalībvalstis apsver pasākumu īstenošanu, kas ir vajadzīgi, lai noteiktu, ka noziedzīgs 
nodarījums ir tādu personu pakalpojumu izmantošana, kas ir 2. pantā minētās ekspluatācijas 
objekts, zinot, ka šo pakalpojumu sniedzējs ir 2. pantā minētajā nodarījumā cietušais.

16. pantā paredzēti valstu referenti vai līdzvērtīgi mehānismi, lai veiktu cilvēku tirdzniecības 
tendenču izvērtējumu, novērtētu pret cilvēku tirdzniecību vērstu pasākumu rezultātus un 
sniegtu ziņojumus attiecīgajām valstu iestādēm

Ar 17. pantu atceļ pamatlēmumu 2002/629/TI. 18. pantā reglamentēta transponēšana, 
19. pantā — ziņojumu sniegšana un 20. pantā — stāšanās spēkā.

VI. Vērtējums 

No iepriekš izklāstītās direktīvas priekšlikumu analīzes izriet, ka tajā praktiski reglamentēti 
vienīgi aspekti, uz kuriem attiecas LESD 82. un 83. pants, jo īpaši tajā veikta noziedzīgu 
nodarījumu un sankciju definēšana attiecībā uz īpaši smagiem noziegumiem ar pārrobežu 
dimensiju, proti, cilvēku tirdzniecību, kas saistīta ar šādu nodarījumu būtību vai ietekmi vai ar 
nepieciešamību tos apkarot kopīgi.  Šo secinājumu neietekmē grozījumi, kas iesniegti divās 
kompetentajās komitejās.

Tātad, ņemot vērā Tiesas bargo kritiku, priekšlikumam būtu jābalstās uz Līguma 
noteikumiem, kuri reglamentē krimināltiesības, un nav iemesla atsaukties uz noteikumu par 
imigrācijas politiku.

V. Secinājums un ieteikums

Ņemot vērā iepriekš minēto, tiek uzskatīts, ka papildināt juridisko pamatu ar LESD 79. panta 
2. punktu nav nepieciešams.

Tādēļ Juridiskā komiteja 2010. gada 20. septembra sanāksmē, vienam komitejas loceklim 
atturoties1, nolēma Jums ieteikt: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par 
cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, ar kuru atceļ 
Pamatlēmumu 2002/629/TI būtu jābalsta uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 82. panta 
2. punktu un 83. panta 1. punktu kā šā priekšlikuma juridisko pamatu.
                                               
1 Galīgajā balsojumā piedalījās: Klaus-Heiner Lehne (priekšsēdētājs), Luigi Berlinguer (priekšsēdētaja 
vietnieks), Raffaele Baldassarre (priekšsēdētāja vietnieks), Evelyn Regner (priekšsēdētāja vietniece), Sebastian 
Valentin Bodu (priekšsēdētaja vietnieks), Eva Lichtenberger (referente), Françoise Castex, Marielle Gallo, Kurt 
Lechner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia Wikström un 
Tadeusz Zwiefka.
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