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Grozījums Nr. 53
Judith Sargentini

Direktīvas priekšlikums
5.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Direktīvu 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,

Or. en

Grozījums Nr. 54
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Cilvēku tirdzniecība ir noziegums, 
kura galvenais aspekts ir indivīda 
ekspluatācija un kura konstatācijā ir 
jābūt trīs elementiem (rīcība, līdzeklis, 
nolūks).

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Emine Bozkurt

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropas Savienība ir apņēmusies 
novērst un apkarot cilvēku tirdzniecību un 
aizsargāt cilvēku tirdzniecībā cietušo 
personu tiesības. Šajā nolūkā tika pieņemts 
Padomes 2002. gada 19. jūlija 
Pamatlēmums 2002/629/TI par cilvēku 
tirdzniecības apkarošanu un ES plāns par 
labāko praksi, standartiem un procedūrām 
cilvēku tirdzniecības apkarošanai un 
novēršanai (2005/C 311/01). Līdztekus tam 
ES veic pasākumus trešās valstīs, kas ir 
cietušo pārvietošanas izcelsmes valstis; šo 
pasākumu mērķis jo īpaši ir palielināt 
informētību, mazināt neaizsargātību, 
sniegt atbalstu un palīdzēt cietušajiem, 
cīnīties pret cilvēku tirdzniecības 
pamatcēloņiem un sniegt atbalstu valstīm 
atbilstošu tiesību aktu izstrādei cilvēku 
tirdzniecības apkarošanas jomā. Turklāt 
saukšana pie kriminālatbildības 
koordinācija lietās par cilvēku tirdzniecību 
tiks atvieglota, pieņemot Padomes 
Pamatlēmumu 2009/948/TI par 
jurisdikcijas īstenošanas konfliktu 
novēršanu un atrisināšanu kriminālprocesā.

(2) Eiropas Savienība ir apņēmusies 
novērst un apkarot cilvēku tirdzniecību un 
aizsargāt cilvēku tirdzniecībā cietušo 
personu tiesības. Šajā nolūkā tika pieņemts 
Padomes 2002. gada 19. jūlija 
Pamatlēmums 2002/629/TI par cilvēku 
tirdzniecības apkarošanu un ES plāns par 
labāko praksi, standartiem un procedūrām 
cilvēku tirdzniecības apkarošanai un 
novēršanai (2005/C 311/01). Turklāt 
saukšana pie kriminālatbildības 
koordinācija lietās par cilvēku tirdzniecību 
tiks atvieglota, pieņemot Padomes 
Pamatlēmumu 2009/948/TI par 
jurisdikcijas īstenošanas konfliktu 
novēršanu un atrisināšanu kriminālprocesā. 
Līdztekus tam ES veic pasākumus trešās 
valstīs, kas ir cietušo pārvietošanas 
izcelsmes valstis; šo pasākumu mērķis jo 
īpaši ir palielināt informētību, mazināt 
neaizsargātību, sniegt atbalstu un palīdzēt 
cietušajiem, cīnīties pret cilvēku 
tirdzniecības pamatcēloņiem un sniegt 
atbalstu valstīm atbilstošu tiesību aktu 
izstrādei cilvēku tirdzniecības 
apkarošanas jomā. Saistībā ar 
paplašināšanās procesu jautājumu par 
cilvēku tirdzniecības apkarošanu ES ir 
iekļāvusi stabilizācijas un asociācijas 
nolīgumos ar iespējamām un pašreizējām 
ES kandidātvalstīm.  Šo saistību nozīmīgā 
loma paplašināšanās procesā būtu 
jāsaglabā.

Or. en
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Grozījums Nr. 56
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Nabadzība ir cilvēku tirdzniecības 
izplatības galvenais dzinējspēks, un ES ir 
vairāk jādara, lai novērstu nabadzību gan 
ES, gan ārpus tās robežām. 

Or. en

Pamatojums

No praktiskā viedokļa viens no cilvēku tirdzniecības pamatcēloņiem ir nabadzība. Ja ES vēlas 
gūt panākumus šā veida tirdzniecības apkarošanā, šis aspekts būtu jāatzīst.

Grozījums Nr. 57
Anna Hedh, Silvia Costa

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šajā direktīvā tiek pieņemta integrēta 
un visaptveroša pieeja cīņai pret cilvēku 
tirdzniecību. Šīs direktīvas galvenie mērķi 
ir stingrāka novēršana, saukšana pie 
kriminālatbildības un cietušo tiesību 
aizsardzība. Bērni ir neaizsargātāki, un 
tāpēc ir lielāks risks, ka tie varētu kļūt par 
cilvēku tirdzniecībā cietušajiem. 
Piemērojot šīs direktīvas noteikumus, 
atbilstoši Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartai un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijai par bērna tiesībām pirmkārt 
jāņem vērā bērna intereses.

(3) Šajā direktīvā tiek pieņemta integrēta 
un visaptveroša pieeja cīņai pret cilvēku 
tirdzniecību, un tā būtu jāīsteno saskaņā 
ar Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Direktīvu 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 
iestādēm1, un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 18. jūnija Direktīvu 
2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos 
standartus sankcijām un pasākumiem 
pret darba devējiem, kas nodarbina trešo 
valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs 
uzturas nelikumīgi2. Šīs direktīvas 
galvenie mērķi ir stingrāka novēršana, 
saukšana pie kriminālatbildības un cietušo 
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tiesību aizsardzība. Bērni ir neaizsargātāki, 
un tāpēc ir lielāks risks, ka tie varētu kļūt 
par cilvēku tirdzniecībā cietušajiem. 
Piemērojot šīs direktīvas noteikumus, 
atbilstoši Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartai un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijai par bērna tiesībām pirmkārt 
jāņem vērā bērna intereses. Īstenojot šo 
direktīvu, pienācīga uzmanība būtu 
jāpievērš tās atbilstībai Eiropas 
Parlamenta un Padomes ... Direktīvai 
2010/.../ES [par seksuālās vardarbības 
pret bērniem, bērnu seksuālās 
izmantošanas un bērnu pornogrāfijas 
apkarošanu, ar kuru atceļ Pamatlēmumu 
2004/68/TI].
_________
1 OV L 261, 6.8.2004., 19. lpp.
2 OV L 168, 30.6.2009., 24. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šajā direktīvā tiek pieņemta integrēta 
un visaptveroša pieeja cīņai pret cilvēku 
tirdzniecību. Šīs direktīvas galvenie mērķi 
ir stingrāka novēršana, saukšana pie 
kriminālatbildības un cietušo tiesību 
aizsardzība. Bērni ir neaizsargātāki, un 
tāpēc ir lielāks risks, ka tie varētu kļūt par 
cilvēku tirdzniecībā cietušajiem. 
Piemērojot šīs direktīvas noteikumus, 
atbilstoši Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartai un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijai par bērna tiesībām pirmkārt 
jāņem vērā bērna intereses.

(3) Šajā direktīvā tiek pieņemta integrēta 
un visaptveroša pieeja cīņai pret cilvēku 
tirdzniecību, un, to īstenojot, būtu jāievēro 
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 
iestādēm1, un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 18. jūnija Direktīva 
2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos 
standartus sankcijām un pasākumiem 
pret darba devējiem, kas nodarbina trešo 
valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs 
uzturas nelikumīgi2. Šīs direktīvas 
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galvenie mērķi ir stingrāka novēršana, 
saukšana pie kriminālatbildības un cietušo 
tiesību aizsardzība. Bērni ir neaizsargātāki, 
un tāpēc ir lielāks risks, ka tie varētu kļūt 
par cilvēku tirdzniecībā cietušajiem. 
Piemērojot šīs direktīvas noteikumus, 
atbilstoši Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartai un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijai par bērna tiesībām pirmkārt 
jāņem vērā bērna intereses. Īstenojot šo 
direktīvu, pienācīga uzmanība būtu 
jāpievērš tās atbilstībai Eiropas 
Parlamenta un Padomes ... Direktīvai 
2010/.../ES par seksuālās vardarbības 
pret bērniem, bērnu seksuālās 
izmantošanas un bērnu pornogrāfijas 
apkarošanu, ar kuru atceļ Pamatlēmumu 
2004/68/TI.
_________
1 OV L 261, 6.8.2004., 19. lpp.
2 OV L 168, 30.6.2009., 24. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šajā direktīvā tiek pieņemta integrēta 
un visaptveroša pieeja cīņai pret cilvēku 
tirdzniecību. Šīs direktīvas galvenie mērķi 
ir stingrāka novēršana, saukšana pie 
kriminālatbildības un cietušo tiesību 
aizsardzība. Bērni ir neaizsargātāki, un 
tāpēc ir lielāks risks, ka tie varētu kļūt par 
cilvēku tirdzniecībā cietušajiem. 
Piemērojot šīs direktīvas noteikumus, 
atbilstoši Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartai un Apvienoto Nāciju Organizācijas 

(3) Šajā direktīvā tiek pieņemta integrēta 
un visaptveroša, kā arī daudzpusēja pieeja 
cīņai pret cilvēku tirdzniecību. Šīs 
direktīvas galvenie mērķi ir stingrāka 
novēršana, saukšana pie kriminālatbildības 
un cietušo tiesību aizsardzība. Lielākā daļa 
upuru, kas cietuši no cilvēku 
tirdzniecības, jo īpaši tirdzniecības 
seksuālai izmantošanai, ir sievietes. Bērni 
ir neaizsargātāki, un tāpēc ir lielāks risks, 
ka tie varētu kļūt par cilvēku tirdzniecībā 
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Konvencijai par bērna tiesībām pirmkārt 
jāņem vērā bērna intereses.

cietušajiem. Piemērojot šīs direktīvas 
noteikumus, atbilstoši Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartai un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencijai par bērna 
tiesībām pirmkārt jāņem vērā bērna 
intereses. Ar šo direktīvu arī tiek pieņemta 
kontekstuāla izpratne par šīs tirdzniecības 
dažādajiem veidiem un tiek mēģināts 
panākt, ka pret katru tās veidu cīnās ar 
maksimāli efektīviem līdzekļiem. Tas 
nozīmē, ka visos direktīvas noteikumos 
tiek stingri ievērots dzimumu līdztiesības 
aspekts saskaņā ar ES Pamattiesību hartu 
un Konvenciju par jebkuras sieviešu 
diskriminācijas izskaušanu (CEDAW).

Or. en

Grozījums Nr. 60
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šajā direktīvā tiek pieņemta integrēta 
un visaptveroša pieeja cīņai pret cilvēku 
tirdzniecību. Šīs direktīvas galvenie mērķi 
ir stingrāka novēršana, saukšana pie 
kriminālatbildības un cietušo tiesību 
aizsardzība. Bērni ir neaizsargātāki, un 
tāpēc ir lielāks risks, ka tie varētu kļūt par 
cilvēku tirdzniecībā cietušajiem. 
Piemērojot šīs direktīvas noteikumus, 
atbilstoši Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartai un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijai par bērna tiesībām pirmkārt 
jāņem vērā bērna intereses. 

(3) Šajā direktīvā tiek pieņemta integrēta 
un visaptveroša pieeja cīņai pret cilvēku 
tirdzniecību. Lielākā daļa upuru, kas 
cietuši no cilvēku tirdzniecības, jo īpaši 
tirdzniecības seksuālai izmantošanai, ir 
sievietes (80 %). Šīs direktīvas galvenie 
mērķi ir stingrāka novēršana, saukšana pie 
kriminālatbildības un cietušo tiesību 
aizsardzība. Ar šo direktīvu tiek pieņemta 
kontekstuāla izpratne par šīs tirdzniecības 
dažādajiem veidiem un tiek mēģināts 
panākt, ka pret katru tās veidu cīnās ar 
maksimāli efektīviem līdzekļiem. Tas 
nozīmē, ka visos direktīvas noteikumos 
tiek stingri ievērots dzimumu līdztiesības 
aspekts saskaņā ar ES Pamattiesību 
hartu. Bērni ir neaizsargātāki, un tāpēc ir 
lielāks risks, ka tie varētu kļūt par cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem. Piemērojot šīs 
direktīvas noteikumus, atbilstoši Eiropas 
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Savienības Pamattiesību hartai un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijai par bērna tiesībām pirmkārt 
jāņem vērā bērna intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) ANO 2000. gada Protokols par cilvēku 
tirdzniecības, jo sevišķi tirdzniecības ar 
sievietēm un bērniem, novēršanu, 
apkarošanu un sodīšanu par to un Eiropas 
Padomes 2005. gada Konvencija par cīņu 
pret cilvēku tirdzniecību ir būtiski 
pasākumi starptautiskās sadarbības 
veicināšanā cīņai pret cilvēku tirdzniecību.

(4) ANO 1949. gada Konvencija par 
cilvēku tirdzniecības un citu cilvēku 
izmantošanas prostitūcijas pakalpojumu 
sniegšanai apkarošanu, ANO 2000. gada 
Protokols par cilvēku tirdzniecības, jo 
sevišķi tirdzniecības ar sievietēm un 
bērniem, novēršanu, apkarošanu un 
sodīšanu par to un Eiropas Padomes 2005. 
gada Konvencija par cīņu pret cilvēku 
tirdzniecību ir būtiski pasākumi 
starptautiskās sadarbības veicināšanā cīņai 
pret cilvēku tirdzniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai cīnītos pret nesenām tendencēm 
cilvēku tirdzniecībā, ar šo direktīvu pieņem 
plašāku koncepciju par to, kas būtu 
uzskatāms par cilvēku tirdzniecību, nekā 
Pamatlēmumā 2002/629/TI, un tādēļ tajā 
ietver ekspluatācijas papildu izpausmes. 

(5) Lai cīnītos pret nesenām tendencēm 
cilvēku tirdzniecībā, ar šo direktīvu pieņem 
plašāku koncepciju par to, kas būtu 
uzskatāms par cilvēku tirdzniecību, nekā 
Pamatlēmumā 2002/629/TI, un tādēļ tajā 
ietver ekspluatācijas papildu izpausmes. 
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Šīs direktīvas kontekstā piespiedu 
ubagošana uzskatāma par piespiedu darbu 
vai pakalpojumu sniegšanu, kā definēts 
Starptautiskās Darba organizācijas 
1930. gada 29. jūnija Konvencijā par 
piespiedu darbu (Nr. 29). Tādējādi 
ekspluatācija ubagošanas nolūkos ietilpst 
cilvēku tirdzniecības definīcijas 
piemērošanas jomā tikai tad, ja ir realizēti 
visi piespiedu darba vai pakalpojumu 
elementi. Ņemot vērā atbilstīgo judikatūru, 
tas, cik vērā ņemama ir piekrišana sniegt 
šādu pakalpojumu, būtu jāizvērtē katrā 
gadījumā atsevišķi. Tomēr, ja ir iesaistīts 
bērns, varbūtēja piekrišana nekad nebūtu 
jāuzskata par vērā ņemamu. Termins 
"izmantošana kriminālās darbībās" būtu 
jāsaprot kā personas izmantošana inter alia 
kabatu zādzībās, veikalu apzagšanā un 
citās līdzīgās nodarbēs, par ko paredzēti 
sodi un kas saistītas ar finansiālu 
ieguvumu. Šī definīcija ietver arī cilvēku 
tirdzniecību orgānu izņemšanas nolūkos, 
kas var būt saistīta ar orgānu tirdzniecību 
un ir rupjš cilvēka cieņas un fiziskās 
integritātes pārkāpums.

Šīs direktīvas kontekstā piespiedu 
ubagošana uzskatāma par piespiedu darbu 
vai pakalpojumu sniegšanu, kā definēts 
Starptautiskās Darba organizācijas 
1930. gada 29. jūnija Konvencijā par 
piespiedu darbu (Nr. 29). Tādējādi 
ekspluatācija ubagošanas nolūkos, tostarp 
ja šādos nolūkos tiek izmantota cilvēku 
tirdzniecībā cietusi apgādājama persona,
ietilpst cilvēku tirdzniecības definīcijas 
piemērošanas jomā tikai tad, ja ir realizēti 
visi piespiedu darba vai pakalpojumu 
elementi. Ņemot vērā atbilstīgo judikatūru, 
tas, cik vērā ņemama ir piekrišana sniegt 
šādu pakalpojumu, būtu jāizvērtē katrā 
gadījumā atsevišķi. Tomēr, ja ir iesaistīts 
bērns, varbūtēja piekrišana nekad nebūtu 
jāuzskata par vērā ņemamu. Termins 
"izmantošana kriminālās darbībās" būtu 
jāsaprot kā personas izmantošana inter alia 
kabatu zādzībās, veikalu apzagšanā un 
citās līdzīgās nodarbēs, par ko paredzēti 
sodi un kas saistītas ar finansiālu 
ieguvumu. Šī definīcija ietver arī cilvēku 
tirdzniecību orgānu izņemšanas nolūkos, 
kas ir rupjš cilvēka cieņas un fiziskās 
integritātes pārkāpums.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Lívia Járóka

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai cīnītos pret nesenām tendencēm 
cilvēku tirdzniecībā, ar šo direktīvu pieņem 
plašāku koncepciju par to, kas būtu 
uzskatāms par cilvēku tirdzniecību, nekā 
Pamatlēmumā 2002/629/TI, un tādēļ tajā 
ietver ekspluatācijas papildu izpausmes. 
Šīs direktīvas kontekstā piespiedu 
ubagošana uzskatāma par piespiedu darbu 

(5) Lai cīnītos pret nesenām tendencēm 
cilvēku tirdzniecībā, ar šo direktīvu pieņem 
plašāku koncepciju par to, kas būtu 
uzskatāms par cilvēku tirdzniecību, nekā 
Pamatlēmumā 2002/629/TI, un tādēļ tajā 
ietver ekspluatācijas papildu izpausmes. 
Šīs direktīvas kontekstā piespiedu 
ubagošana uzskatāma par piespiedu darbu 



AM\823510LV.doc 11/110 PE445.701v01-00

LV

vai pakalpojumu sniegšanu, kā definēts 
Starptautiskās Darba organizācijas 
1930. gada 29. jūnija Konvencijā par 
piespiedu darbu (Nr. 29). Tādējādi 
ekspluatācija ubagošanas nolūkos ietilpst 
cilvēku tirdzniecības definīcijas 
piemērošanas jomā tikai tad, ja ir realizēti 
visi piespiedu darba vai pakalpojumu 
elementi. Ņemot vērā atbilstīgo judikatūru, 
tas, cik vērā ņemama ir piekrišana sniegt 
šādu pakalpojumu, būtu jāizvērtē katrā 
gadījumā atsevišķi. Tomēr, ja ir iesaistīts 
bērns, varbūtēja piekrišana nekad nebūtu 
jāuzskata par vērā ņemamu. Termins 
"izmantošana kriminālās darbībās" būtu 
jāsaprot kā personas izmantošana inter alia 
kabatu zādzībās, veikalu apzagšanā un 
citās līdzīgās nodarbēs, par ko paredzēti 
sodi un kas saistītas ar finansiālu 
ieguvumu. Šī definīcija ietver arī cilvēku 
tirdzniecību orgānu izņemšanas nolūkos, 
kas var būt saistīta ar orgānu tirdzniecību 
un ir rupjš cilvēka cieņas un fiziskās 
integritātes pārkāpums.

vai pakalpojumu sniegšanu, kā definēts 
Starptautiskās Darba organizācijas 
1930. gada 29. jūnija Konvencijā par 
piespiedu darbu (Nr. 29). Tādējādi 
ekspluatācija ubagošanas nolūkos, tostarp 
ja šādos nolūkos tiek izmantota cilvēku 
tirdzniecībā cietusi apgādājama persona 
neatkarīgi no tās radniecības saiknēm ar 
nozieguma izdarītājiem, ietilpst cilvēku 
tirdzniecības definīcijas piemērošanas jomā 
tikai tad, ja ir realizēti visi piespiedu darba 
vai pakalpojumu elementi. Ņemot vērā 
atbilstīgo judikatūru, tas, cik vērā ņemama 
ir piekrišana sniegt šādu pakalpojumu, būtu 
jāizvērtē katrā gadījumā atsevišķi. Tomēr, 
ja ir iesaistīts bērns, varbūtēja piekrišana 
nekad nebūtu jāuzskata par vērā ņemamu.
Termins "izmantošana kriminālās 
darbībās" būtu jāsaprot kā personas 
izmantošana inter alia kabatu zādzībās, 
veikalu apzagšanā un citās līdzīgās 
nodarbēs, par ko paredzēti sodi un kas 
saistītas ar finansiālu ieguvumu. Šī 
definīcija ietver arī cilvēku tirdzniecību 
orgānu izņemšanas nolūkos, kas ir rupjš 
cilvēka cieņas un fiziskās integritātes 
pārkāpums.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai cīnītos pret nesenām tendencēm 
cilvēku tirdzniecībā, ar šo direktīvu pieņem 
plašāku koncepciju par to, kas būtu 
uzskatāms par cilvēku tirdzniecību, nekā 
Pamatlēmumā 2002/629/TI, un tādēļ tajā 
ietver ekspluatācijas papildu izpausmes. 
Šīs direktīvas kontekstā piespiedu 
ubagošana uzskatāma par piespiedu darbu 

(5) Lai cīnītos pret nesenām tendencēm 
cilvēku tirdzniecībā, ar šo direktīvu pieņem 
plašāku koncepciju par to, kas būtu 
uzskatāms par cilvēku tirdzniecību, nekā 
Pamatlēmumā 2002/629/TI, un tādēļ tajā 
ietver ekspluatācijas papildu izpausmes. 
Šīs direktīvas kontekstā piespiedu 
ubagošana uzskatāma par piespiedu darbu 
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vai pakalpojumu sniegšanu, kā definēts 
Starptautiskās Darba organizācijas 
1930. gada 29. jūnija Konvencijā par 
piespiedu darbu (Nr. 29). Tādējādi 
ekspluatācija ubagošanas nolūkos ietilpst 
cilvēku tirdzniecības definīcijas 
piemērošanas jomā tikai tad, ja ir realizēti 
visi piespiedu darba vai pakalpojumu 
elementi. Ņemot vērā atbilstīgo judikatūru, 
tas, cik vērā ņemama ir piekrišana sniegt 
šādu pakalpojumu, būtu jāizvērtē katrā 
gadījumā atsevišķi. Tomēr, ja ir iesaistīts 
bērns, varbūtēja piekrišana nekad nebūtu 
jāuzskata par vērā ņemamu. Termins 
"izmantošana kriminālās darbībās" būtu 
jāsaprot kā personas izmantošana inter alia 
kabatu zādzībās, veikalu apzagšanā un 
citās līdzīgās nodarbēs, par ko paredzēti 
sodi un kas saistītas ar finansiālu 
ieguvumu. Šī definīcija ietver arī cilvēku 
tirdzniecību orgānu izņemšanas nolūkos, 
kas var būt saistīta ar orgānu tirdzniecību 
un ir rupjš cilvēka cieņas un fiziskās 
integritātes pārkāpums.

vai pakalpojumu sniegšanu, kā definēts 
Starptautiskās Darba organizācijas 
1930. gada 29. jūnija Konvencijā par 
piespiedu darbu (Nr. 29). Tādējādi 
ekspluatācija ubagošanas nolūkos ietilpst 
cilvēku tirdzniecības definīcijas 
piemērošanas jomā tikai tad, ja ir realizēti 
visi piespiedu darba vai pakalpojumu 
elementi. Ņemot vērā atbilstīgo judikatūru, 
tas, cik vērā ņemama ir piekrišana sniegt 
šādu pakalpojumu, būtu jāizvērtē katrā 
gadījumā atsevišķi. Tomēr, ja ir iesaistīts 
bērns, varbūtēja piekrišana nekad nebūtu 
jāuzskata par vērā ņemamu. Termins 
"izmantošana kriminālās darbībās" būtu 
jāsaprot kā personas izmantošana inter alia 
kabatu zādzībās, veikalu apzagšanā un 
citās līdzīgās nodarbēs, par ko paredzēti 
sodi un kas saistītas ar finansiālu 
ieguvumu. Šī definīcija ietver arī cilvēku 
tirdzniecību bērnu un vēl nedzimušu 
bērnu nelegālas adopcijas, kā arī orgānu 
izņemšanas nolūkos, kas var būt saistīta ar 
orgānu tirdzniecību un ir rupjš cilvēka 
cieņas un fiziskās integritātes pārkāpums.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai cīnītos pret nesenām tendencēm 
cilvēku tirdzniecībā, ar šo direktīvu pieņem 
plašāku koncepciju par to, kas būtu 
uzskatāms par cilvēku tirdzniecību, nekā 
Pamatlēmumā 2002/629/TI, un tādēļ tajā 
ietver ekspluatācijas papildu izpausmes. 
Šīs direktīvas kontekstā piespiedu 
ubagošana uzskatāma par piespiedu darbu 
vai pakalpojumu sniegšanu, kā definēts 
Starptautiskās Darba organizācijas 

(5) Lai cīnītos pret nesenām tendencēm 
cilvēku tirdzniecībā, ar šo direktīvu pieņem 
plašāku koncepciju par to, kas būtu 
uzskatāms par cilvēku tirdzniecību, nekā 
Pamatlēmumā 2002/629/TI, un tādēļ tajā 
ietver ekspluatācijas papildu izpausmes. 
Šīs direktīvas kontekstā piespiedu 
ubagošana uzskatāma par piespiedu darbu 
vai pakalpojumu sniegšanu, kā definēts 
Starptautiskās Darba organizācijas 
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1930. gada 29. jūnija Konvencijā par 
piespiedu darbu (Nr. 29). Tādējādi 
ekspluatācija ubagošanas nolūkos ietilpst 
cilvēku tirdzniecības definīcijas 
piemērošanas jomā tikai tad, ja ir realizēti 
visi piespiedu darba vai pakalpojumu 
elementi. Ņemot vērā atbilstīgo judikatūru, 
tas, cik vērā ņemama ir piekrišana sniegt 
šādu pakalpojumu, būtu jāizvērtē katrā 
gadījumā atsevišķi. Tomēr, ja ir iesaistīts 
bērns, varbūtēja piekrišana nekad nebūtu 
jāuzskata par vērā ņemamu. Termins 
"izmantošana kriminālās darbībās" būtu 
jāsaprot kā personas izmantošana inter alia 
kabatu zādzībās, veikalu apzagšanā un 
citās līdzīgās nodarbēs, par ko paredzēti 
sodi un kas saistītas ar finansiālu 
ieguvumu. Šī definīcija ietver arī cilvēku 
tirdzniecību orgānu izņemšanas nolūkos, 
kas var būt saistīta ar orgānu tirdzniecību 
un ir rupjš cilvēka cieņas un fiziskās 
integritātes pārkāpums.

1930. gada 29. jūnija Konvencijā par 
piespiedu darbu (Nr. 29). Tādējādi 
ekspluatācija ubagošanas nolūkos ietilpst 
cilvēku tirdzniecības definīcijas 
piemērošanas jomā tikai tad, ja ir realizēti 
visi piespiedu darba vai pakalpojumu 
elementi. Ņemot vērā atbilstīgo judikatūru, 
tas, cik vērā ņemama ir piekrišana sniegt 
šādu pakalpojumu, būtu jāizvērtē katrā 
gadījumā atsevišķi. Tomēr gadījumos, kad
ir iesaistīts bērns, kā arī visos seksuālas 
izmantošanas gadījumos varbūtēja 
piekrišana nekad nebūtu jāuzskata par vērā 
ņemamu. Termins "izmantošana kriminālās 
darbībās" būtu jāsaprot kā personas 
izmantošana inter alia kabatu zādzībās,
veikalu apzagšanā un citās līdzīgās 
nodarbēs, par ko paredzēti sodi un kas 
saistītas ar finansiālu ieguvumu. Šī 
definīcija ietver arī cilvēku tirdzniecību 
orgānu izņemšanas nolūkos, kas var būt 
saistīta ar orgānu tirdzniecību un ir rupjš 
cilvēka cieņas un fiziskās integritātes 
pārkāpums.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai cīnītos pret nesenām tendencēm 
cilvēku tirdzniecībā, ar šo direktīvu pieņem 
plašāku koncepciju par to, kas būtu 
uzskatāms par cilvēku tirdzniecību, nekā 
Pamatlēmumā 2002/629/TI, un tādēļ tajā 
ietver ekspluatācijas papildu izpausmes. 
Šīs direktīvas kontekstā piespiedu 
ubagošana uzskatāma par piespiedu darbu 
vai pakalpojumu sniegšanu, kā definēts 
Starptautiskās Darba organizācijas 
1930. gada 29. jūnija Konvencijā par 

(5) Lai cīnītos pret nesenām tendencēm 
cilvēku tirdzniecībā, ar šo direktīvu pieņem 
plašāku koncepciju par to, kas būtu 
uzskatāms par cilvēku tirdzniecību, nekā 
Pamatlēmumā 2002/629/TI, un tādēļ tajā 
ietver ekspluatācijas papildu izpausmes. 
Šīs direktīvas kontekstā piespiedu 
ubagošana uzskatāma par piespiedu darbu 
vai pakalpojumu sniegšanu, kā definēts 
Starptautiskās Darba organizācijas 
1930. gada 29. jūnija Konvencijā par 
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piespiedu darbu (Nr. 29). Tādējādi 
ekspluatācija ubagošanas nolūkos ietilpst 
cilvēku tirdzniecības definīcijas 
piemērošanas jomā tikai tad, ja ir realizēti 
visi piespiedu darba vai pakalpojumu 
elementi. Ņemot vērā atbilstīgo judikatūru, 
tas, cik vērā ņemama ir piekrišana sniegt 
šādu pakalpojumu, būtu jāizvērtē katrā 
gadījumā atsevišķi. Tomēr, ja ir iesaistīts 
bērns, varbūtēja piekrišana nekad nebūtu 
jāuzskata par vērā ņemamu. Termins 
"izmantošana kriminālās darbībās" būtu 
jāsaprot kā personas izmantošana inter alia 
kabatu zādzībās, veikalu apzagšanā un 
citās līdzīgās nodarbēs, par ko paredzēti 
sodi un kas saistītas ar finansiālu 
ieguvumu. Šī definīcija ietver arī cilvēku 
tirdzniecību orgānu izņemšanas nolūkos, 
kas var būt saistīta ar orgānu tirdzniecību 
un ir rupjš cilvēka cieņas un fiziskās 
integritātes pārkāpums.

piespiedu darbu (Nr. 29). Tādējādi 
ekspluatācija ubagošanas nolūkos ietilpst 
cilvēku tirdzniecības definīcijas 
piemērošanas jomā tikai tad, ja ir realizēti 
visi piespiedu darba vai pakalpojumu 
elementi. Ņemot vērā atbilstīgo judikatūru, 
tas, cik vērā ņemama ir piekrišana sniegt 
šādu pakalpojumu, būtu jāizvērtē katrā 
gadījumā atsevišķi. Tomēr, ja ir iesaistīts 
bērns, varbūtēja piekrišana nekad nebūtu 
jāuzskata par vērā ņemamu. Termins 
"izmantošana kriminālās darbībās" būtu 
jāsaprot kā personas izmantošana inter alia 
kabatu zādzībās, veikalu apzagšanā, ar 
narkotikām saistītos noziegumos un citās 
līdzīgās nodarbēs, par ko paredzēti sodi un 
kas saistītas ar finansiālu ieguvumu. Šī 
definīcija ietver arī cilvēku tirdzniecību 
orgānu izņemšanas nolūkos, kas var būt 
saistīta ar orgānu tirdzniecību un ir rupjš 
cilvēka cieņas un fiziskās integritātes 
pārkāpums.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Cilvēku tirdzniecībā var būt iesaistīti 
ubagojošu bērnu ģimenes locekļi vai 
radinieki, kas izraisa situāciju, ka bērns 
tiek ekspluatēts ubagošanas nolūkā. Lai 
varētu rīkoties atbilstīgi, katra bērna 
gadījums būtu jāizvērtē atsevišķi, ņemot 
vērā bērna viedokli un situāciju bērna 
ģimenē, tostarp ģimenes locekļu lomu 
cilvēku tirdzniecības procesā. Lēmums 
būtu jāpieņem bērna interesēs, atzīstot, ka 
var būt tādi apstākļi, kuros situācijai 
piemērotāka ir sociāla palīdzība bērnam 
un ģimenes locekļiem, tomēr citās 
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situācijās piemērota varētu būt vecāku vai 
radinieku kriminālvajāšana, ja viņi bijuši 
iesaistīti cilvēku tirdzniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Efektīvai novēršanai, aizsardzībai un 
kriminālvajāšanai ir nepieciešams noteikt 
atšķirību starp tādu cilvēku tirdzniecību, 
kuras nolūks ir orgānu izņemšana, ko var 
izdarīt tikai tad, ja orgānus izņem no 
dzīviem donoriem, un tādu cilvēku 
tirdzniecību, kuras nolūks ir orgānu, 
audu un šūnu tirdzniecība.  Komisijai un 
Eiropolam būtu jāizstrādā konkrēta pieeja 
abām šīm problēmām, un tam galvenokārt 
būtu jāuzlabo orgānu tirdzniecības abu 
veidu gadījumu uzraudzība.

Or. en

Pamatojums

Ļoti svarīgi ir iekļaut orgānu tirdzniecības problēmu attiecīgo ES instrumentu darbības jomā. 
No otras puses, šajā direktīvas priekšlikumā būtu jāņem vērā 2009. gadā publicētajā Eiropas 
un Apvienoto Nāciju Organizācijas Apvienotās padomes pētījumā “Orgānu, audu un šūnu 
tirdzniecība un cilvēku tirdzniecība orgānu izņemšanas nolūkos” paustais galvenais 
ieteikums, kurā parādīta skaidra atšķirība starp abu veidu tirdzniecību un nepieciešamība 
vākt ticamus datus.
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Grozījums Nr. 69
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šajā direktīvā noteikto sodu apmērs 
atspoguļo to, ka dalībvalstīs pieaug 
satraukums par cilvēku tirdzniecības 
palielināšanos. Ņemot vērā noziedzīgā 
nodarījuma smagumu, šīs direktīvas mērķis 
ir nodrošināt ES sodu turpmāku 
saskaņošanu un augstāku apmēru. Ja 
konkrētos apstākļos nodarījums ir izdarīts, 
piemēram, pret cietušo, kas bijis īpaši 
neaizsargāts, sodam ir jābūt bargākam. Šīs 
direktīvas kontekstā par īpaši 
neaizsargātām personām būtu jāuzskata 
vismaz bērni un pieaugušie, kas 
nozieguma izdarīšanas brīdī bijuši īpaši 
neaizsargāti grūtniecības, veselības 
stāvokļa vai invaliditātes dēļ. Ja noziegums 
ir īpaši smags, piemēram, ja ir bijusi 
apdraudēta cietušā dzīvība vai nodarījums 
ietvēris smagu vardarbību vai nodarījis 
nopietnu kaitējumu cietušajam, tas 
jāatspoguļo ar īpaši bargu sodu. Ja saskaņā 
ar šo direktīvu tiek izdarīta atsauce uz 
nodošanu, minētā atsauce jāinterpretē 
atbilstoši 2002. gada 13. jūnija 
Pamatlēmumam 2002/584/TI par Eiropas 
apcietināšanas orderi un par nodošanas 
procedūrām starp dalībvalstīm.

(6) Šajā direktīvā noteikto sodu apmērs 
atspoguļo to, ka dalībvalstīs pieaug 
satraukums par cilvēku tirdzniecības 
palielināšanos. Ņemot vērā noziedzīgā 
nodarījuma smagumu, šīs direktīvas mērķis 
ir nodrošināt ES sodu turpmāku 
saskaņošanu un augstāku apmēru. Ja 
konkrētos apstākļos nodarījums ir izdarīts, 
piemēram, pret cietušo, kas bijis īpaši 
neaizsargāts, sodam ir jābūt bargākam. Šīs 
direktīvas kontekstā par īpaši 
neaizsargātām personām būtu jāuzskata 
vismaz bērni un pieaugušie, kas bijuši īpaši 
neaizsargāti grūtniecības, veselības 
stāvokļa, invaliditātes dēļ, vai ja upuris ir 
spīdzināts, izvarots vai bijis pakļauts citu 
veidu smagai psiholoģiskai, fiziskai vai 
seksuālai vardarbībai. Ja noziegums ir 
īpaši smags, piemēram, ja ir bijusi 
apdraudēta cietušā dzīvība vai nodarījums 
ietvēris smagu vardarbību vai nodarījis 
nopietnu kaitējumu cietušajam, tas 
jāatspoguļo ar īpaši bargu sodu. Ja saskaņā 
ar šo direktīvu tiek izdarīta atsauce uz 
nodošanu, minētā atsauce jāinterpretē 
atbilstoši 2002. gada 13. jūnija 
Pamatlēmumam 2002/584/TI par Eiropas 
apcietināšanas orderi un par nodošanas 
procedūrām starp dalībvalstīm.

Or. en
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Grozījums Nr. 70
Lívia Járóka

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šajā direktīvā noteikto sodu apmērs 
atspoguļo to, ka dalībvalstīs pieaug 
satraukums par cilvēku tirdzniecības 
palielināšanos. Ņemot vērā noziedzīgā 
nodarījuma smagumu, šīs direktīvas mērķis 
ir nodrošināt ES sodu turpmāku 
saskaņošanu un augstāku apmēru. Ja 
konkrētos apstākļos nodarījums ir izdarīts, 
piemēram, pret cietušo, kas bijis īpaši 
neaizsargāts, sodam ir jābūt bargākam. Šīs 
direktīvas kontekstā par īpaši 
neaizsargātām personām būtu jāuzskata 
vismaz bērni un pieaugušie, kas 
nozieguma izdarīšanas brīdī bijuši īpaši 
neaizsargāti grūtniecības, veselības 
stāvokļa vai invaliditātes dēļ. Ja noziegums 
ir īpaši smags, piemēram, ja ir bijusi 
apdraudēta cietušā dzīvība vai nodarījums 
ietvēris smagu vardarbību vai nodarījis 
nopietnu kaitējumu cietušajam, tas 
jāatspoguļo ar īpaši bargu sodu. Ja saskaņā 
ar šo direktīvu tiek izdarīta atsauce uz 
nodošanu, minētā atsauce jāinterpretē 
atbilstoši 2002. gada 13. jūnija 
Pamatlēmumam 2002/584/TI par Eiropas 
apcietināšanas orderi un par nodošanas 
procedūrām starp dalībvalstīm.

(6) Šajā direktīvā noteikto sodu apmērs 
atspoguļo to, ka dalībvalstīs pieaug 
satraukums par cilvēku tirdzniecības 
palielināšanos. Ņemot vērā noziedzīgā 
nodarījuma smagumu, šīs direktīvas mērķis 
ir nodrošināt ES sodu turpmāku 
saskaņošanu un augstāku apmēru. Ja 
konkrētos apstākļos nodarījums ir izdarīts, 
piemēram, pret cietušo, kas bijis īpaši 
neaizsargāts, sodam ir jābūt bargākam. Šīs 
direktīvas kontekstā par īpaši 
neaizsargātām personām būtu jāuzskata 
vismaz bērni un pieaugušie, kas bijuši īpaši 
neaizsargāti dzimuma, grūtniecības, 
veselības stāvokļa, invaliditātes dēļ, vai ja 
upuris ir ticis spīdzināts, spiests lietot 
narkotikas/medikamentus, izvarots vai 
bijis pakļauts citu veidu smagai 
psiholoģiskai, fiziskai vai seksuālai 
vardarbībai. Ja noziegums ir īpaši smags, 
piemēram, ja ir bijusi apdraudēta cietušā 
dzīvība vai nodarījums ietvēris smagu 
vardarbību vai nodarījis nopietnu 
kaitējumu cietušajam, tas jāatspoguļo ar 
īpaši bargu sodu. Ja saskaņā ar šo direktīvu 
tiek izdarīta atsauce uz nodošanu, minētā 
atsauce jāinterpretē atbilstoši 2002. gada 
13. jūnija Pamatlēmumam 2002/584/TI par 
Eiropas apcietināšanas orderi un par 
nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm.

Or. en



PE445.701v01-00 18/110 AM\823510LV.doc

LV

Grozījums Nr. 71
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šajā direktīvā noteikto sodu apmērs 
atspoguļo to, ka dalībvalstīs pieaug 
satraukums par cilvēku tirdzniecības 
palielināšanos. Ņemot vērā noziedzīgā 
nodarījuma smagumu, šīs direktīvas mērķis 
ir nodrošināt ES sodu turpmāku 
saskaņošanu un augstāku apmēru. Ja 
konkrētos apstākļos nodarījums ir izdarīts, 
piemēram, pret cietušo, kas bijis īpaši 
neaizsargāts, sodam ir jābūt bargākam. Šīs 
direktīvas kontekstā par īpaši 
neaizsargātām personām būtu jāuzskata 
vismaz bērni un pieaugušie, kas nozieguma 
izdarīšanas brīdī bijuši īpaši neaizsargāti 
grūtniecības, veselības stāvokļa vai 
invaliditātes dēļ. Ja noziegums ir īpaši 
smags, piemēram, ja ir bijusi apdraudēta 
cietušā dzīvība vai nodarījums ietvēris 
smagu vardarbību vai nodarījis nopietnu 
kaitējumu cietušajam, tas jāatspoguļo ar 
īpaši bargu sodu. Ja saskaņā ar šo direktīvu 
tiek izdarīta atsauce uz nodošanu, minētā 
atsauce jāinterpretē atbilstoši 2002. gada 
13. jūnija Pamatlēmumam 2002/584/TI par 
Eiropas apcietināšanas orderi un par 
nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm.

(6) Šajā direktīvā noteikto sodu apmērs 
atspoguļo to, ka dalībvalstīs pieaug 
satraukums par cilvēku tirdzniecības 
palielināšanos. Ņemot vērā noziedzīgā
nodarījuma smagumu, šīs direktīvas mērķis 
ir nodrošināt ES sodu turpmāku 
saskaņošanu un augstāku apmēru. Ja 
konkrētos apstākļos nodarījums ir izdarīts, 
piemēram, pret cietušo, kas bijis īpaši 
neaizsargāts, sodam ir jābūt bargākam. Šīs 
direktīvas kontekstā par īpaši 
neaizsargātām personām būtu jāuzskata 
vismaz bērni un pieaugušie, kas nozieguma 
izdarīšanas brīdī bijuši īpaši neaizsargāti 
dzimuma, grūtniecības, veselības stāvokļa, 
invaliditātes vai imigrācijas statusa dēļ. Ja 
noziegums ir īpaši smags, piemēram, ja ir 
bijusi apdraudēta cietušā dzīvība vai 
nodarījums ietvēris smagu vardarbību vai 
nodarījis nopietnu kaitējumu cietušajam, 
tas jāatspoguļo ar īpaši bargu sodu. Ja 
saskaņā ar šo direktīvu tiek izdarīta atsauce 
uz nodošanu, minētā atsauce jāinterpretē
atbilstoši 2002. gada 13. jūnija 
Pamatlēmumam 2002/584/TI par Eiropas 
apcietināšanas orderi un par nodošanas 
procedūrām starp dalībvalstīm.

Or. en
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Grozījums Nr. 72
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šajā direktīvā noteikto sodu apmērs 
atspoguļo to, ka dalībvalstīs pieaug 
satraukums par cilvēku tirdzniecības 
palielināšanos. Ņemot vērā noziedzīgā 
nodarījuma smagumu, šīs direktīvas mērķis 
ir nodrošināt ES sodu turpmāku 
saskaņošanu un augstāku apmēru. Ja 
konkrētos apstākļos nodarījums ir izdarīts, 
piemēram, pret cietušo, kas bijis īpaši 
neaizsargāts, sodam ir jābūt bargākam. Šīs 
direktīvas kontekstā par īpaši 
neaizsargātām personām būtu jāuzskata 
vismaz bērni un pieaugušie, kas nozieguma 
izdarīšanas brīdī bijuši īpaši neaizsargāti 
grūtniecības, veselības stāvokļa vai 
invaliditātes dēļ. Ja noziegums ir īpaši 
smags, piemēram, ja ir bijusi apdraudēta 
cietušā dzīvība vai nodarījums ietvēris 
smagu vardarbību vai nodarījis nopietnu 
kaitējumu cietušajam, tas jāatspoguļo ar 
īpaši bargu sodu. Ja saskaņā ar šo direktīvu 
tiek izdarīta atsauce uz nodošanu, minētā 
atsauce jāinterpretē atbilstoši 2002. gada 
13. jūnija Pamatlēmumam 2002/584/TI par 
Eiropas apcietināšanas orderi un par 
nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm.

(6) Šajā direktīvā noteikto sodu apmērs 
atspoguļo to, ka dalībvalstīs pieaug 
satraukums par cilvēku tirdzniecības 
palielināšanos. Ņemot vērā noziedzīgā 
nodarījuma smagumu, šīs direktīvas mērķis 
ir nodrošināt ES sodu turpmāku 
saskaņošanu un augstāku apmēru. Ja 
konkrētos apstākļos nodarījums ir izdarīts, 
piemēram, pret cietušo, kas bijis īpaši 
neaizsargāts, sodam ir jābūt bargākam. Šīs 
direktīvas kontekstā par īpaši 
neaizsargātām personām būtu jāuzskata 
vismaz bērni un pieaugušie, kas nozieguma 
izdarīšanas brīdī bijuši īpaši neaizsargāti 
dzimuma, grūtniecības, veselības stāvokļa, 
invaliditātes vai imigrācijas statusa dēļ. Ja 
noziegums ir īpaši smags, piemēram, ja ir 
bijusi apdraudēta cietušā dzīvība vai 
nodarījums ietvēris smagu vardarbību, 
tostarp vīriešu vardarbību pret sievietēm,
vai nodarījis nopietnu kaitējumu 
cietušajam, tas jāatspoguļo ar īpaši bargu 
sodu. Ja saskaņā ar šo direktīvu tiek 
izdarīta atsauce uz nodošanu, minētā 
atsauce jāinterpretē atbilstoši 2002. gada 
13. jūnija Pamatlēmumam 2002/584/TI par 
Eiropas apcietināšanas orderi un par 
nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu ar cilvēku tirdzniecību (8) Lai nodrošinātu ar cilvēku tirdzniecību 
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saistītu pārkāpumu sekmīgu izmeklēšanu 
un saukšanu pie kriminālatbildības, tās 
uzsākšanai nevajadzētu būt atkarīgai no 
nodarījumā cietušā paziņojuma vai 
sūdzības. Saukšanai pie kriminālatbildības 
vajadzētu būt iespējamai pietiekami ilgu 
laikposmu pēc tam, kad cietušais kļuvis 
pilngadīgs. Tiesībaizsardzības iestāžu 
amatpersonām un prokuroriem ir jābūt 
atbilstoši apmācītiem – arī nolūkā uzlabot 
starptautisko tiesībaizsardzību un tiesu 
iestāžu sadarbību. Tiem, kuri atbildīgi par 
minēto nodarījumu izmeklēšanu un 
saukšanu pie kriminālatbildības, jābūt arī 
pieejamiem tādiem izmeklēšanas 
līdzekļiem, ko izmanto organizētās 
noziedzības lietās, kā saziņas pārtveršana, 
slepena uzraudzība, tostarp elektroniska 
uzraudzība, banku kontu pārraudzība vai 
cita veida finanšu izmeklēšana.

saistītu pārkāpumu sekmīgu izmeklēšanu 
un saukšanu pie kriminālatbildības, tās 
uzsākšanai nevajadzētu būt atkarīgai no 
nodarījumā cietušā paziņojuma vai 
sūdzības. Dalībvalstis saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem veic vajadzīgos pasākumus, 
lai cietušo pēc pilngadības sasniegšanas 
varētu saukt pie kriminālatbildības par 
šajā direktīvā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem. Izmeklēšanā būtu 
pienācīgi jāņem vērā informācijas un 
saziņas tehnoloģijas, kas izmantotas 
noziedzīgā nodarījuma veikšanai, un 
jāizstrādā īpaši instrumenti, lai novērstu 
un apkarotu cilvēku tirdzniecību, ko 
veicina internets. Tiem, kuri atbildīgi par 
izmeklēšanu un saukšanu pie 
kriminālatbildības, jābūt arī pieejamiem 
tādiem izmeklēšanas līdzekļiem, ko 
izmanto organizētās noziedzības lietās, kā 
saziņas pārtveršana, slepena uzraudzība, 
tostarp elektroniska uzraudzība, banku 
kontu pārraudzība vai cita veida finanšu 
izmeklēšana.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu ar cilvēku tirdzniecību 
saistītu pārkāpumu sekmīgu izmeklēšanu 
un saukšanu pie kriminālatbildības, tās 
uzsākšanai nevajadzētu būt atkarīgai no 
nodarījumā cietušā paziņojuma vai 
sūdzības. Saukšanai pie kriminālatbildības 
vajadzētu būt iespējamai pietiekami ilgu 
laikposmu pēc tam, kad cietušais kļuvis 
pilngadīgs. Tiesībaizsardzības iestāžu 
amatpersonām un prokuroriem ir jābūt 

(8) Lai nodrošinātu ar cilvēku tirdzniecību 
saistītu pārkāpumu sekmīgu izmeklēšanu 
un saukšanu pie kriminālatbildības, tās 
uzsākšanai nevajadzētu būt atkarīgai no 
nodarījumā cietušā paziņojuma vai 
sūdzības. Saukšanai pie kriminālatbildības 
vajadzētu būt iespējamai pietiekami ilgu 
laikposmu pēc tam, kad cietušais kļuvis 
pilngadīgs. Tiesībaizsardzības iestāžu 
amatpersonām un prokuroriem ir jābūt 
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atbilstoši apmācītiem – arī nolūkā uzlabot 
starptautisko tiesībaizsardzību un tiesu 
iestāžu sadarbību. Tiem, kuri atbildīgi par 
minēto nodarījumu izmeklēšanu un 
saukšanu pie kriminālatbildības, jābūt arī 
pieejamiem tādiem izmeklēšanas 
līdzekļiem, ko izmanto organizētās 
noziedzības lietās, kā saziņas pārtveršana, 
slepena uzraudzība, tostarp elektroniska 
uzraudzība, banku kontu pārraudzība vai 
cita veida finanšu izmeklēšana.

atbilstoši apmācītiem – arī nolūkā uzlabot 
starptautisko tiesībaizsardzību un tiesu 
iestāžu sadarbību. Tiem, kuri atbildīgi par 
minēto nodarījumu izmeklēšanu un 
saukšanu pie kriminālatbildības, jābūt arī 
pieejamiem tādiem izmeklēšanas 
līdzekļiem, ko izmanto organizētās 
noziedzības lietās, kā saziņas pārtveršana, 
slepena uzraudzība, tostarp elektroniska 
uzraudzība, banku kontu pārraudzība vai
cita veida finanšu izmeklēšana. Ir ārkārtīgi 
svarīgi novērst cilvēku tirdzniecību, tāpēc 
dalībvalstīm būtu jāpiešķir prioritāte cīņai 
pret cilvēku tirdzniecību un jebkurā 
iespējamā veidā jāuzlabo kriminālā 
tiesvedība cilvēku tirdzniecības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu ar cilvēku tirdzniecību 
saistītu pārkāpumu sekmīgu izmeklēšanu 
un saukšanu pie kriminālatbildības, tās 
uzsākšanai nevajadzētu būt atkarīgai no 
nodarījumā cietušā paziņojuma vai 
sūdzības. Saukšanai pie kriminālatbildības 
vajadzētu būt iespējamai pietiekami ilgu 
laikposmu pēc tam, kad cietušais kļuvis 
pilngadīgs. Tiesībaizsardzības iestāžu 
amatpersonām un prokuroriem ir jābūt 
atbilstoši apmācītiem – arī nolūkā uzlabot 
starptautisko tiesībaizsardzību un tiesu 
iestāžu sadarbību. Tiem, kuri atbildīgi par 
minēto nodarījumu izmeklēšanu un 
saukšanu pie kriminālatbildības, jābūt arī 
pieejamiem tādiem izmeklēšanas 
līdzekļiem, ko izmanto organizētās 
noziedzības lietās, kā saziņas pārtveršana, 
slepena uzraudzība, tostarp elektroniska 

(8) Lai nodrošinātu ar cilvēku tirdzniecību 
saistītu pārkāpumu sekmīgu izmeklēšanu 
un saukšanu pie kriminālatbildības, tās 
uzsākšanai nevajadzētu būt atkarīgai no 
nodarījumā cietušā paziņojuma vai 
sūdzības. Saukšanai pie kriminālatbildības 
vajadzētu būt iespējamai pietiekami ilgu 
laikposmu pēc tam, kad cietušais kļuvis 
pilngadīgs. Tiesībaizsardzības iestāžu 
amatpersonām un prokuroriem ir jābūt 
atbilstoši apmācītiem – arī nolūkā uzlabot 
starptautisko tiesībaizsardzību un tiesu 
iestāžu sadarbību. Tiem, kuri atbildīgi par 
minēto nodarījumu izmeklēšanu un 
saukšanu pie kriminālatbildības, jābūt arī 
pieejamiem īpašiem izmeklēšanas 
līdzekļiem, ko jau izmanto organizētās 
noziedzības lietās, kā saziņas pārtveršana, 
slepena uzraudzība, tostarp elektroniska 
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uzraudzība, banku kontu pārraudzība vai 
cita veida finanšu izmeklēšana.

uzraudzība, slepenpolicija, banku kontu 
pārraudzība vai cita veida finanšu 
izmeklēšana. Izmeklēšanā būtu pienācīgi 
jāņem vērā tas, ka cilvēku tirgotāji 
izmanto internetu, un būtu jāizstrādā 
īpaši līdzekļi, lai novērstu un apkarotu 
cilvēku tirdzniecību, kas notiek kibertelpā.

Or. en

Pamatojums

Risinot cilvēku tirdzniecības problēmu, ir jāizmanto tādas pašas izmeklēšanas metodes, kādas 
izmanto cīņā pret citiem smagiem noziegumiem, piemēram, narkotiku tirdzniecību vai 
organizēto noziedzību. Interneta izmantošana ir daļa no cilvēku tirdzniecības procesa, taču 
tai nevajadzētu būt šā apsvēruma uzmanības centrā, jo apsvēruma nolūks ir uzlabot 
starptautisko tiesībaizsardzību un tiesu iestāžu sadarbību.

Grozījums Nr. 76
Vilija Blinkevičiūtė

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu ar cilvēku tirdzniecību 
saistītu pārkāpumu sekmīgu izmeklēšanu 
un saukšanu pie kriminālatbildības, tās 
uzsākšanai nevajadzētu būt atkarīgai no 
nodarījumā cietušā paziņojuma vai 
sūdzības. Saukšanai pie kriminālatbildības 
vajadzētu būt iespējamai pietiekami ilgu 
laikposmu pēc tam, kad cietušais kļuvis 
pilngadīgs. Tiesībaizsardzības iestāžu 
amatpersonām un prokuroriem ir jābūt 
atbilstoši apmācītiem – arī nolūkā uzlabot 
starptautisko tiesībaizsardzību un tiesu 
iestāžu sadarbību. Tiem, kuri atbildīgi par 
minēto nodarījumu izmeklēšanu un 
saukšanu pie kriminālatbildības, jābūt arī 
pieejamiem tādiem izmeklēšanas 
līdzekļiem, ko izmanto organizētās 
noziedzības lietās, kā saziņas pārtveršana, 
slepena uzraudzība, tostarp elektroniska 
uzraudzība, banku kontu pārraudzība vai 

(8) Lai nodrošinātu ar cilvēku tirdzniecību 
saistītu pārkāpumu sekmīgu izmeklēšanu 
un saukšanu pie kriminālatbildības, tās 
uzsākšanai nevajadzētu būt atkarīgai no 
nodarījumā cietušā paziņojuma vai 
sūdzības. Saukšanai pie kriminālatbildības 
vajadzētu būt iespējamai pietiekami ilgu 
laikposmu pēc tam, kad cietušais kļuvis 
pilngadīgs. Tiesībaizsardzības iestāžu 
amatpersonām un prokuroriem, lai 
uzlabotu starptautisko tiesībaizsardzību 
un tiesu iestāžu sadarbību, ir jābūt
atbilstoši apmācītiem, sagatavotiem 
darbam ar cietušajiem un spējīgiem 
īstenot dzimumjutīgu pieeju. Tiem, kuri 
atbildīgi par izmeklēšanu un saukšanu pie 
kriminālatbildības, jābūt arī pieejamiem 
tādiem izmeklēšanas līdzekļiem, ko 
izmanto organizētās noziedzības lietās, kā 
saziņas pārtveršana, slepena uzraudzība, 
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cita veida finanšu izmeklēšana. tostarp elektroniska uzraudzība, banku 
kontu pārraudzība vai cita veida finanšu 
izmeklēšana.

Or. lt

Grozījums Nr. 77
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Dalībvalstīm būtu jāveicina policijas 
un tiesu iestāžu sadarbība, jo īpaši 
pārrobežu izmeklēšanas gadījumos. 
Kopīgas izmeklēšanas komandas, ko 
koordinē Eiropols, ir labs šīs jomas 
piemērs, un šādi gadījumi būtu jāveicina. 
Dalībvalstis varētu arī gūt labumu, 
daloties pieredzē par labāko praksi.

Or. en

Pamatojums

Ir jāapkaro cilvēku tirdzniecība starptautiskā mērogā, un ir jāuzlabo pārrobežu sadarbība, 
veicot starptautiskas un pārrobežu izmeklēšanas. Eiropolam ir ļoti liela nozīme, un tā būtu 
jāpalielina.

Grozījums Nr. 78
Judith Sargentini

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Direktīvā 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, 

(10) Padomes Direktīvā 2004/81/EK 
(2004. gada 29. aprīlis) par uzturēšanās 
atļaujām, kas izdotas tādiem trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku 
tirdzniecības upuri vai bijuši iesaistīti 
darbībās, kas veicina nelegālo imigrāciju, 
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kuri sadarbojas ar kompetentajām 
iestādēm, paredzēta uzturēšanās atļaujas 
izsniegšana tādiem trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku 
tirdzniecības upuri, bet Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Direktīva 2004/38/EK par Savienības 
pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām 
brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu 
teritorijā regulē to, ka tiek īstenotas 
Savienības pilsoņu un viņu ģimenes 
locekļu tiesības brīvi pārvietoties un 
uzturēties dalībvalstu teritorijā, tostarp 
aizsardzību pret izraidīšanu, savukārt šajā 
direktīvā tiek noteikti īpaši aizsardzības 
pasākumi visiem cilvēku tirdzniecībā 
cietušajiem. Tādējādi šī direktīva 
neattiecas uz to uzturēšanās 
nosacījumiem dalībvalstu teritorijā.

kuri sadarbojas ar kompetentajām 
iestādēm, paredzēta uzturēšanās atļaujas 
izsniegšana tādiem trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku 
tirdzniecības upuri, bet Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīva 2004/38/EK 
(2004. gada 29. aprīlis) par Savienības 
pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām 
brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu 
teritorijā regulē to, ka tiek īstenotas 
Savienības pilsoņu un viņu ģimenes 
locekļu tiesības brīvi pārvietoties un 
uzturēties dalībvalstu teritorijā, tostarp 
aizsardzību pret izraidīšanu, savukārt šajā 
direktīvā tiek noteikti īpaši aizsardzības 
pasākumi visiem cilvēku tirdzniecībā 
cietušajiem.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā ietvertajai pieejai cīņā pret cilvēku tirdzniecību vajadzētu būt visaptverošai, un tādā 
gadījumā šis formulējums šķiet nevajadzīgs.

Grozījums Nr. 79
Emine Bozkurt

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Cilvēku tirdzniecībā cietušajiem jābūt 
iespējai efektīvi īstenot savas tiesības. 
Tādēļ cietušajiem vajadzētu būt pieejamai 
palīdzībai un atbalstam pirms 
kriminālprocesa sākuma, tā laikā un 
atbilstošu laiku pēc tā beigām. Lai 
palīdzība un atbalsts būtu efektīvs, tas 
jāsniedz informēti un ar savstarpēju 
piekrišanu, garantējot cietušā piekrišanu 
paraugu ņemšanai, lai konstatētu slimības, 
vai citiem atbalsta pasākumiem. Palīdzībai 

(11) Cilvēku tirdzniecībā cietušajiem jābūt 
iespējai efektīvi īstenot savas tiesības. 
Tādēļ cietušajiem vajadzētu būt pieejamai 
palīdzībai un atbalstam pirms 
kriminālprocesa sākuma, tā laikā un 
atbilstošu laiku pēc tā beigām. Lai 
palīdzība un atbalsts būtu efektīvs, tas 
jāsniedz informēti un ar savstarpēju 
piekrišanu, garantējot cietušā piekrišanu 
paraugu ņemšanai, lai konstatētu slimības, 
vai citiem atbalsta pasākumiem. Palīdzībai 
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un atbalstam būtu jāietver vismaz minimāls 
pasākumu kopums, kas ir vajadzīgi, lai 
nodrošinātu viņiem iespēju atgriezties 
normālā dzīvē un atbrīvoties no saviem 
tirgotājiem. Minēto pasākumu praktiskajā 
īstenošanā, balstoties uz individuālu 
novērtējumu, ko veic saskaņā ar valsts 
procedūrām, būtu jāņem vērā attiecīgās 
personas apstākļi un vajadzības. Personai 
būtu jāsniedz palīdzība un atbalsts, tiklīdz 
ir norādes, ka tā varētu būt pārdota, 
neatkarīgi no tā, vai šī persona vēlas būt 
par liecinieku. Palīdzība būtu jāsniedz bez 
nosacījumiem un vismaz tik ilgi, līdz 
kompetentās iestādes ir pieņēmušas galīgo 
lēmumu par nogaidīšanas periodu un 
uzturēšanās atļauju, vai arī atzinušas, ka šī 
persona ir cilvēku tirdzniecībā cietusī. Ja 
pēc identifikācijas procesa pabeigšanas 
vai nogaidīšanas perioda beigām tiek 
uzskatīts, ka attiecīgā persona nevar 
pretendēt uz uzturēšanās atļauju vai cita 
veida likumīgu uzturēšanos valstī, 
attiecīgajai dalībvalstij nav pienākuma 
turpināt sniegt minētajai personai 
palīdzību un atbalstu, balstoties uz šo 
direktīvu. Vajadzības gadījumā palīdzība 
un atbalsts būtu jāturpina atbilstošu laiku 
pēc kriminālprocesa, piemēram, ja 
medicīniskā aprūpe turpinās nozieguma 
smagu fizisku vai psiholoģisku seku dēļ vai 
ja liecību dēļ kriminālprocesā ir apdraudēta 
cietušā drošība.

un atbalstam būtu jāietver vismaz minimāls 
pasākumu kopums, kas ir vajadzīgi, lai 
nodrošinātu viņiem iespēju atgriezties 
normālā dzīvē un atbrīvoties no saviem 
tirgotājiem. Minēto pasākumu praktiskajā 
īstenošanā, balstoties uz individuālu 
novērtējumu, ko veic saskaņā ar valsts 
procedūrām, būtu jāņem vērā attiecīgās 
personas apstākļi un vajadzības. Personai 
būtu jāsniedz palīdzība un atbalsts, tiklīdz 
ir norādes, ka tā varētu būt pārdota, 
neatkarīgi no tā, vai šī persona vēlas būt 
par liecinieku. Palīdzība būtu jāsniedz bez 
nosacījumiem un vismaz tik ilgi, līdz 
kompetentās iestādes ir pieņēmušas galīgo 
lēmumu par nogaidīšanas periodu un 
uzturēšanās atļauju, vai arī atzinušas, ka šī 
persona ir cilvēku tirdzniecībā cietusī. 
Vajadzības gadījumā palīdzība un atbalsts 
būtu jāturpina atbilstošu laiku pēc 
kriminālprocesa, piemēram, ja medicīniskā 
aprūpe turpinās nozieguma smagu fizisku 
vai psiholoģisku seku dēļ vai ja liecību dēļ 
kriminālprocesā ir apdraudēta cietušā 
drošība. Pret cilvēku tirdzniecību vērsti 
pasākumi nedrīkst negatīvi ietekmēt to 
cilvēku tiesības, kuri ir cietuši cilvēku 
tirdzniecībā, kā arī migrantu, valsts 
robežās pārvietotu personu, bēgļu un 
patvēruma meklētāju tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Cilvēku tirdzniecībā cietušajiem jābūt 
iespējai efektīvi īstenot savas tiesības. 

(11) Cilvēku tirdzniecībā cietušajiem jābūt 
iespējai efektīvi īstenot savas tiesības. 
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Tādēļ cietušajiem vajadzētu būt pieejamai 
palīdzībai un atbalstam pirms 
kriminālprocesa sākuma, tā laikā un 
atbilstošu laiku pēc tā beigām. Lai 
palīdzība un atbalsts būtu efektīvs, tas 
jāsniedz informēti un ar savstarpēju 
piekrišanu, garantējot cietušā piekrišanu 
paraugu ņemšanai, lai konstatētu slimības, 
vai citiem atbalsta pasākumiem. Palīdzībai 
un atbalstam būtu jāietver vismaz minimāls 
pasākumu kopums, kas ir vajadzīgi, lai 
nodrošinātu viņiem iespēju atgriezties 
normālā dzīvē un atbrīvoties no saviem 
tirgotājiem. Minēto pasākumu praktiskajā 
īstenošanā, balstoties uz individuālu 
novērtējumu, ko veic saskaņā ar valsts 
procedūrām, būtu jāņem vērā attiecīgās 
personas apstākļi un vajadzības. Personai 
būtu jāsniedz palīdzība un atbalsts, tiklīdz 
ir norādes, ka tā varētu būt pārdota, 
neatkarīgi no tā, vai šī persona vēlas būt 
par liecinieku. Palīdzība būtu jāsniedz bez 
nosacījumiem un vismaz tik ilgi, līdz 
kompetentās iestādes ir pieņēmušas galīgo 
lēmumu par nogaidīšanas periodu un 
uzturēšanās atļauju, vai arī atzinušas, ka šī 
persona ir cilvēku tirdzniecībā cietusī. Ja 
pēc identifikācijas procesa pabeigšanas vai 
nogaidīšanas perioda beigām tiek uzskatīts, 
ka attiecīgā persona nevar pretendēt uz 
uzturēšanās atļauju vai cita veida likumīgu 
uzturēšanos valstī, attiecīgajai dalībvalstij 
nav pienākuma turpināt sniegt minētajai 
personai palīdzību un atbalstu, balstoties uz 
šo direktīvu. Vajadzības gadījumā 
palīdzība un atbalsts būtu jāturpina 
atbilstošu laiku pēc kriminālprocesa, 
piemēram, ja medicīniskā aprūpe turpinās 
nozieguma smagu fizisku vai psiholoģisku 
seku dēļ vai ja liecību dēļ kriminālprocesā 
ir apdraudēta cietušā drošība.

Tādēļ cietušajiem vajadzētu būt pieejamai 
palīdzībai un atbalstam pirms 
kriminālprocesa sākuma, tā laikā un 
atbilstošu laiku pēc tā beigām. Cilvēku 
tirdzniecības upuriem ir jābūt iespējai 
iegūt pastāvīgu uzturēšanās atļauju. Lai 
palīdzība un atbalsts būtu efektīvs, tas 
jāsniedz informēti un ar savstarpēju 
piekrišanu, garantējot cietušā piekrišanu 
paraugu ņemšanai, lai konstatētu slimības, 
vai citiem atbalsta pasākumiem. Palīdzībai 
un atbalstam būtu jāietver vismaz minimāls 
pasākumu kopums, kas ir vajadzīgi, lai 
nodrošinātu viņiem iespēju atgriezties 
normālā dzīvē un atbrīvoties no saviem 
tirgotājiem. Minēto pasākumu praktiskajā 
īstenošanā, balstoties uz individuālu 
novērtējumu, ko veic saskaņā ar valsts 
procedūrām, būtu jāņem vērā attiecīgās 
personas apstākļi un vajadzības, tostarp 
upura imigrācijas statuss. Personai būtu 
jāsniedz palīdzība un atbalsts, tiklīdz ir 
norādes, ka tā varētu būt pārdota, 
neatkarīgi no tā, vai šī persona vēlas būt 
par liecinieku. Palīdzība būtu jāsniedz bez 
nosacījumiem un vismaz tik ilgi, līdz 
kompetentās iestādes ir pieņēmušas galīgo 
lēmumu par nogaidīšanas periodu un 
uzturēšanās atļauju, vai arī atzinušas, ka šī 
persona ir cilvēku tirdzniecībā cietusī. Ja 
pēc identifikācijas procesa pabeigšanas vai 
nogaidīšanas perioda beigām tiek uzskatīts, 
ka attiecīgā persona nevar pretendēt uz 
uzturēšanās atļauju vai cita veida likumīgu 
uzturēšanos valstī, attiecīgajai dalībvalstij 
nav pienākuma turpināt sniegt minētajai 
personai palīdzību un atbalstu, balstoties uz 
šo direktīvu. Vajadzības gadījumā 
palīdzība un atbalsts būtu jāturpina 
atbilstošu laiku pēc kriminālprocesa, 
piemēram, ja medicīniskā aprūpe turpinās 
nozieguma smagu fizisku vai psiholoģisku 
seku dēļ vai ja liecību dēļ kriminālprocesā 
ir apdraudēta cietušā drošība.

Or. en
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Grozījums Nr. 81
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Cilvēku tirdzniecībā cietušajiem jābūt 
iespējai efektīvi īstenot savas tiesības. 
Tādēļ cietušajiem vajadzētu būt pieejamai 
palīdzībai un atbalstam pirms 
kriminālprocesa sākuma, tā laikā un 
atbilstošu laiku pēc tā beigām. Lai 
palīdzība un atbalsts būtu efektīvs, tas 
jāsniedz informēti un ar savstarpēju 
piekrišanu, garantējot cietušā piekrišanu 
paraugu ņemšanai, lai konstatētu slimības, 
vai citiem atbalsta pasākumiem. Palīdzībai 
un atbalstam būtu jāietver vismaz minimāls 
pasākumu kopums, kas ir vajadzīgi, lai 
nodrošinātu viņiem iespēju atgriezties 
normālā dzīvē un atbrīvoties no saviem 
tirgotājiem. Minēto pasākumu praktiskajā 
īstenošanā, balstoties uz individuālu 
novērtējumu, ko veic saskaņā ar valsts 
procedūrām, būtu jāņem vērā attiecīgās 
personas apstākļi un vajadzības. Personai 
būtu jāsniedz palīdzība un atbalsts, tiklīdz 
ir norādes, ka tā varētu būt pārdota, 
neatkarīgi no tā, vai šī persona vēlas būt 
par liecinieku. Palīdzība būtu jāsniedz bez 
nosacījumiem un vismaz tik ilgi, līdz 
kompetentās iestādes ir pieņēmušas galīgo 
lēmumu par nogaidīšanas periodu un 
uzturēšanās atļauju, vai arī atzinušas, ka šī 
persona ir cilvēku tirdzniecībā cietusī. Ja 
pēc identifikācijas procesa pabeigšanas vai 
nogaidīšanas perioda beigām tiek uzskatīts, 
ka attiecīgā persona nevar pretendēt uz 
uzturēšanās atļauju vai cita veida likumīgu 
uzturēšanos valstī, attiecīgajai dalībvalstij 
nav pienākuma turpināt sniegt minētajai 
personai palīdzību un atbalstu, balstoties uz 
šo direktīvu. Vajadzības gadījumā 
palīdzība un atbalsts būtu jāturpina 
atbilstošu laiku pēc kriminālprocesa, 
piemēram, ja medicīniskā aprūpe turpinās 

(11) Cilvēku tirdzniecībā cietušajiem jābūt 
iespējai efektīvi īstenot savas tiesības. 
Tādēļ cietušajiem vajadzētu būt pieejamai 
palīdzībai un atbalstam pirms 
kriminālprocesa sākuma, tā laikā un 
atbilstošu laiku pēc tā beigām. Lai 
palīdzība un atbalsts būtu efektīvs, tas 
jāsniedz informēti un ar savstarpēju 
piekrišanu, garantējot cietušā piekrišanu 
paraugu ņemšanai, lai konstatētu slimības, 
vai citiem atbalsta pasākumiem. Palīdzībai 
un atbalstam būtu jāietver vismaz minimāls 
pasākumu kopums, kas ir vajadzīgi, lai 
nodrošinātu viņiem iespēju atgriezties 
normālā dzīvē un atbrīvoties no saviem 
tirgotājiem. Minēto pasākumu praktiskajā 
īstenošanā, balstoties uz individuālu 
novērtējumu, ko veic saskaņā ar valsts 
procedūrām, būtu jāņem vērā attiecīgās 
personas apstākļi un vajadzības, tostarp tās 
imigrācijas statuss. Personai būtu jāsniedz 
palīdzība un atbalsts, tiklīdz ir norādes, ka 
tā varētu būt pārdota, neatkarīgi no tā, vai 
šī persona vēlas būt par liecinieku. 
Palīdzība būtu jāsniedz bez nosacījumiem 
un vismaz tik ilgi, līdz kompetentās 
iestādes ir pieņēmušas galīgo lēmumu par 
nogaidīšanas periodu un uzturēšanās 
atļauju, vai arī atzinušas, ka šī persona ir 
cilvēku tirdzniecībā cietusī. Ja pēc 
identifikācijas procesa pabeigšanas vai 
nogaidīšanas perioda beigām tiek uzskatīts, 
ka attiecīgā persona nevar pretendēt uz 
uzturēšanās atļauju vai cita veida likumīgu 
uzturēšanos valstī, attiecīgajai dalībvalstij 
nav pienākuma turpināt sniegt minētajai 
personai palīdzību un atbalstu, balstoties uz 
šo direktīvu. Vajadzības gadījumā 
palīdzība un atbalsts būtu jāturpina 
atbilstošu laiku pēc kriminālprocesa, 
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nozieguma smagu fizisku vai psiholoģisku 
seku dēļ vai ja liecību dēļ kriminālprocesā 
ir apdraudēta cietušā drošība.

piemēram, ja medicīniskā aprūpe turpinās
nozieguma smagu fizisku vai psiholoģisku 
seku dēļ vai ja liecību dēļ kriminālprocesā 
ir apdraudēta cietušā drošība.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Dalībvalstis nodrošina, ka cilvēku 
tirdzniecības upuri var saņemt nemainīgi 
vienāda līmeņa aizsardzību, pārvietojoties 
visas Eiropas Savienības robežās, ar 
atbilstīgu un efektīvu pasākumu palīdzību 
tiesu iestāžu sadarbības jomā. Cilvēku 
tirdzniecības upurus atbilstīgi informē par 
ES līmenī pieejamajiem aizsardzības 
pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Barbara Matera

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Visus pasākumus, ko cilvēku 
tirdzniecībā cietušo labā veic vienā 
dalībvalstī, jāspēj nodrošināt visā Eiropas 
Savienībā, tostarp izmantojot Eiropas 
aizsardzības rīkojumu.

Or. it
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Pamatojums

Eiropas aizsardzības rīkojums smagos cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos var būt nozīmīgs 
instruments, lai visā Eiropas Savienības teritorijā nodrošinātu vienādu aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 84
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ar Padomes 2001. gada 15. marta 
Pamatlēmumu 2001/220/TI par cietušo 
statusu kriminālprocesā ir noteikts cietušo 
tiesību kopums kriminālprocesā, tostarp 
tiesības uz aizsardzību un kompensāciju. 
Turklāt cilvēku tirdzniecībā cietušajiem 
būtu jānodrošina piekļuve juridiskām 
konsultācijām un juridiskajai pārstāvībai, 
tostarp kompensācijas pieprasīšanas 
nolūkos. Juridisko konsultāciju mērķis ir 
nodrošināt, lai cietušie saņemtu 
informāciju un padomus par dažādajām 
iespējām, ko tie var izmantot. Vismaz tajos 
gadījumos, kad cietušajam nav pietiekamu 
finanšu līdzekļu, juridiskās konsultācijas 
un juridiskā pārstāvība būtu jānodrošina 
bez maksas atbilstoši dalībvalstu iekšējām 
procedūrām. Tā kā cietušajiem bērniem jo 
īpaši varētu nebūt minēto līdzekļu, praksē 
juridiskās konsultācijas un juridiskā 
pārstāvība viņiem būtu bez maksas. 
Turklāt, balstoties uz individuālu riska 
novērtējumu, ko veic saskaņā ar valstu 
procedūrām, cietušajiem būtu jābūt 
aizsargātiem pret atriebību, iebiedēšanu un 
pret risku tikt vēlreiz izmantotiem 
tirdzniecībā.

(12) Ar Padomes 2001. gada 15. marta 
Pamatlēmumu 2001/220/TI par cietušo 
statusu kriminālprocesā ir noteikts cietušo 
tiesību kopums kriminālprocesā, tostarp 
tiesības uz aizsardzību un pārrobežu 
aizsardzības pasākumiem, piemēram, 
Eiropas aizsardzības rīkojumu, un 
kompensāciju. Cilvēku tirdzniecībā 
cietušajiem jābūt iespējai efektīvi īstenot 
savas tiesības. Turklāt cilvēku tirdzniecībā 
cietušajiem būtu jānodrošina arī piekļuve 
juridiskām konsultācijām un juridiskajai 
pārstāvībai, tostarp kompensācijas 
pieprasīšanas nolūkos. Juridisko 
konsultāciju mērķis ir nodrošināt, lai 
cietušie saņemtu informāciju un padomus 
par dažādajām iespējām, ko tie var 
izmantot. Vismaz tajos gadījumos, kad 
cietušajam nav pietiekamu finanšu 
līdzekļu, juridiskās konsultācijas un 
juridiskā pārstāvība būtu jānodrošina bez 
maksas atbilstoši dalībvalstu iekšējām 
procedūrām. Tā kā cietušajiem bērniem jo 
īpaši varētu nebūt minēto līdzekļu, praksē 
juridiskās konsultācijas un juridiskā 
pārstāvība viņiem būtu bez maksas. 
Turklāt, balstoties uz individuālu riska 
novērtējumu, ko veic saskaņā ar valstu 
procedūrām, cietušajiem būtu jābūt 
aizsargātiem pret atriebību, iebiedēšanu un 
pret risku tikt vēlreiz izmantotiem 
tirdzniecībā.
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Or. en

Grozījums Nr. 85
Anna Záborská

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ar Padomes 2001. gada 15. marta 
Pamatlēmumu 2001/220/TI par cietušo 
statusu kriminālprocesā ir noteikts cietušo 
tiesību kopums kriminālprocesā, tostarp 
tiesības uz aizsardzību un kompensāciju. 
Turklāt cilvēku tirdzniecībā cietušajiem 
būtu jānodrošina piekļuve juridiskām 
konsultācijām un juridiskajai pārstāvībai, 
tostarp kompensācijas pieprasīšanas 
nolūkos. Juridisko konsultāciju mērķis ir 
nodrošināt, lai cietušie saņemtu 
informāciju un padomus par dažādajām 
iespējām, ko tie var izmantot. Vismaz tajos 
gadījumos, kad cietušajam nav pietiekamu 
finanšu līdzekļu, juridiskās konsultācijas 
un juridiskā pārstāvība būtu jānodrošina 
bez maksas atbilstoši dalībvalstu iekšējām 
procedūrām. Tā kā cietušajiem bērniem jo 
īpaši varētu nebūt minēto līdzekļu, praksē
juridiskās konsultācijas un juridiskā 
pārstāvība viņiem būtu bez maksas. 
Turklāt, balstoties uz individuālu riska 
novērtējumu, ko veic saskaņā ar valstu 
procedūrām, cietušajiem būtu jābūt 
aizsargātiem pret atriebību, iebiedēšanu un 
pret risku tikt vēlreiz izmantotiem 
tirdzniecībā.

(12) Ar Padomes 2001. gada 15. marta 
Pamatlēmumu 2001/220/TI par cietušo 
statusu kriminālprocesā ir noteikts cietušo 
tiesību kopums kriminālprocesā, tostarp 
tiesības uz aizsardzību un kompensāciju.
Turklāt cilvēku tirdzniecībā cietušajiem 
būtu jānodrošina piekļuve juridiskām 
konsultācijām un juridiskajai pārstāvībai, 
tostarp kompensācijas pieprasīšanas 
nolūkos. Juridisko konsultāciju mērķis ir 
nodrošināt, lai cietušie saņemtu 
informāciju un padomus par dažādajām 
iespējām, ko tie var izmantot. Vismaz tajos 
gadījumos, kad cietušajam nav pietiekamu 
finanšu līdzekļu, juridiskās konsultācijas 
un juridiskā pārstāvība būtu jānodrošina 
bez maksas atbilstoši dalībvalstu iekšējām 
procedūrām. Tā kā cietušajiem bērniem jo 
īpaši varētu nebūt minēto līdzekļu, 
juridiskās konsultācijas un juridiskā 
pārstāvība jānodrošina viņiem bez maksas.
Turklāt, balstoties uz individuālu riska 
novērtējumu, ko veic saskaņā ar valstu 
procedūrām, cietušajiem būtu jābūt 
aizsargātiem pret atriebību, iebiedēšanu un 
pret risku tikt vēlreiz izmantotiem 
tirdzniecībā.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams saskaņot 12. apsvērumu ar stingrāko formulējumu 14. panta 2. punktā 
(“Dalībvalstis nodrošina, lai cilvēku tirdzniecībā cietušajiem bērniem būtu tūlītēja piekļuve 
bezmaksas juridiskām konsultācijām un bezmaksas juridiskajai pārstāvībai, tostarp 
kompensācijas pieprasīšanas nolūkos”).
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Grozījums Nr. 86
Vilija Blinkevičiūtė

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ar Padomes 2001. gada 15. marta 
Pamatlēmumu 2001/220/TI par cietušo 
statusu kriminālprocesā ir noteikts cietušo 
tiesību kopums kriminālprocesā, tostarp 
tiesības uz aizsardzību un kompensāciju. 
Turklāt cilvēku tirdzniecībā cietušajiem 
būtu jānodrošina piekļuve juridiskām 
konsultācijām un juridiskajai pārstāvībai, 
tostarp kompensācijas pieprasīšanas 
nolūkos. Juridisko konsultāciju mērķis ir 
nodrošināt, lai cietušie saņemtu 
informāciju un padomus par dažādajām 
iespējām, ko tie var izmantot. Vismaz tajos 
gadījumos, kad cietušajam nav pietiekamu 
finanšu līdzekļu, juridiskās konsultācijas 
un juridiskā pārstāvība būtu jānodrošina 
bez maksas atbilstoši dalībvalstu iekšējām 
procedūrām. Tā kā cietušajiem bērniem jo 
īpaši varētu nebūt minēto līdzekļu, praksē 
juridiskās konsultācijas un juridiskā 
pārstāvība viņiem būtu bez maksas. 
Turklāt, balstoties uz individuālu riska 
novērtējumu, ko veic saskaņā ar valstu 
procedūrām, cietušajiem būtu jābūt 
aizsargātiem pret atriebību, iebiedēšanu un 
pret risku tikt vēlreiz izmantotiem 
tirdzniecībā.

(12) Ar Padomes 2001. gada 15. marta 
Pamatlēmumu 2001/220/TI par cietušo 
statusu kriminālprocesā ir noteikts cietušo 
tiesību kopums kriminālprocesā, tostarp 
tiesības uz aizsardzību un kompensāciju. 
Turklāt cilvēku tirdzniecībā cietušajiem 
jānodrošina piekļuve juridiskām 
konsultācijām un juridiskajai pārstāvībai, 
tostarp kompensācijas pieprasīšanas 
nolūkos. Juridisko konsultāciju mērķis ir 
nodrošināt, lai cietušie saņemtu 
informāciju un padomus par dažādajām 
iespējām, ko tie var izmantot. Vismaz tajos 
gadījumos, kad cietušajam nav pietiekamu 
finanšu līdzekļu, juridiskās konsultācijas 
un juridiskā pārstāvība jānodrošina bez 
maksas atbilstoši dalībvalstu iekšējām 
procedūrām. Tā kā cietušajiem bērniem jo 
īpaši varētu nebūt minēto līdzekļu, praksē 
juridiskās konsultācijas un juridiskā 
pārstāvība viņiem būtu bez maksas. 
Turklāt, balstoties uz individuālu riska 
novērtējumu, ko veic saskaņā ar valstu 
procedūrām, cietušajiem jābūt aizsargātiem 
pret atriebību, iebiedēšanu un pret risku tikt 
vēlreiz izmantotiem tirdzniecībā.

Or. lt
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Grozījums Nr. 87
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Cilvēku tirdzniecībā cietušie, kuri jau 
ir cietuši no vardarbības un pazemojošas 
izturēšanās, kas parasti ietver seksuālu 
izmantošanu, izvarošanu, izturēšanos, kas 
atgādina pakļaušanu verdzībā, un orgānu 
izņemšanu, būtu jāaizsargā no atkārtota 
kaitējuma un turpmākām traumām 
kriminālprocesā. Šai nolūkā pret cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem 
kriminālizmeklēšanā un tiesas procesā būtu 
jāsaņem viņu individuālajām vajadzībām 
atbilstoša ārstēšana. Veicot individuālo 
vajadzību izvērtējumu, būtu jāņem vērā 
tādi apstākļi kā upuru vecums, grūtniecība, 
veselības stāvoklis, invaliditāte un citi 
personīgie apstākļi, kā arī to noziedzīgo 
darbību, kurām cietušais bijis pakļauts, 
fiziskās un psiholoģiskās sekas. Par to, vai 
piemērot ārstēšanu un kā to darīt, jālemj 
katrā gadījumā atsevišķi saskaņā ar valsts 
tiesību aktos noteikto pamatojumu, 
tiesiskās diskrēcijas noteikumiem, praksi 
un nostādnēm.

(13) Cilvēku tirdzniecībā cietušie, kuri jau 
ir cietuši no vardarbības un pazemojošas 
izturēšanās, kas parasti ietver seksuālu 
izmantošanu, izvarošanu, izturēšanos, kas 
atgādina pakļaušanu verdzībā, un orgānu 
izņemšanu, būtu jāaizsargā no atkārtota 
kaitējuma un turpmākām traumām 
kriminālprocesā. Šai nolūkā pret cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem 
kriminālizmeklēšanā un tiesas procesā būtu 
jāsaņem viņu individuālajām vajadzībām 
atbilstoša ārstēšana. Veicot individuālo 
vajadzību izvērtējumu, būtu jāņem vērā 
tādi apstākļi kā upuru dzimums, vecums, 
grūtniecība, veselības stāvoklis, 
invaliditāte, imigrācijas statuss un citi 
personīgie apstākļi, kā arī to noziedzīgo 
darbību, kurām cietušais bijis pakļauts, 
fiziskās un psiholoģiskās sekas. Par to, vai 
piemērot ārstēšanu un kā to darīt, jālemj 
katrā gadījumā atsevišķi saskaņā ar valsts 
tiesību aktos noteikto pamatojumu, 
tiesiskās diskrēcijas noteikumiem, praksi 
un nostādnēm.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Cilvēku tirdzniecībā cietušie, kuri jau 
ir cietuši no vardarbības un pazemojošas 
izturēšanās, kas parasti ietver seksuālu 

(13) Cilvēku tirdzniecībā cietušie, kuri jau 
ir cietuši no vardarbības un pazemojošas 
izturēšanās, kas parasti ietver seksuālu 
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izmantošanu, izvarošanu, izturēšanos, kas 
atgādina pakļaušanu verdzībā, un orgānu 
izņemšanu, būtu jāaizsargā no atkārtota 
kaitējuma un turpmākām traumām 
kriminālprocesā. Šai nolūkā pret cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem 
kriminālizmeklēšanā un tiesas procesā būtu 
jāsaņem viņu individuālajām vajadzībām 
atbilstoša ārstēšana. Veicot individuālo 
vajadzību izvērtējumu, būtu jāņem vērā 
tādi apstākļi kā upuru vecums, grūtniecība, 
veselības stāvoklis, invaliditāte un citi 
personīgie apstākļi, kā arī to noziedzīgo 
darbību, kurām cietušais bijis pakļauts, 
fiziskās un psiholoģiskās sekas. Par to, vai 
piemērot ārstēšanu un kā to darīt, jālemj 
katrā gadījumā atsevišķi saskaņā ar valsts 
tiesību aktos noteikto pamatojumu, 
tiesiskās diskrēcijas noteikumiem, praksi 
un nostādnēm.

izmantošanu, izvarošanu, izturēšanos, kas 
atgādina pakļaušanu verdzībā, un orgānu 
izņemšanu, būtu jāaizsargā no atkārtota 
kaitējuma un turpmākām traumām 
kriminālprocesā. Šai nolūkā pret cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem 
kriminālizmeklēšanā un tiesas procesā būtu 
jāsaņem viņu individuālajām vajadzībām 
atbilstoša ārstēšana. Veicot individuālo 
vajadzību izvērtējumu, būtu jāņem vērā 
tādi apstākļi kā upuru dzimums, vecums, 
grūtniecība, veselības stāvoklis, 
invaliditāte, imigrācijas statuss un citi 
personīgie apstākļi, kā arī to noziedzīgo 
darbību, kurām cietušais bijis pakļauts, 
fiziskās un psiholoģiskās sekas. Par to, vai 
piemērot ārstēšanu un kā to darīt, jālemj 
katrā gadījumā atsevišķi saskaņā ar valsts 
tiesību aktos noteikto pamatojumu, 
tiesiskās diskrēcijas noteikumiem, praksi 
un nostādnēm.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Anna Záborská

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Cilvēku tirdzniecībā cietušie, kuri jau 
ir cietuši no vardarbības un pazemojošas 
izturēšanās, kas parasti ietver seksuālu 
izmantošanu, izvarošanu, izturēšanos, kas 
atgādina pakļaušanu verdzībā, un orgānu 
izņemšanu, būtu jāaizsargā no atkārtota 
kaitējuma un turpmākām traumām 
kriminālprocesā. Šai nolūkā pret cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem 
kriminālizmeklēšanā un tiesas procesā būtu 
jāsaņem viņu individuālajām vajadzībām 
atbilstoša ārstēšana. Veicot individuālo 
vajadzību izvērtējumu, būtu jāņem vērā 
tādi apstākļi kā upuru vecums, grūtniecība, 

(13) Cilvēku tirdzniecībā cietušie, kuri jau 
ir cietuši no vardarbības un pazemojošas 
izturēšanās, kas parasti ietver seksuālu 
izmantošanu, seksuālo vardarbību,
izvarošanu, izturēšanos, kas atgādina 
pakļaušanu verdzībā, un orgānu 
izņemšanu, būtu jāaizsargā no atkārtota 
kaitējuma un turpmākām traumām 
kriminālprocesā. Šai nolūkā pret cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem 
kriminālizmeklēšanā un tiesas procesā būtu 
jāsaņem viņu individuālajām vajadzībām 
atbilstoša ārstēšana. Veicot individuālo 
vajadzību izvērtējumu, būtu jāņem vērā 
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veselības stāvoklis, invaliditāte un citi 
personīgie apstākļi, kā arī to noziedzīgo 
darbību, kurām cietušais bijis pakļauts, 
fiziskās un psiholoģiskās sekas. Par to, vai 
piemērot ārstēšanu un kā to darīt, jālemj 
katrā gadījumā atsevišķi saskaņā ar valsts 
tiesību aktos noteikto pamatojumu, 
tiesiskās diskrēcijas noteikumiem, praksi 
un nostādnēm.

tādi apstākļi kā upuru vecums, grūtniecība, 
veselības stāvoklis, invaliditāte un citi 
personīgie apstākļi, kā arī to noziedzīgo 
darbību, kurām cietušais bijis pakļauts, 
fiziskās un psiholoģiskās sekas. Par to, vai 
piemērot ārstēšanu un kā to darīt, jālemj 
katrā gadījumā atsevišķi saskaņā ar valsts 
tiesību aktos noteikto pamatojumu, 
tiesiskās diskrēcijas noteikumiem, praksi 
un nostādnēm.

Or. en

Pamatojums

Seksuālās vardarbības pieminēšana ir nepieciešama, ņemot vērā gan cilvēku tirgotāju praksi, 
gan to, ka seksuāla izmantošana (minēta 13. apsvērumā) līdzās seksuālai vardarbībai ir 
priekšlikuma COM(2010)0094) nepārprotams objekts.

Grozījums Nr. 90
Emine Bozkurt

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Cilvēku tirdzniecībā cietušie, kuri jau 
ir cietuši no vardarbības un pazemojošas 
izturēšanās, kas parasti ietver seksuālu 
izmantošanu, izvarošanu, izturēšanos, kas 
atgādina pakļaušanu verdzībā, un orgānu 
izņemšanu, būtu jāaizsargā no atkārtota 
kaitējuma un turpmākām traumām 
kriminālprocesā. Šai nolūkā pret cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem 
kriminālizmeklēšanā un tiesas procesā būtu 
jāsaņem viņu individuālajām vajadzībām 
atbilstoša ārstēšana. Veicot individuālo 
vajadzību izvērtējumu, būtu jāņem vērā 
tādi apstākļi kā upuru vecums, grūtniecība, 
veselības stāvoklis, invaliditāte un citi 
personīgie apstākļi, kā arī to noziedzīgo 
darbību, kurām cietušais bijis pakļauts, 
fiziskās un psiholoģiskās sekas. Par to, vai
piemērot ārstēšanu un kā to darīt, jālemj 

(13) Cilvēku tirdzniecībā cietušie, kuri jau 
ir cietuši no vardarbības un pazemojošas 
izturēšanās, kas parasti ietver seksuālu 
izmantošanu, izvarošanu, izturēšanos, kas 
atgādina pakļaušanu verdzībā, un orgānu 
izņemšanu, būtu jāaizsargā no atkārtota 
kaitējuma un turpmākām traumām 
kriminālprocesā. Šai nolūkā pret cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem 
kriminālizmeklēšanā un tiesas procesā būtu 
jāsaņem viņu individuālajām vajadzībām 
atbilstoša ārstēšana. Veicot individuālo 
vajadzību izvērtējumu, būtu jāņem vērā 
tādi apstākļi kā upuru vecums, grūtniecība, 
veselības stāvoklis, invaliditāte un citi 
personīgie apstākļi, kā arī to noziedzīgo 
darbību, kurām cietušais bijis pakļauts, 
fiziskās un psiholoģiskās sekas. Par to, kā
piemērot ārstēšanu, jālemj katrā gadījumā 
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katrā gadījumā atsevišķi saskaņā ar valsts 
tiesību aktos noteikto pamatojumu, 
tiesiskās diskrēcijas noteikumiem, praksi 
un nostādnēm.

atsevišķi saskaņā ar valsts tiesību aktos 
noteikto pamatojumu, tiesiskās diskrēcijas 
noteikumiem, praksi un nostādnēm.

Or. en

Pamatojums

Ar šo tiek mēģināts panākt, ka ārstēšanas nodrošināšana ir norma, nevis izņēmums.

Grozījums Nr. 91
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai pasargātu cietušos no daudzu 
procedūru veikšanas, dalībvalstīm 
vajadzētu viņiem nodrošināt tiesības, 
mainot atrašanās vietu ES, vienkāršā un 
efektīvā veidā saņemt tāda paša līmeņa 
aizsardzību, ko tie saņem kādā no 
dalībvalstīm. Tādēļ cilvēku tirdzniecībā 
cietušajiem jābūt informētiem, ka šim 
mērķim ES pastāv tiesu iestāžu sadarbības 
procedūras.

Or. es

Grozījums Nr. 92
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Papildus pasākumiem, kas pieejami 
visiem cilvēku tirdzniecībā cietušajiem, 
visām dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
īpaša palīdzība, atbalsts un aizsardzības 
pasākumi ir pieejami cietušiem bērniem. 

(14) Papildus pasākumiem, kas pieejami 
visiem cilvēku tirdzniecībā cietušajiem, 
visām dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
īpaša palīdzība, atbalsts un aizsardzības 
pasākumi ir pieejami cietušiem bērniem. 
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Šie pasākumi būtu jānodrošina, ievērojot 
bērna intereses un saskaņā ar ANO 
Konvenciju par bērnu tiesībām. 
Gadījumos, kad pastāv neskaidrības par 
cilvēku tirdzniecībai pakļautas personas 
vecumu un ir iemesls domāt, ka šī persona 
ir jaunāka par 18 gadiem, minētā persona 
būtu jāuzskata par bērnu, un tai ir jāsaņem 
tūlītēja palīdzība, atbalsts un aizsardzība. 
Palīdzības un atbalsta pasākumi 
cietušajiem bērniem būtu jāvērš uz to 
fizisko un psiholoģisko izveseļošanos un 
ilgstoša risinājuma rašanu attiecīgajai 
personai. Tā kā cietušais bērns ir pēc 
iespējas ātrāk no jauna jāiekļauj sabiedrībā, 
šajā risinājumā būs obligāti jāietver tiesības 
iegūt izglītību. Ņemot vērā to, ka cilvēku 
tirdzniecībā cietušie bērni ir īpaši 
neaizsargāti, būtu jābūt pieejamiem papildu 
aizsardzības pasākumiem, lai aizsargātu tos 
kriminālizmeklēšanā un tiesas procesā 
veiktajās iztaujāšanās.

Šie pasākumi būtu jānodrošina, ievērojot 
bērna intereses un saskaņā ar ANO 
Konvenciju par bērnu tiesībām. 
Gadījumos, kad pastāv neskaidrības par 
cilvēku tirdzniecībai pakļautas personas 
vecumu un ir iemesls domāt, ka šī persona 
ir jaunāka par 18 gadiem, minētā persona 
būtu jāuzskata par bērnu, un tai ir jāsaņem 
tūlītēja palīdzība, atbalsts un aizsardzība. 
Palīdzības un atbalsta pasākumi 
cietušajiem bērniem būtu jāvērš uz to 
fizisko un psiholoģisko izveseļošanos un 
ilgstoša risinājuma rašanu attiecīgajai 
personai. Tā kā cietušais bērns ir pēc 
iespējas ātrāk no jauna jāiekļauj sabiedrībā 
un ikdienas dzīvē bioloģiskajā ģimenē vai 
adopcijas ģimenē, šajā risinājumā būs 
obligāti jāietver tiesības iegūt izglītību. 
Ņemot vērā to, ka cilvēku tirdzniecībā 
cietušie bērni ir īpaši neaizsargāti, būtu 
jābūt pieejamiem papildu aizsardzības 
pasākumiem, lai aizsargātu tos 
kriminālizmeklēšanā un tiesas procesā 
veiktajās iztaujāšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Dalībvalstīm būtu jāizveido un/vai 
jānostiprina politika, lai novērstu cilvēku 
tirdzniecību, tostarp pasākumi, lai ar 
pētniecības, informācijas, izpratnes 
vairošanas un izglītības palīdzību veicinātu 
to, ka samazinās pieprasījums, kas ir 
pamatā visiem ekspluatācijas veidiem, un 
pasākumi, lai mazinātu risku, ka cilvēki 
varētu kļūt par tirdzniecības upuriem. 
Šādās iniciatīvās dalībvalstīm jāpieņem uz 
dzimumu balstīta perspektīva un uz bērnu 

(15) Dalībvalstīm būtu jāizveido un/vai 
jānostiprina politika, lai novērstu cilvēku 
tirdzniecību, tostarp pasākumi, lai ar 
pētniecības, tostarp cilvēku tirdzniecības 
jaunu veidu izpētes, informācijas, 
saskaņotas datu apkopošanas, izpratnes 
vairošanas un izglītības palīdzību veicinātu 
to, ka samazinās pieprasījums, kas ir 
pamatā visiem ekspluatācijas veidiem, un 
pasākumi, lai mazinātu risku, ka cilvēki 
varētu kļūt par tirdzniecības upuriem. 
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tiesībām balstīta pieeja. Amatpersonām, 
kas varētu nonākt saskarē ar cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem vai potenciāliem 
cietušajiem, jānodrošina atbilstošas 
mācības, lai tās varētu identificēt cietušās 
personas un strādāt ar tām. Šis 
pienākums nodrošināt mācības īpaši 
attiektos uz policistiem, robežsargiem, 
darba inspektoriem, veselības aprūpes 
personālu un konsulārajiem 
darbiniekiem, bet atkarībā no vietējiem 
apstākļiem varētu attiekties arī uz citām 
valsts amatpersonu grupām, kuras savā 
darbā varētu saskarties ar cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem.

Šādās iniciatīvās dalībvalstīm jāpieņem uz 
dzimumu balstīta perspektīva un uz bērnu 
tiesībām balstīta pieeja. 

Or. en

Pamatojums

Svītrotā daļa jau ir ietverta šā ziņojuma projekta citā apsvērumā.

Grozījums Nr. 94
Anna Hedh, Silvia Costa

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Dalībvalstīm būtu jāizveido un/vai 
jānostiprina politika, lai novērstu cilvēku 
tirdzniecību, tostarp pasākumi, lai ar 
pētniecības, informācijas, izpratnes 
vairošanas un izglītības palīdzību veicinātu 
to, ka samazinās pieprasījums, kas ir 
pamatā visiem ekspluatācijas veidiem, un 
pasākumi, lai mazinātu risku, ka cilvēki 
varētu kļūt par tirdzniecības upuriem. 
Šādās iniciatīvās dalībvalstīm jāpieņem uz 
dzimumu balstīta perspektīva un uz bērnu 
tiesībām balstīta pieeja. Amatpersonām, 
kas varētu nonākt saskarē ar cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem vai potenciāliem 
cietušajiem, jānodrošina atbilstošas 
mācības, lai tās varētu identificēt cietušās 

(15) Dalībvalstīm būtu jāizveido un/vai 
jānostiprina politika, lai novērstu cilvēku 
tirdzniecību, tostarp pasākumi, lai ar 
pētniecības, tostarp cilvēku tirdzniecības 
jaunu veidu izpētes, informācijas, 
apmācības, saskaņotas datu apkopošanas,
izpratnes vairošanas un izglītības palīdzību 
veicinātu to, ka samazinās pieprasījums, 
kas ir pamatā visiem ekspluatācijas 
veidiem, un pasākumi, lai mazinātu risku, 
ka cilvēki varētu kļūt par tirdzniecības 
upuriem. Šādās iniciatīvās dalībvalstīm 
jāpieņem uz dzimumu balstīta perspektīva 
un uz bērnu tiesībām balstīta pieeja. 
Amatpersonām, kas varētu nonākt saskarē 
ar cilvēku tirdzniecībā cietušajiem vai 
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personas un strādāt ar tām. Šis pienākums 
nodrošināt mācības īpaši attiektos uz 
policistiem, robežsargiem, darba 
inspektoriem, veselības aprūpes personālu 
un konsulārajiem darbiniekiem, bet 
atkarībā no vietējiem apstākļiem varētu 
attiekties arī uz citām valsts amatpersonu 
grupām, kuras savā darbā varētu saskarties 
ar cilvēku tirdzniecībā cietušajiem.

potenciāliem cietušajiem, jānodrošina 
atbilstošas mācības, lai tās varētu 
identificēt cietušās personas un strādāt ar 
tām. Šis pienākums nodrošināt mācības 
īpaši attiektos uz policistiem, 
robežsargiem, darba inspektoriem, 
veselības aprūpes personālu un 
konsulārajiem darbiniekiem, bet atkarībā 
no vietējiem apstākļiem varētu attiekties arī 
uz citām valsts amatpersonu grupām un 
privātiem sociālajiem dienestiem, kuri
savā darbā varētu saskarties ar cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Emine Bozkurt

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Dalībvalstīm būtu jāizveido un/vai 
jānostiprina politika, lai novērstu cilvēku 
tirdzniecību, tostarp pasākumi, lai ar 
pētniecības, informācijas, izpratnes 
vairošanas un izglītības palīdzību veicinātu 
to, ka samazinās pieprasījums, kas ir 
pamatā visiem ekspluatācijas veidiem, un 
pasākumi, lai mazinātu risku, ka cilvēki 
varētu kļūt par tirdzniecības upuriem. 
Šādās iniciatīvās dalībvalstīm jāpieņem uz 
dzimumu balstīta perspektīva un uz bērnu 
tiesībām balstīta pieeja. Amatpersonām, 
kas varētu nonākt saskarē ar cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem vai potenciāliem 
cietušajiem, jānodrošina atbilstošas 
mācības, lai tās varētu identificēt cietušās 
personas un strādāt ar tām. Šis pienākums 
nodrošināt mācības īpaši attiektos uz 
policistiem, robežsargiem, darba 
inspektoriem, veselības aprūpes personālu 
un konsulārajiem darbiniekiem, bet 
atkarībā no vietējiem apstākļiem varētu 

(15) Dalībvalstīm būtu jāizveido un/vai 
jānostiprina politika, lai novērstu cilvēku 
tirdzniecību, tostarp pasākumi, lai ar 
pētniecības, informācijas, izpratnes 
vairošanas un izglītības palīdzību veicinātu 
to, ka samazinās pieprasījums, kas ir 
pamatā visiem ekspluatācijas veidiem, un 
pasākumi, lai mazinātu risku, ka cilvēki 
varētu kļūt par tirdzniecības upuriem. 
Šādās iniciatīvās dalībvalstīm jāpieņem uz 
dzimumu balstīta perspektīva un uz bērnu 
tiesībām balstīta pieeja. Dalībvalstīm 
jārīkojas neatlaidīgi, mēģinot konstatēt un 
izskaust valsts sektora iesaistīšanos vai 
līdzdalību cilvēku tirdzniecībā.
Amatpersonām, kas varētu nonākt saskarē 
ar cilvēku tirdzniecībā cietušajiem vai 
potenciāliem cietušajiem, jānodrošina 
atbilstošas mācības, lai tās varētu 
identificēt cietušās personas un strādāt ar 
tām. Šis pienākums nodrošināt mācības 
īpaši attiektos uz policistiem, 
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attiekties arī uz citām valsts amatpersonu 
grupām, kuras savā darbā varētu saskarties 
ar cilvēku tirdzniecībā cietušajiem.

robežsargiem, darba inspektoriem, 
veselības aprūpes personālu un 
konsulārajiem darbiniekiem, bet atkarībā 
no vietējiem apstākļiem varētu attiekties arī 
uz citām valsts amatpersonu grupām, kuras 
savā darbā varētu saskarties ar cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem. Dalībvalstīm 
jāsadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, kas strādā ar cilvēku 
tirdzniecības upuriem, politisko iniciatīvu 
izstrādē, apmācībā, kā arī pret cilvēku 
tirdzniecību vērstu pasākumu ietekmes 
izvērtēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Dalībvalstīm būtu jāizveido un/vai 
jānostiprina politika, lai novērstu cilvēku 
tirdzniecību, tostarp pasākumi, lai ar 
pētniecības, informācijas, izpratnes 
vairošanas un izglītības palīdzību veicinātu 
to, ka samazinās pieprasījums, kas ir 
pamatā visiem ekspluatācijas veidiem, un 
pasākumi, lai mazinātu risku, ka cilvēki 
varētu kļūt par tirdzniecības upuriem. 
Šādās iniciatīvās dalībvalstīm jāpieņem uz 
dzimumu balstīta perspektīva un uz bērnu 
tiesībām balstīta pieeja. Amatpersonām, 
kas varētu nonākt saskarē ar cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem vai potenciāliem 
cietušajiem, jānodrošina atbilstošas 
mācības, lai tās varētu identificēt cietušās 
personas un strādāt ar tām. Šis pienākums 
nodrošināt mācības īpaši attiektos uz 
policistiem, robežsargiem, darba 
inspektoriem, veselības aprūpes personālu 
un konsulārajiem darbiniekiem, bet 
atkarībā no vietējiem apstākļiem varētu 

(15) Dalībvalstīm būtu jāizveido un/vai 
jānostiprina politika, lai novērstu cilvēku 
tirdzniecību, tostarp pasākumi, lai ar 
pētniecības, informācijas, izpratnes 
vairošanas un izglītības palīdzību veicinātu 
to, ka samazinās pieprasījums, kas ir 
pamatā visiem ekspluatācijas veidiem, un 
pasākumi, lai mazinātu risku, ka cilvēki 
varētu kļūt par tirdzniecības upuriem. 
Šādās iniciatīvās dalībvalstīm jāpieņem uz 
dzimumu balstīta perspektīva un uz bērnu 
tiesībām balstīta pieeja. Amatpersonām, 
kas varētu nonākt saskarē ar cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem vai potenciāliem 
cietušajiem, jānodrošina atbilstošas 
mācības, lai tās varētu identificēt cietušās 
personas un strādāt ar tām. Šis pienākums 
nodrošināt mācības īpaši attiektos uz 
policistiem, robežsargiem, darba 
inspektoriem, veselības aprūpes personālu 
un konsulārajiem darbiniekiem, bet 
atkarībā no vietējiem apstākļiem varētu 
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attiekties arī uz citām valsts amatpersonu 
grupām, kuras savā darbā varētu saskarties 
ar cilvēku tirdzniecībā cietušajiem.

attiekties arī uz citām valsts amatpersonu 
grupām, kuras savā darbā varētu saskarties 
ar cilvēku tirdzniecībā cietušajiem. 
Dalībvalstīm jāveic pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka no cilvēku tirdzniecības 
cietušajiem tiek sniegta skaidra un plaša 
informācija saistībā ar sociālajiem 
pakalpojumiem, veselības aprūpi, 
izglītību, imigrāciju un tiesībaizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Dalībvalstīm būtu jāizveido un/vai 
jānostiprina politika, lai novērstu cilvēku 
tirdzniecību, tostarp pasākumi, lai ar 
pētniecības, informācijas, izpratnes 
vairošanas un izglītības palīdzību veicinātu 
to, ka samazinās pieprasījums, kas ir 
pamatā visiem ekspluatācijas veidiem, un 
pasākumi, lai mazinātu risku, ka cilvēki 
varētu kļūt par tirdzniecības upuriem. 
Šādās iniciatīvās dalībvalstīm jāpieņem uz 
dzimumu balstīta perspektīva un uz bērnu 
tiesībām balstīta pieeja. Amatpersonām, 
kas varētu nonākt saskarē ar cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem vai potenciāliem 
cietušajiem, jānodrošina atbilstošas 
mācības, lai tās varētu identificēt cietušās 
personas un strādāt ar tām. Šis pienākums 
nodrošināt mācības īpaši attiektos uz 
policistiem, robežsargiem, darba 
inspektoriem, veselības aprūpes personālu 
un konsulārajiem darbiniekiem, bet 
atkarībā no vietējiem apstākļiem varētu 
attiekties arī uz citām valsts amatpersonu 
grupām, kuras savā darbā varētu saskarties 
ar cilvēku tirdzniecībā cietušajiem.

(15) Dalībvalstīm būtu jāizveido un/vai 
jānostiprina politika, lai novērstu cilvēku 
tirdzniecību, tostarp pasākumi, lai ar 
pētniecības, tostarp cilvēku tirdzniecības 
jaunu veidu izpētes, informācijas, 
saskaņotas datu apkopošanas, datu 
apmaiņas ar cilvēku tirdzniecības 
apkarošanas jomā strādājošajām NVO,
izpratnes vairošanas un izglītības palīdzību 
veicinātu to, ka samazinās pieprasījums, 
kas ir pamatā visiem ekspluatācijas 
veidiem, un pasākumi, lai mazinātu risku, 
ka cilvēki varētu kļūt par tirdzniecības 
upuriem. Šādās iniciatīvās dalībvalstīm 
jāpieņem uz dzimumu balstīta perspektīva 
un uz bērnu tiesībām balstīta pieeja. 
Amatpersonām, kas varētu nonākt saskarē 
ar cilvēku tirdzniecībā cietušajiem vai 
potenciāliem cietušajiem, jānodrošina 
atbilstošas mācības, lai tās varētu 
identificēt cietušās personas un strādāt ar 
tām. Šis pienākums nodrošināt mācības 
īpaši attiektos uz policistiem, 
robežsargiem, darba inspektoriem, 
veselības aprūpes personālu un 
konsulārajiem darbiniekiem, bet atkarībā 
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no vietējiem apstākļiem varētu attiekties arī 
uz citām valsts amatpersonu grupām, kuras 
savā darbā varētu saskarties ar cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Judith Sargentini

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Dalībvalstīm būtu jāizveido un/vai 
jānostiprina politika, lai novērstu cilvēku 
tirdzniecību, tostarp pasākumi, lai ar 
pētniecības, informācijas, izpratnes
vairošanas un izglītības palīdzību veicinātu 
to, ka samazinās pieprasījums, kas ir 
pamatā visiem ekspluatācijas veidiem, un 
pasākumi, lai mazinātu risku, ka cilvēki 
varētu kļūt par tirdzniecības upuriem. 
Šādās iniciatīvās dalībvalstīm jāpieņem uz 
dzimumu balstīta perspektīva un uz bērnu 
tiesībām balstīta pieeja. Amatpersonām, 
kas varētu nonākt saskarē ar cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem vai potenciāliem 
cietušajiem, jānodrošina atbilstošas 
mācības, lai tās varētu identificēt cietušās 
personas un strādāt ar tām. Šis pienākums 
nodrošināt mācības īpaši attiektos uz 
policistiem, robežsargiem, darba 
inspektoriem, veselības aprūpes personālu 
un konsulārajiem darbiniekiem, bet 
atkarībā no vietējiem apstākļiem varētu 
attiekties arī uz citām valsts amatpersonu 
grupām, kuras savā darbā varētu saskarties 
ar cilvēku tirdzniecībā cietušajiem.

(15) Dalībvalstīm būtu jāizveido un/vai 
jānostiprina politika, lai novērstu cilvēku 
tirdzniecību, tostarp pasākumi, lai ar 
pētniecības, informācijas, datu 
apkopošanas, pilnībā ņemot vērā datu 
subjektu, izpratnes vairošanas un izglītības 
palīdzību veicinātu to, ka samazinās 
pieprasījums, kas ir pamatā visiem 
ekspluatācijas veidiem, un pasākumi, lai 
mazinātu risku, ka cilvēki varētu kļūt par 
tirdzniecības upuriem. Šādās iniciatīvās 
dalībvalstīm jāpieņem uz dzimumu balstīta 
perspektīva un uz bērnu tiesībām balstīta 
pieeja. Amatpersonām, kas varētu nonākt 
saskarē ar cilvēku tirdzniecībā cietušajiem 
vai potenciāliem cietušajiem, jānodrošina 
atbilstošas mācības, lai tās varētu 
identificēt cietušās personas un strādāt ar 
tām. Šis pienākums nodrošināt mācības 
īpaši attiektos uz policistiem, 
robežsargiem, darba inspektoriem, 
veselības aprūpes personālu un 
konsulārajiem darbiniekiem, bet atkarībā 
no vietējiem apstākļiem varētu attiekties arī 
uz citām valsts amatpersonu grupām, kuras 
savā darbā varētu saskarties ar cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem.

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi, lai cilvēku tirdzniecības datu apkopošanā tiktu pilnībā ņemts vērā upuris.

Grozījums Nr. 99
Vilija Blinkevičiūtė

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Dalībvalstīm būtu jāizveido un/vai
jānostiprina politika, lai novērstu cilvēku 
tirdzniecību, tostarp pasākumi, lai ar 
pētniecības, informācijas, izpratnes 
vairošanas un izglītības palīdzību veicinātu 
to, ka samazinās pieprasījums, kas ir 
pamatā visiem ekspluatācijas veidiem, un 
pasākumi, lai mazinātu risku, ka cilvēki 
varētu kļūt par tirdzniecības upuriem. 
Šādās iniciatīvās dalībvalstīm jāpieņem uz
dzimumu balstīta perspektīva un uz bērnu 
tiesībām balstīta pieeja. Amatpersonām, 
kas varētu nonākt saskarē ar cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem vai potenciāliem 
cietušajiem, jānodrošina atbilstošas 
mācības, lai tās varētu identificēt cietušās 
personas un strādāt ar tām. Šis 
pienākums nodrošināt mācības īpaši 
attiektos uz policistiem, robežsargiem, 
darba inspektoriem, veselības aprūpes 
personālu un konsulārajiem 
darbiniekiem, bet atkarībā no vietējiem 
apstākļiem varētu attiekties arī uz citām 
valsts amatpersonu grupām, kuras savā 
darbā varētu saskarties ar cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem.

(15) Dalībvalstīm būtu jāizveido un 
jānostiprina politika, lai novērstu cilvēku 
tirdzniecību, tostarp pasākumi, lai ar 
pētniecības, informācijas, izpratnes 
vairošanas, izglītības, kā arī tradicionālo 
dzimumspecifisko stereotipu novēršanas 
pasākumu palīdzību veicinātu to, ka 
samazinās pieprasījums, kas ir pamatā 
visiem ekspluatācijas veidiem, un 
pasākumi, lai mazinātu risku, ka cilvēki 
varētu kļūt par tirdzniecības upuriem. 
Šādās iniciatīvās dalībvalstīm jāņem vērā
dzimumu jautājumi un jāizmanto uz bērnu 
tiesībām balstīta pieeja.

Or. lt
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Grozījums Nr. 100
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Apkopotajos salīdzināmajos 
statistikas datos vajadzētu ietilpt vismaz 
datiem par cilvēku tirdzniecībā cietušo 
skaitu, tostarp viņu dzimumu, vecumu, 
valstspiederību, kā arī cilvēku 
tirdzniecības veidu, sniegto pakalpojumu 
veidu, to cilvēku tirdzniecībā iesaistīto 
personu skaitu, kuras arestētas, sauktas 
pie kriminālatbildības un notiesātas, un 
nodošanas mehānismiem par patvērumu 
atbildīgajām valsts iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Dalībvalstīm būtu jāizveido 
efektīvākas sistēmas, lai uzraudzītu 
privātu nodarbinātības aģentūru darbību, 
tostarp tādu aģentūru darbību, kas 
piedāvā darbu sezonas strādniekiem, 
saskaņā ar standartiem, kas noteikti 
Starptautiskās Darba organizācijas 
Privāto nodarbinātības aģentūru 
konvencijā Nr. 181.

Or. en
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Grozījums Nr. 102
Vilija Blinkevičiūtė

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Amatpersonām, kas varētu nonākt 
saskarē ar cilvēku tirdzniecībā cietušajiem 
vai iespējami cietušajiem, šajā jomā būtu 
jānodrošina atbilstošas mācības par to, kā 
identificēt cietušās vai iespējami cietušās 
personas un kā strādāt ar tām, un šīm 
amatpersonām būtu jāspēj īstenot 
dzimumjutīga pieeja. Šis pienākums 
nodrošināt apmācību īpaši attiektos uz 
policistiem, robežsargiem, migrācijas 
pārvaldes dienestu darbiniekiem, 
prokuroriem, advokātiem, tiesnešiem un 
tiesu darbiniekiem, darba inspektoriem, 
sociālās, bērnu un veselības aprūpes 
personālu un konsulārajiem 
darbiniekiem, bet atkarībā no vietējiem 
apstākļiem tas varētu attiekties arī uz 
citām valsts amatpersonu grupām, kurām 
darba procesā šāda saskarsme ir 
iespējama.

Or. lt

Grozījums Nr. 103
Georgios Papanikolaou

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Īstenojot šo direktīvu, būtu jāņem 
vērā projekts direktīvai, ar ko nosaka 
kopējus iebraukšanas un uzturēšanās 
nosacījumus trešo valstu sezonas 
strādniekiem.

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Biroja narkotiku un noziedzības apkarošanai 
jaunāko ziņojumu visizplatītākais cilvēku tirdzniecības veids ir, pirmkārt, sieviešu un bērnu 
seksuāla izmantošana (79 %) un, otrkārt, piespiedu darbs (18 %). Tāpēc ir jāliek lietā visi 
iespējamie līdzekļi, kādi vien ir mūsu rīcībā, lai cīnītos pret visu veidu cilvēku tirdzniecību.

Grozījums Nr. 104
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Komisijai un dalībvalstīm ir 
jānošķir klienti pēc to nolūkiem. Pret 
orgānu tirgotāju klientiem nebūtu 
jāizturas tāpat kā pret citu veidu 
tirdzniecības klientiem, ņemot vērā to, ka 
orgānu tirdzniecības gadījumā ir 
apdraudēta klienta dzīvība.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
15.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15c) Amatpersonām, kas varētu nonākt 
saskarē ar cilvēku tirdzniecībā cietušajiem 
vai iespējamiem cietušajiem, jānodrošina 
atbilstoša apmācība, lai varētu identificēt 
cietušās personas un strādāt ar tām. Šis 
pienākums nodrošināt apmācību īpaši 
attiektos uz policistiem, robežsargiem, 
cilvēkiem, kas strādā migrantu 
aizturēšanas vietās, un imigrācijas 
dienestu darbiniekiem, tiesnešiem un tiesu 
darbiniekiem, darba inspektoriem, 
sociālās, bērnu un veselības aprūpes 



PE445.701v01-00 46/110 AM\823510LV.doc

LV

personālu un konsulārajiem 
darbiniekiem, bet atkarībā no vietējiem 
apstākļiem tas varētu attiekties arī uz 
citām valsts amatpersonu grupām, kuras 
savā darbā var saskarties ar cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem. Arī 
tiesībsargājošo iestāžu amatpersonām un 
prokuroriem jābūt atbilstoši apmācītiem, 
lai veicinātu starptautisko 
tiesībaizsardzību un tiesu iestāžu 
sadarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
15.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15d) Visās dalībvalstīs būtu jāpastiprina 
ar darba tiesībām saistītie pārbaudes un 
īstenošanas mehānismi. Dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka to rīcībā ir 
nepieciešamais tiesiskais regulējums un 
attiecīgie mehānismi, apmācības iespējas 
un piemēroti tehniskie resursi, lai tās 
varētu pildīt savus juridiskos pienākumus, 
uzticot atbildību pārbaudes 
struktūrvienību amatpersonām, kas ciešā 
sadarbībā ar arodbiedrībām un saņemot 
informāciju un izpratnes veicināšanas 
apmācību spētu atpazīt cilvēku 
tirdzniecībā cietušos, kurus ļaunprātīgi 
izmanto kā darbaspēku. Dalībvalstīm šajā 
jomā būtu jāpastiprina ES līmeņa 
sadarbība un koordinācija, tostarp 
sadarbība ar Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteju, Eiropas 
Arodbiedrību konfederāciju, sociālajiem 
partneriem un citām ieinteresētajām 
pusēm. Padomei būtu arī jāapsver 
iespējas veidot sadarbību starp dalībvalstu 
darba inspekcijām.
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Or. en

Grozījums Nr. 107
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Direktīvā 2009/52/EK (2009. gada 
18. jūnijs), ar ko nosaka minimālos 
standartus sankcijām un pasākumiem pret 
darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu 
valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas 
nelikumīgi, noteikti sodi darba devējiem, 
kas nodarbina dalībvalstīs trešo valstu 
valstspiederīgos, kuri uzturas nelegāli un 
kuri, kaut arī nav apsūdzēti vai notiesāti 
par cilvēku tirdzniecību, izmanto kādas 
personas darbu vai pakalpojumus, zinot, ka 
šī persona ir cilvēku tirdzniecībā cietušais. 
Papildus tam dalībvalstīm būtu jāapsver 
iespēja noteikt sankcijas pret visām 
personām, kas izmanto cietušā 
pakalpojumus, zinot, ka šī persona ir 
cilvēku tirdzniecībā cietušais. Šāda plašāka 
kriminālatbildības piemērošana varētu 
attiekties uz darba devējiem, kas nodarbina 
trešo valstu valstspiederīgos, kuri 
dalībvalstīs uzturas legāli, un ES 
dalībvalstu valstspiederīgos, kā arī uz 
personām, kas pērk seksuālos 
pakalpojumus no jebkura cilvēku 
tirdzniecībā cietušā neatkarīgi no tā 
valstspiederības.

(16) Direktīvā 2009/52/EK (2009. gada 
18. jūnijs), ar ko nosaka minimālos 
standartus sankcijām un pasākumiem pret 
darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu 
valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas 
nelikumīgi, noteikti sodi darba devējiem, 
kas nodarbina dalībvalstīs trešo valstu 
valstspiederīgos, kuri uzturas nelegāli un 
kuri, kaut arī nav apsūdzēti vai notiesāti 
par cilvēku tirdzniecību, izmanto kādas 
personas darbu vai pakalpojumus, zinot, ka 
šī persona ir cilvēku tirdzniecībā cietušais. 
Papildus tam dalībvalstīm būtu jāapsver 
iespēja noteikt sankcijas pret visām 
personām, kas izmanto cietušā 
pakalpojumus, zinot, ka šī persona ir 
cilvēku tirdzniecībā cietušais, un 
jāpiemēro sankcijas šiem prostitūcijas 
pakalpojumu izmantotājiem. Šāda plašāka 
kriminālatbildības piemērošana varētu 
attiekties uz darba devējiem, kas nodarbina 
trešo valstu valstspiederīgos, kuri 
dalībvalstīs uzturas legāli, un ES 
dalībvalstu valstspiederīgos, kā arī uz 
personām, kas pērk seksuālos 
pakalpojumus no jebkura cilvēku 
tirdzniecībā cietušā neatkarīgi no tā 
valstspiederības.

Or. en
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Grozījums Nr. 108
Anna Záborská

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Direktīvā 2009/52/EK (2009. gada 
18. jūnijs), ar ko nosaka minimālos 
standartus sankcijām un pasākumiem pret 
darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu 
valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas 
nelikumīgi, noteikti sodi darba devējiem, 
kas nodarbina dalībvalstīs trešo valstu 
valstspiederīgos, kuri uzturas nelegāli un 
kuri, kaut arī nav apsūdzēti vai notiesāti 
par cilvēku tirdzniecību, izmanto kādas 
personas darbu vai pakalpojumus, zinot, ka 
šī persona ir cilvēku tirdzniecībā cietušais.
Papildus tam dalībvalstīm būtu jāapsver 
iespēja noteikt sankcijas pret visām 
personām, kas izmanto cietušā 
pakalpojumus, zinot, ka šī persona ir 
cilvēku tirdzniecībā cietušais. Šāda plašāka 
kriminālatbildības piemērošana varētu 
attiekties uz darba devējiem, kas nodarbina 
trešo valstu valstspiederīgos, kuri 
dalībvalstīs uzturas legāli, un ES 
dalībvalstu valstspiederīgos, kā arī uz
personām, kas pērk seksuālos 
pakalpojumus no jebkura cilvēku 
tirdzniecībā cietušā neatkarīgi no tā 
valstspiederības.

(16) Direktīvā 2009/52/EK (2009. gada 
18. jūnijs), ar ko nosaka minimālos 
standartus sankcijām un pasākumiem pret 
darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu 
valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas 
nelikumīgi, noteikti sodi darba devējiem, 
kas nodarbina dalībvalstīs trešo valstu 
valstspiederīgos, kuri uzturas nelegāli un 
kuri, kaut arī nav apsūdzēti vai notiesāti 
par cilvēku tirdzniecību, izmanto kādas 
personas darbu vai pakalpojumus, zinot, ka 
šī persona ir cilvēku tirdzniecībā cietušais. 
Papildus tam dalībvalstīm būtu jāapsver 
iespēja noteikt sankcijas pret visām 
personām, kas izmanto cietušā 
pakalpojumus, zinot, ka šī persona ir 
cilvēku tirdzniecībā cietušais. Šāda plašāka 
kriminālatbildības piemērošana varētu 
attiekties uz darba devējiem, kas nodarbina 
trešo valstu valstspiederīgos, kuri 
dalībvalstīs uzturas legāli, un ES 
dalībvalstu valstspiederīgos. Ir jāparedz 
sankcijas personām, kas pērk seksuālos 
pakalpojumus no jebkura cilvēku 
tirdzniecībā cietušā neatkarīgi no tā 
valstspiederības.

Or. en

Pamatojums

Par šā noteikuma grozāmajā daļā minēto rīcības smagumu persona ir pelnījusi, ka tai 
piemēro sankcijas.
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Grozījums Nr. 109
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Dalībvalstīs būtu jāizveido valstu 
pārraudzības sistēmas, kā piemēram, valstu 
ziņotāji vai līdzvērtīgi mehānismi, tādā 
veidā, kā tās uzskata par piemērotu 
atbilstoši to iekšējai struktūrai, un ņemot 
vērā nepieciešamo minimālo struktūru un 
noteiktos uzdevumus, lai izvērtētu cilvēku 
tirdzniecības tendences, novērtētu pret 
tirdzniecību vērstu pasākumu rezultātus un 
regulāri ziņotu atbilstīgām valstu iestādēm.

(17) Dalībvalstīs būtu jāizveido valstu 
pārraudzības sistēmas, kā piemēram, valstu 
ziņotāji vai līdzvērtīgi mehānismi, tādā 
veidā, kā tās uzskata par piemērotu 
atbilstoši to iekšējai struktūrai, un ņemot 
vērā nepieciešamo minimālo struktūru un 
noteiktos uzdevumus, lai izvērtētu cilvēku 
tirdzniecības tendences, novērtētu pret 
tirdzniecību vērstu pasākumu rezultātus un 
regulāri ziņotu atbilstīgām valstu iestādēm. 
Papildus dalībvalstu uzraudzības 
sistēmām un ziņošanas mehānismiem ES 
koordinatoram cilvēku tirdzniecības 
novēršanas jautājumos, kas izveidots 
Tieslietu, brīvības un drošības 
ģenerāldirektorātā, būtu jāveicina 
efektīva sadarbība starp dalībvalstīm un 
ES iestādēm un aģentūrām, lai cīnītos 
pret cilvēku tirdzniecību un nodrošinātu 
atbilstošu rīcību Eiropas līmenī.

Or. en

Pamatojums

ES koordinatora cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos iecelšanai ir jāatbalsta 
saskaņota pieeja visās dalībvalstīs un jāveicina ES līmenī efektīva un redzama rīcība pret 
cilvēku tirdzniecību.

Grozījums Nr. 110
Vilija Blinkevičiūtė

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Dalībvalstīs būtu jāizveido valstu 
pārraudzības sistēmas, kā piemēram, valstu 

(17) Dalībvalstīs būtu jāizveido efektīvas 
valstu pārraudzības sistēmas, kā piemēram, 
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ziņotāji vai līdzvērtīgi mehānismi, tādā 
veidā, kā tās uzskata par piemērotu 
atbilstoši to iekšējai struktūrai, un ņemot 
vērā nepieciešamo minimālo struktūru un 
noteiktos uzdevumus, lai izvērtētu cilvēku 
tirdzniecības tendences, novērtētu pret 
tirdzniecību vērstu pasākumu rezultātus un 
regulāri ziņotu atbilstīgām valstu iestādēm.

valstu ziņotāji vai līdzvērtīgi mehānismi, 
tādā veidā, kā tās uzskata par piemērotu 
atbilstoši to iekšējai struktūrai, un ņemot 
vērā nepieciešamo minimālo struktūru un 
noteiktos uzdevumus, lai izvērtētu cilvēku 
tirdzniecības tendences, novērtētu pret 
tirdzniecību vērstu pasākumu rezultātus un 
regulāri ziņotu atbilstīgām valstu iestādēm.

Or. lt

Grozījums Nr. 111
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Eiropas Savienība par iekšlietu 
jautājumiem atbildīgā komisāra 
pārraudzībā ieceļ ES koordinatoru 
cilvēku tirdzniecības novēršanas 
jautājumos, lai koordinētu Savienības 
darbību un politiku šajā jomā, tostarp 
valstu ziņotāju sadarbības pasākumus, un 
sniegtu ziņojumus Eiropas Parlamentam.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) ES koordinators cilvēku 
tirdzniecības novēršanas jautājumos 
regulāri sagatavo salīdzināmu pētījumu, 
kurā tiek izvērtēti dalībvalstu rīcības plāni 
cilvēku tirdzniecības jautājumā, jo īpaši 
ietverot tajā vislabākās prakses piemērus. 
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Pētījumu iesniedz Eiropas Parlamentam, 
dalībvalstu parlamentiem, Eiropas 
Komisijai un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šajā direktīvā tiek ievērotas 
pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 
konkrēti, cilvēka cieņa, verdzības, 
piespiedu darba un cilvēku tirdzniecības 
aizliegums, spīdzināšanas un necilvēcīgas 
vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas 
aizliegums, bērnu tiesības, tiesības uz
brīvību un drošību, vārda un informācijas 
brīvība, personas datu aizsardzība, tiesības 
uz efektīvu tiesībaizsardzību un taisnīgu 
tiesu, un tiesiskuma un noziedzīgo 
nodarījumu un sodu samērīguma princips. 
Jo īpaši šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt 
šo tiesību un principu pilnīgu ievērošanu, 
un tā ir atbilstīgi jāīsteno.

(19) Šajā direktīvā tiek ievērotas 
pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 
konkrēti, sieviešu un vīriešu līdztiesība, 
cilvēka cieņa, verdzības, piespiedu darba 
un cilvēku tirdzniecības aizliegums, 
spīdzināšanas un necilvēcīgas vai 
pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas 
aizliegums, bērnu tiesības, tiesības uz 
brīvību un drošību, vārda un informācijas 
brīvība, personas datu aizsardzība, tiesības 
uz efektīvu tiesībaizsardzību un taisnīgu 
tiesu, un tiesiskuma un noziedzīgo 
nodarījumu un sodu samērīguma princips. 
Jo īpaši šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt 
šo tiesību un principu pilnīgu ievērošanu, 
un tā ir atbilstīgi jāīsteno.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šajā direktīvā tiek ievērotas 
pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti 

(19) Šajā direktīvā tiek ievērotas 
pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti 
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Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 
konkrēti, cilvēka cieņa, verdzības, 
piespiedu darba un cilvēku tirdzniecības 
aizliegums, spīdzināšanas un necilvēcīgas 
vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas 
aizliegums, bērnu tiesības, tiesības uz 
brīvību un drošību, vārda un informācijas 
brīvība, personas datu aizsardzība, tiesības 
uz efektīvu tiesībaizsardzību un taisnīgu 
tiesu, un tiesiskuma un noziedzīgo 
nodarījumu un sodu samērīguma princips. 
Jo īpaši šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt 
šo tiesību un principu pilnīgu ievērošanu, 
un tā ir atbilstīgi jāīsteno.

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 
konkrēti, sieviešu un vīriešu līdztiesība, 
cilvēka cieņa, verdzības, piespiedu darba 
un cilvēku tirdzniecības aizliegums, 
spīdzināšanas un necilvēcīgas vai 
pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas 
aizliegums, bērnu tiesības, tiesības uz 
brīvību un drošību, vārda un informācijas 
brīvība, personas datu aizsardzība, tiesības 
uz efektīvu tiesībaizsardzību un taisnīgu 
tiesu, un tiesiskuma un noziedzīgo 
nodarījumu un sodu samērīguma princips. 
Jo īpaši šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt 
šo tiesību un principu pilnīgu ievērošanu, 
un tā ir atbilstīgi jāīsteno.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šajā direktīvā tiek ievērotas 
pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 
konkrēti, cilvēka cieņa, verdzības, 
piespiedu darba un cilvēku tirdzniecības 
aizliegums, spīdzināšanas un necilvēcīgas 
vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas 
aizliegums, bērnu tiesības, tiesības uz 
brīvību un drošību, vārda un informācijas 
brīvība, personas datu aizsardzība, tiesības 
uz efektīvu tiesībaizsardzību un taisnīgu 
tiesu, un tiesiskuma un noziedzīgo 
nodarījumu un sodu samērīguma princips. 
Jo īpaši šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt 
šo tiesību un principu pilnīgu ievērošanu, 
un tā ir atbilstīgi jāīsteno.

(19) Šajā direktīvā tiek ievērotas 
pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 
konkrēti, cilvēka cieņa, dzimumu 
līdztiesība, verdzības, piespiedu darba un 
cilvēku tirdzniecības aizliegums, 
spīdzināšanas un necilvēcīgas vai 
pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas 
aizliegums, bērnu tiesības, tiesības uz 
brīvību un drošību, vārda un informācijas 
brīvība, personas datu aizsardzība, tiesības 
uz efektīvu tiesībaizsardzību un taisnīgu 
tiesu, un tiesiskuma un noziedzīgo 
nodarījumu un sodu samērīguma princips. 
Jo īpaši šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt 
šo tiesību un principu pilnīgu ievērošanu, 
un tā ir atbilstīgi jāīsteno.

Or. en
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Grozījums Nr. 116
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka ir sodāmas šādas tīšas 
darbības. 
Ekspluatācijas nolūkā izdarīta personas 
vervēšana, pārvadāšana, nodošana, 
izmitināšana vai saņemšana, tostarp 
kontroles pār šo personu maiņa vai 
nodošana, lietojot draudus vai spēku, vai 
citā veidā piespiežot, aizvedot ar viltu, 
krāpjot, maldinot, ļaunprātīgas izmantojot 
varu vai personas neaizsargātības stāvokli 
vai dodot vai saņemot materiāla vai citāda 
rakstura labumus, lai panāktu tās personas 
piekrišanu, kura kontrolē citu personu.

1. Dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka ir sodāmas šādas tīšas 
darbības. 
Ekspluatācijas nolūkā izdarīta personas, 
tostarp bērnu, grūtnieču un viņu 
nedzimušo bērnu, vervēšana, pārvadāšana, 
nodošana, izmitināšana vai saņemšana, 
mainot vai nododot kontroli pār šo 
personu, lietojot draudus vai spēku, vai citā 
veidā piespiežot, aizvedot ar viltu, krāpjot, 
maldinot, ļaunprātīgas izmantojot varu vai 
personas neaizsargātības stāvokli vai dodot 
vai saņemot materiāla vai citāda rakstura 
labumus, lai panāktu tās personas 
piekrišanu, kura kontrolē citu personu.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Lívia Járóka

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ekspluatācija ietver, kā minimums, 
personu iesaistīšanu prostitūcijā vai citus 
seksuālās izmantošanas veidus, piespiešanu 
veikt darbu vai sniegt pakalpojumus, 
tostarp ubagošanu, turēšanu verdzībā vai 
darbības, kas līdzinās turēšanai verdzībā, 
kalpībā, izmantošanu noziedzīgās darbībās 
vai orgānu izņemšanu.

3. Ekspluatācija ietver, kā minimums, 
personu iesaistīšanu prostitūcijā vai citus 
seksuālās izmantošanas veidus, piespiešanu 
veikt darbu vai sniegt pakalpojumus, 
tostarp ubagošanu un cilvēku tirdzniecībā 
cietušās apgādājamās personas 
izmantošanu ubagošanas nolūkā 
neatkarīgi no tās radniecības saiknēm ar 
nozieguma izdarītājiem, turēšanu verdzībā 
vai darbības, kas līdzinās turēšanai 
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verdzībā, kalpībā, izmantošanu noziedzīgās 
darbībās vai orgānu izņemšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ekspluatācija ietver, kā minimums, 
personu iesaistīšanu prostitūcijā vai citus 
seksuālās izmantošanas veidus, piespiešanu 
veikt darbu vai sniegt pakalpojumus, 
tostarp ubagošanu, turēšanu verdzībā vai 
darbības, kas līdzinās turēšanai verdzībā, 
kalpībā, izmantošanu noziedzīgās darbībās 
vai orgānu izņemšanu.

3. Ekspluatācija ietver, kā minimums, 
personu iesaistīšanu prostitūcijā vai citus 
seksuālās izmantošanas veidus, piespiešanu 
veikt darbu vai sniegt pakalpojumus, 
tostarp ubagošanu, turēšanu verdzībā vai 
darbības, kas līdzinās turēšanai verdzībā, 
kalpībā, izmantošanu noziedzīgās darbībās,
orgānu izņemšanu vai bērnu un 
nedzimušu bērnu pārdošanu nelegālai 
adopcijai.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ekspluatācija ietver, kā minimums, 
personu iesaistīšanu prostitūcijā vai citus 
seksuālās izmantošanas veidus, piespiešanu 
veikt darbu vai sniegt pakalpojumus, 
tostarp ubagošanu, turēšanu verdzībā vai 
darbības, kas līdzinās turēšanai verdzībā, 
kalpībā, izmantošanu noziedzīgās darbībās 
vai orgānu izņemšanu.

3. Sieviešu, vīriešu un par 18 gadiem 
jaunāku personu ekspluatācija ietver, kā 
minimums, iesaistīšanu prostitūcijā vai 
citus seksuālās izmantošanas veidus, 
piespiešanu veikt darbu vai sniegt 
pakalpojumus, tostarp ubagošanu, turēšanu 
verdzībā vai darbības, kas līdzinās 
turēšanai verdzībā, kalpībā, izmantošanu 
noziedzīgās darbībās vai orgānu 
izņemšanu.
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Or. en

Pamatojums

Daudzi ekspluatācijas upuri, jo īpaši piespiedu darba gadījumā, ir arī vīrieši un gados jauni 
cilvēki, tāpēc ir jāuzsver, ka ekspluatācijas definīcijai nevajadzētu attiekties uz kādu atsevišķu 
dzimumu.

Grozījums Nr. 120
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ekspluatācija ietver, kā minimums, 
personu iesaistīšanu prostitūcijā vai citus 
seksuālās izmantošanas veidus, piespiešanu 
veikt darbu vai sniegt pakalpojumus, 
tostarp ubagošanu, turēšanu verdzībā vai 
darbības, kas līdzinās turēšanai verdzībā, 
kalpībā, izmantošanu noziedzīgās darbībās 
vai orgānu izņemšanu.

3. Ekspluatācija ietver, kā minimums, 
personu iesaistīšanu prostitūcijā vai citus 
seksuālās izmantošanas veidus, piespiešanu 
veikt darbu vai sniegt pakalpojumus, 
tostarp ubagošanu, nelegālu adopciju, 
turēšanu verdzībā vai darbības, kas līdzinās 
turēšanai verdzībā, kalpībā, izmantošanu 
noziedzīgās darbībās, piemēram, ar 
narkotikām saistītos noziegumos, sīkos 
noziegumos utt., vai orgānu izņemšanu, kā 
arī pārdošanu laulību nolūkā vai 
piespiedu laulības.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ekspluatācija ietver, kā minimums, 
personu iesaistīšanu prostitūcijā vai citus 
seksuālās izmantošanas veidus, piespiešanu 
veikt darbu vai sniegt pakalpojumus, 
tostarp ubagošanu, turēšanu verdzībā vai 
darbības, kas līdzinās turēšanai verdzībā, 

3. Ekspluatācija ietver, kā minimums, 
personu iesaistīšanu prostitūcijā vai citus 
seksuālās izmantošanas veidus, piespiešanu 
veikt darbu vai sniegt pakalpojumus, 
tostarp ubagošanu, turēšanu verdzībā vai 
darbības, kas līdzinās turēšanai verdzībā, 
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kalpībā, izmantošanu noziedzīgās darbībās 
vai orgānu izņemšanu.

kalpībā, izmantošanu noziedzīgās darbībās 
vai orgānu, šūnu, audu un ķermeņa daļu
izņemšanu.

Or. en

Pamatojums

Ir pamatoti iekļaut ekspluatācijas definīcijā šūnu, audu un ķermeņa daļu izņemšanas nolūku.

Grozījums Nr. 122
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Cilvēku tirdzniecībā cietušā piekrišana 
iecerētājai vai reālajai ekspluatācijai netiek 
ņemta vērā, ja lietots kāds no 1. punktā 
minētajiem līdzekļiem.

4. Cilvēku tirdzniecībā cietušā piekrišana 
iecerētājai vai reālajai ekspluatācijai nekad 
netiek ņemta vērā. 

Or. en

Grozījums Nr. 123
Georgios Papanikolaou

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja darbības, kas minētas 1. punktā, 
attiecas uz bērnu, tās atzīstamas par cilvēku 
tirdzniecību un ir sodāmas arī tad, ja 
neviens no 1. punktā minētajiem 
līdzekļiem nav lietots.

5. Ja darbības, kas minētas 1. punktā, 
attiecas uz bērnu vai personu, kas 
pastāvīgi vai īslaicīgi cieš no smagiem 
garīgiem vai psiholoģiskiem 
traucējumiem, kuri ietekmē viņa lēmumu 
pieņemšanas spējas, tās atzīstamas par 
cilvēku tirdzniecību un ir sodāmas arī tad, 
ja neviens no 1. punktā minētajiem 
līdzekļiem nav lietots.

Or. en
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Grozījums Nr. 124
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Šīs direktīvas izpratnē “uzraugs” ir 
persona, ko kompetentās iestādes 
iecēlušas, lai tā palīdzētu bērnam bez 
pavadoņa un pārstāvētu to, nodrošinot 
bērna intereses, un “likumīgais pārstāvis” 
ir  persona, ko kompetentās iestādes 
iecēlušas, lai tā nepieciešamības gadījumā 
pārstāvētu bērna likumīgās intereses. 

Or. en

Grozījums Nr. 125
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka par 
2. pantā minēto nodarījumu paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana 
vismaz uz pieciem gadiem. 
2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu to, ka par 2. pantā minēto 
nodarījumu paredzētais maksimālais sods 
ir brīvības atņemšana vismaz uz desmit 
gadiem, ja tas izdarīts šādos apstākļos: 
a) nodarījumu ir izdarījusi valsts 
amatpersona saistībā ar savu dienesta 
pienākumu veikšanu;
b) nodarījums izdarīts pret cietušo, kas ir 
īpaši neaizsargāts; šīs direktīvas kontekstā 
par īpaši neaizsargātām personām 
uzskata vismaz cietušus bērnus un 

Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek 
piespriests atbilstīgs sods. Dalībvalstis var 
brīvi noteikt sodu saskaņā ar savu 
krimināltiesisko sistēmu. 
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pieaugušos, kas nozieguma izdarīšanas 
brīdī bijuši īpaši neaizsargāti 
grūtniecības, veselības stāvokļa vai 
invaliditātes dēļ; 
c) nodarījums izdarīts noziedzīgas 
organizācijas ietvaros 
Pamatlēmuma 2008/841/TI nozīmē;
d) ar nodarījumu tīši vai rupjas 
neuzmanības dēļ ir apdraudēta cietušā 
dzīvība; 
e) nodarījums izdarīts īpaši vardarbīgi vai 
ir radījis cietušajam īpaši smagu 
kaitējumu.
3. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 3. pantā minētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem piemēro 
reālus, samērīgus un preventīvus sodus, 
kas var būt saistīti ar nodošanas 
procedūru. 

Or. en

Pamatojums

Saskaņot sodus ir nepieņemami, un tos būtu jāturpina noteikt saskaņā ar subsidiaritātes 
principu.  

Grozījums Nr. 126
Lívia Járóka

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodarījums izdarīts pret cietušo, kas ir 
īpaši neaizsargāts; šīs direktīvas kontekstā 
par īpaši neaizsargātām personām uzskata 
vismaz cietušus bērnus un pieaugušos, kas 
nozieguma izdarīšanas brīdī bijuši īpaši 
neaizsargāti grūtniecības, veselības 
stāvokļa vai invaliditātes dēļ;

b) nodarījums izdarīts pret cietušo, kas ir 
īpaši neaizsargāts; šīs direktīvas kontekstā 
par īpaši neaizsargātām personām uzskata 
vismaz cietušus bērnus un pieaugušos, kas 
nozieguma izdarīšanas brīdī bijuši īpaši 
neaizsargāti dzimuma, grūtniecības, 
veselības stāvokļa vai invaliditātes dēļ, vai 
ja upuris ir ticis spiests lietot 
narkotikas/medikamentus, spīdzināts, 
izvarots vai bijis pakļauts citu veidu 
smagai psiholoģiskai, fiziskai vai 
seksuālai vardarbībai.
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Or. en

Grozījums Nr. 127
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodarījums izdarīts pret cietušo, kas ir 
īpaši neaizsargāts; šīs direktīvas kontekstā 
par īpaši neaizsargātām personām uzskata 
vismaz cietušus bērnus un pieaugušos, kas 
nozieguma izdarīšanas brīdī bijuši īpaši 
neaizsargāti grūtniecības, veselības 
stāvokļa vai invaliditātes dēļ; 

b) nodarījums izdarīts pret cietušo, kas ir 
īpaši neaizsargāts; šīs direktīvas kontekstā 
par īpaši neaizsargātām personām uzskata 
vismaz cietušus bērnus un pieaugušos, kas 
nozieguma izdarīšanas brīdī bijuši īpaši 
neaizsargāti dzimuma, grūtniecības, 
veselības stāvokļa vai invaliditātes, kā arī 
imigrācijas statusa dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodarījums izdarīts pret cietušo, kas ir 
īpaši neaizsargāts; šīs direktīvas kontekstā 
par īpaši neaizsargātām personām uzskata 
vismaz cietušus bērnus un pieaugušos, kas 
nozieguma izdarīšanas brīdī bijuši īpaši 
neaizsargāti grūtniecības, veselības 
stāvokļa vai invaliditātes dēļ; 

b) nodarījums izdarīts pret cietušo, kas ir 
īpaši neaizsargāts; šīs direktīvas kontekstā 
par īpaši neaizsargātām personām uzskata 
vismaz cietušus bērnus un pieaugušos, kas 
nozieguma izdarīšanas brīdī bijuši īpaši 
neaizsargāti dzimuma, grūtniecības, 
veselības stāvokļa, invaliditātes un 
imigrācijas statusa dēļ;

Or. en
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Grozījums Nr. 129
Georgios Papanikolaou

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodarījums izdarīts pret cietušo, kas ir 
īpaši neaizsargāts; šīs direktīvas kontekstā 
par īpaši neaizsargātām personām uzskata 
vismaz cietušus bērnus un pieaugušos, kas 
nozieguma izdarīšanas brīdī bijuši īpaši 
neaizsargāti grūtniecības, veselības 
stāvokļa vai invaliditātes dēļ;

b) nodarījums izdarīts pret cietušo, kas ir 
īpaši neaizsargāts; šīs direktīvas kontekstā 
par īpaši neaizsargātām personām uzskata 
vismaz cietušus bērnus un pieaugušos, kas 
nozieguma izdarīšanas brīdī bijuši īpaši 
neaizsargāti grūtniecības, veselības 
stāvokļa vai garīgas vai fiziskas 
invaliditātes dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Georgios Papanikolaou

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ar nodarījumu tīši vai rupjas
neuzmanības dēļ ir apdraudēta cietušā 
dzīvība;

d) ar nodarījumu tīši vai neuzmanības dēļ ir 
apdraudēta cietušā dzīvība;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nodarījums izdarīts īpaši vardarbīgi vai 
ir radījis cietušajam īpaši smagu kaitējumu.

e) nodarījums izdarīts īpaši vardarbīgi, 
tostarp notikusi vīrieša vardarbība pret 
sievieti, vai ir radījis cietušajam īpaši 
smagu kaitējumu.



AM\823510LV.doc 61/110 PE445.701v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 132
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka noziedzīgi 
iegūtos līdzekļus un peļņu, kas gūta no 
šajā direktīvā minēto noziedzīgo 
nodarījumu veikšanas, konfiscē un 
atsavina.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Emine Bozkurt

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
ieņēmumus un peļņu, kas gūta no šajā 
direktīvā minēto noziedzīgo nodarījumu 
veikšanas, konfiscē un atsavina. Tāpēc ir 
būtiska cieša pārrobežu sadarbība starp 
dalībvalstu policiju, tiesas un finanšu 
iestādēm, kā arī sadarbība ar Eiropolu un 
Eirojustu.

Or. en
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Grozījums Nr. 134
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka noziedzīgi 
iegūtos līdzekļus un peļņu, kas saskaņā ar 
šo direktīvu ir konfiscēti un atsavināti, 
izmanto, lai finansētu upuriem paredzētās 
palīdzības sniegšanu un viņu aizsardzību, 
tostarp paredzot viņiem arī kompensācijas 
un tiesībaizsardzību, kas vērsta pret 
cilvēku tirdzniecības darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Salvatore Iacolino

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Saistībā ar noteikumiem par 
nodarījuma veicēja mantas konfiskāciju 
vai arestu dalībvalstis pieņem pasākumus, 
kas atvieglo šī īpašuma izmantošanu 
izglītības un palīdzības mērķiem. Iegūtos 
līdzekļus var piešķirt cietušo finansiālam 
atbalstam. 

Or. it

Pamatojums

Nodarījumā cietušajiem var palīdzēt, piešķirot viņiem līdzekļus, kas gūti no arestētā vai 
konfiscētā īpašuma.
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Grozījums Nr. 136
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu to, ka juridiskās personas 
var saukt pie atbildības par 2. līdz 3. pantā 
minētajiem nodarījumiem, ko to labā, 
darbojoties individuāli vai kā juridiskas 
personas institūcijas locekle, izdarījusi 
kāda persona, kura veic šīs juridiskās 
personas vadības pienākumus, 
pamatojoties uz:

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus 
un ir atbildīgas par to, lai nodrošinātu, ka 
juridiskās personas var saukt pie atbildības 
par 2. līdz 3. pantā minētajiem 
nodarījumiem, ko to labā, darbojoties 
individuāli vai kā juridiskas personas 
institūcijas locekle, izdarījusi kāda persona, 
kura veic šīs juridiskās personas vadības 
pienākumus, pamatojoties uz:

Or. en

Grozījums Nr. 137
Georgios Papanikolaou

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) jebkuru citu personu, kas darbojas 
saskaņā ar kādas iepriekšminētās 
personas rīkojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Anna Hedh, Silvia Costa

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis pieņem nepieciešamos 
pasākumus, lai garantētu upura tiesības 
uz efektīvu kompensāciju par kaitējumu 
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arī tad, ja kriminālsodāmajai personai 
nav līdzekļu šā nosacījuma izpildei.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka noziedzīgi 
iegūtos līdzekļus un peļņu, kas gūta no 
šajā direktīvā minēto noziedzīgo 
nodarījumu veikšanas, konfiscē un 
atsavina.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka noziedzīgi 
iegūtos līdzekļus un peļņu, kas saskaņā ar 
šo direktīvu ir konfiscēti un atsavināti, 
izmanto, lai finansētu upuriem paredzētās 
palīdzības sniegšanu un viņu aizsardzību, 
tostarp paredzot viņiem arī kompensācijas 
un tiesībaizsardzību, kas vērsta pret 
cilvēku tirdzniecības darbībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 141
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis atbilstīgi savas tieslietu 
sistēmas pamatprincipiem paredz iespēju, 
ka cilvēku tirdzniecībā cietušos nesauc pie 
kriminālatbildības un tiem nepiemēro 
sodus par iesaistīšanos noziedzīgās
darbībās, kuru piespiedu izdarīšana ir tiešas 
sekas tam, ka viņi bijusi pakļauti jebkurai 
no 2. pantā minētajām darbībām.

Dalībvalstis nesauc cilvēku tirdzniecībā 
cietušos pie kriminālatbildības un 
nepiemēro viņiem sodus par iesaistīšanos 
noziedzīgos nodarījumos saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem par prostitūciju vai 
imigrāciju un/vai par viņu iesaistīšanos 
citās nelikumīgās darbībās, kuru piespiedu 
izdarīšana ir tiešas sekas tam, ka viņi bijuši
pakļauti jebkurai no 2. pantā minētajām 
darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis atbilstīgi savas tieslietu 
sistēmas pamatprincipiem paredz iespēju, 
ka cilvēku tirdzniecībā cietušos nesauc pie 
kriminālatbildības un tiem nepiemēro 
sodus par iesaistīšanos noziedzīgās 
darbībās, kuru piespiedu izdarīšana ir tiešas 
sekas tam, ka viņi bijusi pakļauti jebkurai 
no 2. pantā minētajām darbībām.

Dalībvalstis atbilstīgi savas tieslietu 
sistēmas pamatprincipiem cilvēku 
tirdzniecībā cietušos nesauc pie 
kriminālatbildības un tiem nepiemēro 
sodus par iesaistīšanos noziedzīgās 
darbībās, kuru piespiedu izdarīšana ir tiešas 
sekas tam, ka viņi bijuši pakļauti jebkurai 
no 2. pantā minētajām darbībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 143
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
izmeklēšana vai saukšana pie 
kriminālatbildības par noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas minēti 2. un 3. pantā, 
nav atkarīga no nodarījumā cietušā 
iesnieguma vai izvirzītās apsūdzības un ka 
kriminālprocesu var turpināt arī tad, ja 
cietušais atsauc savu paziņojumu.

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
izmeklēšana vai saukšana pie 
kriminālatbildības par noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas minēti 2. un 3. pantā, 
nav atkarīga no nodarījumā cietušā 
iesnieguma vai izvirzītās apsūdzības un ka 
kriminālprocesu var turpināt arī tad, ja 
cietušais atsauc savu paziņojumu. Šādā 
gadījumā būtu jāierosina un/vai turpmāk 
jānodrošina atbilstīgi palīdzības un 
aizsardzības pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
izmeklēšana vai saukšana pie 
kriminālatbildības par noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas minēti 2. un 3. pantā, 
nav atkarīga no nodarījumā cietušā 
iesnieguma vai izvirzītās apsūdzības un ka 
kriminālprocesu var turpināt arī tad, ja 
cietušais atsauc savu paziņojumu. 

1. Saskaņā ar saviem tiesību aktiem 
dalībvalstis nodrošina to, ka izmeklēšana 
vai saukšana pie kriminālatbildības par 
noziedzīgiem nodarījumiem, kas minēti 
2. un 3. pantā, nav atkarīga no nodarījumā 
cietušā iesnieguma vai izvirzītās 
apsūdzības un ka kriminālprocesu var 
turpināt arī tad, ja cietušais atsauc savu 
paziņojumu. 

Or. en
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Grozījums Nr. 145
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai saukšanu pie 
kriminālatbildības par 2. un 3. pantā 
minēto noziedzīgo nodarījumu varētu veikt 
pietiekamu laika periodu pēc tam, kad 
cietušais ir sasniedzis pilngadību.

2. Saskaņā ar saviem tiesību aktiem
dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai saukšanu pie 
kriminālatbildības par 2. un 3. pantā 
minēto noziedzīgo nodarījumu varētu veikt 
pietiekamu laika periodu pēc tam, kad 
cietušais ir sasniedzis pilngadību.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka pēc 
iespējas drīz iegūst un nodrošina 
pierādījumus, izmantojot, piemēram, 
cietušo personu liecību video ierakstu.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka personas, nodaļas vai 
dienesti, kas ir atbildīgi par 2. un 3. pantā 

3. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka personas, nodaļas vai 
dienesti, kas ir atbildīgi par 2. un 3. pantā 
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minēto noziedzīgo nodarījumu 
izmeklēšanu vai saukšanu pie 
kriminālatbildības, ir attiecīgi apmācīti.

minēto noziedzīgo nodarījumu 
izmeklēšanu vai saukšanu pie 
kriminālatbildības, tiek apmācīti
cilvēktiesību, sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības jautājumos.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka personas, nodaļas vai 
dienesti, kas ir atbildīgi par 2. un 3. pantā 
minēto noziedzīgo nodarījumu 
izmeklēšanu vai saukšanu pie 
kriminālatbildības, ir attiecīgi apmācīti.

3. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka personas, nodaļas vai 
dienesti, kas ir atbildīgi par 2. un 3. pantā 
minēto noziedzīgo nodarījumu 
izmeklēšanu vai saukšanu pie 
kriminālatbildības, tiek apmācīti
cilvēktiesību, sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības jautājumos.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka personas, nodaļas vai 
dienesti, kas ir atbildīgi par 2. un 3. pantā 
minēto noziedzīgo nodarījumu 
izmeklēšanu vai saukšanu pie 
kriminālatbildības, ir attiecīgi apmācīti.

3. Saskaņā ar saviem tiesību aktiem 
dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka personas, nodaļas vai 
dienesti, kas ir atbildīgi par 2. un 3. pantā 
minēto noziedzīgo nodarījumu 
izmeklēšanu vai saukšanu pie 
kriminālatbildības, ir attiecīgi apmācīti.

Or. en
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Grozījums Nr. 150
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka personām, nodaļām un 
dienestiem, kas ir atbildīgi par 2. un 
3. pantā minēto nodarījumu izmeklēšanu 
vai saukšanu pie kriminālatbildības, ir 
pieejami tādi efektīvi izmeklēšanas 
līdzekļi, ko izmanto organizētās 
noziedzības lietās vai citu smagu
noziegumu lietās. 

4. Saskaņā ar saviem tiesību aktiem
dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka personām, nodaļām un 
dienestiem, kas ir atbildīgi par 2. un 
3. pantā minēto nodarījumu izmeklēšanu 
vai saukšanu pie kriminālatbildības, ir 
pieejami tādi efektīvi izmeklēšanas 
līdzekļi, ko izmanto organizētās 
noziedzības lietās vai citu smagu 
noziegumu lietās.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Salvatore Iacolino

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attiecībā uz 
nodarījumiem, kas minēti 2. un 3. pantā, 
sadarbībā ar Eiropolu un Eirojustu 
notiktu kopīga izmeklēšana, 
kriminālprocesa koordinēšana un 
savstarpēja palīdzība.

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka bieži attiecīgie nodarījumi ir pārrobežu nodarījumi, ir nepieciešama 
sadarbība starp dalībvalstīm, Eiropolu un Eirojustu, lai varētu veikt nodarījumu veicēju 
kriminālvajāšanu.
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Grozījums Nr. 152
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai noteiktu savu jurisdikciju attiecībā uz 
nodarījumiem, kas minēti 2. un 3. pantā, ja:

1. Saskaņā ar saviem tiesību aktiem
dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
noteiktu savu jurisdikciju attiecībā uz 
nodarījumiem, kas minēti 2. un 3. pantā, ja:

Or. en

Grozījums Nr. 153
Salvatore Iacolino

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodarījuma izdarītājs ir tās 
valstspiederīgais vai tās teritorijā ir viņa 
pastāvīgā dzīvesvieta; vai 

b) nodarījuma izdarītājs ir tās 
valstspiederīgais vai tās teritorijā ir viņa 
pastāvīgā dzīvesvieta, vai viņš tur uzturas 
citu iemeslu dēļ; vai 

Or. it

Pamatojums

Nodarījuma izdarītāja pastāvīgās dzīvesvietas jēdziens jāsaista ar uzturēšanās jēdzienu, lai 
cietušā interesēs priekšlikumā minētajos gadījumos būtu iespējams likumīgi paplašināt 
dalībvalstu jurisdikciju.
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Grozījums Nr. 154
Salvatore Iacolino

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nodarījums ir izdarīts pret tās 
valstspiederīgo vai personu, kuras 
pastāvīgā dzīvesvieta ir tās teritorijā; vai

c) nodarījums ir izdarīts pret tās 
valstspiederīgo vai personu, kuras 
pastāvīgā dzīvesvieta ir tās teritorijā vai 
kura tur uzturas; vai 

Or. it

Pamatojums

Nodarījuma izdarītāja pastāvīgās dzīvesvietas jēdziens jāsaista ar uzturēšanās jēdzienu, lai 
cietušā interesēs priekšlikumā minētajos gadījumos būtu iespējams likumīgi paplašināt 
dalībvalstu jurisdikciju.

Grozījums Nr. 155
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka cietušajiem tiek sniegta 
palīdzība un atbalsts pirms 
kriminālprocesa, tā laikā un attiecīgu laiku 
pēc tā, lai šīs personas varētu īstenot 
tiesības, kas paredzētas 2001. gada 
15. marta Pamatlēmumā 2001/220/TI par 
cietušo statusu kriminālprocesā, kā arī šajā 
direktīvā.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
kādus to valdības uzskata par atbilstīgiem,
lai nodrošinātu, ka cietušajiem tiek sniegta 
palīdzība un atbalsts pirms 
kriminālprocesa, tā laikā un attiecīgu laiku 
pēc tā, lai šīs personas varētu īstenot 
tiesības, kas paredzētas 2001. gada 
15. marta Pamatlēmumā 2001/220/TI par 
cietušo statusu kriminālprocesā, kā arī šajā 
direktīvā.

Or. en
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Grozījums Nr. 156
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka personai sniedz 
palīdzību un atbalstu, tiklīdz 
kompetentajām iestādēm ir norādes, ka pret 
to varētu būt izdarīts 2. un 3. pantā 
minētais nodarījums.

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka personai sniedz 
palīdzību un atbalstu, tiklīdz 
kompetentajām iestādēm ir norādes, ka pret 
to varētu būt izdarīts 2. un 3. pantā 
minētais nodarījums. Cilvēku tirdzniecības 
upuriem būtu jānodrošina tiesības saņemt 
palīdzību, aizsardzību un pagaidu 
uzturēšanās atļauju neatkarīgi no viņu 
vēlmes sadarboties kriminālprocesā.

Or. en

Pamatojums

Drošības iemeslu pēc upuriem būtu jānodrošina aizsardzība un, ja nepieciešams, pagaidu 
uzturēšanās atļauja uz laiku, kāds nepieciešams kriminālprocesam.

Grozījums Nr. 157
Anna Hedh, Silvia Costa

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai izveidotu atbilstīgus mehānismus, ar 
kuriem agrīni identificētu cietušos un 
sniegtu tiem palīdzību, sadarbojoties ar 
attiecīgām atbalsta organizācijām.

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai izveidotu atbilstīgus mehānismus, ar 
kuriem agrīni identificētu cietušos un 
sniegtu tiem palīdzību, sadarbojoties ar 
attiecīgām atbalsta organizācijām, tostarp 
atzītām funkcionējošām nevalstiskām 
organizācijām, kas darbojas šajā jomā.
Šādi pasākumi ietver atbalstu vispārīgu 
ES protokolu izstrādei, lai identificētu 
cilvēku tirdzniecības upurus, nodrošinot 
vislabākās prakses apmaiņu starp visām 
iesaistītajām pusēm, it īpaši valsts un 
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privātajiem sociāliem dienestiem.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai izveidotu atbilstīgus mehānismus, ar 
kuriem agrīni identificētu cietušos un 
sniegtu tiem palīdzību, sadarbojoties ar 
attiecīgām atbalsta organizācijām. 

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai izveidotu atbilstīgus mehānismus, ar 
kuriem agrīni identificētu cietušos un 
sniegtu tiem palīdzību, sadarbojoties ar 
attiecīgām atbalsta organizācijām. 
Dalībvalstis cieši sadarbojas ar 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
tostarp tām, kas sniedz pakalpojumus 
upuriem, kuri cietuši no cilvēku 
tirdzniecības, vīriešu vardarbības pret 
sievietēm un dažādu veidu ekspluatācijas, 
tostarp seksuālas izmantošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai izveidotu atbilstīgus mehānismus, ar 
kuriem agrīni identificētu cietušos un 
sniegtu tiem palīdzību, sadarbojoties ar 
attiecīgām atbalsta organizācijām.

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai izveidotu atbilstīgus mehānismus, ar 
kuriem agrīni identificētu cietušos un 
sniegtu tiem palīdzību, sadarbojoties ar 
attiecīgām atbalsta organizācijām. 
Dalībvalstis cieši sadarbojas ar 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
tostarp tām, kas sniedz pakalpojumus 
upuriem, kuri cietuši no cilvēku 
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tirdzniecības, vīriešu vardarbības pret 
sievietēm un dažādu veidu ekspluatācijas, 
tostarp seksuālas izmantošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai izveidotu atbilstīgus mehānismus, ar 
kuriem agrīni identificētu cietušos un 
sniegtu tiem palīdzību, sadarbojoties ar 
attiecīgām atbalsta organizācijām. 

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai izveidotu atbilstīgus mehānismus, ar 
kuriem agrīni identificētu cietušos un 
sniegtu tiem palīdzību, sadarbojoties ar 
attiecīgām atbalsta organizācijām, tostarp 
tādām, kas sniedz pakalpojumus upuriem, 
kas cietuši no cilvēku tirdzniecības, 
vīriešu vardarbības pret sievietēm un 
dažādu veidu ekspluatācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Judith Sargentini

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai izveidotu atbilstīgus mehānismus, ar 
kuriem agrīni identificētu cietušos un 
sniegtu tiem palīdzību, sadarbojoties ar 
attiecīgām atbalsta organizācijām. 

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai izveidotu atbilstīgus mehānismus, ar 
kuriem agrīni identificētu cietušos, tostarp 
ievēro gaidīšanas un atveseļošanās 
laikposmu, tādējādi ļaujot upurim atgūties 
no nozieguma izdarītāju 
pārinodarījumiem, un sniegtu tiem 
palīdzību, sadarbojoties ar attiecīgām 
atbalsta organizācijām. 
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Or. en

Pamatojums

Sniedzot atbalstu cilvēku tirdzniecības upuriem, būtu jāņem vērā tas, ka vardarbība pret 
upuriem ir gan fiziska, gan psiholoģiska rakstura un ka upurim nepieciešams laiks atgūties 
pirms liecības sniegšanas un uzstāšanās liecinieka lomā.  

Grozījums Nr. 162
Judith Sargentini

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Tiklīdz dalībvalsts attiecīgās iestādes 
konstatē, ka persona ir cilvēku 
tirdzniecības upuris, dalībvalstij jāapsver 
iespēja izsniegt personai uzturēšanās 
atļauju saskaņā ar noteikumiem, kas 
ietverti Padomes Direktīvā 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.

Or. en

Pamatojums

Tas, ka pastāv Direktīva 2004/81/EK, šajā pantā būtu skaidri jānorāda, atsaucoties uz 
palīdzības un aizsardzības sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem.

Grozījums Nr. 163
Emine Bozkurt

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis nodrošina nodošanas 
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mehānismu, ar kuru valsts dalībnieki 
cilvēku tirdzniecības upurus nodod 
attiecīgām atbalsta aģentūrām un 
oganizācijām, lai upurus identificētu un 
viņi saņemtu nepieciešamo aprūpi un 
konsultācijas. 
Tas ietver visus nepieciešamos 
pasākumus, lai izveidotu nodošanas 
mehānismu personām, kurām 
nepieciešama starptautiskā aizsardzība 
saskaņā ar 9. un 15. pantu Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Direktīvā 
2004/83/EK par obligātajiem standartiem, 
lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos 
vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā 
personas, kam citādi nepieciešama 
starptautiska aizsardzība, šādu personu 
statusu un piešķirtās aizsardzības saturu1, 
un nodrošinātu sadarbību starp 
tiesībsargājošām iestādēm un par 
patvērumu atbildīgajām valsts iestādēm.
__________
1OV L 304, 30.9.2004., 21. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Emine Bozkurt

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Dalībvalstis nodrošina neatkarīgu 
atbalsta organizāciju un to pakalpojumu 
sniedzēju ilgtspējību, kuri strādā ar 
cilvēku tirdzniecības upuriem, un veicina 
sadarbībā ar ES koordinatoru cilvēku 
tirdzniecības novēršanas jautājumos tādu 
organizāciju Eiropas tīkla izveidi, kuras 
sniedz tiešu palīdzību un atbalstu 
upuriem.

Or. en
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Grozījums Nr. 165
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Palīdzības un atbalsta pasākumus, kas 
minēti 2. punktā, sniedz informēti un ar
savstarpēju piekrišanu, un tie ietver vismaz 
tādu dzīves līmeni, kas var nodrošināt 
cietušā iztikas līdzekļus, nodrošinot viņiem 
pienācīgu un drošu izmitināšanu un 
materiālo palīdzību, kā arī nepieciešamo 
medicīnisko aprūpi, tostarp psiholoģisko 
palīdzību, konsultācijas un informāciju 
viņiem saprotamā valodā, kā arī attiecīgā 
gadījumā rakstveida un mutiskās 
tulkošanas pakalpojumus un tiesības 
bērniem iegūt izglītību. Dalībvalstis 
rūpējas par cietušajiem, kuriem ir īpašas 
vajadzības.

5. Palīdzības un atbalsta pasākumus, kas 
minēti 2. un 3. punktā, sniedz informēti un 
ar savstarpēju piekrišanu, un tie ietver 
pastāvīgas uzturēšanās atļauju un vismaz 
tādu dzīves līmeni, kas var nodrošināt 
cietušā iztikas līdzekļus, nodrošinot viņiem 
pienācīgu un drošu izmitināšanu un 
materiālo palīdzību, kā arī nepieciešamo 
medicīnisko aprūpi, tostarp psiholoģisko 
palīdzību, konsultācijas un informāciju 
viņiem saprotamā valodā, kā arī attiecīgā 
gadījumā rakstveida un mutiskās 
tulkošanas pakalpojumus un tiesības 
bērniem iegūt izglītību. Dalībvalstis 
rūpējas par cietušajiem, kuriem ir īpašas 
vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Anna Záborská

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Palīdzības un atbalsta pasākumus, kas 
minēti 2. punktā, sniedz informēti un ar 
savstarpēju piekrišanu, un tie ietver vismaz 
tādu dzīves līmeni, kas var nodrošināt 
cietušā iztikas līdzekļus, nodrošinot viņiem 
pienācīgu un drošu izmitināšanu un 
materiālo palīdzību, kā arī nepieciešamo 
medicīnisko aprūpi, tostarp psiholoģisko 
palīdzību, konsultācijas un informāciju 

5. Palīdzības un atbalsta pasākumus, kas 
minēti 2. punktā, sniedz informēti un ar 
savstarpēju piekrišanu, un tie ietver vismaz 
tādu dzīves līmeni, kas var nodrošināt 
cietušā iztikas līdzekļus, nodrošinot viņiem 
pienācīgu un drošu izmitināšanu un 
materiālo palīdzību, kā arī nepieciešamo 
medicīnisko aprūpi, psiholoģisko un 
garīgo palīdzību, konsultācijas un 
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viņiem saprotamā valodā, kā arī attiecīgā 
gadījumā rakstveida un mutiskās 
tulkošanas pakalpojumus un tiesības 
bērniem iegūt izglītību. Dalībvalstis 
rūpējas par cietušajiem, kuriem ir īpašas 
vajadzības.

informāciju viņiem saprotamā valodā, kā 
arī attiecīgā gadījumā rakstveida un 
mutiskās tulkošanas pakalpojumus un 
tiesības bērniem iegūt izglītību.
Dalībvalstis rūpējas par cietušajiem, 
kuriem ir īpašas vajadzības.

Or. en

Pamatojums

Garīgā palīdzība ir viens no elementiem, kas papildus citiem konkrētajā noteikumā 
pieminētajiem elementiem var veicināt efektīvu palīdzību un atbalstu cilvēku tirdzniecības 
upuriem.

Grozījums Nr. 167
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Palīdzības un atbalsta pasākumus, kas 
minēti 2. punktā, sniedz informēti un ar 
savstarpēju piekrišanu, un tie ietver vismaz 
tādu dzīves līmeni, kas var nodrošināt 
cietušā iztikas līdzekļus, nodrošinot viņiem 
pienācīgu un drošu izmitināšanu un 
materiālo palīdzību, kā arī nepieciešamo 
medicīnisko aprūpi, tostarp psiholoģisko 
palīdzību, konsultācijas un informāciju 
viņiem saprotamā valodā, kā arī attiecīgā 
gadījumā rakstveida un mutiskās 
tulkošanas pakalpojumus un tiesības 
bērniem iegūt izglītību. Dalībvalstis 
rūpējas par cietušajiem, kuriem ir īpašas 
vajadzības.

5. Palīdzības un atbalsta pasākumus, kas 
minēti 2. punktā, sniedz informēti un ar 
savstarpēju piekrišanu, un tie ietver vismaz 
tādu dzīves līmeni, kas var nodrošināt 
cietušā iztikas līdzekļus, nodrošinot viņiem 
pienācīgu un drošu izmitināšanu un 
materiālo palīdzību, kā arī nepieciešamo 
medicīnisko aprūpi, tostarp psiholoģisko 
palīdzību, konsultācijas un informāciju 
viņiem saprotamā valodā un formā, kā arī 
attiecīgā gadījumā rakstveida un mutiskās 
tulkošanas pakalpojumus un tiesības 
bērniem iegūt izglītību. Dalībvalstis 
rūpējas par cietušajiem, kuriem ir īpašas 
vajadzības.

Or. en
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Grozījums Nr. 168
Emine Bozkurt

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis garantē, ka gan mītnes 
valsts, gan pārvietošanās izcelsmes valsts 
nodrošina cilvēku tirdzniecībā cietušo 
personu drošu atgriešanos. Cilvēku 
tirdzniecībā cietušajām personām būtu 
jāpiedāvā alternatīvas repatriācijai 
gadījumos, kad ir pamatoti secināt, ka 
šāda repatriācija radīs nopietnu risku 
viņu drošībai un ka pastāv nopietns risks 
pēc atgriešanās atkal nonākt cilvēku 
tirdzniecībā. 

Or. en

Grozījums Nr. 169
Eva-Britt Svensson

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem būtu piekļuve 
bezmaksas juridiskām konsultācijām un 
juridiskajai pārstāvībai, tostarp 
kompensācijas pieprasīšanas nolūkos. Ja 
cietušajam nav pietiekamu finanšu 
līdzekļu, juridiskai pārstāvībai jābūt bez 
maksas. Šis punkts neskars 14. panta 
2. punkta piemērošanu, ja cietušais ir 
bērns. 

2. Dalībvalstis nodrošina, lai cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem būtu piekļuve 
bezmaksas juridiskām konsultācijām un 
juridiskajai pārstāvībai, tostarp 
kompensācijas pieprasīšanas nolūkos. Ja 
cietušajam nav pietiekamu finanšu 
līdzekļu, juridiskai pārstāvībai jābūt bez 
maksas. Dalībvalstīm būtu jāizveido 
noziedzības upuru kompensācijas fonds, 
no kura visi cilvēku tirdzniecības upuri 
varētu saņemt finanšu kompensāciju. 
Fonds tiktu finansēts no līdzekļiem, ko 
konfiscētu no cilvēku tirgotājiem. Šis 
punkts neskars 14. panta 2. punkta 
piemērošanu, ja cietušais ir bērns. 
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Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt plašāku aizsardzību, palīdzību un atbalstu upuriem.

Grozījums Nr. 170
Vilija Blinkevičiūtė

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem būtu piekļuve 
bezmaksas juridiskām konsultācijām un 
juridiskajai pārstāvībai, tostarp 
kompensācijas pieprasīšanas nolūkos. Ja 
cietušajam nav pietiekamu finanšu 
līdzekļu, juridiskai pārstāvībai jābūt bez 
maksas. Šis punkts neskars 14. panta 
2. punkta piemērošanu, ja cietušais ir 
bērns.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem būtu piekļuve 
bezmaksas juridiskām konsultācijām un 
juridiskajai pārstāvībai, tostarp 
kompensācijas pieprasīšanas nolūkos. Šis 
punkts neskars 14. panta 2. punkta 
piemērošanu, ja cietušais ir bērns.

Or. lt

Grozījums Nr. 171
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem būtu piekļuve 
bezmaksas juridiskām konsultācijām un 
juridiskajai pārstāvībai, tostarp 
kompensācijas pieprasīšanas nolūkos. Ja 
cietušajam nav pietiekamu finanšu 
līdzekļu, juridiskai pārstāvībai jābūt bez 
maksas. Šis punkts neskars 14. panta 
2. punkta piemērošanu, ja cietušais ir 

2. Dalībvalstis nodrošina, lai cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem būtu piekļuve 
bezmaksas juridiskām konsultācijām un 
juridiskajai pārstāvībai, tostarp 
kompensācijas un ieturēto algu 
pieprasīšanas nolūkos. Ja cietušajam nav 
pietiekamu finanšu līdzekļu, juridiskai 
pārstāvībai jābūt bez maksas. Šis punkts 
neskars 14. panta 2. punkta piemērošanu, ja 
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bērns. cietušais ir bērns.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem būtu piekļuve 
bezmaksas juridiskām konsultācijām un 
juridiskajai pārstāvībai, tostarp 
kompensācijas pieprasīšanas nolūkos. Ja 
cietušajam nav pietiekamu finanšu 
līdzekļu, juridiskai pārstāvībai jābūt bez 
maksas. Šis punkts neskars 14. panta 
2. punkta piemērošanu, ja cietušais ir 
bērns. 

2. Dalībvalstis nodrošina, lai cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem būtu piekļuve 
bezmaksas juridiskām konsultācijām un 
juridiskajai pārstāvībai, tostarp 
kompensācijas un ieturēto algu 
pieprasīšanas nolūkos. Ja cietušajam nav 
pietiekamu finanšu līdzekļu, juridiskai 
pārstāvībai jābūt bez maksas. Šis punkts 
neskars 14. panta 2. punkta piemērošanu, ja 
cietušais ir bērns.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina mehānismus, 
lai sniegtu kompensācijas cilvēku 
tirdzniecības upuriem neatkarīgi no tā, 
vai noziedzīgi iegūtie līdzekļi tika 
atsavināti.

Or. en
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Grozījums Nr. 174
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot tiesības uz aizstāvību, 
dalībvalstis saskaņā ar saviem tiesību 
sistēmas pamatprincipiem un attiecīgos 
apstākļos paredz iespēju, ka netiek atklāta 
tā cilvēku tirdzniecībā cietušā identitāte, 
kas sniedz liecību.

3. Neskarot tiesības uz aizstāvību, 
dalībvalstis veic visus pasākumus, lai 
nodrošinātu visaugstākā līmeņa 
aizsardzību cilvēku tirdzniecībā 
cietušajam, kas ir liecinieks, tostarp 
iespējas izmantot video konferenci. Šai 
aizsardzībai būtu arī jānodrošina, ka 
netiek atklāta tā cilvēku tirdzniecībā 
cietušā identitāte, kas sniedz liecību.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Anna Hedh, Silvia Costa

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka cilvēku 
tirdzniecībā cietušie saņem piemērotu 
aizsardzību, pamatojoties uz individuālu 
riska novērtējumu, inter alia saņemot 
piekļuvi liecinieku aizsardzības 
programmām vai vajadzības gadījumā 
citiem līdzīgiem pasākumiem saskaņā ar 
valsts tiesību aktos noteikto pamatojumu 
vai procedūrām.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka cilvēku 
tirdzniecībā cietušie saņem piemērotu 
aizsardzību, pamatojoties uz individuālu 
riska novērtējumu, inter alia saņemot 
piekļuvi liecinieku aizsardzības 
programmām vai vajadzības gadījumā 
citiem līdzīgiem pasākumiem saskaņā ar 
valsts tiesību aktos noteikto pamatojumu 
vai procedūrām. Dalībvalstis nodrošina arī 
aizsardzību no pretdarbības, draudiem un 
iebiedēšanas, kas vērsta pret nevalstiskām 
organizācijām, kuras nodarbojas ar 
cilvēku tirdzniecības upuru uzņemšanu 
un atbalstīšanu, saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem vai procedūrām. 

Or. en
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Grozījums Nr. 176
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka cilvēku 
tirdzniecībā cietušie saņem piemērotu 
aizsardzību, pamatojoties uz individuālu 
riska novērtējumu, inter alia saņemot 
piekļuvi liecinieku aizsardzības 
programmām vai vajadzības gadījumā 
citiem līdzīgiem pasākumiem saskaņā ar
valsts tiesību aktos noteikto pamatojumu 
vai procedūrām.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka cilvēku 
tirdzniecībā cietušie saņem piemērotu 
aizsardzību, pamatojoties uz individuālu 
riska novērtējumu, inter alia saņemot 
piekļuvi liecinieku aizsardzības 
programmām vai vajadzības gadījumā 
citiem līdzīgiem pasākumiem saskaņā ar 
valsts tiesību aktos noteikto pamatojumu 
vai procedūrām. Individuālajā riska 
novērtējumā būtu jāņem vērā upura 
situācija, kas var padarīt upuri īpaši 
neaizsargātu, tostarp dzimumu, 
grūtniecību, veselības stāvokli vai 
invaliditāti un imigrācijas statusu.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka cilvēku 
tirdzniecībā cietušie saņem piemērotu 
aizsardzību, pamatojoties uz individuālu 
riska novērtējumu, inter alia saņemot 
piekļuvi liecinieku aizsardzības 
programmām vai vajadzības gadījumā 
citiem līdzīgiem pasākumiem saskaņā ar 
valsts tiesību aktos noteikto pamatojumu 
vai procedūrām. 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka cilvēku 
tirdzniecībā cietušie saņem piemērotu 
aizsardzību, pamatojoties uz individuālu 
riska novērtējumu, inter alia saņemot 
piekļuvi liecinieku aizsardzības 
programmām vai vajadzības gadījumā 
citiem līdzīgiem pasākumiem saskaņā ar 
valsts tiesību aktos noteikto pamatojumu 
vai procedūrām. Individuālajā riska 
novērtējumā būtu jāņem vērā upura 
situācija, kas var padarīt viņu īpaši 
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neaizsargātu, tostarp dzimumu, 
grūtniecību, veselības stāvokli vai 
invaliditāti un imigrācijas statusu.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Cilvēku tirdzniecībā cietušajiem bērniem 
nodrošina palīdzību, atbalstu un 
aizsardzību, ņemot vērā bērna intereses. 

1. Cilvēku tirdzniecībā cietušajiem bērniem 
nodrošina palīdzību, atbalstu un 
aizsardzību, ņemot vērā bērna intereses. 
Dalībvalstis cieši sadarbojas ar 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
tostarp tām, kas sniedz pakalpojumus 
upuriem, kas cietuši no cilvēku 
tirdzniecības, vīriešu vardarbības pret 
sievietēm un dažādu veidu ekspluatācijas, 
tostarp seksuālas izmantošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Cilvēku tirdzniecībā cietušajiem bērniem 
nodrošina palīdzību, atbalstu un 
aizsardzību, ņemot vērā bērna intereses.

1. Cilvēku tirdzniecībā cietušajiem bērniem 
nodrošina palīdzību, atbalstu un 
aizsardzību, ņemot vērā bērna intereses. 
Dalībvalstis cieši sadarbojas ar 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
tostarp tām, kas sniedz pakalpojumus 
upuriem, kas cietuši no cilvēku 
tirdzniecības, vīriešu vardarbības pret 
sievietēm un dažādu veidu ekspluatācijas, 
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tostarp seksuālas izmantošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Cilvēku tirdzniecībā cietušajiem bērniem 
nodrošina palīdzību, atbalstu un 
aizsardzību, ņemot vērā bērna intereses.

1. Cilvēku tirdzniecībā cietušajiem bērniem 
nodrošina palīdzību, atbalstu un 
aizsardzību, ņemot vērā bērna intereses un 
ievērojot starptautiskos cilvēktiesību 
standartus. 

Or. en

Grozījums Nr. 181
Salvatore Iacolino

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis vajadzības gadījumā 
paredz iecelt kultūras vidutāju un sociālo 
darbinieku, lai izstrādātu palīdzības 
programmu, kas ir pielāgota cietušā 
vajadzībām.

Or. it

Pamatojums

Kultūras vidutāju un sociālo darbinieku klātbūtne nodrošina to, ka tiek novērsti iespējamie 
kultūras šķēršļi, kas saistīti ar cietušā atšķirīgām sociālajām un kultūras tradīcijām un 
izcelsmi.
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Grozījums Nr. 182
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka īpašie pasākumi cilvēku 
tirdzniecībā cietušu bērnu īstermiņa un 
ilgtermiņa aizsardzībai un atbalstam viņu 
fiziskās un psiholoģiski sociālās 
atveseļošanās laikā tiek īstenoti pēc katra 
cietušā bērna īpašo apstākļu individuālas 
izvērtēšanas, pienācīgi ņemot vērā bērna 
viedokli, vajadzības un bažas.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka īpašie pasākumi cilvēku 
tirdzniecībā cietušu bērnu īstermiņa un 
ilgtermiņa aizsardzībai, palīdzībai un 
atbalstam viņu fiziskās un psiholoģiski 
sociālās atveseļošanās laikā tiek īstenoti 
pēc katra cietušā bērna īpašo apstākļu 
individuālas izvērtēšanas, pienācīgi ņemot 
vērā bērna viedokli, vajadzības un bažas. 
Dalībvalstis ieceļ uzraugu un likumīgo 
pārstāvi no cilvēku tirdzniecības 
cietušajam bērnam no brīža, kad iestādes 
viņu identificējušas, gadījumos, kad 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem vecāku 
tiesību turētājiem nav atļauts pārstāvēt 
bērnu interešu konflikta dēļ, kas pastāv 
starp viņiem un cietušo bērnu, vai ja 
bērns ir bez pavadoņa vai atšķirts no 
ģimenes.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Vilija Blinkevičiūtė

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka īpašie pasākumi cilvēku 
tirdzniecībā cietušu bērnu īstermiņa un 
ilgtermiņa aizsardzībai un atbalstam viņu 
fiziskās un psiholoģiski sociālās 
atveseļošanās laikā tiek īstenoti pēc katra 
cietušā bērna īpašo apstākļu individuālas 
izvērtēšanas, pienācīgi ņemot vērā bērna 

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka īpašie pasākumi cilvēku 
tirdzniecībā cietušu bērnu īstermiņa un 
ilgtermiņa aizsardzībai un psiholoģiskam, 
medicīniskam un tiesiskam atbalstam viņu 
fiziskās un psiholoģiski sociālās 
atveseļošanās laikā tiek īstenoti pēc katra 
cietušā bērna īpašo apstākļu individuālas 
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viedokli, vajadzības un bažas. izvērtēšanas, pienācīgi ņemot vērā bērna 
viedokli, vajadzības un bažas.

Or. lt

Grozījums Nr. 184
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka bērniem, 
kas ir nelegālas adopcijas upuri, tiek 
sniegta īpaša palīdzība un atbalsts.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja tas ir vajadzīgs un iespējams, 
dalībvalstis veic pasākumus, lai 
nodrošinātu palīdzību un atbalstu cilvēku 
tirdzniecībā cietušā bērna ģimenei, ja 
ģimene uzturas dalībvalsts teritorijā.
Konkrēti, ja tas ir vajadzīgs un iespējams, 
dalībvalstis attiecībā uz šīm ģimenēm 
piemēro 4. pantu 
Pamatlēmumā 2001/220/TI.

2. Ja vien iespējams, dalībvalstis veic 
pasākumus, lai nodrošinātu palīdzību un 
atbalstu cilvēku tirdzniecībā cietušā bērna 
ģimenei, ja ģimene uzturas dalībvalsts 
teritorijā. Konkrēti, ja tas ir vajadzīgs un 
iespējams, dalībvalstis attiecībā uz šīm 
ģimenēm piemēro 4. pantu 
Pamatlēmumā 2001/220/TI.

Or. it

Pamatojums

Ir precīzāk jāformulē noteikums par labāku atbalstu un nepieciešamo palīdzību cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem nepilngadīgajiem un viņu ģimenēm, lai šīm apdraudētajām personām 
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nodrošinātu maksimāli iespējamo atbalstu.

Grozījums Nr. 186
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Gadījumā, ja bērns ir bez pavadoņa 
un atšķirts no ģimenes, tiks veikti 
pasākumi, lai atrastu ilgstošu risinājumu 
bērnam, pirmkārt ņemot vērā bērna 
intereses un paredzot visas nepieciešamās 
procesuālās garantijas. Ilgstoši risinājumi 
var ietvert integrāciju mītnes valsts 
sabiedrībā, atgriešanos pie savas ģimenes 
citā dalībvalstī vai trešā valstī, atgriešanos 
un reintegrāciju bērna ģimenē izcelsmes 
valstī. Integrācija mītnes valsts sabiedrībā 
var ietvert tādu no cilvēku tirdzniecības 
cietušu bērnu nodošanu valsts 
kompetentajām par patvērumu atbildīgām 
iestādēm, kuriem nepieciešama 
starptautiska aizsardzība.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Lívia Járóka

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a. Ja ģimene neatrodas dalībvalsts 
teritorijā, dalībvalsts sniedz palīdzību 
bērnam, lai viņš varētu atgriezties un no 
jauna integrēties ģimenē vai atgriezties 
pie savas ģimenes citā dalībvalstī vai trešā 
valstī, nepakļaujot bērnu briesmām 
arkārtoti nonākt cilvēku tirdzniecībā, kā 
arī ja tas notiek bērna labklājības 
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interesēs; ja šādu iespēju nav vai tās nav 
bērna labklājības interesēs, dalībvalsts rod 
ilgtspējīgu risinājumu bērna labā, tostarp 
izmantojot arī iespēju nosūtīt bērnu 
kompetentajām iestādēm, kas atbild par 
patvēruma jautājumiem un rūpējas par 
bērniem, kuri cietuši no cilvēku 
tirdzniecības un kuriem vajadzīga 
starptautiska aizsardzība.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Salvatore Iacolino

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis sadarbībā ar NVO, valsts 
aģentūrām un starptautiskajām 
organizācijām izstrādā tiešas palīdzības 
programmas, lai pēc iespējas atvieglotu 
cietušo brīvprātīgu atgriešanos izcelsmes 
valstī un reintegrāciju. 

Or. it

Pamatojums

Cietušo atgriešanās procesam izcelsmes valstī ar mērķi reintegrēties, ja drošības apstākļi to 
atļauj, jābūt pilnībā brīvprātīgam un pilnībā ievērojot cietušo intereses.

Grozījums Nr. 189
Elena Oana Antonescu

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu to, ka tiesu iestādes 
kriminālizmeklēšanā un tiesas procesā 

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu to, ka tiesu iestādes 
kriminālizmeklēšanā un tiesas procesā 
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cilvēku tirdzniecībā cietušajam bērnam 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem piešķir 
īpašu pārstāvi gadījumos, kad vecāku 
tiesību turētājiem nav atļauts pārstāvēt 
bērnu interešu konflikta dēļ, kas pastāv 
starp viņiem un cietušo bērnu, vai ja bērns 
ir bez pavadoņa vai atšķirts no ģimenes.

cilvēku tirdzniecībā cietušajam bērnam 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem piešķir 
īpašu pārstāvi gadījumos, kad vecāku 
tiesību turētājiem nav atļauts pārstāvēt 
bērnu interešu konflikta dēļ, kas pastāv 
starp viņiem un cietušo bērnu, vai ja bērns 
ir bez pavadoņa vai atšķirts no ģimenes.
Ieceltais īpašais pārstāvis konsultē un 
aizsargā bērnu un nodrošina, ka visi 
lēmumi tiek pieņemti bērna interesēs, un 
nepieciešamības gadījumā pārstāv bērna 
likumīgās intereses. 
Ar īpašo pārstāvi konsultējas un viņu 
informē par visām darbībām, kas veiktas 
saistībā ar bērnu. Pārstāvim vajadzētu būt 
nepieciešamajai pieredzei, lai 
nodrošinātu, ka tiek sargātas bērna 
intereses un ka tiek pienācīgi 
apmierinātas bērna likumīgās, sociālās, 
veselības, psiholoģiskās, materiālās un 
izglītības vajadzības. 

Or. en

Pamatojums

Būtu jāpaskaidro ieceltā īpašā pārstāvja loma un kvalifikācija.

Grozījums Nr. 190
Mary Honeyball

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) cietušo bērnu uzklausīšana vajadzības 
gadījumā notiek šim nolūkam paredzētās 
vai pielāgotās telpās;

b) cietušo bērnu uzklausīšana vajadzības 
gadījumā notiek šim nolūkam paredzētās 
vai pielāgotās telpās un vietā, kur bērns 
jūtas drošībā;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nostiprināt bērna aizsardzības līmeni.
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Grozījums Nr. 191
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vajadzības gadījumā cietušos bērnus 
uzklausa īpaši mācīti speciālisti, vai arī tas 
notiek šādu speciālistu vadībā;

c) vajadzības gadījumā cietušos bērnus 
uzklausa īpaši mācīti speciālisti, vai arī tas 
notiek šādu speciālistu vadībā, tostarp tādu 
speciālistu vadībā, kas apmācīti 
cilvēktiesību, sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 192
Salvatore Iacolino

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) cietušo bērnu var pavadīt viņa likumīgs 
pārstāvis vai attiecīgā gadījumā viņa 
izraudzīts pieaugušais, ja vien attiecībā uz 
šo personu nav pieņemts pamatots lēmums 
par pretējo.

f) cietušo bērnu var pavadīt viņa likumīgs 
pārstāvis un/vai kompetentā sociālās 
aprūpes dienesta īpaši iecelts uzraugs, 
un/vai attiecīgā gadījumā viņa izraudzīts 
pieaugušais, ja vien attiecībā uz šo personu 
nav pieņemts pamatots lēmums par pretējo.

Or. it

Pamatojums

Šīs trīs personas — pārstāvis, uzraugs vai pieaugušais — ir trīs iespējas, kas izmantojamas 
dažādās kombinācijās, un ir jānodrošina viņu kopīga vai individuāla klātbūtne atbilstoši 
bērna vajadzībām un vēlmēm, lai viss maksimāli notiktu cietušā interesēs.
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Grozījums Nr. 193
Mary Honeyball

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) cietušo bērnu var pavadīt viņa likumīgs 
pārstāvis vai, attiecīgā gadījumā, viņa 
izraudzīts pieaugušais, ja vien attiecībā uz 
šo personu nav pieņemts pamatots lēmums 
par pretējo. 

f) cietušais bērns būtu jāpavada viņa 
likumīgajam pārstāvim vai, attiecīgā 
gadījumā, viņa ieceltajam uzraugam, ja 
vien attiecībā uz šo personu nav pieņemts 
pamatots lēmums par pretējo.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nostiprināt bērna aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 194
Vilija Blinkevičiūtė

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts veic atbilstošus pasākumus, 
lai panāktu, ka samazinās pieprasījums, kas 
veicina visu veidu ekspluatāciju saistībā ar 
cilvēku tirdzniecību.

1. Dalībvalsts veic atbilstošus tiesiskus un 
administratīvus pasākumus un pasākumus 
vispārējās un profesionālās izglītības 
jomā, tostarp attiecībā uz dzimumu 
līdztiesību, kā arī citus vajadzīgos 
pasākumus, lai panāktu, ka samazinās 
pieprasījums, kas veicina visu veidu 
ekspluatāciju saistībā ar cilvēku 
tirdzniecību.

Or. lt
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Grozījums Nr. 195
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts veic atbilstošus pasākumus, 
lai panāktu, ka samazinās pieprasījums, kas 
veicina visu veidu ekspluatāciju saistībā ar 
cilvēku tirdzniecību. 

1. Dalībvalsts veic atbilstošus pasākumus, 
lai panāktu, ka samazinās un beidzas
pieprasījums, kas veicina visu veidu 
ekspluatāciju saistībā ar cilvēku 
tirdzniecību. 

Or. en

Grozījums Nr. 196
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts veic atbilstošus pasākumus, 
lai panāktu, ka samazinās pieprasījums, kas 
veicina visu veidu ekspluatāciju saistībā ar 
cilvēku tirdzniecību.

1. Dalībvalsts veic ļoti stingrus
pasākumus, lai panāktu, ka samazinās 
pieprasījums, kas veicina visu veidu 
ekspluatāciju saistībā ar cilvēku 
tirdzniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic tādus atbilstošus 
pasākumus kā informēšanas un 
informētības veicināšanas kampaņas, 
pētniecības un izglītības programmas -
vajadzības gadījumā sadarbībā ar 

2. Dalībvalstis veic tādus atbilstošus 
pasākumus kā informēšanas un 
informētības veicināšanas kampaņas, 
pētniecības un izglītības programmas -
vajadzības gadījumā sadarbībā ar 
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pilsoniskās sabiedrības organizācijām -, lai 
veicinātu informētību un samazinātu risku, 
ka cilvēki, it īpaši bērni, varētu kļūt par 
cietušajiem cilvēku tirdzniecībā.

pilsoniskās sabiedrības organizācijām -, lai 
veicinātu informētību un samazinātu risku, 
ka cilvēki, it īpaši bērni, varētu kļūt par 
cietušajiem cilvēku tirdzniecībā. ES īsteno 
līdzīgas iniciatīvas trešās valstīs, lai 
palielinātu informētību par cilvēku 
tirdzniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Anna Záborská

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic tādus atbilstošus 
pasākumus kā informēšanas un 
informētības veicināšanas kampaņas, 
pētniecības un izglītības programmas -
vajadzības gadījumā sadarbībā ar 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām -, lai 
veicinātu informētību un samazinātu risku, 
ka cilvēki, it īpaši bērni, varētu kļūt par 
cietušajiem cilvēku tirdzniecībā.

2. Dalībvalstis veic tādus atbilstošus 
pasākumus kā informēšanas un 
informētības veicināšanas kampaņas, 
pētniecības un izglītības programmas –
vajadzības gadījumā sadarbībā ar 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
citām attiecīgām ieinteresētajām pusēm –, 
lai veicinātu informētību un samazinātu 
risku, ka cilvēki, it īpaši bērni, varētu kļūt 
par cietušajiem cilvēku tirdzniecībā.

Or. en

Pamatojums

Ir ieteicams ieviest aptverošāku un ne tik šauru formulējumu, lai noteikuma darbības jomā 
iekļautu pēc iespējas vairāk ieinteresētos subjektus.

Grozījums Nr. 199
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic tādus atbilstošus 2. Dalībvalstis veic tādus atbilstošus 
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pasākumus kā informēšanas un 
informētības veicināšanas kampaņas, 
pētniecības un izglītības programmas -
vajadzības gadījumā sadarbībā ar 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām -, lai 
veicinātu informētību un samazinātu risku, 
ka cilvēki, it īpaši bērni, varētu kļūt par 
cietušajiem cilvēku tirdzniecībā.

pasākumus kā informēšanas un 
informētības veicināšanas kampaņas, 
pētniecības un izglītības programmas -
vajadzības gadījumā sadarbībā ar 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām -, lai 
veicinātu informētību un samazinātu risku, 
ka cilvēki, it īpaši bērni un sievietes, varētu 
kļūt par cietušajiem cilvēku tirdzniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Emine Bozkurt

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņā ar paplašināšanās politiku 
preventīvi pasākumi, izmantojot 
informētības veicināšanas kampaņas, kas 
vērstas uz iespējamiem upuriem, un 
pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu, ir 
ārkārtīgi svarīgi, jo potenciālās un 
pašreizējās kandidātvalstis bieži vien ir 
upuru izcelsmes valstis, tranzītvalstis 
un/vai galamērķa valstis, un šiem 
pasākumiem būtu jābūt ES un tās 
dalībvalstu uzmanības centrā.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis īsteno sieviešu 
emancipācijas pasākumus, lai padarītu 
sievietes mazāk neaizsargātas un 
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samazinātu risku, ka sievietes kļūst par 
cilvēku tirdzniecības upuriem.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Vilija Blinkevičiūtė

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis veicina regulāras mācības 
amatpersonām, tostarp ierindas
policistiem, robežsargiem, darba 
inspektoriem, veselības aprūpes 
personālam un konsulārajiem 
darbiniekiem, kas varētu nonākt saskarē ar 
cietušajiem un potenciālajiem cietušajiem, 
lai viņi spētu identificēt cilvēku 
tirdzniecībā cietušos un potenciālos 
cietušos un strādāt ar viņiem.

3. Lai amatpersonas spētu identificēt 
cilvēku tirdzniecībā cietušos un iespējami 
cietušos un strādāt ar viņiem, dalībvalstis 
veicina regulāras mācības, tostarp 
policistiem, robežsargiem, migrācijas 
pārvaldes dienestu darbiniekiem, 
prokuroriem, advokātiem, tiesnešiem un 
tiesu darbiniekiem, darba inspektoriem, 
sociālajiem darbiniekiem, bērnu un 
veselības aprūpes personālam un 
konsulārajiem darbiniekiem, bet atkarībā 
no vietējiem apstākļiem arī citām valsts 
amatpersonu grupām, kas varētu nonākt 
saskarē ar cilvēku tirdzniecībā cietušajiem 
un iespējami cietušajiem.

Or. lt

Grozījums Nr. 203
Salvatore Iacolino

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis veicina regulāras mācības 
amatpersonām, tostarp ierindas policistiem, 
robežsargiem, darba inspektoriem, 
veselības aprūpes personālam un 
konsulārajiem darbiniekiem, kas varētu 

3. Dalībvalstis veicina regulāras mācības 
amatpersonām, tostarp ierindas policistiem, 
robežsargiem, darba inspektoriem, 
veselības aprūpes personālam un 
konsulārajiem darbiniekiem, kas varētu 
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nonākt saskarē ar cietušajiem un 
potenciālajiem cietušajiem, lai viņi spētu 
identificēt cilvēku tirdzniecībā cietušos un 
potenciālos cietušos un strādāt ar viņiem.

nonākt saskarē ar cietušajiem un 
potenciālajiem cietušajiem, lai viņi spētu 
identificēt cilvēku tirdzniecībā cietušos un 
potenciālos cietušos un strādāt ar viņiem, 
kā arī tulkiem, ja ir vajadzīga viņu 
piedalīšanās.

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā nodarījumu pārrobežu raksturu, cilvēku tirdzniecībā cietušie visdrīzāk nespēs 
sazināties tās dalībvalsts valodā, kurā būs noticis nodarījums. Tādēļ, šķiet, ka tulku situācija 
atbilst tai situācijai, kurā dažādu profesiju pārstāvjiem (policistiem, tiesu iestāžu 
darbiniekiem, konsulārajiem darbiniekiem un veselības aprūpes personālam) pienākas īpaša 
apmācība.

Grozījums Nr. 204
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis veicina regulāras mācības 
amatpersonām, tostarp ierindas policistiem, 
robežsargiem, darba inspektoriem, 
veselības aprūpes personālam un 
konsulārajiem darbiniekiem, kas varētu 
nonākt saskarē ar cietušajiem un 
potenciālajiem cietušajiem, lai viņi spētu 
identificēt cilvēku tirdzniecībā cietušos un 
potenciālos cietušos un strādāt ar viņiem.

3. Dalībvalstis veicina regulāras mācības 
cilvēktiesību, sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības jomā amatpersonām, tostarp 
ierindas policistiem, robežsargiem, darba 
inspektoriem, veselības aprūpes 
personālam un konsulārajiem 
darbiniekiem, kas varētu nonākt saskarē ar 
cietušajiem un potenciālajiem cietušajiem, 
lai viņi spētu identificēt cilvēku 
tirdzniecībā cietušos un potenciālos 
cietušos un strādāt ar viņiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 205
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis veicina regulāras mācības 
amatpersonām, tostarp ierindas policistiem, 
robežsargiem, darba inspektoriem, 
veselības aprūpes personālam un 
konsulārajiem darbiniekiem, kas varētu 
nonākt saskarē ar cietušajiem un 
potenciālajiem cietušajiem, lai viņi spētu 
identificēt cilvēku tirdzniecībā cietušos un 
potenciālos cietušos un strādāt ar viņiem.

3. Dalībvalstis veicina regulāras mācības 
amatpersonām, tostarp ierindas policistiem, 
robežsargiem, darba inspektoriem, 
veselības aprūpes personālam un 
konsulārajiem darbiniekiem, kas varētu 
nonākt saskarē ar cietušajiem un 
potenciālajiem cietušajiem, lai paplašinātu 
viņu zināšanas dzimumu līdztiesības jomā 
un lai viņi spētu identificēt cilvēku 
tirdzniecībā cietušos un potenciālos 
cietušos un strādāt ar viņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis veic pasākumus, lai 
uzlabotu sadarbību un koordināciju 
informācijas vākšanā un apmaiņā, kā arī 
labākās prakses piemēru apmaiņā starp 
atbildīgajām valsts iestādēm un veicinātu 
pilsoniskās sabiedrības līdzdalību.

Or. en
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Grozījums Nr. 207
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis apsver pasākumu 
īstenošanu, kas ir vajadzīgi, lai noteiktu, 
ka noziedzīgs nodarījums ir tādu 
pakalpojumu izmantošana, kas ir 2. pantā 
minētās ekspluatācijas objekts, zinot, ka 
šo pakalpojumu sniedzējs ir 2. pantā 
minētajā nodarījumā cietušais.

Svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 208
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis apsver pasākumu 
īstenošanu, kas ir vajadzīgi, lai noteiktu, 
ka noziedzīgs nodarījums ir tādu 
pakalpojumu izmantošana, kas ir 2. pantā 
minētās ekspluatācijas objekts, zinot, ka šo 
pakalpojumu sniedzējs ir 2. pantā minētajā 
nodarījumā cietušais.

4. Dalībvalstis īsteno pasākumus, lai 
noteiktu, ka noziedzīgs nodarījums ir tādu 
pakalpojumu izmantošana, kas ir 2. pantā 
minētās ekspluatācijas objekts, zinot, ka šo 
pakalpojumu sniedzējs ir 2. pantā minētajā 
nodarījumā cietušais, izņemot gadījumus, 
kad klients palīdzējis upurim vai kad 
pakalpojumu izmantošanas pamatā bijis 
to lietotāja konkrēts dzīvības 
apdraudējums vai citi humāni apsvērumi, 
vai ja persona tikusi piespiesta izmantot 
pakalpojumus, vai klients palīdzējis 
identificēt un izglābt upuri.

Or. en
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Grozījums Nr. 209
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis apsver pasākumu 
īstenošanu, kas ir vajadzīgi, lai noteiktu, 
ka noziedzīgs nodarījums ir tādu 
pakalpojumu izmantošana, kas ir 2. pantā 
minētās ekspluatācijas objekts, zinot, ka šo 
pakalpojumu sniedzējs ir 2. pantā minētajā 
nodarījumā cietušais.

4. Dalībvalstis īsteno pasākumus, lai 
noteiktu, ka noziedzīgs nodarījums ir tādu 
pakalpojumu izmantošana, kas ir 2. pantā 
minētās ekspluatācijas objekts, zinot, ka šo 
pakalpojumu sniedzējs ir 2. pantā minētajā 
nodarījumā cietušais.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis apsver pasākumu 
īstenošanu, kas ir vajadzīgi, lai noteiktu, 
ka noziedzīgs nodarījums ir tādu 
pakalpojumu izmantošana, kas ir 2. pantā 
minētās ekspluatācijas objekts, zinot, ka šo 
pakalpojumu sniedzējs ir 2. pantā minētajā 
nodarījumā cietušais.

4. Dalībvalstis īsteno pasākumus, lai 
noteiktu, ka noziedzīgs nodarījums ir tādu 
pakalpojumu izmantošana, kas ir 2. pantā 
minētās ekspluatācijas objekts, zinot, ka šo 
pakalpojumu sniedzējs ir 2. pantā minētajā 
nodarījumā cietušais. Attiecībā uz seksuālu 
izmantošanu dalībvalstis īsteno 
pasākumus, lai noteiktu, ka noziedzīgs 
nodarījums ir tādu pakalpojumu 
izmantošana, kas ir ekspluatācijas objekti, 
neatkarīgi no tā, vai pakalpojumu lietotājs 
zina, ka persona ir cilvēku tirdzniecības 
upuris.

Or. en
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Grozījums Nr. 211
Vilija Blinkevičiūtė

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis apsver pasākumu
īstenošanu, kas ir vajadzīgi, lai noteiktu, 
ka noziedzīgs nodarījums ir tādu 
pakalpojumu izmantošana, kas ir 2. pantā 
minētās ekspluatācijas objekts, zinot, ka šo 
pakalpojumu sniedzējs ir 2. pantā minētajā 
nodarījumā cietušais.

4. Dalībvalstis veic tiesiskus un citus
pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai noteiktu, 
ka noziedzīgs nodarījums ir tādu 
pakalpojumu izmantošana, kas ir 2. pantā 
minētās ekspluatācijas objekts, zinot, ka šo 
pakalpojumu sniedzējs ir 2. pantā minētajā 
nodarījumā cietušais.

Or. lt

Grozījums Nr. 212
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis apsver pasākumu 
īstenošanu, kas ir vajadzīgi, lai noteiktu, 
ka noziedzīgs nodarījums ir tādu 
pakalpojumu izmantošana, kas ir 2. pantā 
minētās ekspluatācijas objekts, zinot, ka šo 
pakalpojumu sniedzējs ir 2. pantā minētajā 
nodarījumā cietušais.

4. Dalībvalstis veic pasākumus, lai 
noteiktu, ka noziedzīgs nodarījums ir tādu 
pakalpojumu izmantošana, kas ir 2. pantā 
minētās ekspluatācijas objekts, zinot, ka šo 
pakalpojumu sniedzējs ir 2. pantā minētajā 
nodarījumā cietušais.

Or. en

Pamatojums

Kriminālsodam par to pakalpojumu izmantošanu, kurus „piedāvā” cilvēku tirdzniecībā 
cietušie, var būt preventīva ietkeme uz cilvēku tirdzniecību.
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Grozījums Nr. 213
Anna Záborská

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis apsver pasākumu 
īstenošanu, kas ir vajadzīgi, lai noteiktu, 
ka noziedzīgs nodarījums ir tādu 
pakalpojumu izmantošana, kas ir 2. pantā 
minētās ekspluatācijas objekts, zinot, ka šo 
pakalpojumu sniedzējs ir 2. pantā minētajā 
nodarījumā cietušais.

4. Dalībvalstis veic pasākumus, lai 
noteiktu, ka noziedzīgs nodarījums ir tādu 
pakalpojumu izmantošana, kas ir 2. pantā 
minētās ekspluatācijas objekts, zinot, ka šo 
pakalpojumu sniedzējs ir 2. pantā minētajā 
nodarījumā cietušais.

Or. en

Pamatojums

Par šā noteikuma grozāmajā daļā minēto rīcības smagumu persona ir pelnījusi, ka tai 
piemēro sankcijas.

Grozījums Nr. 214
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Kad pakalpojumu izmantošanas 
pamatā ir konkrēts to lietotāju dzīvības 
apdraudējums vai pakalpojums ticis 
izmantots, lai palīdzētu upurim humānu 
apsvērumu dēļ, vai ja persona tikusi 
piespiesta izmantot pakalpojumus, katrs 
gadījums ir jāizvērtē atsevišķi, lai 
noteiktu, kādas sankcijas ir 
piemērojamas.

Or. en
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Grozījums Nr. 215
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis izveido vai atbalsta 
daudzvalodu uzticības un palīdzības 
tālruņa līniju ar vienu bezmaksas 
numuru, lai sniegtu pirmo palīdzību 
cietušajiem.  Dalībvalstīm būtu arī jāņem 
vērā apsvērums, ka vajadzētu nodrošināt 
iespēju sazvanīt bezmaksas numuru no 
valstīm ārpus ES.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis tiek mudinātas 
koordinēties un sadarboties pārrobežu 
noziedzības jomā tā, lai tiktu veicināta 
noziedzības novēršana. Informācijas 
apmaiņa, labākās prakses piemēru 
apmaiņa un atvērta dialoga turpināšana 
starp tiesībsargājošām iestādēm ir pozitīvi, 
preventīvi soļi, kas palīdz risināt cilvēku 
tirdzniecības problēmu. 

Or. en
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Grozījums Nr. 217
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a ES veicina lielāku saskanību starp 
krimināllikumu un darba likumu, lai 
samazinātu pieprasījumu pēc tādām 
precēm un pakalpojumiem, kuri ir 
piespiedu darba rezultāts. Būtu jārada 
līdzsvars starp sankcijām pret 
neapzinīgiem darba devējiem un 
preventīvām darbībām, lai padarītu 
uzņēmējdarbību atbilstīgu.

Or. en

Pamatojums

Piespiedu darbs un ekspluatācija ES ir problēma, kas turpina palielināties un kas 
dalībvalstīm ir jārisina.

Grozījums Nr. 218
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis turpina pilnveidot to 
krimināltiesībās paredzētās sankcijas pret 
cilvēku tirdzniecību, lai neļautu cilvēku 
tirgotājiem darboties/ palikt nesodītiem. 

Or. en
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Grozījums Nr. 219
Anna Hedh, Silvia Costa

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
izveidotu valstu referentus vai citus 
līdzvērtīgus mehānismus. Šādu mehānismu 
uzdevumi cita starpā ir veikt cilvēku 
tirdzniecības tendenču izvērtējumu, 
novērtēt pret cilvēku tirdzniecību vērstu 
pasākumu rezultātus un sniegt ziņojumus 
attiecīgajām valstu iestādēm.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai ieceltu neatkarīgus valstu ziņotājus vai 
izveidotu citus līdzvērtīgus mehānismus. 
Šādu mehānismu uzdevumi cita starpā ir 
apkopot salīdzināmus statistikas datus,
veikt cilvēku tirdzniecības tendenču 
izvērtējumu un izstrādāt aizsardzības un 
palīdzības mehānismus, cieši 
sadarbojoties ar iesaistītajiem sabiedrības 
dalībniekiem un atzītām funkcionējošām 
nevalstiskām organizācijām, kas darbojas 
šajā jomā, novērtēt pret cilvēku 
tirdzniecību vērstu pasākumu rezultātus un 
vismaz reizi gadā sniegt ziņojumus 
attiecīgajām valstu iestādēm un ES 
koordinatoram cilvēku tirdzniecības 
novēršanas jautājumos.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
izveidotu valstu referentus vai citus 
līdzvērtīgus mehānismus. Šādu mehānismu 
uzdevumi cita starpā ir veikt cilvēku 
tirdzniecības tendenču izvērtējumu, 
novērtēt pret cilvēku tirdzniecību vērstu 
pasākumu rezultātus un sniegt ziņojumus 
attiecīgajām valstu iestādēm.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
izveidotu valstu referentus vai citus 
līdzvērtīgus mehānismus. Šādu mehānismu 
uzdevumi cita starpā ir veikt cilvēku 
tirdzniecības tendenču izvērtējumu, 
novērtēt pret cilvēku tirdzniecību vērstu 
pasākumu rezultātus un sniegt ziņojumus 
attiecīgajām valstu iestādēm.

Tiesiskuma, brīvības un drošības 
ģenerāldirektorātā izveidotais ES 
koordinatora birojs cilvēku tirdzniecības 
novēršanas jautājumos sadarbojas ar 
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valsts ziņotājiem vai līdzvērtīgiem 
mehānismiem un nodrošina sadarbību 
starp dalībvalstīm un ES iestādēm, 
Frontex, Eiropolu, Interpolu, NVO un 
citiem nozīmīgiem dalībniekiem cīņā pret 
cilvēku tirdzniecību.

Or. en

Pamatojums

ES gūtu labumu no ES koordinatora cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos, ja viņš 
veicinātu ciešāku sadarbību starp dalībvalstīm un sniegt ziņojumus ES iestādēm. Tomēr šim 
koordinatoram nevajadzētu pastāvēt kā atsevišķai iestādei, bet gan tai būtu jāietilpst 
Tieslietu, brīvības un drošības ģenerāldirektorātā, lai neradītu papildu administatīvo slogu 
un izmaksas.

Grozījums Nr. 221
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
izveidotu valstu referentus vai citus 
līdzvērtīgus mehānismus. Šādu mehānismu 
uzdevumi cita starpā ir veikt cilvēku 
tirdzniecības tendenču izvērtējumu, 
novērtēt pret cilvēku tirdzniecību vērstu 
pasākumu rezultātus un sniegt ziņojumus 
attiecīgajām valstu iestādēm. 

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
izveidotu valstu referentus vai citus 
līdzvērtīgus mehānismus. Šādu mehānismu 
uzdevumi cita starpā ir, sadarbojoties ar 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām,
veikt cilvēku tirdzniecības tendenču 
izvērtējumu, novērtēt pret cilvēku 
tirdzniecību vērstu pasākumu rezultātus un 
sniegt ziņojumus attiecīgajām valstu un ES 
iestādēm. Valstu ziņotājiem vajadzētu būt 
politiski neatkarīgiem, kā arī nesaistītiem 
ne ar vienu partiju, un viņu rīcībā 
vajadzētu būt pietiekamiem finanšu 
līdzekļiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 222
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
izveidotu valstu referentus vai citus 
līdzvērtīgus mehānismus. Šādu mehānismu 
uzdevumi cita starpā ir veikt cilvēku 
tirdzniecības tendenču izvērtējumu, 
novērtēt pret cilvēku tirdzniecību vērstu 
pasākumu rezultātus un sniegt ziņojumus 
attiecīgajām valstu iestādēm. 

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
izveidotu valstu referentus vai citus 
līdzvērtīgus mehānismus. Šādu mehānismu 
uzdevumi cita starpā ir veikt cilvēku 
tirdzniecības tendenču izvērtējumu, 
novērtēt pret cilvēku tirdzniecību vērstu 
pasākumu rezultātus un sniegt ziņojumus 
attiecīgajām valstu un ES iestādēm. Valstu 
ziņotājiem vajadzētu būt politiski 
neatkarīgiem, kā arī nesaistītiem ne ar 
vienu partiju, un viņu rīcībā vajadzētu būt 
pietiekamiem finanšu līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
izveidotu valstu referentus vai citus 
līdzvērtīgus mehānismus. Šādu mehānismu 
uzdevumi cita starpā ir veikt cilvēku 
tirdzniecības tendenču izvērtējumu, 
novērtēt pret cilvēku tirdzniecību vērstu 
pasākumu rezultātus un sniegt ziņojumus 
attiecīgajām valstu iestādēm.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
izveidotu valstu referentus vai citus 
līdzvērtīgus mehānismus. Šādu mehānismu 
uzdevumi cita starpā ir veikt cilvēku 
tirdzniecības tendenču izvērtējumu, 
novērtēt un pārraudzīt pret cilvēku 
tirdzniecību vērstu pasākumu rezultātus un 
sniegt ziņojumus attiecīgajām valstu un ES 
iestādēm. 

Or. en
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Grozījums Nr. 224
Anna Hedh, Silvia Costa

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Apkopoto informāciju nosūta ES 
koordinatoram cilvēku tirdzniecības 
novēršanas jautājumos, Eirojustam, 
Eiropolam un Frontex. Pamatojoties uz to 
un izmantojot jebkuru citu pieejamo 
informāciju, ES koordinators cilvēku 
tirdzniecības novēršanas jautājumos 
sadarbībā ar Eirojustu, Eiropolu un 
Frontex un attiecīgajiem sabiedrības 
dalībniekiem un atzītām funkcionējošām 
nevalstiskām organizācijām sagatavo 
gada ziņojumu par pašreizējo stāvokli 
cilvēku tirdzniecības jomā. Ziņojumu 
iesniedz Eiropas Parlamentam, 
dalībvalstu parlamentiem, Eiropas 
Komisijai un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Judith Sargentini

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Apkopoto informāciju nosūta ES 
koordinatoram cilvēku tirdzniecības 
novēršanas jautājumos, Pamattiesību 
aģentūrai, Eirojustam, Eiropolam, 
Eiropas Patvēruma atbalsta birojam 
(EPAB) un Frontex. Pamatojoties uz to 
un izmantojot jebkuru citu pieejamo 
informāciju, ES koordinators cilvēku 
tirdzniecības novēršanas jautājumos 
sadarbībā ar Pamattiesību aģentūru, 
Eirojustu, Eiropolu, EPAB un Frontex 
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sagatavo gada ziņojumu par pašreizējo 
stāvokli cilvēku tirdzniecības jomā. 
Ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam, 
dalībvalstu parlamentiem, Eiropas 
Komisijai un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES koordinators cilvēku tirdzniecības 
novēršanas jautājumos

1. Tiesisko regulējumu Eiropas 
Savienības koordinatora darbībai cilvēku 
tirdzniecības novēršanas jautājumos 
izstrādā par iekšlietu jautājumiem 
atbildīgā komisāra pārraudzībā. 

2. Eiropas Savienības koordinators 
cilvēku tirdzniecības novēršanas 
jautājumos ir atbildīgs par to, lai visās 
dalībvalstīs, kā arī ES līmenī būtu 
nodrošināta saskaņota pieeja cīņai pret 
cilvēku tirdzniecību, koordinēta valstu 
ziņotāju darbība, nodrošināta saskaņota 
uzraudzība un sniegti ziņojumi Eiropas 
Savienības iestādēm. Eiropas Savienības 
koordinators cilvēku tirdzniecības 
novēršanas jautājumos konsultē visas 
Eiropas iestādes un struktūrvienības vai 
nu pēc savas iniciatīvas, vai arī atbildot uz 
konsultācijas pieprasījumu attiecībā uz 
visiem jautājumiem, kas saistīti ar cilvēku 
tirdzniecību.

3. Šis pants stājas spēkā piecus gadus pēc 
direktīvas publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
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Direktīvas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar paplašināšanās politiku 
policijas un tiesas iestāžu sadarbība ir 
ārkārtīgi nozīmīga, lai ES pūliņi cīņā pret 
cilvēku tirdzniecību būtu efektīvi. 
Dalībvalstīm un Eiropas Savienības 
koordinatoram cilvēku tirdzniecības 
novēršanas jautājumos būtu jānodrošina, 
ka saskaņā ar šo direktīvu ES politika tiek 
atbilstīgi pieņemta vienā un tajā pašā 
veidā potenciālajās un pašreizējās 
kandidātvalstīs, lai nodrošinātu 
savstarpējo atbilstību. Cīņā pret cilvēku 
tirdzniecību var gūt panākumus tikai tad, 
ja valdības, aģentūras un organizācijas 
vietējā, reģionālā, valstu un starptautiskā 
līmenī darbosies kopā.
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