
PR\818485LT.doc PE442.887v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

2010/0065(COD)

28.6.2010

***I
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prekybos 
žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, kuria panaikinamas 
Pamatinis sprendimas 2002/629/TVR
(COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

Pranešėjos Edit Bauer, Anna Hedh

(Bendri komitetų posėdžiai – darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnis)



PE442.887v01-00 2/38 PR\818485LT.doc

LT

PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prekybos žmonėmis 
prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, kuria panaikinamas Pamatinis sprendimas 
2002/629/TVR
(COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0095),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 82 straipsnio 2 dalį 
ir 83 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė Parlamentui pasiūlymą (C7-
0087/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl ES veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Pirmininkui pateiktas pagrįstas nacionalinių parlamentų nuomones dėl 
to, ar akto projekte laikomasi subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl siūlomo teisinio pagrindo,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 37 straipsnius,

– atsižvelgdamas į bendrus Teisės reikalų komiteto, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto svarstymus pagal Darbo 
tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir į Moterų teisių ir 
lyčių lygybės komiteto pranešimą (A7-0000/2010),

1. priima toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 82 straipsnio 
2 dalį ir 83 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 79 straipsnio 
2 dalį, 82 straipsnio 2 dalį ir 83 straipsnio 
1 dalies b punktą,

Or. en

Pagrindimas

Nuorodos į 79 straipsnį įterpimas grindžiamas poreikiu laikytis nuoseklumo Sutarčių 
atžvilgiu.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Šia direktyva nustatomas integruotas 
visapusiškas požiūris į kovą su prekyba 
žmonėmis. Pagrindiniai šios direktyvos 
tikslai – geresnė prevencija, baudžiamasis 
persekiojimas ir aukų teisių apsauga. 
Vaikai yra labiau pažeidžiami, todėl jiems 
kyla didesnis pavojus tapti prekybos 
žmonėmis aukomis. Taikant šios 
direktyvos nuostatas visų pirma turi būti 
atsižvelgiama į vaiko gerovę pagal Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir 
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją.

(3) Šia direktyva nustatomas integruotas 
visapusiškas požiūris į kovą su prekyba 
žmonėmis ir turi būti įgyvendinama 
remiantis 2004 m. balandžio 29 d. 
Tarybos direktyva 2004/81/EB dėl leidimo 
gyventi šalyje išdavimo trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie yra prekybos žmonėmis 
aukos arba kurie dalyvavo vykdant 
nelegalios imigracijos padėjimo veiksmus, 
bendradarbiaujantiems su 
kompetentingomis institucijomis1 ir 
2009 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir 
priemonių nelegaliai esančių trečiųjų 
šalių piliečių darbdaviams būtiniausi 
standartai2. Pagrindiniai šios direktyvos 
tikslai – geresnė prevencija, baudžiamasis 
persekiojimas ir aukų teisių apsauga. 
Vaikai yra labiau pažeidžiami, todėl jiems 
kyla didesnis pavojus tapti prekybos 
žmonėmis aukomis. Taikant šios 
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direktyvos nuostatas visų pirma turi būti 
atsižvelgiama į vaiko gerovę pagal Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir 
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją. 
Įgyvendinant šią direktyvą deramas 
dėmesys turi būti skiriamas suderinimui 
su Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2010/.../ES ...[dėl kovos su 
seksualine prievarta prieš vaikus, jų 
seksualiniu išnaudojimu ir vaikų 
pornografija, kuriuo panaikinamas 
Pamatinis sprendimas 2004/68/TVR].
1 OL L 261, 2004 8 6, p. 19.
2 OL L 168, 2009 6 30, p. 24.

Or. en

Pagrindimas

Holistinis direktyvos pobūdis turi taip pat pasireikšti derėjimu su kitomis susijusiomis 
teisinėmis priemonėmis.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Direktyva yra dalis visuotinių 
veiksmų, nukreiptų prieš prekybą 
žmonėmis, kuri numato veiksmus, 
įtraukiančius trečiąsias šalis, kaip 
nurodoma „ES išorės aspekto stiprinimo 
kovos su prekyba žmonėmis srityje 
veiksmų plane: siekiant visuotinių ES 
veiksmų prieš prekybą žmonėmis“¹; 
¹Taryba 6865/10

Or. en

Pagrindimas

Holistinis direktyvos pobūdis turi taip pat pasireikšti veiksmais, įtraukiančiais trečiąsias šalis.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Ši direktyva nepažeidžia negrąžinimo 
principo pagal 1951 m. liepos 28 d. 
konvenciją dėl pabėgėlių statuso (Ženevos 
konvenciją).

Or. en

Pagrindimas

Ši direktyva nepažeidžia prieglobsčio politikos taisyklių.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Siekiant atsižvelgti į naujausius 
įvykius, susijusius su prekyba žmonėmis, 
šioje direktyvoje nustatyta platesnė 
prekybos žmonėmis sąvoka nei 
Pamatiniame sprendime 2002/629/TVR, 
todėl į ją įtrauktos papildomos išnaudojimo 
formos. Šioje direktyvoje priverstinis 
elgetavimas turėtų būti suprantamas kaip 
priverstinio darbo arba tarnybos (toliau –
paslaugos) forma, kaip apibrėžta 1930 m. 
birželio 29 d. Tarptautinės darbo 
organizacijos Konvencijoje Nr. 29 dėl 
priverstinio ar privalomojo darbo. Todėl 
prekybos žmonėmis apibrėžtis išnaudojimą 
verčiant elgetauti apima tik tada, kai yra 
visi priverstinio darbo ar paslaugų 
požymiai. Ar sutikimas teikti tokias 
paslaugas galioja, reikėtų vertinti kiekvienu 
atveju atskirai, atsižvelgiant į atitinkamą 
teismo praktiką. Tačiau kai tai susiję su 
vaikais, galutinis sutikimas niekada 
neturėtų būti laikomas galiojančiu 
veiksniu. Sąvoka „išnaudojimas įtraukiant į 

(5) Siekiant atsižvelgti į naujausius 
įvykius, susijusius su prekyba žmonėmis, 
šioje direktyvoje nustatyta platesnė 
prekybos žmonėmis sąvoka nei 
Pamatiniame sprendime 2002/629/TVR, 
todėl į ją įtrauktos papildomos išnaudojimo 
formos. Šioje direktyvoje priverstinis 
elgetavimas turėtų būti suprantamas kaip 
priverstinio darbo arba tarnybos (toliau –
paslaugos) forma, kaip apibrėžta 1930 m. 
birželio 29 d. Tarptautinės darbo 
organizacijos Konvencijoje Nr. 29 dėl 
priverstinio ar privalomojo darbo. Todėl 
prekybos žmonėmis apibrėžtis išnaudojimą 
verčiant elgetauti, įskaitant nuo 
priklausomybės kenčiančio asmens 
naudojimą elgetavimui, apima tik tada, kai 
yra visi priverstinio darbo ar paslaugų 
požymiai. Ar sutikimas teikti tokias 
paslaugas galioja, reikėtų vertinti kiekvienu 
atveju atskirai, atsižvelgiant į atitinkamą 
teismo praktiką. Tačiau kai tai susiję su 
vaikais, galutinis sutikimas niekada 
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nusikalstamą veiką“ turėtų būti aiškinamas 
kaip asmens išnaudojimas, inter alia, 
verčiant užsiimti kišenvagystėmis, 
vagiliavimu parduotuvėse ir kita panašia 
veika, už kurią taikomos bausmės ir kuri 
susijusi su finansiniu pasipelnymu. 
Apibrėžtis taip pat apima prekybą 
žmonėmis organų išpjovimo tikslu, kuri 
gali būti susijusi su prekyba organais ir 
kuri yra sunkus žmogaus orumo ir fizinio 
neliečiamumo pažeidimas.

neturėtų būti laikomas galiojančiu 
veiksniu. Sąvoka „išnaudojimas įtraukiant į 
nusikalstamą veiką“ turėtų būti aiškinamas 
kaip asmens išnaudojimas, inter alia, 
verčiant užsiimti kišenvagystėmis, 
vagiliavimu parduotuvėse ir kita panašia 
veika, už kurią taikomos bausmės ir kuri 
susijusi su finansiniu pasipelnymu. 
Apibrėžtis taip pat apima prekybą 
žmonėmis organų išpjovimo tikslu, kuri 
yra sunkus žmogaus orumo ir fizinio 
neliečiamumo pažeidimas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama elgetavimo apibrėžtis.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Šioje direktyvoje nustatytų bausmių 
dydis rodo didėjantį valstybių narių 
susirūpinimą dėl didėjančios prekybos 
žmonėmis. Atsižvelgiant į nusikaltimo 
sunkumą, šia direktyva siekiama užtikrinti 
tolesnį bausmių suvienodinimą ir 
sugriežtinimą ES. Už tam tikromis 
aplinkybėmis padarytą nusikalstamą veiką, 
pavyzdžiui, padarytą ypač pažeidžiamai 
aukai, turėtų būti taikoma griežtesnė 
bausmė. Šioje direktyvoje ypač 
pažeidžiami asmenys turėtų apimti bent jau 
visus vaikus, taip pat suaugusiuosius, kurie 
nusikaltimo padarymo metu buvo ypač 
pažeidžiami dėl nėštumo, sveikatos būklės 
ar negalios. Jeigu nusikalstama veika ypač 
sunki, pavyzdžiui, kai buvo sukeltas 
pavojus aukos gyvybei arba nusikalstama 
veika padaryta panaudojant sunkų smurtą 
arba aukai buvo padaryta ypač didelė žala, 
už ją turėtų būti taikoma ypač griežta 

(6) Šioje direktyvoje nustatytų bausmių 
dydis rodo didėjantį valstybių narių 
susirūpinimą dėl didėjančios prekybos 
žmonėmis. Atsižvelgiant į nusikaltimo 
sunkumą, šia direktyva siekiama užtikrinti 
tolesnį bausmių suvienodinimą ir 
sugriežtinimą ES. Už tam tikromis 
aplinkybėmis padarytą nusikalstamą veiką, 
pavyzdžiui, padarytą ypač pažeidžiamai 
aukai, turėtų būti taikoma griežtesnė 
bausmė. Šioje direktyvoje ypač 
pažeidžiami asmenys turėtų apimti bent jau 
visus vaikus, taip pat suaugusiuosius, kurie 
nusikaltimo padarymo metu buvo ypač 
pažeidžiami dėl lyties, nėštumo, sveikatos 
būklės ar negalios arba jei auka buvo 
kankinama, žaginama arba patyrė kitas 
sunkaus psichologinio, fizinio ar 
seksualinio smurto formas. Jeigu 
nusikalstama veika ypač sunki, pavyzdžiui, 
kai buvo sukeltas pavojus aukos gyvybei 
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bausmė. Jeigu šioje direktyvoje daroma 
nuoroda į perdavimą, tokia nuoroda turėtų 
būti aiškinama pagal 2002 m. birželio 13 d. 
Tarybos pagrindų sprendimą 
2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio 
ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos. 

arba nusikalstama veika padaryta 
panaudojant sunkų smurtą arba aukai buvo 
padaryta ypač didelė žala, už ją turėtų būti 
taikoma ypač griežta bausmė. Jeigu šioje 
direktyvoje daroma nuoroda į perdavimą, 
tokia nuoroda turėtų būti aiškinama pagal 
2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų 
sprendimą 2002/584/TVR dėl Europos 
arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių 
narių tvarkos. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išplėsti pažeidžiamų asmenų apibrėžtį.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Siekiant užtikrinti sėkmingą su prekyba 
žmonėmis susijusios veikos tyrimą ir 
baudžiamąjį persekiojimą už ją, šie
veiksmai turėtų būti pradedami 
nepriklausomai nuo to, ar auka pateikė 
skundą arba kaltinimą. Baudžiamąjį 
persekiojimą turėtų būti leidžiama vykdyti 
pakankamą laiką po to, kai auka sulaukė 
pilnametystės. Teisėsaugos pareigūnai ir 
prokurorai turėtų būti tinkamai parengti, 
be kita ko, siekiant pagerinti tarptautinį 
teisėsaugos ir teismų bendradarbiavimą.
Be to, už tokių nusikalstamų veikų tyrimą 
arba už jas taikomą baudžiamąjį 
persekiojimą atsakingi asmenys turėtų 
galėti naudotis tyrimo priemonėmis, kurios 
naudojamos tiriant organizuotus ar kitus 
sunkius nusikaltimus, kaip antai, 
telefoninių pokalbių pasiklausymas, slaptas 
sekimas, įskaitant elektroninį stebėjimą, 
banko sąskaitų stebėjimas ir kitos 
finansinio tyrimo priemonės. 

(8) Siekiant užtikrinti sėkmingą su prekyba 
žmonėmis susijusios veikos tyrimą ir 
baudžiamąjį persekiojimą už ją, šie 
veiksmai turėtų būti pradedami 
nepriklausomai nuo to, ar auka pateikė 
skundą arba kaltinimą. Vykdant tyrimus 
turėtų būti atsižvelgiama į informacijos ir 
komunikacijos technologijas, naudojamas 
aplinkybių, kuriomis teisės pažeidimas 
buvo padarytas, aprašymui sudaryti ir 
sukurti specialias priemones, skirtas 
prevencijai ir kovai su prekyba žmonėmis 
internetu. Be to, už tyrimą arba 
baudžiamąjį persekiojimą atsakingi 
asmenys turėtų galėti naudotis tyrimo 
priemonėmis, kurios naudojamos tiriant 
organizuotus ar kitus sunkius nusikaltimus, 
kaip antai, telefoninių pokalbių 
pasiklausymas, slaptas sekimas, įskaitant 
elektroninį stebėjimą, banko sąskaitų 
stebėjimas ir kitos finansinio tyrimo 
priemonės. 
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Or. en

Pagrindimas

Prekiautojai žmonėmis vis labiau naudoja internetą ir ši direktyva negali į tai neatsižvelgti.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Prekybos žmonėmis aukos turi turėti 
galimybę veiksmingai naudotis savo 
teisėmis. Todėl aukoms turėtų būti 
teikiama pagalba ir parama prieš 
baudžiamąjį procesą, jo metu ir atitinkamą 
laikotarpį po jo. Kad pagalba ir parama 
būtų veiksminga, ji turi būti teikiama 
tinkamai informavus ir gavus sutikimą, taip 
užtikrinant, kad, pavyzdžiui, auka sutiktų, 
kad jai būtų taikomos priemonės ligoms 
nustatyti ar taikomos kitos pagrindinės 
paramos priemonės. Teikiama pagalba ir 
parama turėtų apimti bent jau būtiniausias 
priemones, kurių reikia, kad auka atsigautų 
ir galėtų išvengti ją pardavusių asmenų. 
Praktiškai taikant tokias priemones turėtų 
būti atsižvelgta į konkretaus asmens 
sąlygas ir poreikius, nustatytus atlikus 
individualų vertinimą pagal nacionalines 
procedūras. Asmeniui turėtų būti skirta 
pagalba ir parama, kai tik gaunama 
duomenų, kad jis gali būti prekybos 
žmonėmis auka, nepaisant to, ar jis nori 
duoti parodymus kaip liudytojas. Pagalba 
turėtų būti besąlygiška bent jau tol, kol 
kompetentingos institucijos priima galutinį 
sprendimą, susijusį su svarstymo 
laikotarpiu ir leidimu gyventi šalyje, arba 
jeigu pripažįsta, kad asmuo yra prekybos 
žmonėmis auka. Jeigu baigus nustatymo 
procesą arba pasibaigus svarstymo 
laikotarpiui, nusprendžiama, kad asmuo 
nelaikomas turinčiu teisę gauti leidimą 
gyventi šalyje arba negyvena šalyje 

(11) Aukoms turėtų būti teikiama pagalba 
ir parama prieš baudžiamąjį procesą, jo 
metu ir atitinkamą laikotarpį po jo. Kad 
pagalba ir parama būtų veiksminga, ji turi 
būti teikiama tinkamai informavus ir gavus 
sutikimą, taip užtikrinant, kad, pavyzdžiui, 
auka sutiktų, kad jai būtų taikomos 
priemonės ligoms nustatyti ar taikomos 
kitos pagrindinės paramos priemonės. 
Teikiama pagalba ir parama turėtų apimti 
bent jau būtiniausias priemones, kurių 
reikia, kad auka atsigautų ir galėtų išvengti 
ją pardavusių asmenų. Praktiškai taikant 
tokias priemones turėtų būti atsižvelgta į 
konkretaus asmens sąlygas ir poreikius, 
nustatytus atlikus individualų vertinimą 
pagal nacionalines procedūras. Asmeniui 
turėtų būti skirta pagalba ir parama, kai tik 
gaunama duomenų, kad jis gali būti 
prekybos žmonėmis auka, nepaisant to, ar 
jis nori duoti parodymus kaip liudytojas. 
Pagalba turėtų būti besąlygiška bent jau tol, 
kol kompetentingos institucijos priima 
galutinį sprendimą, susijusį su svarstymo 
laikotarpiu ir leidimu gyventi šalyje, arba 
jeigu pripažįsta, kad asmuo yra prekybos 
žmonėmis auka. Jeigu baigus nustatymo 
procesą arba pasibaigus svarstymo 
laikotarpiui, nusprendžiama, kad asmuo 
nelaikomas turinčiu teisę gauti leidimą 
gyventi šalyje arba negyvena šalyje 
teisėtai, atitinkama valstybė narė neprivalo 
tam asmeniui toliau teikti pagalbos ir 
paramos remdamasi šia direktyva. 
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teisėtai, atitinkama valstybė narė neprivalo 
tam asmeniui toliau teikti pagalbos ir 
paramos remdamasi šia direktyva. 
Prireikus pagalba ir parama turėtų būti 
tęsiama atitinkamą laikotarpį pasibaigus 
baudžiamajam procesui, pavyzdžiui, jeigu 
dėl sunkių fizinių ar psichologinių 
nusikaltimo pasekmių tęsiamas medicininis 
gydymas arba jeigu kyla pavojus aukos 
saugumui dėl to asmens parodymų 
baudžiamajame procese.

Prireikus pagalba ir parama turėtų būti 
tęsiama atitinkamą laikotarpį pasibaigus 
baudžiamajam procesui, pavyzdžiui, jeigu 
dėl sunkių fizinių ar psichologinių 
nusikaltimo pasekmių tęsiamas medicininis 
gydymas arba jeigu kyla pavojus aukos 
saugumui dėl to asmens parodymų 
baudžiamajame procese.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjų nuomone, būtų geriau jei šie žodžiai būtų perkelti iš 11konstatuojamosios dalies  į 
12 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kovo 15 d. Tarybos pamatiniu 
sprendimu 2001/220/TVR dėl 
nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
bylose nustatomos nukentėjusiųjų teisės 
baudžiamosiose bylose, įskaitant jų teisę į 
apsaugą ir žalos atlyginimą. Be to, 
prekybos žmonėmis aukos turėtų turėti 
galimybę naudotis nemokamomis 
teisinėmis konsultacijomis ir teisinio 
atstovavimo paslaugomis, be kita ko, 
reikalaujant žalos atlyginimo. Teisinių 
konsultacijų tikslas – padėti aukoms gauti 
informacijos ir patarimų apie įvairias 
galimybes, kuriomis jos gali naudotis. 
Teisinės konsultacijos ir teisinio 
atstovavimo paslaugos turėtų būti 
teikiamos nemokamai bent jau tada, kai 
auka neturi pakankamai finansinių lėšų, 
laikantis valstybių narių vidaus procedūrų. 
Kadangi vaikai aukos dažniausiai tokių 
lėšų neturi, teisinės konsultacijos ir teisinio 

(12) kovo 15 d. Tarybos pamatiniu 
sprendimu 2001/220/TVR dėl 
nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
bylose nustatomos nukentėjusiųjų teisės 
baudžiamosiose bylose, įskaitant jų teisę į 
apsaugą ir žalos atlyginimą. Prekybos 
žmonėmis aukos turi turėti galimybę 
veiksmingai naudotis savo teisėmis. Be to, 
prekybos žmonėmis aukos turėtų taip pat 
turėti galimybę naudotis nemokamomis 
teisinėmis konsultacijomis ir teisinio 
atstovavimo paslaugomis, be kita ko, 
reikalaujant žalos atlyginimo. Teisinių 
konsultacijų tikslas – padėti aukoms gauti 
informacijos ir patarimų apie įvairias 
galimybes, kuriomis jos gali naudotis. 
Teisinės konsultacijos ir teisinio 
atstovavimo paslaugos turėtų būti 
teikiamos nemokamai bent jau tada, kai 
auka neturi pakankamai finansinių lėšų, 
laikantis valstybių narių vidaus procedūrų. 
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atstovavimo paslaugos jiems praktiškai 
būtų nemokamos. Be to, remiantis pagal 
nacionalines procedūras atliekamu 
individualiu rizikos vertinimu, aukos turėtų 
būti apsaugotos nuo keršto, bauginimo ir 
nuo rizikos, kad dar kartą taps prekybos 
žmonėmis aukomis.

Kadangi vaikai aukos dažniausiai tokių 
lėšų neturi, teisinės konsultacijos ir teisinio 
atstovavimo paslaugos jiems praktiškai 
būtų nemokamos. Be to, remiantis pagal 
nacionalines procedūras atliekamu 
individualiu rizikos vertinimu, aukos turėtų 
būti apsaugotos nuo keršto, bauginimo ir 
nuo rizikos, kad dar kartą taps prekybos 
žmonėmis aukomis.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjų nuomone, būtų geriau jei šie žodžiai būtų perkelti iš 11 konstatuojamosios dalies  į 
12 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Be visoms prekybos žmonėmis 
aukoms skirtų priemonių, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad vaikams aukoms būtų 
taikomos specialios pagalbos, paramos ir 
apsaugos priemonės. Šios priemonės turėtų
būti taikomos atsižvelgiant į vaiko gerovę 
pagal JT vaiko teisių konvenciją. Jeigu 
prekybos žmonėmis aukos amžius 
nežinomas ir yra priežasčių manyti, kad 
asmuo yra jaunesnis nei 18 metų, jis 
laikomas vaiku, kad jam nedelsiant būtų 
galima suteikti pagalbą, paramą ir apsaugą.
Pagalbos ir paramos priemonės visų pirma 
turėtų būti skiriamos padėti vaikams 
aukoms atsigauti fiziškai, psichologiškai ir 
socialiai ir jomis turėtų būti siekiama 
ilgalaikio konkrečiam asmeniui skirto 
sprendimo. Vaikas auka turėtų kuo greičiau 
reintegruotis į visuomenę, todėl bus būtina 
įtraukti teisę gauti mokymą. Atsižvelgiant į 
tai, kad vaikai, prekybos žmonėmis aukos, 
ypač pažeidžiami, turėtų būti galima taikyti 
papildomas apsaugos priemones jiems 

(14) Be visoms prekybos žmonėmis 
aukoms skirtų priemonių, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad vaikams aukoms būtų 
taikomos specialios pagalbos, paramos ir 
apsaugos priemonės. Šios priemonės turi 
būti taikomos kuo labiau atsižvelgiant į 
vaiko gerovę pagal JT vaiko teisių 
konvenciją. Jeigu prekybos žmonėmis 
aukos amžius nežinomas ir yra priežasčių 
manyti, kad asmuo yra jaunesnis nei 18 
metų, jis laikomas vaiku, kad jam 
nedelsiant būtų galima suteikti pagalbą, 
paramą ir apsaugą. Pagalbos ir paramos 
priemonės visų pirma turėtų būti skiriamos 
padėti vaikams aukoms atsigauti fiziškai, 
psichologiškai ir socialiai ir jomis turėtų 
būti siekiama ilgalaikio konkrečiam 
asmeniui skirto sprendimo. Vaikas auka 
turėtų kuo greičiau reintegruotis į 
visuomenę, todėl bus būtina įtraukti teisę 
gauti mokymą. Atsižvelgiant į tai, kad 
vaikai, prekybos žmonėmis aukos, ypač 
pažeidžiami, turėtų būti galima taikyti 
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apsaugoti apklausų per baudžiamąjį tyrimą 
ir procesą metu. 

papildomas apsaugos priemones jiems 
apsaugoti apklausų per baudžiamąjį tyrimą 
ir procesą metu. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti vaiko pozicijas.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Įgyvendinant šią direktyvą, turi būti 
deramai atsižvelgiama į Komisijos 
veiksmų planas dėl nelydimų 
nepilnamečių (2010–2014 m.) 
(COM(2010)0213).

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad ES lygmeniu būtų patvirtinamos nuoseklios politikos kryptys, 
susijusios su vaikų klausimais.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) Vaikų seksualinis išnaudojimas 
turėtų būti apibrėžtas atsižvelgiant į 
Direktyvą Nr. 2010/.../ES [dėl kovos su 
seksualine prievarta prieš vaikus, jų 
seksualiniu išnaudojimu ir vaikų 
pornografija, kuriuo panaikinamas 
Pamatinis sprendimas 2004/68/TVR].

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad ES lygmeniu būtų patvirtinamos nuoseklios politikos kryptys, 
susijusios su vaikų klausimais.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Valstybės narės turėtų sukurti ir (arba) 
stiprinti politiką, kuria siekiama užkirsti 
kelią prekybai žmonėmis, įskaitant 
mokslinių tyrimų, informacijos, 
informuotumo didinimo ir švietimo 
priemones, kuriomis mažinama visų formų 
išnaudojimą skatinanti paklausa, taip pat 
priemones, kuriomis mažinama rizika 
žmonėms tapti prekybos žmonėmis 
aukomis. Imdamosi tokių iniciatyvų 
valstybės narės turėtų atsižvelgti į lyčių 
aspektą ir vaiko teises. Visi pareigūnai, 
kuriems gali tekti susidurti su prekybos 
žmonėmis aukomis arba galimomis 
aukomis, turėtų būti tinkamai parengti
atpažinti tokias aukas ir su jomis elgtis. Ši 
pareiga pasirengti pirmiausia būtų taikoma 
policijos pareigūnams, sienos apsaugos 
tarnybų pareigūnams, darbo inspektoriams, 
sveikatos priežiūros darbuotojams ir 
konsulinių įstaigų personalui, tačiau 
atsižvelgiant į vietos aplinkybes galėtų 
apimti ir kitų kategorijų valstybės 
pareigūnus, kuriems dirbant gali tekti 
susidurti su prekybos žmonėmis aukomis. 

(15) Valstybės narės turėtų sukurti ir (arba) 
stiprinti politiką, kuria siekiama užkirsti 
kelią prekybai žmonėmis, įskaitant 
mokslinių tyrimų, taip pat naujų prekybos 
žmonėmis būdų tyrimų, informacijos, 
suderinto duomenų rinkimo, 
informuotumo didinimo ir švietimo 
priemones, kuriomis mažinama visų formų 
išnaudojimą skatinanti paklausa, taip pat 
priemones, kuriomis mažinama rizika 
žmonėms tapti prekybos žmonėmis 
aukomis. Imdamosi tokių iniciatyvų 
valstybės narės turėtų atsižvelgti į lyčių 
aspektą ir vaiko teises. Visi pareigūnai, 
kuriems gali tekti susidurti su prekybos 
žmonėmis aukomis arba galimomis 
aukomis, turėtų būti tinkamai parengti 
atpažinti tokias aukas ir su jomis elgtis. Ši 
pareiga pasirengti pirmiausia būtų taikoma 
policijos pareigūnams, sienos apsaugos 
tarnybų pareigūnams, darbo inspektoriams, 
sveikatos priežiūros darbuotojams ir 
konsulinių įstaigų personalui, tačiau 
atsižvelgiant į vietos aplinkybes galėtų 
apimti ir kitų kategorijų valstybės 
pareigūnus, kuriems dirbant gali tekti 
susidurti su prekybos žmonėmis aukomis. 

Or. en

Pagrindimas

Platesnis informuotumas apie šį fenomeną yra itin svarbus, o  suderintas duomenų rinkimas 
šiuo požiūriu yra labai su tuo susijęs.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Pareigūnai, kuriems gali tekti 
susidurti su prekybos žmonėmis aukomis 
arba galimomis aukomis, turėtų būti 
tinkamai parengti atpažinti tokias aukas ir 
su jomis elgtis. Ši pareiga pasirengti 
pirmiausia turėtų būti taikoma policijos 
pareigūnams, sienos apsaugos tarnybų 
pareigūnams, teisėjams bei teisminių 
institucijų darbuotojams, darbo 
inspektoriams, socialinės rūpybos, vaikų, 
sveikatos priežiūros darbuotojams ir 
konsulinių įstaigų personalui, tačiau 
atsižvelgiant į vietos aplinkybes galėtų 
apimti ir kitų kategorijų valstybės 
pareigūnus, kuriems dirbant gali tekti 
susidurti su prekybos žmonėmis aukomis. 
Teisėsaugos pareigūnai ir prokurorai 
turėtų taip pat būti tinkamai parengti, 
siekiant pagerinti tarptautinį teisėsaugos 
ir teismų bendradarbiavimą.

Or. en

Pagrindimas

Parengimas, ypač kai susiduriama su tokiais pažeidžiamais žmonėmis, turi būti pagerintas.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) Su darbo teise susijusios priežiūros 
ir įgyvendinimo priemonės turėtų būti 
sustiprintos visose valstybėse narėse. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad turi 
būtiną teisinį pagrindą ir kad 
atitinkamomis priemonėmis, mokymo 
paslaugomis ir tinkamais techniniais 
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ištekliais gali vykdyti savo teisinius 
įsipareigojimus kartu su kontroliuojančių 
institucijų pareigūnais, kuriems, glaudžiai 
bendradarbiaujant su profesinėmis 
sąjungomis, suteikiama atsakomybė bei 
informacija ir kurie yra mokomi, kaip 
pagal išnaudojimą darbo vietoje atpažinti, 
ar tai prekybos žmonėmis aukos.
Valstybės narės turėtų stiprinti 
bendradarbiavimą ir koordinavimą šioje 
srityje Europos lygmeniu, įskaitant 
bendradarbiavimą su Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu 
ir Europos profesinių sąjungų 
konfederacija, Taryba taip pat turėtų 
apsvarstyti nacionalinių darbo inspekcijų 
tinklo sukūrimo galimybę.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atkreipiamas dėmesys į vis labiau didėjantį fenomeną: prekybą žmonėmis, 
kurios tikslas  išnaudoti juos darbe.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15c) Valstybės narės turėtų sukurti 
geresnes darbo agentūrų ir sezoninio 
darbo agentūrų veiklos stebėsenos 
sistemas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atkreipiamas dėmesys į vis labiau didėjantį fenomeną: prekybą žmonėmis, 
kurios tikslas  išnaudoti juos darbe.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Valstybės narės, pasirinkusios jų 
organizaciją atitinkantį būdą ir 
atsižvelgdamos į poreikį nustatyti 
būtiniausią struktūrą ir apibrėžtas užduotis, 
turėtų sukurti nacionalines stebėsenos 
sistemas, pavyzdžiui, nacionalinių 
pranešėjų sistemą arba lygiaverčius 
mechanizmus, kad galėtų analizuoti 
prekybos žmonėmis tendencijas, vertinti 
kovos su prekyba žmonėmis rezultatus ir 
reguliariai teikti informaciją atitinkamoms 
nacionalinėms institucijoms. 

(17) Valstybės narės, pasirinkusios jų 
organizaciją atitinkantį būdą ir 
atsižvelgdamos į poreikį nustatyti 
būtiniausią struktūrą ir apibrėžtas užduotis, 
turėtų sukurti nacionalines stebėsenos 
sistemas, pavyzdžiui, nepriklausomų 
nacionalinių pranešėjų sistemą arba 
lygiaverčius mechanizmus, kad galėtų 
analizuoti prekybos žmonėmis tendencijas, 
vertinti kovos su prekyba žmonėmis 
rezultatus ir reguliariai teikti informaciją 
atitinkamoms nacionalinėms institucijoms 
ir ES kovos su prekyba žmonėmis 
koordinatoriui.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės stebėsenos sistemos turi būti nepriklausomos ir atskaitingos, inter alia, ES 
kovos su prekyba žmonėmis koordinatoriui.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Europos Sąjunga, prižiūrima už 
vidaus reikalus atsakingos Komisijos 
narės, įsteigia ES kovos su prekyba 
žmonėmis koordinatoriaus pareigybę, 
skirtą koordinuoti Sąjungos veiksmus ir 
politiką šioje srityje, įskaitant 
nacionalinių pranešėjų tinklo veiklą ir 
atskaitomybę Europos Parlamentui ir 
nacionaliniams parlamentams.

Or. en
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Pagrindimas

Koordinavimas ES lygmeniu yra būtinas, norint įveikti prekybą žmonėmis.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išnaudojimas apima bent jau naudą iš 
kitų asmenų prostitucijos ar kitas 
seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį 
darbą ar paslaugas, įskaitant elgetavimą, 
vergiją ar į vergiją panašią praktiką, 
priverstinę tarnystę, išnaudojimą įtraukiant 
į nusikalstamą veiką, arba organų 
išpjovimą. 

3. Išnaudojimas apima bent jau naudą, 
gaunamą iš kitų asmenų prostitucijos ar 
kitas seksualinio išnaudojimo formas, 
priverstinį darbą ar paslaugas, įskaitant 
elgetavimą ir nuo priklausomybės 
kenčiančio asmens naudojimą 
elgetavimui, vergiją ar į vergiją panašią 
praktiką, priverstinę tarnystę, išnaudojimą 
įtraukiant į nusikalstamą veiką, arba 
organų išpjovimą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama elgetavimo apibrėžtis.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 2 straipsnyje nurodytą 
nusikalstamą veiką būtų baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip penkeri metai. 

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 2 straipsnyje nurodytą 
nusikalstamą veiką būtų baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip šešeri metai. 

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjų nuomone, atsižvelgiant į nusikaltimo sunkumą, bausmės turėtų būti sugriežtintos.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 2 straipsnyje nurodytą 
nusikalstamą veiką būtų baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip dešimt metų, jeigu 
nusikalstama veika buvo padaryta bet 
kuriomis iš šių aplinkybių: 

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 2 straipsnyje nurodytą 
nusikalstamą veiką būtų baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip dvylika metų, jeigu 
nusikalstama veika buvo padaryta bet 
kuriomis iš šių aplinkybių: 

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjų nuomone, atsižvelgiant į nusikaltimo sunkumą, bausmės turėtų būti sugriežtintos.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nusikalstama veika padaryta aukai, kuri 
buvo ypač pažeidžiama; tai šioje 
direktyvoje apima bent jau vaikus aukas ir 
suaugusiuosius, kurie buvo ypač 
pažeidžiami dėl nėštumo, sveikatos būklės 
ar negalios; 

(b) nusikalstama veika padaryta aukai, kuri 
buvo ypač pažeidžiama; tai šioje 
direktyvoje apima bent jau vaikus aukas ir 
suaugusiuosius, kurie buvo ypač 
pažeidžiami dėl lyties, nėštumo, sveikatos 
būklės ar negalios, arba jei auka buvo 
kankinama, žaginama arba patyrė kitas 
sunkaus psichologinio, fizinio ar 
seksualinio smurto formas; 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama pažeidžiamo asmens sąvokos apibrėžtis.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad įplaukos ir 
pelnas, gauti iš nusikalstamų veikų, 
nurodytų šioje direktyvoje, būtų areštuoti 
ir konfiskuoti.

Or. en

Pagrindimas

Prekiautojus žmonėmis motyvuoja milžiniški pelnai, kuriuos jie gali uždirbti, prekiaudami 
žmonėmis. Todėl įplaukos ir pelnas turi būti areštuoti, konfiskuoti ir panaudoti kovoje su 
prekyba žmonėmis bei aukoms remti ir apsaugoti.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad įplaukos ir 
pelnas areštuoti ir konfiskuoti pagal šią 
direktyvą būtų panaudoti skiriant paramą 
ir apsaugą aukai, įskaitant ir 
kompensaciją aukai. 

Or. en

Pagrindimas

Prekiautojus žmonėmis motyvuoja milžiniški pelnai, kuriuos jie gali uždirbti, prekiaudami 
žmonėmis. Todėl įplaukos ir pelnas turi būti areštuoti, konfiskuoti ir panaudoti aukoms remti 
ir apsaugoti.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad įplaukos ir 
pelnas, gauti iš nusikalstamų veikų, 
nurodytų šioje direktyvoje, būtų areštuoti 
ir konfiskuoti.

Or. en

Pagrindimas

Prekiautojus žmonėmis motyvuoja milžiniški pelnai, kuriuos jie gali uždirbti, prekiaudami 
žmonėmis. Todėl įplaukos ir pelnas turi būti areštuoti, konfiskuoti ir panaudoti kovoje su 
prekyba žmonėmis bei aukoms remti ir apsaugoti.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad įplaukos ir 
pelnas areštuoti ir konfiskuoti pagal šią 
direktyvą būtų panaudoti skiriant paramą 
ir apsaugą aukai, įskaitant ir 
kompensaciją aukai. 

Or. en

Pagrindimas

Prekiautojus žmonėmis motyvuoja milžiniški pelnai, kuriuos jie gali uždirbti, prekiaudami 
žmonėmis. Todėl įplaukos ir pelnas turi būti areštuoti, konfiskuoti ir panaudoti aukoms remti 
ir apsaugoti.
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, vadovaudamosi savo 
teisės sistemos pagrindiniais principais, 
numato galimybę netraukti baudžiamojon 
atsakomybėn prekybos žmonėmis aukų ir 
neskirti joms bausmių už dalyvavimą 
nusikalstamoje veikoje, kuri yra tiesioginė 
bet kurios joms padarytos veikos, 
nurodytos 2 straipsnyje, pasekmė.

Valstybės narės netraukia baudžiamojon 
atsakomybėn prekybos žmonėmis aukų ir 
neskiria joms bausmių už dalyvavimą 
nusikalstamoje veikoje pagal nacionalinės 
teisės aktus dėl prostitucijos ar imigracijos 
ir (arba) dėl jų dalyvavimo kitoje 
neteisėtoje veikloje, kuri yra tiesioginė bet 
kurios joms padarytos veikos, nurodytos 2 
straipsnyje, pasekmė. Vadovaudamosis 
nacionaliniais įstatymais, valstybės narės 
imasi būtinų priemonių užtikrinti 
baudžiamąjį persekiojimą dėl 
nusikalstamų veikų, numatytų šioje 
direktyvoje, aukai sulaukus pilnametystės.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti aukos pozicijas.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad įrodymai kuo 
greičiau būtų surenkami ir 
užregistruojami, pavyzdžiui, vaizdo įrašų 
su aukų parodymais pavidalu.

Or. en

Pagrindimas

Įrodymai labai dažnai yra paremti aukų parodymais. Norint prekiautojus žmonėmis patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn, įrodymai turi būti surinkti kuo greičiau ir užtikrinta aukos 
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apsauga.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė gali nuspręsti netaikyti 
šio straipsnio 1 dalies c ir d punktuose 
išdėstytų jurisdikcijos taisyklių arba jas 
taikyti tik konkrečiais atvejais arba 
aplinkybėmis, jeigu nusikalstama veika 
padaryta ne jos teritorijoje. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad šis fenomenas įgyja pasaulinį mastą, eksteriotalumo principas turi būti 
sustiprintas.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, nusprendusios taikyti 
šio straipsnio 2 dalį, apie tai praneša 
Komisijai, prireikus nurodydamos 
konkrečius atvejus arba aplinkybes, kai 
sprendimas taikomas. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra prieš tai pateikto pakeitimo pasekmė.
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad prieš baudžiamąjį procesą, 
jo metu ir atitinkamą laikotarpį po jo 
aukoms būtų teikiama pagalba ir parama, 
kad jos galėtų naudotis teisėmis, 
nustatytomis 2001 m. kovo 15 d. 
Pamatiniame sprendime 2001/220/TVR dėl 
nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
bylose ir šioje direktyvoje. 

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad prieš baudžiamąjį procesą, 
jo metu ir atitinkamą laikotarpį po jo 
visoms prekybos žmonėmis aukoms 
nepriklausomai nuo jų migracijos statuso
būtų teikiama pagalba ir parama, kad jos 
galėtų naudotis teisėmis, nustatytomis 
2001 m. kovo 15 d. Pamatiniame 
sprendime 2001/220/TVR dėl 
nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
bylose ir šioje direktyvoje. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama plačiau apsaugoti aukas.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad pagalba ir parama aukai būtų 
teikiama nepaisant to, ar auka nori duoti 
parodymus kaip liudytojas. 

3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad pagalba ir parama aukai būtų 
teikiama nepaisant to, ar auka nori 
bendradarbiauti baudžiamosios veikos 
tyrimo, baudžiamojo persekiojimo ir 
teismo metu. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išplėsti aukų apsaugą.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės turi imtis būtinų 
priemonių sudaryti galimybę pasinaudoti 
perdavimo mechanizmu asmenims, 
kuriems reikalinga tarptautinė apsauga 
pagal 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos 
direktyvos 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių 
piliečių ar asmenų be pilietybės 
priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, 
kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, 
jų statuso ir suteikiamos apsaugos 
pobūdžio būtiniausių standartų1

9 straipsnį ir 15 straipsnį; ir užtikrina 
bendradarbiavimą tarp teisėsaugos 
institucijų ir nacionalinių už prieglobsčio 
politiką atsakingų institucijų.
______________
1 OL L 304, 2004 9 30., p. 12.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sustiprinamas nuoseklesnis požiūris į prieglobsčio politiką.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Valstybės narės turi imtis būtinų 
veiksmų, kad suteiktų apsaugą, pagalbą ir 
paramą tenkinant specifinius ypač 
pažeidžiamų asmenų, minimų 4 straipsnio 
2(b) dalyje, poreikius.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išplėsti aukų apsaugą bei pagalbą ir paramą joms.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad prekybos 
žmonėmis aukos turėtų galimybę naudotis 
nemokamomis teisinėmis konsultacijomis 
ir teisinio atstovavimo paslaugomis, be kita 
ko, reikalaujant žalos atlyginimo. Teisinio 
atstovavimo paslaugos yra nemokamos tuo 
atveju, jeigu auka neturi pakankamai 
finansinių lėšų. Ši dalis neturi poveikio 14 
straipsnio 2 dalies taikymui, kai auka yra 
vaikas. 

2. Valstybės narės užtikrina, kad prekybos 
žmonėmis aukos turėtų galimybę naudotis 
nemokamomis teisinėmis konsultacijomis 
ir teisinio atstovavimo paslaugomis, be kita 
ko, reikalaujant žalos atlyginimo, kai tik 
asmuo buvo identifikuotas kaip prekybos 
žmonėmis auka. Teisinio atstovavimo 
paslaugos yra nemokamos tuo atveju, jeigu 
auka neturi pakankamai finansinių lėšų. Ši 
dalis neturi poveikio 14 straipsnio 2 dalies 
taikymui, kai auka yra vaikas. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išplėsti aukų apsaugą bei pagalbą ir paramą joms.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeisdamos teisės į gynybą, 
valstybės narės, vadovaudamosi savo 
nacionalinės teisės sistemos pagrindiniais 
principais ir kai tai tinkama, suteikia 
galimybę neatskleisti prekybos žmonėmis 
aukos, kuri duoda parodymus kaip 
liudytojas, tapatybės.

3. Nepažeisdamos teisės į gynybą, 
valstybės narės imasi visų priemonių, 
siekdamos užtikrinti didžiausią prekybos 
žmonėmis aukos, kuri duoda parodymus 
kaip liudytojas, apsaugą, įskaitant vaizdo 
konferencijos naudojimą.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pusiausvyros tarp aukos apsaugos ir įtariamojo teisių.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagalba, parama ir apsauga vaikams, 
prekybos žmonėmis aukoms, teikiama 
atsižvelgiant į vaiko gerovę.

1. Prekybos žmonėmis aukomis tapusiems 
vaikams teikiama pagalba, parama ir 
apsauga. Taikant šios direktyvos 
nuostatas, vaiko gerovė yra pagrindinis 
tikslas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pirmenybę suteikti vaiko gerovei.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalba ir parama vaikams, prekybos 
žmonėmis aukoms

Pagalba ir parama nukentėjusiems 
vaikams

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad konkrečių veiksmų siekiant 
trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu suteikti 

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad konkrečių veiksmų siekiant 
trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu suteikti 
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pagalbą ir paramą vaikams, prekybos 
žmonėmis aukoms, kad jie fiziškai, 
psichologiškai ir socialiai atsigautų, būtų 
imtasi individualiai įvertinus ypatingas 
vaiko aukos aplinkybes ir deramai 
atsižvelgus į vaiko nuomonę, poreikius ir 
rūpesčius.

apsaugą, pagalbą ir paramą vaikams, 
prekybos žmonėmis aukoms, kad jie 
fiziškai, psichologiškai ir socialiai 
atsigautų, būtų imtasi individualiai 
įvertinus ypatingas vaiko aukos aplinkybes 
ir deramai atsižvelgus į vaiko nuomonę, 
poreikius ir rūpesčius, siekiant vaiko 
atžvilgiu rasti ilgalaikį sprendimą. 
Valstybės narės paskiria globėją ir teisinį 
atstovą vaikui, tapusiam prakybos 
žmonėmis auka, kai tik institucijos jį 
identifikuoja.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti vaiko pozicijas.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai šeima nėra valstybės narės 
teritorijoje, valstybė narė suteikia vaikui 
paramą, kad jis grįžtų ir būtų 
reintegruotas į šeimą arba atvyktų pas 
savo šeimą kitoje valstybėje narėje arba 
trečiojoje šalyje, kai tai atitinka vaiko 
gerovę; kai nė vienas iš šių variantų nėra 
įmanomas arba neatitinka vaiko gerovės, 
valstybė narė vaiko atžvilgiu randa 
ilgalaikį sprendimą, atitinkantį vaiko 
gerovę, įskaitant perdavimą 
kompetentingai nacionalinei prieglobsčio 
politikos institucijai, atsakingai už vaikus, 
tapusius prekybos žmonėmis aukomis, 
kurioms reikalinga tarptautinė apsauga.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti vaiko pozicijas.
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Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad teisminės institucijos 
paskirtų specialų atstovą, kuris atstovautų 
vaiko, prekybos žmonėmis aukos, 
interesams vykdant baudžiamąjį tyrimą ir 
procesą, jeigu pagal nacionalinę teisę tėvų 
pareigų turėtojams neleidžiama atstovauti 
vaikui dėl interesų konflikto tarp jų ir 
vaiko aukos arba jeigu vaikas yra 
nelydimas arba atskirtas nuo šeimos.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad teisminės institucijos 
paskirtų globėją ir teisinį atstovą, kuris 
atstovautų vaiko, prekybos žmonėmis 
aukos, interesams vykdant baudžiamąjį 
tyrimą ir procesą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti vaiko pozicijas.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių, kad sumažintų visų formų 
išnaudojimą, susijusį su prekyba 
žmonėmis, skatinančią paklausą. 

1. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių, pavyzdžiui, švietimo ir 
mokymų, ypač į juos įtraukiant lyčių 
aspektą, kad sumažintų visų formų 
išnaudojimą, susijusį su prekyba 
žmonėmis, skatinančią paklausą. 

Or. en

Pagrindimas

Švietimas ir mokymai gali suvaidinti svarbų vaidmenį mažinant parduotų žmonių teikiamų 
„paslaugų“ paklausą.
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Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, prireikus 
bendradarbiaudamos su pilietinės 
visuomenės organizacijomis, imasi 
atitinkamų veiksmų, pavyzdžiui, 
informavimo ir sąmoningumo didinimo 
kampanijų, mokslinių tyrimų ir švietimo 
programų, kuriomis siekiama didinti 
sąmoningumą ir sumažinti riziką žmonėms, 
visų pirma vaikams, tapti prekybos 
žmonėmis aukomis. 

2. Valstybės narės, prireikus 
bendradarbiaudamos su pilietinės 
visuomenės organizacijomis, imasi 
atitinkamų veiksmų, taip pat internetu, 
pavyzdžiui, informavimo ir informuotumo 
didinimo kampanijų, mokslinių tyrimų ir 
švietimo programų, kuriomis siekiama 
didinti informuotumą ir mažinti riziką 
žmonėms, visų pirma vaikams, tapti 
prekybos žmonėmis aukomis, ir į tuos 
veiksmus visapusiškai integruojamas lyčių 
aspektas. 

Or. en

Pagrindimas

Prekiautojai žmonėmis vis labiau naudoja internetą ir ši direktyva negali į tai neatsižvelgti.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės skatina rengti 
reguliarius mokymus pareigūnams, 
kuriems gali tekti susidurti su aukomis arba 
galimomis aukomis, įskaitant šioje srityje 
dirbančius policijos pareigūnus, sienos 
apsaugos tarnybų pareigūnus, darbo 
inspektorius, sveikatos priežiūros 
darbuotojus ir konsulinių įstaigų personalą, 
kad jie galėtų atpažinti prekybos žmonėmis 
aukas ir galimas aukas ir mokėtų su jomis 
elgtis. 

3. Valstybės narės skatina rengti 
reguliarius mokymus, ypač į juos 
įtraukiant lyčių aspektą, pareigūnams, 
kuriems gali tekti susidurti su aukomis arba 
galimomis aukomis, įskaitant šioje srityje 
dirbančius policijos pareigūnus, sienos 
apsaugos tarnybų pareigūnus, darbo 
inspektorius, teisėjus ir teisminių 
institucijų darbuotojus; socialinės 
rūpybos, vaikų ir sveikatos priežiūros 
darbuotojus ir konsulinių įstaigų personalą, 
kad jie galėtų atpažinti prekybos žmonėmis 
aukas ir galimas aukas ir mokėtų su jomis 
elgtis;  ir atskirti tarp aukų asmenims, 
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kuriems taip pat reikalinga ir tarptautinė 
apsauga.

Or. en

Pagrindimas

Parengimas, ypač kai susiduriama su tokiais pažeidžiamais žmonėmis, turi būti pagerintas.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės svarsto galimybę imtis
priemonių nusikalstama veika laikyti 
naudojimąsi paslaugomis, kurios pagal 2 
straipsnį laikomos išnaudojimu, žinant, kad 
jas teikiantis asmuo yra 2 straipsnyje 
nurodytos nusikalstamos veikos auka. 

4. Valstybės narės imasi priemonių 
nusikalstama veika laikyti naudojimąsi 
paslaugomis, kurios pagal 2 straipsnį 
laikomos išnaudojimu, žinant, kad jas 
teikiantis asmuo yra 2 straipsnyje 
nurodytos nusikalstamos veikos auka, 
nebent naudojimąsi paslaugomis lėmė 
konkretus pavojus naudotojų gyvybei arba 
humanitarinės priežastys. 

Or. en

Pagrindimas

Paslaugų, kurias „siūlo“ parduotieji žmonės, kriminalizavimas gali turėti stiprų prevencinį 
poveikį prekybai žmonėmis.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija ir valstybės narės sukuria 
visoje Europoje tą patį numerį turinčią 
daugiakalbę nemokamą karštąją/pagalbos 
telefono liniją siekiant suteikti pirmąją 
pagalbą aukoms.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išplėsti aukų apsaugą bei pagalbą ir paramą joms.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
nacionalinių pranešėjų sistemai ar 
lygiaverčiams mechanizmams sukurti. 
Tokių mechanizmų užduotys, be kita ko, 
yra analizuoti prekybos žmonėmis 
tendencijas, vertinti kovos su prekyba 
žmonėmis rezultatus ir teikti informaciją 
atitinkamoms nacionalinėms institucijoms. 

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
nepriklausomų nacionalinių pranešėjų 
sistemai ar lygiaverčiams mechanizmams 
sukurti. Tokių mechanizmų užduotys, be 
kita ko, yra rinkti palyginamus statistinius 
duomenis, analizuoti prekybos žmonėmis 
tendencijas ir apsaugos ir pagalbos 
mechanizmus, vertinti kovos su prekyba 
žmonėmis rezultatus ir teikti informaciją 
bent kartą per metus atitinkamoms 
nacionalinėms institucijoms ES kovos su 
prekyba žmonėmis koordinatoriui. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimus siekiama pagerinti stebėsenos mechanizmą ir koordinuoti jį su ES kovos su 
prekyba žmonėmis koordinatoriaus veikla.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Palyginamuose statistikos duomenyse 
turi būti bent jau duomenys apie parduotų 
žmonių skaičių, įskaitant duomenis apie 
aukų lytį, amžių, tautybę ir taip pat 
pardavimo būdą; paslaugų, suteiktų 
aukoms, rūšis, suimtų, teisiškai 
persekiojamų ir nuteistų prekiautojų 
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žmonėmis skaičių, taip pat perdavimo 
nacionalinėms už prieglobsčio politiką 
atsakingoms institucijoms mechanizmus.

Or. en

Pagrindimas

Turėti palyginamus duomenis yra labai svarbu, norint sukurti veiksmingą prieš prekybą 
žmonėmis nukreiptą politiką.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Surinkta informacija perduodama ES 
kovos su prekyba žmonėmis 
koordinatoriui, Eurojustui, Europolui ir 
Frontex. Remdamasis ja ir visa kita 
prieinama informacija, ES kovos su 
prekyba žmonėmis koordinatorius, 
bendradarbiaudamas su Eurojustu, 
Europolu ir Frontex, parengia metinę 
ataskaitą dėl esamos padėties prekybos 
žmonėmis srityje. Ataskaita pateikiama 
Europos Parlamentui, nacionaliniams 
parlamentams, Europos Komisijai ir 
Tarybai.

Or. en

Pagrindimas

Stebėsena turi būti koordinuojama tarp visų susijusių ES instancijų.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Europos Parlamentas turi teisę 
paskirti pranešėją, kuris bus įpareigotas 
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dalyvauti bendroje nacionalinių pranešėjų 
veikloje.

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamentas turi būti įtrauktas į stebėsenos mechanizmą.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 a straipsnis
ES koordinatorius

ES kovos su prekyba žmonėmis 
koordinatoriaus teisinis pagrindas 
nustatomas prižiūrint už vidaus reikalus 
atsakingai Komisijos narei. ES kovos su 
prekyba žmonėmis koordinatorius 
įpareigojamas užtikrinti nuoseklų požiūrį 
kovoje su prekyba žmonėmis valstybėse 
narėse ir taip pat ES lygmeniu, 
koordinuoti nacionalinių pranešėjų 
veiksmus, vykdyti suderintą stebėseną ir 
teikti informaciją Europos institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatorius turi veikti pagal aiškų teisinį pagrindą.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės pateikia Komisijai visą 
informaciją, reikalingą šio straipsnio 1 
dalyje nurodytai ataskaitai parengti. Be kita 

2. Valstybės narės pateikia Komisijai ir ES 
kovos su prekyba žmonėmis 
koordinatoriui visą informaciją, reikalingą 
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ko, pateikiamas išsamus priemonių, taikytų 
pagal 8 ir 10–16 straipsnius, aprašas, taip 
pat svarstytų galimų priemonių pagal 15 
straipsnio 4 dalį aprašas. 

šio straipsnio 1 dalyje nurodytai ataskaitai 
parengti. Be kita ko, pateikiamas išsamus 
priemonių, taikytų pagal 8 ir 10–16 
straipsnius, aprašas, taip pat svarstytų 
galimų priemonių pagal 15 straipsnio 4 dalį 
aprašas.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į koordinavimo vaidmenį, kovos su prekyba žmonėmis koordinatorius turi galėti 
gauti pačią išsamiausią informaciją.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Prekyba žmonėmis – šiuolaikinės vergovės forma, sunkus nusikaltimas ir rimtas pagrindinių 
žmogaus teisių pažeidimas, kai, pasitelkus grasinimus, prievartą ir žeminimą, žmonės tampa 
priklausomi.

Prekyba žmonėmis taip pat yra labai pelningas organizuoto nusikalstamumo verslas, galintis 
atnešti didžiulius pelnus, esant ribotai rizikai, ir galintis būti įvairių formų, susijusių, 
pavyzdžiui, su seksualiniu išnaudojimu, priverstiniu darbu, neteisėta prekyba žmogaus 
organais, elgetavimu, įskaitant vertimą elgetauti priklausomus asmenis, nelegaliu įvaikinimu 
ir darbu namuose.

Šio reiškinio dydis yra įspūdingas, tačiau, iš tikrųjų, tiksliai nežinomas.

Pagal Lisabonos sutartį ES imsis daugiau veiksmų teisminio ir policijos bendradarbiavimo 
baudžiamosiose bylose srityje, įskaitant kovą su prekyba žmonėmis, o Europos Parlamentas 
šioje srityje atliks visavertį vaidmenį, tapdamas viena iš teisėkūros institucijų. 

Lisabonos sutartyje yra daug nuorodų į kovą su prekyba žmonėmis: 82 ir 83 straipsniuose 
nustatomas teisinis pagrindas, kuriuo numatomos būtiniausios taisyklės, susijusios su 
nusikalstamų veikų apibrėžtimi ir sankcijomis prekybos žmonėmis srityje. Tačiau taip pat 
reikia atsižvelgti ir į 79 straipsnį, nes jis pagal bendrą imigracijos politiką nustato teisinį 
pagrindą, įskaitant prekybos žmonėmis problemą.

ES kovos su prekyba žmonėmis teisinė sistema šiuo metu iš esmės grindžiama:

– 2002 m. liepos 19 d. Pamatiniu sprendimu 2002/629/TVR dėl kovos su prekyba 
žmonėmis, kuriame siekiama minimalaus nacionalinės teisės aktų suderinimo, 

– 2004 m. balandžio 29 d. Direktyva 2004/81/EB dėl leidimo gyventi šalyje išdavimo 
trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba kurie dalyvavo 
vykdant nelegalios imigracijos padėjimo veiksmus, bendradarbiaujantiems su 
kompetentingomis institucijomis.

Patirtis parodė, kad šis teisinis pagrindas yra nepakankamai veiksmingas ir kad ES turi 
padaryti daugiau. Atsižvelgdama į tai, 2009 m. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl naujo 
pamatinio sprendimo. Dėl Lisabonos sutarties įsigaliojimo nutrūkus visoms vykdomoms 
teisės aktų leidybos procedūroms, derybos Taryboje negalėjo baigtis oficialiu pamatinio 
sprendimo patvirtinimu ir Europos Komisija pateikė naują pasiūlymą dėl Direktyvos dėl 
prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, kuriuo panaikinamas 
Pamatinis sprendimas 2002/629/TVR (COM(2009)0136 galutinis). 

Europos Parlamentas kaip viena iš teisėkūros institucijų yra tvirtai įsipareigojęs 
bendradarbiauti su Komisija ir  Taryba stiprinant veiksmingą ES kovos su prekyba žmonėmis 
politiką.

2010 m. vasario 10 d. priimtoje rezoliucijoje (P7_TA (2010) 0018) Europos Parlamentas 
išreiškė, inter alia, tokią poziciją:
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a) turėtų būti parengtos kovos su prekyba žmonėmis priemonių, vadovaujantis 
žmogaus teisėmis grindžiama bendra strategija, pagal kurią didžiausias dėmesys būtų 
skiriamas kovai su prekyba žmonėmis, jos prevencijai ir nukentėjusių asmenų 
apsaugai;

b) turėtų būti laikomasi strategijos, pagal kurią didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
nukentėjusiems asmenims, t. y. visų galimų kategorijų nukentėjusieji asmenys būtų 
nustatyti ir saugomi, taip pat būtų taikomos jiems skirtos tikslingos priemonės, o 
ypatingas dėmesys būtų skiriamas vaikams ir kitoms rizikos grupėms;

c) turėtų paskirti ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatorių, kuris koordinuotų ES 
veiksmus ir politiką šioje srityje, įskaitant nacionalinių pranešėjų tinklo veiklą, taip pat 
teiktų ataskaitas Europos Parlamentui ir Operatyvinio bendradarbiavimo vidaus 
saugumo srityje nuolatiniam komitetui (COSI);

d) į kovos su prekyba žmonėmis politiką turėtų būti įtraukti su socialiniais reikalais ir 
socialine aprėptimi susiję aspektai, įskaitant tinkamas programas ir veiksmingus 
metodus, skirtus aukų socialinei reabilitacijai užtikrinti, ir įskaitant darbo rinkos ir 
socialinės apsaugos priemones;

e) turėtų būti skiriama pakankamai dėmesio prekybos žmonėmis išorės santykių 
aspektui, taip pat imigracijos, prieglobsčio ir reintegracijos politikos aspektams;

f) turėtų būti rengiamos informavimo ir sąmoningumo ugdymo kampanijos kilmės, 
tranzito ir paskirties šalių, kuriose prekiaujama žmonėmis, švietimo įstaigose;

Europos Parlamentas laikosi nuomonės, kad bausmės prekeiviams turi būti padidintos iki 
2009 m. pasiūlymo lygio ir taip pat turi būti taikomas turto konfiskavimas.

Be to, Europos Parlamentas yra įsitikinęs, kad parama aukoms, ypač vaikams, turėtų būti 
toliau didinama. Kai aukomis tampa vaikai, vaiko gerovė yra pagrindinis tikslas.

Be to, ES ir valstybės narės turėtų daryti daugiau, siekdamos užkirsti kelią paklausai, įskaitant 
sąmoningumo ugdymo kampanijas, švietimą, mokymus ir t. t. ir į visa tai turi būti 
visapusiškai integruotas lyčių aspektas. Valstybės narės taip pat turi paskelbti nusikaltimu 
sąmoningą naudojimąsi prekybos žmonėmis aukų paslaugomis. Šis kriminalizavimas dera su 
kitomis ES politikos kryptimis, kai teisės aktai jau numato sankcijas darbdaviams, kurie 
naudojasi prekybos žmonėmis aukomis darbu, ir turės stiprų prevencinį poveikį.

Siekiant susidaryti tikslesnį ir aiškesnį šio reiškinio vaizdą, būtina surinkti suderintus 
duomenis, kurie turėtų apimti bent jau duomenis apie parduotų žmonių skaičių, įskaitant 
duomenis apie aukų lytį, amžių, tautybę ir taip pat pardavimo būdą; paslaugų, suteiktų 
aukoms, rūšis, suimtų, teisiškai persekiojamų ir nuteistų prekiautojų žmonėmis skaičių, ir 
perdavimo nacionalinėms už prieglobsčio politiką atsakingoms institucijoms mechanizmus.

Galiausiai, ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatoriaus pareigos turi būti nustatytos, 
remiantis aiškiu teisiniu pagrindu.


