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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: [..].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par cilvēku tirdzniecības 
novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, ar kuru atceļ Pamatlēmumu 
2002/629/TI 
(COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0095),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 82. panta 
2. punktu un 83. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi 
priekšlikumu (C7-0087/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā tos pamatotos atzinumus par tiesību akta projekta atbilstību subsidiaritātes 
principam, kurus EP priekšsēdētājam ir nosūtījuši dalībvalstu parlamenti,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu, 

– ņemot vērā Reglamenta 55. un 37. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komitejas kopīgās sanāksmes, kas rīkotas saskaņā ar Reglamenta 
51. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A7-0000/2010),

1. pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2. prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai 
aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību, un jo īpaši tā 82. panta 2. punktu 
un 83. panta 1. punktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību, un jo īpaši tā 79. panta 2. punktu,
82. panta 2. punktu un 83. panta 1. punktu,

Or. en

Pamatojums

Papildu atsauce uz 79. pantu ir vajadzīga, lai nodrošinātu atbilstību Līgumiem.

Grozījums Nr. 2

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 
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 
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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

Pamatojums

Ar vienoto pieeju direktīvā ir jānodrošina arī atbilstība citiem ar to saistītiem juridiskiem 
instrumentiem.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Šī direktīva ir daļa no vispārējās 
rīcības cilvēku tirdzniecības apkarošanā, 
iekļaujot pasākumus, kuros iesaistītas 
trešās valstis, kā tas norādīts „Darbības 
dokumentā par to, kā stiprināt ES 
ārpolitikas aspektu, aktīvi apkarojot 
cilvēku tirdzniecību; ceļā uz ES 
vispārējām cilvēku tirdzniecības 
apkarošanas darbībām”¹.
¹ Padome, 6865/10.

Or. en

Pamatojums

Ar vienoto pieeju direktīvā ir jānodrošina, ka minētajos pasākumos tiek iesaistītas arī trešās 
valstis.
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Šī direktīva neskar saskaņā ar 
1951. gada 28. jūlija ANO Konvenciju par 
bēgļu statusu (Ženēvas Konvenciju) 
noteikto neizraidīšanas principu.

Or. en

Pamatojums

Šī direktīva neskar noteikumus par patvēruma politiku.

Grozījums Nr. 5

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 
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 

(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 
piespiedu darbu (Nr. 29). Tādējādi 
ekspluatācija ubagošanas nolūkos, tostarp 
ja šādos nolūkos tiek izmantota 
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.
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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.

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

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē jēdzienu „ubagošana”.

Grozījums Nr. 6

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 

(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 spīdzināts, izvarots vai bijis 
pakļauts citiem nopietniem psiholoģiskas, 
fiziskas vai seksuālas vardarbības 
veidiem. 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 
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atbilstoši 2002. gada 13. jūnija 
Pamatlēmumam 2002/584/TI par Eiropas 
apcietināšanas orderi un par nodošanas 
procedūrām starp dalībvalstīm. 

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

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir paplašināt jēdzienu „neaizsargātas personas”.

Grozījums Nr. 7

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 
cita veida finanšu izmeklēšana. 

(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. Izmeklēšanā vajadzētu pienācīgi 
ņemt vērā informācijas un saziņas 
tehnoloģijas, kas izmantotas noziedzīga 
nodarījuma veikšanai, un izstrādāt īpašus 
instrumentus, lai novērstu un apkarotu 
cilvēku tirdzniecību kibertelpā. 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
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Pamatojums

Internetu arvien vairāk izmanto cilvēku tirdzniecībai, un šajā direktīvā to nevar neņemt vērā.

Grozījums Nr. 8

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 

(11) 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 
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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.

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

Pamatojums

Pēc referenšu domām, šo formulējumu labāk izmantot 12., nevis 11. apsvērumā.

Grozījums Nr. 9

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 

(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. 
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 
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tirdzniecībā. aizsargātiem pret atriebību, iebiedēšanu un 
pret risku tikt vēlreiz izmantotiem 
tirdzniecībā.

Or. en

Pamatojums

Pēc referenšu domām, šo formulējumu labāk izmantot 12., nevis 11. apsvērumā.

Grozījums Nr. 10

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. 
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. 

(14) Papildus pasākumiem, kas pieejami 
visiem cilvēku tirdzniecībā cietušajiem, 
visām dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
īpaša palīdzība, atbalsts un aizsardzības 
pasākumi ir pieejami cietušiem bērniem. 
Šie pasākumi ir jānodrošina, ievērojot 
bērnu intereses un saskaņā ar ANO 
Konvenciju par bērna 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. 

Or. en
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nostiprināt bērna statusu.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Īstenojot šo direktīvu, būtu 
pienācīgi jāņem vērā Komisijas Rīcības 
plāns par nepavadītiem nepilngadīgiem 
(2010.–2014. gads) (COM(2010)0213).

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka saistībā ar pasākumiem, kas attiecas uz bērniem, ES 
līmenī pieņem saskaņotu politiku.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Seksuāla izmantošana, kurā 
iesaistīti bērni, būtu jādefinē saskaņā ar 
Direktīvu 2010/.../ES [par seksuālās 
vardarbības pret bērniem, bērnu 
seksuālās izmantošanas un bērnu 
pornogrāfijas apkarošanu, ar kuru atceļ 
Pamatlēmumu 2004/68/TI].

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka saistībā ar pasākumiem, kas attiecas uz bērniem, ES 
līmenī pieņem saskaņotu politiku.
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Grozījums Nr. 13

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, 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

Pamatojums

Pēc iespējas lielākai izpratnei par šo problēmu ir būtiska nozīme, un ļoti svarīga šajā 
sakarībā ir saskaņotu datu apkopošana.
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Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) 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, 
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, 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

Pamatojums

Apmācība būtu jāuzlabo, jo īpaši ja runa ir par šādām neaizsargātām personām.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) 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 
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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 būtu 
jāveicina sadarbība un koordinācija 
Savienības līmenī šajā jomā, tostarp 
sadarbībā ar Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteju un Eiropas 
Tirdzniecības savienības konfederāciju 
Padomei būtu jāapsver arī iespējas veidot 
sadarbību starp dalībvalstu darba 
inspekcijām.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz cilvēku tirdzniecību darbaspēka izmantošanas nolūkā, kuras apjoms 
arvien palielinās.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
15.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15c) Dalībvalstīm būtu jāizveido labākas 
sistēmas, lai pārraudzītu nodarbinātības 
aģentūru un sezonas strādnieku darbā 
iekārtošanas aģentūru darbību.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz cilvēku tirdzniecību darbaspēka izmantošanas nolūkā, kuras apjoms 
arvien palielinās.
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Grozījums Nr. 17

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 tādas
valstu pārraudzības sistēmas kā, piemēram, 
neatkarīgi 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 un ES 
koordinatoram cilvēku tirdzniecības 
novēršanas jautājumos.

Or. en

Pamatojums

Valsts veidotajai pārraudzības sistēmai vajadzētu būt neatkarīgai un cita starpā saistītai ar 
ES koordinatoru cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos.

Grozījums Nr. 18

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 
informētu Eiropas Parlamentu un 
dalībvalstu parlamentus.

Or. en
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Pamatojums

Koordinācijai ES līmenī ir būtiska nozīme cilvēku tirdzniecības apkarošanā.

Grozījums Nr. 19

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 apgādājamās 
personas izmantošanu ubagošanas 
nolūkā, turēšanu verdzībā vai darbības, kas 
līdzinās turēšanai verdzībā, kalpībā, 
izmantošanu noziedzīgās darbībās vai 
orgānu izņemšanu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē jēdzienu „ubagošana”.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

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. 

1. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka par 
2. pantā minēto nodarījumu paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana 
vismaz uz sešiem gadiem. 

Or. en

Pamatojums

Referentes uzskata, ka, ņemot vērā minēto noziedzīgo nodarījumu smagumu, sods par tiem 
būtu jāpastiprina.



PE442.887v01-00 20/38 PR\818485LV.doc

LV

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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: 

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu to, ka par 2. pantā minēto 
nodarījumu paredzētais maksimālais sods 
ir brīvības atņemšana vismaz uz 
divpadsmit gadiem, ja tas izdarīts šādos 
apstākļos: 

Or. en

Pamatojums

Referentes uzskata, ka, ņemot vērā minēto noziedzīgo nodarījumu smagumu, sods par tiem 
būtu jāpastiprina.

Grozījums Nr. 22

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 spīdzināts, izvarots vai bijis 
pakļauts citiem nopietniem psiholoģiskas, 
fiziskas vai seksuālas vardarbības 
veidiem. 

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē jēdzienu „neaizsargāta persona”.
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Grozījums Nr. 23

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.

Or. en

Pamatojums

Cilvēku tirdzniecībā iesaistīto personu darbību veicina ārkārtīgi lielā peļņa, ko viņi var gūt 
no cilvēku tirdzniecības. Tādēļ ieņēmumi un peļņa būtu jāatsavina, jākonfiscē un jāizmanto, 
lai apkarotu cilvēku tirdzniecību, kā arī atbalstītu un aizsargātu cietušos.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
ieņēmumus un peļņu, kas saskaņā ar šo 
direktīvu ir konfiscēti un atsavināti, 
izmanto, lai finansētu cietušajiem 
paredzētās palīdzības sniegšanu un viņu 
aizsardzību, tostarp paredzot viņiem arī 
kompensācijas.

Or. en

Pamatojums

Cilvēku tirdzniecībā iesaistīto personu darbību veicina ārkārtīgi lielā peļņa, ko viņi var gūt 
no cilvēku tirdzniecības. Tādēļ ieņēmumi un peļņa būtu jāatsavina, jākonfiscē un jāizmanto, 
lai atbalstītu un aizsargātu upurus.
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Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
ieņēmumus un peļņu, kas gūta no šajā 
direktīvā minēto noziedzīgo nodarījumu 
veikšanas, konfiscē un atsavina.

Or. en

Pamatojums

Cilvēku tirdzniecībā iesaistīto personu darbību veicina ārkārtīgi lielā peļņa, ko viņi var gūt 
no cilvēku tirdzniecības. Tādēļ ieņēmumi un peļņa būtu jāatsavina, jākonfiscē un jāizmanto, 
lai apkarotu cilvēku tirdzniecību, kā arī atbalstītu un aizsargātu upurus.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
ieņēmumus 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.

Or. en

Pamatojums

Cilvēku tirdzniecībā iesaistīto personu darbību veicina ārkārtīgi lielā peļņa, ko viņi var gūt 
no cilvēku tirdzniecības. Tādēļ ieņēmumi un peļņa būtu jāatsavina, jākonfiscē un jāizmanto, 
lai atbalstītu un aizsargātu upurus.
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Grozījums Nr. 27

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. Dalībvalstis saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem veic vajadzīgos pasākumus, 
lai cietušo pēc pilngadības sasniegšanas 
varētu saukt pie kriminālatbildības par 
šajā direktīvā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nostiprināt cietušā statusu.

Grozījums Nr. 28

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 ierakstus.

Or. en

Pamatojums

Bieži vien pierādījumi balstās uz cietušo personu liecībām. Lai panāktu cilvēku tirdzniecībā 
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iesaistīto personu notiesāšanu, pēc iespējas drīz būtu jānodrošina pierādījumi, vienlaikus 
aizsargājot upuri.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts var nolemt, ka tad, ja 
attiecīgais nodarījums ir izdarīts ārpus tās 
teritorijas, tā nepiemēros 1. punkta 
c) apakšpunktā un 1. punkta 
d) apakšpunktā paredzētos jurisdikcijas 
noteikumus vai piemēros tos tikai īpašos 
gadījumos vai apstākļos. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā cilvēku tirdzniecības globālo attīstību, būtu jāuzlabo pārrobežu darbības.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis attiecīgi informē Komisiju, 
ja tās nolemj piemērot 2. punktu, 
vajadzības gadījumā norādot īpašos 
gadījumus vai apstākļus, kuros lēmumu 
piemēro. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izriet no iepriekšējā grozījuma.



PR\818485LV.doc 25/38 PE442.887v01-00

LV

Grozījums Nr. 31

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, 
lai nodrošinātu, ka visiem cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem neatkarīgi no 
viņu migranta statusa tiek sniegta 
palīdzība un atbalsts pirms 
kriminālprocesa, tā laikā un attiecīgu laiku 
pēc tā, lai šīs personas varētu īstenot 
tiesības, kas paredzētas 
Pamatlēmumā 2001/220/TI (2001. gada 
15. marts) par cietušo statusu 
kriminālprocesā, kā arī šajā direktīvā. 

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt pēc iespējas plašu aizsardzību upuriem.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka palīdzību un atbalstu 
sniedz neatkarīgi no tā, vai šī persona vēlas 
būt par liecinieku. 

3. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka palīdzību un atbalstu 
sniedz neatkarīgi no tā, vai šī persona vēlas 
sadarboties saistībā ar 
kriminālizmeklēšanu, kriminālvajāšanu 
un tiesas procesu. 

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt plašāku aizsardzību upuriem.
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Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 
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 nodrošina sadarbību starp 
tiesībsargājošām iestādēm un par 
patvērumu atbildīgajām valsts iestādēm.
______________
1 OV L 304, 30.9.2004., 12. lpp.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu veicina saskaņotību ar patvēruma politiku.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, ar ko nodrošina aizsardzību 
un sniedz palīdzību un atbalstu, lai 
apmierinātu 4. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā minēto īpaši neaizsargāto 
personu īpašās vajadzības.

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 35

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, tiklīdz viņi 
identificēti kā cilvēku tirdzniecībā 
cietušie, 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. 

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 36

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.

Or. en



PE442.887v01-00 28/38 PR\818485LV.doc

LV

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt līdzsvaru starp upura aizsardzību un aizdomās turamā 
tiesībām.

Grozījums Nr. 37

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. Piemērojot šīs direktīvas 
noteikumus, galveno uzmanību pievērš 
bērna interesēm.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir piešķirt galveno nozīmi bērna interesēm.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Palīdzība un atbalsts cilvēku tirdzniecībā 
cietušiem bērniem

Palīdzība un atbalsts cietušiem bērniem

Or. en

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka īpašie pasākumi cilvēku 

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka īpašie pasākumi cilvēku 
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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.

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, lai rastu 
ilgtspējīgu risinājumu bērnam. 
Dalībvalstis ieceļ cilvēku tirdzniecībā 
cietušā bērna uzraugu un likumīgo 
pārstāvi, tiklīdz iestādes šo bērnu ir 
identificējušas.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nostiprināt bērna statusu.

Grozījums Nr. 40

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, ja tas notiek bērna labklājības 
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

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nostiprināt bērna statusu.
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Grozījums Nr. 41

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 
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.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu to, ka tiesu iestādes 
kriminālizmeklēšanā un tiesas procesā 
cilvēku tirdzniecībā cietušajam bērnam 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem piešķir 
uzraugu un likumīgo pārstāvi.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nostiprināt bērna statusu.

Grozījums Nr. 42

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, 
piemēram, izglītojošus un apmācības 
pasākumus, īpaši ņemot vērā dzimumu 
līdztiesības aspektus, lai panāktu, ka 
samazinās pieprasījums, kas veicina visu 
veidu ekspluatāciju saistībā ar cilvēku 
tirdzniecību. 

Or. en

Pamatojums

Izglītībai un apmācībai var būt svarīga nozīme, lai izskaustu pieprasījumu pēc 
pakalpojumiem, kurus „piedāvā” cilvēku tirdzniecībā cietušie.
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Grozījums Nr. 43

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, izmantojot arī internetu,
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, un šajos pasākumos pilnībā 
jāiekļauj dzimumu līdztiesības aspekti. 

Or. en

Pamatojums

Internetu arvien vairāk izmanto cilvēku tirdzniecībai, un šajā direktīvā to nevar neņemt vērā.

Grozījums Nr. 44

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, īpaši ņemot vērā dzimumu 
līdztiesības aspektus, veicina regulāras 
mācības amatpersonām, tostarp ierindas 
policistiem, robežsargiem, darba 
inspektoriem, tiesnešiem un tiesu 
darbiniekiem, sociālās, bērnu un 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, kā arī 
cietušo vidū identificēt personas, kurām ir 
vajadzīga arī starptautiska aizsardzība. 
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Or. en

Pamatojums

Apmācība būtu jāpastiprina, jo īpaši ja runa ir par šādām neaizsargātām personām.

Grozījums Nr. 45

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, 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, izņemot, ja šo 
pakalpojumu izmantošanas pamatā ir 
konkrēts to lietotāju dzīvības 
apdraudējums vai humāni apsvērumi. 

Or. en

Pamatojums

Kriminālsodam par to pakalpojumu izmantošanu, kurus „piedāvā” cilvēku tirdzniecībā 
cietušie, var būt ievērojama preventīva ietekme uz cilvēku tirdzniecību.

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis izveido daudzvalodu 
uzticības un palīdzības tālruņa līniju ar 
vienu bezmaksas numuru, lai sniegtu 
pirmo palīdzību cietušajiem. 

Or. en



PR\818485LV.doc 33/38 PE442.887v01-00

LV

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt lielāku palīdzību, atbalstu un aizsardzību cietušajam.

Grozījums Nr. 47

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, 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

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir uzlabot uzraudzības mehānismu un koordinēt tā darbību saskaņā ar 
pasākumiem, ko veic ES koordinators cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos.

Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Salīdzināmos 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 



PE442.887v01-00 34/38 PR\818485LV.doc

LV

notiesātas, un nodošanas mehānismiem 
par patvērumu atbildīgajām valsts 
iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Salīdzināmu datu pieejamībai ir būtiska nozīme, lai izstrādātu efektīvus politikas virzienus 
cilvēku tirdzniecības apkarošanai.

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Apkopoto informāciju nosūta ES 
koordinatoram cilvēku tirdzniecības 
novēršanas jautājumos, Eurojust, 
Eiropolam un Frontex. Pamatojoties uz to 
un izmantojot jebkuru citu pieejamo 
informāciju, ES koordinators cilvēku 
tirdzniecības novēršanas jautājumos 
sadarbībā ar Eurojust, Eiropolu un 
Frontex sagatavo gada ziņojumu par 
pašreizējo stāvokli cilvēku tirdzniecības 
jomā. Ziņojumu iesniedz Eiropas 
Parlamentam, dalībvalstu parlamentiem, 
Eiropas Komisijai un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības darbs būtu jākoordinē starp visām iesaistītajām ES iestādēm.

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Eiropas Parlaments ir tiesīgs iecelt 
referentu, kas būs pilnvarots piedalīties 
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valstu ziņotāju kopīgi īstenotajos 
pasākumos.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments būtu jāiesaista uzraudzības mehānisma darbībā.

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
ES koordinators

Tiesisko regulējumu Eiropas Savienības 
koordinatora darbībai cilvēku 
tirdzniecības novēršanas jautājumos 
izstrādā par iekšlietu jautājumiem 
atbildīgā komisāra pārraudzībā. Eiropas 
Savienības koordinators cilvēku 
tirdzniecības novēršanas jautājumos ir 
pilnvarots nodrošināt visās dalībvalstīs, kā 
arī ES līmenī saskaņotu pieeju cīņai pret 
cilvēku tirdzniecību, koordinēt valstu 
ziņotāju darbību, nodrošināt saskaņotu 
uzraudzību un sniegt ziņojumus Eiropas 
Savienības iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Koordinatoram cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos būtu jādarbojas saskaņā ar 
skaidru tiesisko regulējumu.
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Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nosūta Komisijai visu 
informāciju, kas ir vajadzīga, lai sagatavotu 
1. punktā minēto ziņojumu. Šajā 
informācijā iekļauj sīku to pasākumu 
aprakstu, ko piemēro saskaņā ar 8. pantu 
un 10. līdz 16. pantu, kā arī izdarītos 
apsvērumus par iespējamiem pasākumiem 
saskaņā ar 15. panta 4. punktu. 

2. Dalībvalstis nosūta Komisijai un ES 
koordinatoram cilvēku tirdzniecības 
novēršanas jautājumos visu informāciju, 
kas ir vajadzīga, lai sagatavotu 1. punktā 
minēto ziņojumu. Šajā informācijā iekļauj 
sīku to pasākumu aprakstu, ko piemēro 
saskaņā ar 8. pantu un 10. līdz 16. pantu, 
kā arī izdarītos apsvērumus par 
iespējamiem pasākumiem saskaņā ar 
15. panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā koordinatora funkciju nozīmi, viņam (-ai) vajadzētu būt tiesīgam (-ai) saņemt 
visaptverošu informāciju.
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PASKAIDROJUMS

Cilvēku tirdzniecība ir jauns verdzības veids, nopietns noziegums un smags cilvēka 
pamattiesību pārkāpums, kas ar draudu, vardarbības un pazemošanas starpniecību padara 
cilvēkus pilnībā atkarīgus.

Turklāt cilvēku tirdzniecība organizētajām noziedzīgajām grupām ir ārkārtīgi ienesīga 
nodarbošanās ar iespējām iegūt lielu peļņu un ar ierobežotu risku, un tā var izpausties dažādos 
veidos, piemēram, saistībā ar seksuālu izmantošanu, piespiedu darbu, cilvēka orgānu nelegālo 
tirdzniecību, piespiedu ubagošanu, nelegālām adopcijām un nelegālu nodarbinātību 
mājsaimniecībā.

Šī problēma ir ļoti svarīga, taču tā noteikti nav pilnībā apzināta.

Ar Lisabonas līgumu tika nostiprināta ES darbība tiesu iestāžu un policijas sadarbības jomā 
krimināllietās, tostarp cilvēku tirdzniecības apkarošanā, un Eiropas Parlamentam, kļūstot par 
vienu no likumdošanas iestādēm, šajā sakarībā ir noteicoša loma. 

Lisabonas līgumā vairākkārt ir norādīts uz cilvēku tirdzniecības apkarošanu. 82. un 83. pantā 
ir noteikts tiesiskais pamats, lai paredzētu obligātus noteikumu attiecībā uz noziedzīgu 
nodarījumu un sankciju definēšanu cilvēku tirdzniecības un sieviešu un bērnu seksuālas 
izmantošanas jomā. Tomēr ir jāņem vērā arī 79. pants, jo tajā ir noteikts tiesiskais pamats 
saskaņā ar kopējo migrācijas politiku, tostarp cilvēku tirdzniecības jautājumu.

Pašlaik ES tiesiskā regulējuma par cilvēku tirdzniecību pamatā galvenokārt ir:

– Padomes 2002. gada 19. jūlija Pamatlēmums 2002/629/TI par cilvēku tirdzniecības 
apkarošanu, kura mērķis ir nodrošināt dalībvalstu tiesību aktu obligātu saskaņošanu; 

– 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/81/EK par uzturēšanās atļaujām, kas izdotas 
tādiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku tirdzniecības upuri vai bijuši 
iesaistīti darbībās, kas veicina nelegālo imigrāciju, kuri sadarbojas ar kompetentajām 
iestādēm.

Pieredze rāda, ka šis tiesiskais regulējums nav pietiekami efektīvs un ES šajā jomā jādara 
vairāk. Ņemot to vērā, Eiropas Komisija 2009. gadā iesniedza priekšlikumu jaunam 
pamatlēmumam. Stājoties spēkā Lisabonas līgumam, ar ko pārtrauca visas spēkā esošās 
likumdošanas procedūras, Padome sarunās nevarēja oficiāli pieņemt pamatlēmumu, un 
Eiropas Komisija iesniedza jaunu priekšlikumu direktīvai par cilvēku tirdzniecības novēršanu 
un apkarošanu un cietušo aizsardzību, ar kuru atceļ Pamatlēmumu 2002/629/TI 
(COM(2010)95, galīgā redakcija). 

Eiropas Parlaments, būdams viens no likumdevējiem, ir nopietni iesaistījies sadarbībā ar 
Komisiju un Padomi, lai veicinātu efektīvu ES politiku, kas vērsta pret cilvēku tirdzniecību.

Eiropas Parlaments 2010. gada 10. februārī pieņemtajā rezolūcijā (P7_TA(2010)0018) cita 
starpā pauda nostāju, ka:

a) darbības pret cilvēku tirdzniecību būtu jāveic, izmantojot uz cilvēktiesībām 
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pamatotu visaptverošu pieeju un pievēršot galveno uzmanību cilvēku tirdzniecības 
apkarošanai, preventīviem pasākumiem un cietušo aizsardzībai;

b) būtu jāīsteno pieeja, kurā galvenā uzmanība veltīta cietušajiem, ar to saprotot, ka 
visu iespējamo kategoriju cietušie ir jāidentificē, jārisina to problēmas un tie ir 
jāaizsargā, īpašu uzmanību pievēršot bērniem un citām riska grupām;
c) būtu jāieceļ ES koordinators cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos, lai 
saskaņotu ES darbību un politikas virzienus šajā jomā — tostarp valstu ziņotāju 
sadarbības tīkla darbību — un lai ziņotu gan Eiropas Parlamentam, gan par operatīvo 
sadarbību iekšējās drošības jautājumos atbildīgajai pastāvīgajai komitejai (COSI);
d) būtu jānodrošina, lai cilvēku tirdzniecības novēršanas politikā tiktu iekļauti aspekti 
saistībā ar sociālajiem jautājumiem un sociālo integrāciju, tostarp piemērotu 
programmu un efektīvu metožu ieviešana cietušo sociālās rehabilitācijas 
nodrošināšanai, kā arī pasākumi, kas saistīti ar darba tirgu un sociālās drošības 
sistēmu;

e) būtu jāpievērš pienācīga uzmanība cilvēku tirdzniecības ārējo attiecību aspektam, 
kā arī saistībai ar imigrācijas, patvēruma un reintegrācijas politikas jautājumiem;

f) cilvēku tirdzniecības izcelsmes, tranzīta un galamērķa valstīs būtu jārīko 
informācijas un izpratnes veidošanas kampaņas, izmantojot izglītības un skolu 
sistēmas.

Eiropas Parlaments uzskata, ka cilvēku tirdzniecībā iesaistītajām personām piemērojamie sodi 
ir jāpastiprina atbilstīgi 2009. gada priekšlikumā minētajam līmenim un būtu jāpiemēro arī 
ieņēmumu konfiskācija.

Turklāt Eiropas Parlaments ir pārliecināts, ka būtu jāpilnveido cietušajiem, jo īpaši 
cietušajiem bērniem, paredzētie atbalsta pasākumi. Ja cietušais ir bērns, bērna interesēm jābūt 
galvenai prioritātei.
Turklāt gan ES, gan dalībvalstīm būtu jādarbojas vairāk, lai izskaustu pieprasījumu, tostarp 
izmantojot informēšanas kampaņas, izglītojot un rīkojot apmācības utt., kā arī pilnībā ņemot 
vērā dzimumu līdztiesības aspektu. Dalībvalstis paredz sodu arī tiem, kas apzināti izmanto 
cilvēku tirdzniecībā cietušo „piedāvātos” pakalpojumus. Šādas kriminālatbildības noteikšana 
atbilst citām ES politikas jomām, kurās saskaņā ar tiesību aktiem jau soda darba devējus, kas 
izmanto cilvēku tirdzniecībā cietušos kā darbaspēku, un kurām būs spēcīga preventīva 
ietekme.

Lai nodrošinātu labāku un skaidrāku šīs problēmas atspoguļojumu, ir jāapkopo saskaņota 
informācija, kurā ietilptu vismaz dati par cilvēku tirdzniecībā cietušo skaitu, tostarp dati par 
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.

Visbeidzot, ES koordinatoram cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos būtu jādarbojas 
saskaņā ar skaidru tiesisko regulējumu.


