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AIŠKINAMOJI DALIS

Šio pranešimo tikslas – įvertinti, kaip įgyvendinama Direktyva 2011/36/ES, kuria nustatomos 
būtiniausios taisyklės, susijusios su nusikalstamų veikų apibrėžtimi ir sankcijomis prekybos 
žmonėmis srityje, daugiausia dėmesio skiriant migracijai ir lyčių aspektui. Jis apima 
perkėlimo į nacionalinę teisę priemones valstybių narių lygmeniu, praktinį direktyvos 
įgyvendinimą valstybėse narėse, teigiamus pokyčius ir sunkumus, su kuriais susiduriama. 
Pranešimo baigiamosiose pastabose pateikiamos kelios rekomendacijos Komisijai ir 
valstybėms narėms, siekiant toliau skatinti direktyvos įgyvendinimą ateityje.

Bendra informacija. Kovos su prekyba žmonėmis direktyva (Direktyva 2011/36/ES)

Kaip nurodyta Kovos su prekyba žmonėmis direktyvoje, prekyba žmonėmis yra sunkus 
nusikaltimas, dažnai susijęs su organizuotu nusikalstamumu ir šiurkščiu pagrindinių teisių 
pažeidimu. Šia 2011 m. priimta direktyva nustatomas holistinis, su lyčių aspektu ir žmogaus 
teisėmis susijęs požiūris į kovą su prekyba žmonėmis.

Pagal direktyvą prekyba žmonėmis – tai „asmenų verbavimas, vežimas, perdavimas, laikymas 
ar priėmimas grasinant arba panaudojant jėgą ar kitokią prievartą, pagrobiant, sukčiavimo 
arba apgaulės būdu, piktnaudžiaujant padėtimi arba pasinaudojant asmens pažeidžiamumu, 
duodant arba gaunant pinigų ar naudos siekiant kitą asmenį kontroliuojančio asmens sutikimo, 
kai šios veikos tikslas yra išnaudojimas“ (2 straipsnio 2 punktas).

Direktyvoje pateikiamos baudžiamosios teisės nuostatos dėl nusikaltėlių baudžiamojo 
persekiojimo, aukų apsaugos ir pagalbos joms, įskaitant jų teisių užtikrinimą baudžiamajame 
procese. Ja siekiama stiprinti tokių nusikaltimų prevenciją ir nustatoma įgyvendinimo 
stebėsena. Ši direktyva yra glaudžiai susijusi su Direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi 
būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai, ir joje 
pripažįstamas su lytimi susijęs prekybos žmonėmis aspektas – moterys ir vyrai dažnai 
parduodami skirtingais tikslais, todėl pagalbos ir paramos priemonės taip pat turėtų būti 
susijusios su lytimi.

Direktyva turėjo būti perkelta į nacionalinę teisę iki 2013 m. balandžio 6 d., o Komisija 
2015 m. balandžio 6 d. pranešė Parlamentui ir Tarybai apie tai, kaip valstybės narės laikosi 
direktyvos. Be to, 2016 m. Komisija paskelbė pirmąją periodinę kovos su prekyba žmonėmis 
pažangos ataskaitą, kaip reikalaujama pagal direktyvos 20 straipsnį, antrą ataskaitą – 2018 m. 
gruodžio mėn., o trečia ataskaita turi būti paskelbta 2020 m. spalio mėn.

Iš šių ataskaitų ir kitų susijusių suinteresuotųjų šalių ataskaitų akivaizdu, kad praėjus beveik 
dešimčiai metų nuo direktyvos priėmimo vis dar išlieka tam tikrų kliūčių, trukdančių visiškai 
įgyvendinti direktyvą. Šiuo pranešimu dėl įgyvendinimo siekiama identifikuoti šias kliūtis ir 
atkreipti į jas dėmesį, taip pat pateikti konkrečias rekomendacijas Komisijai, valstybėms 
narėms ir kitiems atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams, kaip veiksmingiausiai 
suderinti praktiką, kad būtų pašalintos kliūtys, trukdančios visiškai ir veiksmingai įgyvendinti 
šią direktyvą.

Pranešime dėl Direktyvos 2011/36/ES įgyvendinimo naudota metodika
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Rengdami šį pranešimą, abu pranešėjai ėmėsi daug veiksmų. Šie veiksmai apėmė: Parlamento 
EPRS tarnybų atliktą įgyvendinimo vertinimą „Prekyba žmonėmis. Migracijos ir lyčių 
klausimai“, paskelbtą 2020 m. rugsėjo mėn., 2020 m. vasario mėn. FEMM komitete surengtą 
praktinį seminarą lyčių aspektų klausimais ir keletą konsultacijų su instituciniais ir pilietinės 
visuomenės suinteresuotaisiais subjektais. Taip pat surengti keli susitikimai su 
nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO), siekiant susidaryti aiškų vaizdą apie realią padėtį 
vietoje; susitikimai vyko su šiomis organizacijomis: UNODC, JT Moterys, EIGE, FRA, 
EASO, „European Women Lobby“, „Women Link Worldwide“, Ispanijos paramos 
pabėgėliams komisija (CEAR), APRAMP, ACCEM, „Proyecto Esperanza“.

Pranešimo santrauka ir vertinimas

Daugelis aukų ir prekiautojų žmonėmis tebėra nenustatyti ir neįtraukti į oficialią statistiką. 
Todėl daugelis statistinių duomenų ir ataskaitų yra neišsamūs ir tinkamai neatspindi padėties. 
Valstybės narės turėtų intensyviau kovoti su prekyba žmonėmis migracijos kontekste; tokia 
prekyba žmonėmis vykdoma pagal naujus modelius, pavyzdžiui, ji neproporcingai orientuota 
į moteris ir mergaites, kuriomis prekiaujama seksualinio išnaudojimo tikslais. Reikia dėti 
daugiau pastangų siekiant kovoti su nebaudžiamumu ir patraukti atsakomybėn tuos, kurie 
išnaudoja aukas ir naudoja prieš jas prievartą, įskaitant tuos, kurie sąmoningai naudojasi aukų 
paslaugomis.

Reikia labiau koordinuoto požiūrio į tarpvalstybinius nusikaltimų vykdytojų nustatymo 
aspektus stebint pelno srautus. Beveik visose šalių ataskaitose pabrėžiama, kad nepakankamas 
finansavimas buvo pagrindinė kliūtis siekiant apsaugoti prekybos žmonėmis aukas ir joms 
padėti.

Aukų apsauga, pagalba ir parama joms
Pranešta, kad, nepaisant valstybių narių noro aktyviau taikyti sulaikymo veiksmus, aukų 
aptikimo ir tapatybės nustatymo rodikliai tebėra žemi. Tai galima paaiškinti įvairiomis 
priežastimis, pavyzdžiui, ribotais pačių aukų pranešimais apie nusikaltimus (tai gali būti 
susiję su aukų nepasitikėjimu teisėsaugos institucijomis, patirtomis traumomis, nusikaltėlių 
baime ir kt.). Kita vertus, valstybių narių baudžiamojo teisingumo sistemose vis dar 
numatytos tik nedidelės paskatos, kuriomis siekiama paskatinti pačias aukas pranešti apie 
nusikaltimus, ypač atsižvelgiant į galimą riziką, pavyzdžiui, atsakomuosius veiksmus ar 
deportaciją.

Žmonėms, kurie dažniausiai susiduria su prekybos žmonėmis aukomis (teisėsaugos 
pareigūnams, prokurorams, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams, pedagogams, vaikų 
gerovės pareigūnams, darbo inspektoriams ir t. t.), vis dar reikia stiprinti savo gebėjimus, kad 
galėtų identifikuoti tokių nusikaltimų aukas ir teikti joms pagalbą bei nukreipti jas pagal 
Kovos su prekyba žmonėmis direktyvą. Kvalifikuoti darbuotojai aukoms turi suteikti tinkamų 
priemonių ir išteklių, pavyzdžiui, rengti mokymus, kuriuose atsižvelgiama į lyčių aspektą ir 
vaikų interesus.

Be to, duomenų apie nustatytų prekybos žmonėmis aukų skaičių vykdant tarptautinės 
apsaugos procedūras trūkumas neleidžia visapusiškai įvertinti nacionalinių valdžios institucijų 
patvirtintų identifikavimo mechanizmų veiksmingumo. Valstybės narės turėtų užtikrinti 
prieinamą, ypač krizių ir ekstremaliųjų situacijų, pvz., COVID-19 pandemijos, atvejais, ir 
nemokamą teisinę pagalbą bei atstovavimą, įdarbinimo paslaugas, psichologinę ir medicininę 
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paramą.

Prekyba žmonėmis kaip su lytimi susijęs nusikaltimas. Kova su prekyba žmonėmis 
seksualinio išnaudojimo tikslais
Statistika ir duomenys aiškiai rodo, kad seksualinis išnaudojimas tebėra labiausiai paplitusi 
prekybos žmonėmis forma Europos Sąjungoje.

Beveik trys ketvirtadaliai visų aukų ES yra moterys ir mergaitės, daugiausia parduodamos 
seksualinio išnaudojimo tikslais. Nuo 2008 m. moterys ir mergaitės nuolat sudaro didžiąją 
aukų dalį, o dauguma nukentėjusių vaikų yra mergaitės, kuriomis prekiaujama seksualinio 
išnaudojimo tikslais. 60 proc. nukentėjusiųjų yra prekybos žmonėmis aukos seksualinio 
išnaudojimo tikslais, iš kurių daugiau kaip pusė yra ES piliečiai. Daugiau kaip 90 proc. 
prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais aukų yra moterys ir mergaitės, o 70 proc. 
įtariamų, patrauktų baudžiamojon atsakomybėn ir nuteistų prekiautojų žmonėmis yra vyrai.

Šie duomenys pabrėžia prekybos žmonėmis nusikaltimo lyčių aspektą. Moterys ir mergaitės 
vis dar sudaro daugumą prekybos žmonėmis aukų visų išnaudojimo formų tikslais. Šias 
tendencijas nuolat pabrėžia Komisija, valstybės narės, pilietinės visuomenės organizacijos ir 
ES agentūros. Todėl kovojant su prekyba žmonėmis būtina taikyti lyčių aspektą, o valstybės 
narės, stebėdamos, kaip įgyvendinami ES kovos su prekyba žmonėmis teisės aktai, turėtų 
stiprinti ir toliau plėtoti lyčių aspektą.

Esminis prekybos žmonėmis aspektas yra nebaudžiamumas už nusikaltimą, kuris ypač 
svarbus kalbant apie seksualinį išnaudojimą. Faktinis aukų skaičius yra didesnis nei 
registruotų ir dauguma aukų lieka nenustatytos, o kaltininkų patraukimo baudžiamojon 
atsakomybėn atvejų ir apkaltinamųjų nuosprendžių skaičius tebėra nedidelis. Kitas iššūkis, su 
kuriuo susiduriama vykdant tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą, – naudojimasis internetu, 
socialine žiniasklaida ir skaitmeninėmis technologijomis prekybos žmonėmis aukoms 
verbuoti.

Visuomenėje toleruojant lyčių nelygybę ir smurtą prieš moteris ir mergaites sudaromos 
palankios sąlygos prekybai žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais. Kovojant su šia 
nebaudžiamumo kultūra ir didinant atskaitomybę reikia dėti daugiau pastangų ir stiprinti 
bendradarbiavimą atliekant policijos tyrimus ir vykdant teisminį persekiojimą bei priimant 
apkaltinamuosius nuosprendžius ne tik prieš prekiautojus žmonėmis, bet ir prieš tuos, kurie 
gauna naudos iš nusikaltimo ir išnaudoja aukas.

Dėl šios priežasties svarbus prekybos žmonėmis prevencijos aspektas yra paklausos 
mažinimas kriminalizuojant naudojimąsi prekybos žmonėmis aukų, ypač seksualinio 
išnaudojimo aukų, teikiamomis paslaugomis, kartu vykdant pasitraukimo programas arba 
informuotumo didinimo kampanijas, kuriomis siekiama atgrasyti nuo prekybos žmonėmis 
aukų seksualinių paslaugų paklausos, laikantis Kovos su prekyba žmonėmis direktyvos 
18 straipsnio 4 dalies. Tai būtų svarbus žingsnis pripažįstant šio nusikaltimo sunkumą, 
užtikrinant realią prekybos žmonėmis prevencijos ir nebaudžiamumo kultūros sustabdymo 
sistemą.

Prekyba žmonėmis prieglobsčio ir migracijos kontekste
Dideli migracijos srautai galėtų padidinti prekybos žmonėmis Europoje riziką.
Tikėtina, kad migrantai gali tapti prekybos žmonėmis aukomis įvairiais prieglobsčio 
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procedūrų etapais. Pagrindiniai veiksniai, didinantys migrantų pažeidžiamumą, dėl kurio jie 
gali tapti prekybos žmonėmis aukomis, yra šie:
1) ribota prieiga prie informacijos apie migracijos procedūras,
2) nepakankamas supratimas apie paskirties šalių užimtumo sistemas ir taisykles, 3) trečiųjų 
šalių tarpininkų vaidmuo migracijos procese ir
4) prieglobsčio prašytojams prieinamų saugių, teisėtų ir reglamentuotų migracijos kanalų 
trūkumas.
Be to, atsisakymas suteikti prieglobsčio statusą ir sprendimai grąžinti gali padidinti riziką, kad 
migrantai taps prekybos žmonėmis aukomis.

Remiantis 2017 m. TMO tyrimu, kuris apėmė centrinės ir rytinės Viduržemio jūros regiono 
dalies maršrutu keliavusius 9 000 migrantų ir pabėgėlių, prekybos žmonėmis paplitimas tarp 
jų yra didelis: beveik du trečdaliai migrantų vyrų ir moterų pranešė apie asmeninę patirtį, kai 
jie buvo laikomi prieš savo valią, o kai kurie migrantai (9 proc. vyrų ir 15 proc. moterų) 
pranešė apie tiesioginę patirtį susidūrus su keturių formų išnaudojimo praktika.

Vykdant tarptautinės apsaugos procedūras užregistruotų prekybos žmonėmis aukų yra labai 
nedaug, nors daugelis valstybių narių yra įdiegusios sistemas, pagal kurias prekybos 
žmonėmis aukos gali būti aptinkamos, nustatomos ir joms taikomos atitinkamos tarptautinės 
apsaugos procedūros (atliekant individualų vertinimą, rengiant pokalbius).

Vis dėlto tyrimai rodo, kad duomenų apie nustatytų prekybos žmonėmis aukų skaičių vykdant 
tarptautinės apsaugos procedūras trūkumas neleidžia visapusiškai įvertinti nacionalinių 
valdžios institucijų patvirtintų identifikavimo mechanizmų veiksmingumo.

Atsižvelgiant į padidėjusius migracijos srautus į ES, pagal Europos migracijos darbotvarkę 
2015 m. balandžio mėn. pradėtas taikyti migrantų antplūdžio valdymo centrų metodas. 
Siekiant palengvinti valstybių narių, kurios pirmosios susiduria su migrantų antplūdžiu ir į 
kurias atvyksta prieglobsčio prašytojai ir kiti migrantai, ir atitinkamų ES agentūrų 
bendradarbiavimą vietoje, buvo įsteigti keli migrantų antplūdžio valdymo centrai. Vis dėlto 
aukų nustatymas migrantų antplūdžio valdymo centruose tebėra labai ribotas, o valstybių 
narių lygmeniu taikoma praktika yra nenuosekli, o tai yra kelios iš priežasčių, dėl kurių 
bendrapranešėjai teikia rekomendacijas dėl pastangų, susijusių su potencialių aukų nustatymu, 
didinimo, be kita ko, įtraukiant pilietinės visuomenės organizacijas ir kitus subjektus, taip pat 
rengiant reikiamus mokymus atitinkamiems darbuotojams.

Prekyba vaikais
Trečdalis į ES atvykstančių prieglobsčio prašytojų yra vaikai ir nelydimi nepilnamečiai1. 
Neseniai atliktame EPRS tyrime2 teigiama, kad, atsižvelgiant į mišrius migracijos srautus, 
ypač tikėtina, kad moterys ir vaikai taps prekiautojų žmonėmis aukomis. Pažymėta, kad 
beveik ketvirtadalis visų aukų ES yra vaikai, iš kurių mergaitės sudaro maždaug 78 proc. visų 
aukų, ir kad beveik 75 proc. visų nukentėjusių vaikų Europos Sąjungoje yra ES piliečiai. Jie 
yra ypač pažeidžiami, o nukentėję vaikai patiria didelę ir ilgalaikę fizinę, psichologinę ir 
emocinę žalą.

1 EPRS atliktas įgyvendinimo vertinimas, p. 69.
2 A. Scherrer, „Prekybos žmonėmis aukų nustatymas ir jų apsauga migrantų antplūdžio valdymo centruose. Ex 
post vertinimas“ (angl. Detecting and protecting victims of trafficking in hotspots: Ex-Post Evaluation), EPRS, 
2019. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_STU(2019)631757
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_STU(2019)631757
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Direktyvoje 2011/36/ES taip pat nustatyta, kad valstybių narių valdžios institucijos turėtų 
tinkamai atsižvelgti į asmenines ir ypatingas aplinkybes, su kuriomis susiduria nelydimi 
vaikai, tapę prekybos žmonėmis aukomis. Šiuo atžvilgiu jos turėtų imtis vaiko interesais 
grindžiamų apsaugos priemonių ir prireikus paskirti nelydimo nepilnamečio globėją.

Ataskaitose pabrėžiama, kad dažnai migracijos srityje vaikai taip pat baudžiami už 
nusikaltimus, padarytus dėl prekiautojų žmonėmis naudojamos prievartos. Kai kurie nustatyti 
atvejai yra ne tik negebėjimas įgyvendinti į aukas orientuoto požiūrio, įtvirtinto Kovos su 
prekyba žmonėmis direktyvoje, bet ir visų pirma žmogaus teisių pažeidimai.

Pagal direktyvą vaikams turėtų būti suteikti nemokami teisiniai ištekliai ir pagalba, o 
nukentėję vaikai turėtų turėti galimybę naudotis apsaugos priemonėmis, ypatingą dėmesį 
skiriant nelydimiems nukentėjusiems vaikams, pavyzdžiui, skiriant jiems globėjus. Nors 
padėtis pagerėjo, daugelyje valstybių narių vis dar trūksta tinkamų vaikų apsaugos ir pagalbos 
paslaugų.

Baudžiamųjų sistemų veiksmingumas ir paklausos kriminalizavimas
Nors galima pastebėti tam tikrą pagerėjimą, žemas tyrimų lygis, nedaug sėkmingo 
baudžiamojo persekiojimo atvejų ir mažas apkaltinamųjų nuosprendžių skaičius tebėra įprasta 
ir nuolat pripažįstama tendencija valstybėse narėse. Be to, iš ES mastu surinktų duomenų 
matyti, kad valstybių narių teismų sprendimai skiriasi. Iš 2015–2016 m. priimtų 3 691 teismo 
sprendimų 302 atvejais asmenys buvo išteisinti, 2 925 atvejais – nuteisti ir 464 atvejais priimti 
kiti sprendimai3.

Valstybės narės turi teisines nuostatas, pagal kurias valdžios institucijoms leidžiama netraukti 
baudžiamojon atsakomybėn ir nebausti prekybos žmonėmis aukų. Tačiau taikant šias 
nuostatas praktikoje nukentėjusieji, tiek suaugusieji, tiek vaikai, vis dar baudžiami, įskaitant 
įkalinimą. Tai sunkus žmogaus teisių pažeidimas, kuris gali sustiprinti aukų nepasitikėjimą 
atitinkama baudžiamojo teisingumo sistema. Nepakankamai aiškios priimtos teisinės 
nuostatos ir identifikavimo procesų trūkumai daro neigiamą poveikį 8 straipsnio 
įgyvendinimui visose valstybėse narėse.
Pranešta, kad reikia didinti specialistų, dalyvaujančių įvairiuose proceso etapuose, 
specializaciją.

Remiantis direktyva, taip pat politikos dokumentais, pavyzdžiui, strategija ir tolesniu 
komunikatu, vienas iš pagrindinių prekybos žmonėmis prevencijos elementų, kurį valstybės 
narės raginamos įgyvendinti, yra sąmoningo naudojimosi prekybos žmonėmis aukų 
paslaugomis kriminalizavimas.

Valstybių narių bendradarbiavimas tarpusavyje ir su ES agentūromis
Valstybių narių bendradarbiavimas yra svarbus siekiant užkirsti kelią prekybai žmonėmis, 
nustatyti tokios prekybos aukas ir užtikrinti jų teises. Be to, kelios ES agentūros atlieka svarbų 
vaidmenį remdamos atskirų valstybių narių pastangas kovoti su prekyba žmonėmis ir 
skatindamos dviejų ar daugiau valstybių narių bendradarbiavimą. EASO ir FRONTEX didina 

3 Duomenų apie prekybą žmonėmis ES rinkinys, 2018 m., p. 101. https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-
study.pdf

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
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valstybių narių pajėgumus, susijusius su naujai atvykusių migrantų registracija, visų pirma 
kuriant migrantų antplūdžio valdymo centrus, siūlydamos gebėjimų stiprinimo priemones 
prekybos žmonėmis aukų nustatymo srityje, pavyzdžiui, mokymus, priemonių rinkinius ir 
rekomendacinius dokumentus.

Nustatyta, kad tarpvalstybinio bendradarbiavimo patirties trūkumas gali daryti neigiamą 
poveikį tyrimams ir baudžiamajam procesui ir kad kelios nacionalinės institucijos pradėjo 
vykdyti dvišalį bendradarbiavimą arba pasitelkė kitus kanalus, pavyzdžiui, Europolą arba 
Interpolą.

Tyrimai parodė, kad:
1) ilgainiui veiksmingas valstybių narių bendradarbiavimas pamažu didėjo ir galima 

nustatyti geros ES, regioninės ir dvišalės praktikos pavyzdžius;
2) valstybės narės gauna ir teigiamai vertina įvairių formų paramą, kurią teikia įvairios ES 

agentūros ir kuri teikiama pagal įvairias priemones;
3) tebėra nemažai iššūkių ir tobulintinų sričių, visų pirma susijusių su poreikiu užtikrinti 

didesnę atsakomybę taikant tarpžinybinius metodus.

Pažymėtina, kad iš valstybių narių surinktų duomenų matyti, jog kovojant su prekyba 
žmonėmis Pagrindinių teisių agentūrai (FRA) tenka ribotos svarbos vaidmuo. FRA gali atlikti 
svarbesnį vaidmenį tikrinant baudžiamuosius ir teisminius procesus, visų pirma susijusius su 
keliomis valstybėmis narėmis ir teisėsaugos institucijomis. Tai reikštų griežtesnę poveikio 
pagrindinėms teisėms, patenkančio į ES teisės sritį šiuo klausimu, stebėseną.
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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų 
apsaugos įgyvendinimo
(2020/2029(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 straipsnį ir 3 straipsnio 
3 dalies antrą pastraipą ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8, 79 ir 
83 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 3, 5 ir 23 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, 
pakeičiančią Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR (Kovos su prekyba žmonėmis 
direktyva)1,

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis ir į 
Europos Tarybos rekomendacijas šioje srityje,

– atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą 
nusikalstamumą (toliau – Palermo konvencija) ir jos protokolus, ypač į Protokolą dėl 
prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo 
už vertimąsi ja (toliau – JT protokolas dėl prekybos žmonėmis) ir Protokolą dėl 
neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru,

– atsižvelgdamas į JT vaiko teisių konvenciją ir Vaiko teisių konvencijos fakultatyvinį 
protokolą dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos, ir į 2019 m 
lapkričio 26 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl vaikų teisių 30-ųjų JT vaiko teisių 
konvencijos metinių proga2,

– atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir 
vaikais, klausimais darbą, 

– atsižvelgdamas į JT konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, 
ypač į jos 6 straipsnį, kuriuos siekiama kovoti su visų formų prekyba moterimis ir 
moterų išnaudojimu prostitucijos tikslais,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų konvenciją dėl kovos su žmonių prekyba ir trečiųjų 
asmenų išnaudojimu prostitucijos tikslais, 

– atsižvelgdamas į Pekino deklaraciją ir veiksmų platformą, priimtas per 1995 m. rugsėjo 

1 OL L 101, 2011 4 15, p. 1.
2 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0066.
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15 d. Ketvirtąją pasaulinę moterų konferenciją, ir į susijusius galutinius dokumentus, 
priimtus specialiuose Jungtinių Tautų posėdžiuose „Pekinas + 5 (2000)“ „Pekinas + 10 
(2005)“ ir „Pekinas + 15 (2010)“ ir peržiūros konferencijoje „Pekinas + 20“,

– atsižvelgdamas į bendrą JT komentarą dėl ES direktyvos dėl prekybos žmonėmis 
prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, kuriuo raginama tarptautinę apsaugą 
prekybos žmonėmis aukoms teikti atsižvelgiant į lyčių aspektą,

– atsižvelgdamas į 1930 m. Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvenciją Nr. 29 dėl 
priverstinio ar privalomojo darbo, 1930 m. Konvencijos dėl priverstinio ar privalomojo 
darbo 2014 m. protokolą, 1957 m. Konvenciją Nr. 105 dėl priverstinio darbo 
panaikinimo ir 2014 m. rekomendaciją Nr. 203 dėl priverstinio darbo (papildomas 
priemones),

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto 
šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija), 

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų 
apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR 
(Nusikaltimų aukų teisių direktyva)3,

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai šalyje esančių trečiųjų 
šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai4,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir 
tvarkos valstybėse narėse5,

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 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 (Leidimų gyventi šalyje 
direktyva)6,

– atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 24 d. Komisijos komunikatą „2020–2025 m. ES 
strategija dėl nusikaltimų aukų teisių“ (COM(2020)0258),

– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 19 d. Komisijos komunikatą „Prekybos žmonėmis 
panaikinimo ES strategija 2012–2016 m.“ (COM(2012)0286),

– atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 17 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Prekybos 
žmonėmis panaikinimo ES strategijos įgyvendinimo laikotarpio vidurio ataskaita“ 
(SWD(2014)0318) ir į pirmąją (COM(2016)0267), antrąją (COM(2018)0777) ir trečiąją 

3 OL L 315, 2012 11 14, p. 57.
4 OL L 168, 2009 6 30, p. 24.
5 OL L 348, 2008 12 24, p. 98.
6 OL L 261, 2004 8 6, p. 19.
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(2020 m.) pažangos ataskaitas šiuo klausimu, 

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą, kurioje įvertinama, kokiu mastu valstybės narės 
ėmėsi būtinų priemonių, kad būtų laikomasi Direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos 
žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, kaip numatyta pagal 23 straipsnio 
1 dalį (COM(2016)0722), 

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. lapkričio 28 d. rezoliuciją dėl ES prisijungimo prie 
Stambulo konvencijos ir kitų kovos su smurtu dėl lyties priemonių7,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl kovos su prekyba žmonėmis 
palaikant ES išorės santykius8,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl 2011 m. balandžio 5 d. 
Direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų 
apsaugos įgyvendinimo atsižvelgiant į lyčių aspektą9, 

– atsižvelgdamas į savo 2014 m. vasario 26 d. rezoliuciją dėl seksualinio išnaudojimo ir 
prostitucijos ir jų poveikio lyčių lygybei10,

– atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 4 d. Komisijos komunikatą „Prekybos žmonėmis 
panaikinimo ES strategijos įgyvendinimo ataskaita ir konkretūs tolesni veiksmai“ 
(COM(2017)0728),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 5 d. Komisijos komunikatą „Lygybės sąjunga. 2020–
2025 m. lyčių lygybės strategija“ (COM(2020)0152),

– atsižvelgdamas į Europolo 2016 m. vasario 18 d. prekybos žmonėmis ES padėties 
ataskaitą,

– atsižvelgdamas į Eurostato 2014 m. spalio 17 d. ataskaitą „Prekyba žmonėmis“,

– atsižvelgdamas į 2006 m. balandžio 7 d. Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų 
komisaro biuro (UNHCR) gaires dėl tarptautinės apsaugos „1951 m. Konvencijos 
1a straipsnio 2 dalies ir (arba) 1967 m. Protokolo dėl pabėgėlių statuso taikymas 
prekybos žmonėmis aukoms ir asmenims, kuriems gresia pavojus būti prekybos 
žmonėmis aukomis“, 

– atsižvelgdamas į ES politikos įgyvendinimo vertinimą „Direktyva 2011/36/ES. 
Migracijos ir lyčių klausimai“, kurį 2020 m. rugsėjo 15 d. paskelbė Parlamentinių 
tyrimų paslaugų generalinis direktoratas11, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

7 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0080.
8 OL C 101, 2018 3 16, p. 47.
9 OL C 76, 2018 2 28, p. 61.
10 OL C 285, 2017 8 29, p. 78.
11 ES politikos įgyvendinimo vertinimas „Direktyvos 2011/36/ES įgyvendinimas. Migracijos ir lyčių klausimai“, 
Parlamentinių tyrimų paslaugų generalinis direktoratas, Ex post vertinimo skyrius, 2020 m. rugsėjo 15 d. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_LT.html
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– atsižvelgdamas į bendrus Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komiteto 
ir Moterų teisių ir lyčių lygybės (FEMM) komiteto svarstymus pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 58 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir Moterų teisių 
ir lyčių lygybės komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi prekyba žmonėmis yra šiuolaikinė vergovė ir esminis pagrindinių teisių 
pažeidimas, kaip nurodyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 5 straipsnio 
3 dalyje;

1. atkreipia dėmesį į tai, kad ES lygmeniu reikia suderintos ir nuoseklios sistemos, kuria 
būtų užtikrinta prekybos žmonėmis aukų apsauga, be kita ko, koordinuotai įgyvendinant 
Nusikaltimų aukų teisių direktyvoje, Leidimų gyventi šalyje direktyvoje ir 
Kompensacijų direktyvoje nustatytas teises12;

2. palankiai vertina gerą ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatoriaus darbą 
koordinuojant ES atsaką į prekybą žmonėmis ir kaupiant žinias bei rengiant išvadas apie 
įvairius prekybos žmonėmis aspektus, įskaitant lyčių aspekto ir ypatingo vaikų 
pažeidžiamumo tyrimus; 

3. pabrėžia Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) ir Vidaus saugumo fondo 
(VSF) programų finansavimo svarbą, kad šios programos ir toliau būtų naudojamos 
kovos su prekyba žmonėmis projektams įgyvendinti, taip pat pasitelkiant ir kitas 
turimas priemones;

4. pabrėžia, kad nuoseklių ir išsamių duomenų trūkumas ir toliau trukdo tinkamai įvertinti 
prekybos žmonėmis tendencijas; ragina valstybes nares rinkti naujesnius duomenis, 
suskirstytus pagal amžių ir lytį, atsižvelgiant taip pat ir į vidaus prekybos žmonėmis 
aukas, ir bendradarbiaujant su pilietine visuomene rinkti statistinę informaciją; 

5. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad prekyba žmonėmis ir 
neteisėtas žmonių gabenimas būtų atskirti, o tam reikia numatyti skirtingas teisines 
atsakomąsias priemones; pabrėžia, kad dėl painiavos tarp šių nusikaltimų dažnai 
atsiranda trūkumų teisingai nustatant aukas ir užtikrinant, kad jos galėtų naudotis 
apsaugos priemonėmis ir išvengti antrinės viktimizacijos;

6. ragina Komisiją ir valstybes nares stebėti, kaip prekybos žmonėmis tikslais naudojamos 
skaitmeninės technologijos, pasitelkiant jas kaip pagrindines prekybos žmonėmis aukų 
verbavimo priemones;

Aukų nustatymas ir jų apsauga, pagalba ir parama joms

7. pabrėžia, kad ankstyvas aukų nustatymas tebėra vienas iš pagrindinių įgyvendinimo 
iššūkių ir vienas iš svarbiausių aspektų siekiant užtikrinti, kad aukos galėtų naudotis 
savo teisėmis; ragina valstybes nares užtikrinti, kad daugiau subjektų, įskaitant 
pilietinės visuomenės atstovus, imigracijos ir prieglobsčio pareigūnus, darbo 

12 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/80/EB dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms, OL L 261, 
2004 8 6, p. 15.
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inspektorius ir socialinius darbuotojus arba sveikatos priežiūros darbuotojus, būtų 
atsakingi už prekybos žmonėmis aukų nustatymą visais proceso etapais; 

8. ragina visas valstybes nares veiksmingai užtikrinti aukų teises ir remti jas laikantis 
požiūrio, kuriuo atsižvelgiama į lyčių aspektą, kartu užtikrinant papildomumą su 
Nusikaltimų aukų teisių direktyva; pažymi, kad pagal Kovos su prekyba žmonėmis 
direktyvą draudžiama kriminalizuoti prekybos žmonėmis aukų veiksmus; 

9. pabrėžia, kad, nors COVID-19 pandemijos poveikio dar negalima visapusiškai įvertinti, 
vis dėlto akivaizdu, kad krizė daro neproporcingą poveikį pažeidžiamiausioms prekybos 
žmonėmis aukoms, ypač moterims ir vaikams; 

10. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia nuoseklaus ir koordinuoto nacionalinio nukreipimo 
mechanizmo; pabrėžia, kad geras policijos ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) 
bendradarbiavimas negali pakeisti visaverčio nacionalinio nukreipimo mechanizmo, 
pagal kurį būtų apibrėžti visų atitinkamų subjektų vaidmenys ir atsakomybė13;

11. ragina Komisiją stebėti ir vertinti padėtį dėl kompensacijų nusikaltimų aukoms 
valstybėse narėse, kiek tai susiję su galimybių gauti kompensaciją, vykdymo 
užtikrinimo ir faktinių išmokų aspektais, ir pasiūlyti konkrečias priemones, kuriomis 
būtų užtikrintos geresnės galimybės gauti kompensaciją;

Prekyba žmonėmis kaip su lytimi susijęs nusikaltimas ir prekybos žmonėmis seksualinio 
išnaudojimo tikslais problemos sprendimas

12. pabrėžia, kad seksualinis išnaudojimas tebėra labiausiai paplitusi prekybos žmonėmis 
forma ES nuo 2008 m., nes 60 proc. aukų yra prekybos žmonėmis aukos seksualinio 
išnaudojimo tikslais; pažymi, kad daugiau kaip 90 proc. šių aukų yra moterys ir 
mergaitės ir kad daugiau kaip 70 proc. prekiautojų žmonėmis yra vyrai;

13. primygtinai ragina valstybes nares patvirtinti konkrečias priemones, kuriomis būtų 
kovojama su smurtu prieš moteris ir lyčių nelygybe, kaip pagrindinėmis prekybos 
žmonėmis priežastimis; rekomenduoja Komisijai stebint, kaip įgyvendinami ES kovos 
su prekyba žmonėmis teisės aktai, stiprinti ir toliau plėtoti lyčių aspektą;

14. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, išnagrinėti, kaip seksualinių 
paslaugų paklausa skatina prekybą žmonėmis, nes prekiautojai žmonėmis yra linkę 
perduoti savo aukas į šalis, kuriose prostitucija yra reguliuojama ir teisėtai vykdoma, 
taip sudarant daug palankesnes sąlygas prekiautojams žmonėmis naudotis teisine 
aplinka siekiant išnaudoti savo aukas14; primena, kad kai kuriose ES valstybėse narėse, 
kuriose prostitucija yra teisėta, įtariamieji galėjo išnaudoti ne tik pilnametes aukas, bet 
ir vaikus15; 

15. ragina Komisiją pirmenybę teikti prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais 

13 Europos Tarybos kovos su prekyba žmonėmis ekspertų grupės (GRETA) rekomendacijose, be kita ko, siūloma 
užtikrinti, kad nacionalinis nukreipimo mechanizmas būtų taikomas prieglobsčio prašytojams ir sulaikytiems 
imigrantams.
14 Europolo prekybos žmonėmis ES padėties ataskaita, 2016 m. vasario 18 d. 
15 2018 m. spalio 18 d. Europolo padėties ataskaita „Nusikaltėlių tinklai, susiję su prekyba nepilnametėmis 
aukomis ir jų išnaudojimu ES“.

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/criminal_networks_involved_in_the_trafficking_and_exploitation_of_underage_victims_in_the_eu.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/criminal_networks_involved_in_the_trafficking_and_exploitation_of_underage_victims_in_the_eu.pdf
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nusikaltimų prevencijai, be kita ko, patvirtinant priemones ir programas, kuriomis būtų 
siekiama atgrasyti nuo paklausos ir ją sumažinti, taip pat ragina valstybes nares į savo 
nacionalinius įstatymus įtraukti naudojimąsi prekybos žmonėmis aukų paslaugomis kaip 
nusikalstamą veiką, atsižvelgiant į Kovos su prekyba žmonėmis direktyvos 8 straipsnyje 
pateiktą rekomendaciją, kurią Komisija pakartojo ir 2018 m.16;

16. primygtinai ragina valstybes nares sutelkti dėmesį į pasikartojančius ir atsirandančius 
prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais modelius, pvz., vis dažnesnį vaikų 
išnaudojimą ir „įsimylėjėlio vaikino“ (angl. lover boy) metodo, kaip dažniausios aukų 
verbavimo priemonės pasitelkiant interneto technologijas, naudojimą; 

17. pabrėžia, kad svarbu rengti mokymo programas, kuriose būtų atsižvelgiama į lyčių 
aspektą ir kurios būtų skirtos aukas lankantiems pareigūnams, siekiant kuo anksčiau 
nustatyti asmenis, kurie yra prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais aukos, 
ir ragina valstybes nares patvirtinti paramos aukoms priemones, pvz., pasitraukimo 
programas, socialinę ir profesinę reintegraciją arba lytinės sveikatos priežiūros 
paslaugas; 

Prekyba žmonėmis prieglobsčio ir migracijos kontekste 

18. pabrėžia, kad dėl migracijos srautų gali padidėti rizika migrantams tapti prekybos 
žmonėmis aukomis Europos Sąjungoje17; atkreipia dėmesį į tai, kad labai išaugo moterų 
ir mergaičių, kuriomis prekiaujama ES seksualinio išnaudojimo tikslais pasinaudojant 
centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrutu, skaičius18; 

19. pakartoja, kad prieglobsčio prašytojai, pabėgėliai ir migrantai yra ypač neapsaugoti nuo 
prekybos žmonėmis ir kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas prekybai moterimis, 
vaikais ir kitoms pažeidžiamoms grupėms priklausantiems asmenimis; pabrėžia, kad 
įvairiais migracijos proceso etapais prieš pačią migraciją, keliaujant į ES, paskirties 
vietoje ir grįžtant esama pažeidžiamumo ir rizikos elementų19;

20. atkreipia dėmesį į labai mažą užregistruotų prekybos žmonėmis aukų vykdant 
tarptautinės apsaugos procedūras skaičių; ragina valstybes nares stiprinti informacijos 
teikimą atvykstantiems asmenims, be kita ko, naudojantis vertimo raštu ir žodžiu 
paslaugomis, apie jų teises ir pagal ES teisės aktus taikomas procedūras, taip pat apie 
galimybes gauti paramą pasitelkiant teisininkus ir kultūrinius tarpininkus;

21. atkreipia dėmesį į tai, kad kai kuriose valstybėse narėse tarptautinės apsaugos 
prašytojai, kurie, kaip nustatyta, yra prekybos žmonėmis aukos, turi naudotis kitomis 
procedūromis ir prašyti leidimo gyventi pagal Direktyvą 2004/81/EB20; ragina valstybes 
nares laikytis holistinio ir daugiadalykio požiūrio užtikrinant, kad kovos su prekyba 

16 Antroji direktyvos įgyvendinimo pažangos ataskaita, COM(2018)0777, p. 6.
17 Antroji pažangos ataskaita (COM(2018)0777); Europolas, Europos kovos su neteisėtu migrantų gabenimu 
centras (EMSC), 4-oji metinė ataskaita, 2020 m.; Europolas, padėties ataskaita „Prekyba žmonėmis ES“, 
2016 m. vasario 18 d.
18 Antroji pažangos ataskaita (COM(2018)0777), p. 3.
19 ES politikos įgyvendinimo vertinimas „Direktyvos 2011/36/ES įgyvendinimas. Migracijos ir lyčių klausimai“, 
Parlamentinių tyrimų paslaugų generalinis direktoratas, Ex post vertinimo skyrius, 2020 m. rugsėjo 15 d., p. 50.
20 ES politikos įgyvendinimo vertinimas „Direktyvos 2011/36/ES įgyvendinimas. Migracijos ir lyčių klausimai“, 
Parlamentinių tyrimų paslaugų generalinis direktoratas, Ex post vertinimo skyrius, 2020 m. rugsėjo 15 d., p. 49.

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2019
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
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žmonėmis ir prieglobsčio suteikimo procedūros būtų tarpusavyje susijusios ir papildytų 
viena kitą;

22. ragina valstybes nares užtikrinti nuoseklų Reglamento „Dublinas III“, Kovos su prekyba 
žmonėmis direktyvos ir Leidimų gyventi šalyje direktyvos nuostatų taikymą, kad būtų 
užkirstas kelias kai kuriose valstybėse narėse taikomai praktikai perkelti prekybos 
žmonėmis aukas į šalį, kurioje jos buvo išnaudojamos pirmą kartą atvykus, tokiu būdu 
sukeliant joms didesnį pavojų tapti vėl prekybos žmonėmis aukomis;

23. ragina valstybes nares dėti daugiau pastangų siekiant anksti nustatyti galimas aukas, 
visų pirma valdant migracijos srautus ir vykdant veiklą migrantų antplūdžio valdymo 
centruose; ragina valstybes nares skirti pakankamai išteklių specializuotiems centrams, 
skirtiems nelydimiems nepilnamečiams ir moterims, nukentėjusiems nuo prekybos 
žmonėmis;

24. pažymi, kad valstybių narių migracijos politika, kuria siekiama kovoti su neteisėta 
migracija, gali turėti atgrasomąjį poveikį pažeidžiamiems migrantams ir suteikti 
nusikaltėliams papildomos įtakos išnaudojant teisėto statuso neturinčias aukas21; ragina 
valstybes nares atskirti migracijos politikos vykdymo užtikrinimo veiksmus nuo 
teisėsaugos veiksmų;

Prekyba vaikais

25. pažymi, kad vaikai sudaro beveik ketvirtadalį visų aukų ES, o mergaitės (78 proc.) 
sudaro didžiąją aukomis tapusių vaikų dalį ES; pažymi, kad beveik 75 proc. visų 
nukentėjusių vaikų Europos Sąjungoje yra ES piliečiai; yra ypač susirūpinęs dėl 
nukentėjusių vaikų ES, kurie tapo prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais 
aukomis22; 

26. ragina valstybes nares sutelkti dėmesį į nukentėjusių vaikų identifikavimą ir pagalbą 
jiems pasinaudoti savo teisėmis; pabrėžia, kad būtina nedelsiant paskirti nukentėjusių 
vaikų globėjus, įskaitant laikinus globėjus, kaip skubią priemonę;

27. ragina valstybes nares visapusiškai įgyvendinti Direktyvą 2011/93/ES dėl kovos su 
seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija23 ir 
sustiprinti policijos ir teisminių institucijų bendradarbiavimą siekiant užkirsti kelią 
seksualiniam išnaudojimui ir su juo kovoti; 

28. pažymi, kad vaikams migrantams, ypač nelydimiems vaikams migrantams, vis dar kyla 
didesnė prekybos žmonėmis ir išnaudojimo rizika migracijos maršrutuose į ES ir jos 
viduje; 

Baudžiamųjų sistemų veiksmingumas ir naudojimosi aukų paslaugomis kriminalizavimas 

29. atkreipia dėmesį į nedidelį baudžiamojo persekiojimo atvejų ir apkaltinamųjų 
nuosprendžių už prekybos žmonėmis nusikaltimus skaičių; primygtinai ragina valstybes 

21 Tarptautinio bendradarbiavimo dėl dokumentų neturinčių migrantų platforma (PICUM), „Nesaugus 
teisingumas? Leidimai gyventi šalyje nusikaltimų aukoms Europoje“, 2020 m. gegužės mėn. 
22 Europolas, EMSC, 4-oji metinė veiklos ataskaita, 2020 m.
23 OL L 335, 2011 12 17, p. 1.

https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf
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nares imtis priemonių siekiant pagerinti prekybos žmonėmis atvejų tyrimą ir nustatyti 
griežtas baudžiamąsias sankcijas už nusikaltimus, susijusius su prekyba žmonėmis;

30. atkreipia dėmesį į tai, kad ne visos valstybės narės yra priėmusios teisės aktus, 
susijusius su Kovos su prekyba žmonėmis direktyvos 18 straipsniu24; pažymi, kad 
skirtingos teisinės sistemos, susijusios su naudojimosi aukų teikiamomis paslaugomis 
kriminalizavimu, gali trukdyti pastangoms mažinti paklausą; pakartoja savo raginimą 
valstybėms narėms nustatyti, kad sąmoningas naudojimasis prekybos žmonėmis aukų 
paslaugomis yra nusikalstama veika; 

31. ragina valstybes nares priimti aiškias nuostatas siekiant užtikrinti, kad nebūtų vykdomas 
prekybos žmonėmis aukų baudžiamasis persekiojimas ar jos nebūtų baudžiamos ir kad 
apsauga būtų atsieta nuo bendradarbiavimo su teisėsaugos institucijomis;

32. pabrėžia finansinių tyrimų ir lėšų sekimo svarbą, nes tai yra pagrindinė organizuoto 
nusikalstamumo tinklų, kurie gauna naudos iš prekybos žmonėmis, veiklos tyrimo ir 
baudžiamojo persekiojimo strategija; ragina Komisiją įvertinti ir skatinti esamo 
teisminio ir policijos bendradarbiavimo ir turimų priemonių naudojimą;

Valstybių narių bendradarbiavimas tarpusavyje ir su ES agentūromis

33. primena apie ES agentūrų vaidmenį anksti nustatant aukas ir kovojant su prekyba 
žmonėmis; ragina skirti daugiau išteklių teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) 
agentūroms, kad jų darbuotojams būtų rengiami mokymai ir plėtojamos gebėjimų 
stiprinimo priemonės aukų nustatymo srityje, įskaitant agentūrų pareigūnų, parengtų 
atsižvelgiant į lyčių aspektus, paskyrimą, ypač valstybėse narėse, kurios susiduria su 
padidėjusiais mišriais migracijos srautais; ragina Komisiją parengti gaires, kuriomis 
būtų siekiama integruoti žinias apie lyčių aspektus į teisėsaugos institucijų veiklą visoje 
ES;

Rekomendacijos

34. ragina Komisiją iš dalies pakeisti Kovos su prekyba žmonėmis direktyvą, siekiant 
atnaujinti jos nuostatas, be kita ko, nustatyti konkrečias priemones, skirtas prekybos 
žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais, kaip didžiausios prekybos žmonėmis srities, 
prevencijai ir tokio nusikaltimo vykdytojų baudžiamajam persekiojimui, spręsti 
interneto technologijų naudojimo klausimą tiek kovojant su prekybos žmonėmis 
platinimu, tiek užkertant jai kelią, tobulinti prevencijos ir ankstyvo aukų nustatymo 
priemones ir stiprinti horizontalųjį lyčių aspektą visų formų prekybos žmonėmis 
atvejais, taip pat užtikrinti, kad valstybės narės aiškiai kriminalizuotų naudojimąsi 
visomis paslaugomis, susijusiomis su išnaudojimu; 

35. pabrėžia, kad svarbu laikytis nuoseklaus požiūrio siekiant pagerinti galimų aukų 
nustatymą atsižvelgiant į migracijos srautus ir vykdant veiklą migrantų antplūdžio 
valdymo centruose, pagerinti galimybes naudotis prieglobsčio procedūromis ir užtikrinti 
jų papildomumą su procedūromis, susijusiomis su kova su prekyba žmonėmis; ragina 
Komisiją įvertinti Kovos su prekyba žmonėmis direktyvos įgyvendinimą ir pateikti 

24 Antroji pažangos ataskaita (COM(2018)0777), p. 29.
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pasiūlymų dėl jos persvarstymo;

36. ragina Komisiją ir valstybes nares stebėti ir vertinti riziką, kad neteisėtai gabenami 
asmenys gali tapti prekybos žmonėmis aukomis, ypatingą dėmesį skiriant nelydimų 
nepilnamečių ir moterų padėčiai; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad reikia daugiau 
teisėtų ir saugių migracijos maršrutų, kad būtų užkirstas kelias pažeidžiamų asmenų, 
neturinčių teisėto statuso, išnaudojimui;

37. ragina Komisiją į naująją strategiją dėl kovos su prekybos žmonėmis įtraukti aiškius 
veiksmus, susijusius su ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatoriaus skyrimu;

°

° °

38. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.


