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PASKAIDROJUMS

Ziņojuma mērķis ir novērtēt, kā tiek īstenota Direktīva 2011/36/ES, kas paredz minimālos 
noteikumus noziedzīgu nodarījumu un sankciju definēšanai cilvēku tirdzniecības jomā, īpašu 
uzmanību pievēršot migrācijai un dzimumperspektīvai. Tajā skatīti dalībvalstu līmeņa 
juridiskie transponēšanas pasākumi, direktīvas praktiskā īstenošana dalībvalstīs, pozitīvās 
norises, kā arī piedzīvotās grūtības. Ziņojuma noslēgumā Komisijai un dalībvalstīm sniegti 
vairāki ieteikumi, kā turpmāk vēl vairāk sekmēt direktīvas īstenošanu.

Pamatinformācija: Cilvēku tirdzniecības apkarošanas direktīva (Direktīva 2011/36/ES)

Kā Cilvēku tirdzniecības apkarošanas direktīvā norādīts, cilvēku tirdzniecība ir smags 
noziegums, kas bieži tiek izdarīts organizētās noziedzības ietvaros, un rupjš pamattiesību 
pārkāpums. Šī 2011. gadā pieņemtā direktīva ievieš holistisku, dzimumspecifisku un 
cilvēktiesībās balstītu pieeju cīņai pret cilvēku tirdzniecību.

Saskaņā ar direktīvu cilvēku tirdzniecība ir “ekspluatācijas nolūkā izdarīta personu vervēšana, 
pārvadāšana, nodošana, izmitināšana vai saņemšana, tostarp kontroles pār minētajām 
personām maiņa vai nodošana, izmantojot draudus vai spēku, vai citā veidā piespiežot, 
aizvedot ar viltu, krāpjot, maldinot, ļaunprātīgi izmantojot varu vai personas neaizsargātības 
stāvokli vai dodot vai saņemot materiāla vai citāda rakstura labumus, lai panāktu tās personas 
piekrišanu, kura kontrolē citu personu” (2. panta 2. punkts).

Direktīvā iekļauti krimināltiesību noteikumi par nodarījumu izdarītāju kriminālvajāšanu un 
par cietušo aizsardzību un palīdzību cietušajiem, tostarp viņu tiesību ievērošanu 
kriminālprocesā. Tās mērķis ir stiprināt šā nozieguma novēršanu, un tā nosaka īstenošanas 
uzraudzību. Tā ir cieši saistīta ar Direktīvu 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo 
tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus, un tajā ir atzīta dzimumspecifiska 
cilvēku tirdzniecības parādība — sievietes un vīrieši bieži tiek tirgoti atšķirīgiem nolūkiem, 
tāpēc arī palīdzības un atbalsta pasākumiem vajadzētu būt dzimumspecifiskiem.

Valstu tiesību aktos direktīva bija jātransponē līdz 2013. gada 6. aprīlim, un Komisija līdz 
2015. gada 6. aprīlim ziņoja Parlamentam un Padomei par to, kā dalībvalstis direktīvu ievēro. 
2016. gadā Komisija publicēja pirmo periodisko ziņojumu par cīņā pret cilvēku tirdzniecību 
gūtajiem panākumiem, kā noteikts direktīvas 20. pantā, otro ziņojumu tā publicēja 2018. gada 
decembrī, bet trešais publicējams 2020. gada oktobrī.

No šiem un citu attiecīgo ieinteresēto personu ziņojumiem skaidri izriet, ka daļa šķēršļu 
pilnīgai īstenošanai vēl nav likvidēti, lai gan direktīva pieņemta pirms gandrīz desmit gadiem. 
Šajā īstenošanas ziņojumā mēģināts apzināt un izcelt šos šķēršļus, kā arī Komisijai, 
dalībvalstīm un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām sniegt konkrētus ieteikumus, kā 
visrezultatīvāk saskaņot prakses, lai pārvarētu šķēršļus pilnīgai un faktiskai direktīvas 
īstenošanai.

Ziņojuma par Direktīvas 2011/36/ES īstenošanu metodika

Šā ziņojuma sagatavošanas vajadzībām abi līdzreferenti veica daudz darba. Te var minēt 
EPRS īstenošanas novērtējumu par tematu “Cilvēku tirdzniecība: migrācija un 
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dzimumjautājumi”, kas publicēts 2020. gada septembrī, FEMM komitejas 2020. gada 
februāra darbsemināru par dzimumelementiem un vairākas apspriešanās ar ieinteresētajām 
iestādēm un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Tika rīkotas arī vairākas sanāksmes ar 
nevalstiskajām organizācijām (NVO), lai gūtu skaidru priekšstatu par faktisko situāciju uz 
vietas, un tajās piedalījās šādas organizācijas: UNODC, UN Women, EIGE, FRA, EASO, 
Eiropas Sieviešu lobijs, Women Link Worldwide, CEAR, APRAMP, ACCEM, Proyecto 
Esperanza.

Ziņojuma un novērtējuma kopsavilkums

Daudzi upuri un cilvēku tirgotāji netiek atklāti un nav iekļauti oficiālajā statistikā. Tāpēc liela 
daļa statistikas datu un ziņojumu ir nepilnīgi un neatspoguļo situāciju pienācīgi. Dalībvalstīm 
būtu jāstiprina centieni risināt cilvēku tirdzniecības problēmu migrācijas kontekstā, pievēršot 
uzmanību tādām jaunām tendencēm kā nesamērīga vēršanās pret sievietēm un meitenēm, kas 
tiek tirgotas seksuālas izmantošanas nolūkā. Ir jāpieliek lielākas pūles, lai cīnītos pret 
nesodāmību, saucot pie atbildības tos, kas ekspluatē un izmanto upurus, tostarp tos, kuri 
apzināti izmanto upuru pakalpojumus.

Ir vajadzīga transnacionālos aspektos saskaņotāka pieeja, kā identificēt noziegumu izdarītājus, 
izsekojot peļņas plūsmas. Gandrīz visos ziņojumos par valstīm ir uzsvērts, ka nepietiekams 
finansējums ir bijis būtisks šķērslis centieniem aizsargāt cilvēku tirdzniecības upurus un tiem 
palīdzēt.

Aizsardzība, palīdzība un atbalsts upuriem
Ir ziņots, ka upuru atklāšanas un identificēšanas līmeņi joprojām ir zemi, lai gan dalībvalstis 
vēlas izstrādāt proaktīvus aizturēšanas centienus. To var izskaidrot ar dažādiem iemesliem, 
piemēram, ierobežotu pašziņošanu (kas var būt saistīta ar upuru neuzticēšanos 
tiesībaizsardzības iestādēm, piedzīvoto traumu, bailēm no nodarījumu izdarītājiem utt.). No 
otras puses, dalībvalstu krimināltiesību sistēmas joprojām nodrošina tikai mērenus stimulus, 
kas motivē upurus pieteikties, jo īpaši, ja šos stimulus samēro ar iespējamiem riskiem, 
piemēram, atriebību vai deportāciju.

Personām (tiesībaizsardzības amatpersonām, prokuroriem, veselības aprūpes sniedzējiem, 
pedagogiem, bērnu labklājības amatpersonām, darba inspektoriem utt.), kas visvairāk var 
nonākt saskarsmē ar cilvēku tirdzniecības upuriem, joprojām ir jāstiprina spējas viņus 
identificēt, sniegt viņiem palīdzību un nosūtīt viņus pie attiecīgajām iestādēm atbilstoši 
Cilvēku tirdzniecības apkarošanas direktīvai. Kvalificētiem darbiniekiem ir jānodrošina 
upuriem adekvāti instrumenti un resursi, piemēram, dzimumsensitīva un bērniem piemērota 
apmācība.

Turklāt tas, ka trūkst datu par identificēto cilvēku tirdzniecības upuru skaitu starptautiskās 
aizsardzības procedūrās, neļauj pilnībā novērtēt valsts iestāžu pieņemto identificēšanas 
mehānismu rezultativitāti. Dalībvalstīm būtu jānodrošina piekļuve bezmaksas juridiskajai 
palīdzībai un pārstāvībai, nodarbinātības dienestiem un psiholoģiskajam un medicīniskajam 
atbalstam, sevišķi tādās krīzes un ārkārtas situācijās kā Covid-19 pandēmija.

Cilvēku tirdzniecība kā dzimtiskots noziegums: cīņa pret cilvēku tirdzniecību seksuālas 
izmantošanas nolūkā
Statistika un dati skaidri rāda, ka seksuālā izmantošana joprojām ir Eiropas Savienībā 
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visizplatītākais cilvēku tirdzniecības veids.

Gandrīz trīs ceturtdaļas no visiem ES cietušajiem ir sievietes un meitenes, kas galvenokārt 
tiek tirgotas seksuālai izmantošanai. Kopš 2008. gada sievietes un meitenes ir lielākā daļa 
cietušo, un lielākā daļa cietušo bērnu ir meitenes, kas tirgotas seksuālas izmantošanas nolūkā. 
60 % cietušo tiek tirgoti seksuālas izmantošanas nolūkā, un vairāk nekā puse no viņiem ir ES 
pilsoņi. Vairāk nekā 90 % seksuālas izmantošanas nolūkā veiktas cilvēku tirdzniecības upuru 
ir sievietes un meitenes, savukārt 70 % aizdomās turēto, apsūdzēto un notiesāto cilvēku 
tirgotāju ir vīrieši.

Šie dati izceļ cilvēku tirdzniecības nozieguma dzimumdimensiju. Attiecībā uz visiem 
ekspluatācijas veidiem sievietes un meitenes joprojām ir lielākā daļa cilvēku tirdzniecības 
upuru. Šīs tendences pastāvīgi uzsver Komisija, dalībvalstis, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas un ES aģentūras. Tāpēc cilvēku tirdzniecībai ir vajadzīga dzimumvērīga pieeja 
un dalībvalstīm būtu jāstiprina un jāpilnveido dzimumdimensija ES cilvēku tirdzniecības 
apkarošanas tiesību aktu īstenošanas uzraudzībā.

Izšķirīgs cilvēku tirdzniecības aspekts ir nozieguma nesodāmība, kas ir īpaši relevanti 
seksuālas izmantošanas gadījumā. Faktiskais upuru skaits ir lielāks nekā reģistrēto upuru 
skaits, un lielākā daļa upuru paliek neatklāti, bet kriminālvajāšanas un nodarījumu izdarītāju 
notiesāšanas gadījumu skaits joprojām ir zems. Vēl viens izaicinājums izmeklēšanā un 
kriminālvajāšanā ir interneta, sociālo mediju un digitālo tehnoloģiju izmantošana cilvēku 
tirdzniecības upuru vervēšanai.

Sabiedrības iecietība pret dzimumu nelīdztiesību un vardarbību pret sievietēm un meitenēm 
uztur cilvēku tirdzniecībai seksuālas izmantošanas nolūkā labvēlīgu vidi. Lai cīnītos pret šo 
nesodāmības kultūru un palielinātu atbildību, ir vajadzīgi turpmāki centieni un sadarbība 
policijas izmeklēšanā, kriminālvajāšanā un notiesāšanā, vēršoties ne tikai pret cilvēku 
tirgotājiem, bet arī pret tiem, kas no šā nozieguma gūst labumu un izmanto upurus.

Tāpēc būtisks cilvēku tirdzniecības novēršanas aspekts ir pieprasījuma samazināšana, kas 
panākama, nosakot kriminālatbildību par tādu pakalpojumu izmantošanu, kurus sniedz 
cilvēku tirdzniecības upuri, jo īpaši seksuālās izmantošanas upuri, un to papildinot ar izejas 
programmām vai izpratnes veicināšanas kampaņām, lai saskaņā ar Cilvēku tirdzniecības 
apkarošanas direktīvas 18. panta 4. punktu vājinātu pieprasījumu pēc cilvēku tirdzniecības 
upuru seksuālajiem pakalpojumiem. Tas būtu svarīgs solis ceļā uz šā nozieguma smaguma 
atzīšanu un nodrošinātu reālu satvaru cilvēku tirdzniecības novēršanai un nesodāmības 
kultūras izbeigšanai.

Cilvēku tirdzniecība patvēruma un migrācijas kontekstā
Intensīvas migrācijas plūsmas var palielināt cilvēku tirdzniecības risku Eiropā.
Migrantiem ir lielāka varbūtība tikt pakļautiem cilvēku tirdzniecībai dažādos patvēruma 
procesa posmos. Galvenie faktori, kas palielina migrantu neaizsargātību pret cilvēku 
tirdzniecību, ir šādi:
1) ierobežota piekļuve informācijai par migrācijas procedūrām,
2) nepietiekama izpratne par nodarbinātības sistēmām un noteikumiem galamērķa valstīs, 3) 
trešo personu starpnieku loma migrācijas procesā un
4) drošu, likumīgu un sakārtotu migrācijas kanālu trūkums patvēruma meklētājiem.
Turklāt patvēruma statusa atteikums un atgriešanas lēmumi var palielināt risku, ka migranti 
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var kļūt par cilvēku tirdzniecības upuriem.

Saskaņā ar IOM 2017. gada apsekojumu, kura pamatā ir dati par 9000 migrantiem un bēgļiem 
Vidusjūras centrālās un austrumu daļas maršrutā, cilvēku tirdzniecība tur ir ļoti izplatīta: 
gandrīz divas trešdaļas migrantu vīriešu un sieviešu ziņoja, ka paši ir turēti pret savu gribu, un 
daļa migrantu (9 % vīriešu un 15 % sieviešu) ziņoja, ka ir tieši piedzīvojuši četrus 
ekspluatācijas veidus.

Starptautiskās aizsardzības procedūrās ir ļoti maz reģistrētu cilvēku tirdzniecības upuru, lai 
gan daudzas dalībvalstis ir ieviesušas sistēmas, kas dod iespēju cilvēku tirdzniecības upurus 
atklāt, identificēt un novirzīt uz attiecīgām starptautiskās aizsardzības procedūrām (izmantojot 
individuālo novērtējumu, pārrunu jautājumus).

Tomēr pētījumi rāda, ka nepietiekami dati par identificēto cilvēku tirdzniecības upuru skaitu 
starptautiskās aizsardzības procedūrās neļauj pilnībā novērtēt valsts iestāžu pieņemto 
identificēšanas mehānismu rezultativitāti.

Īpaši sakarā ar pieaugošajām migrācijas plūsmām uz ES 2015. gada aprīlī kā daļa no Eiropas 
programmas migrācijas jomā tika uzsākta “karsto punktu” pieeja. Lai atvieglotu sadarbību uz 
vietas starp priekšposteņa dalībvalstīm, kuras saskārās ar patvēruma meklētāju un citu 
migrantu ierašanos, un attiecīgajām ES aģentūrām, tika izveidoti vairāki karstie punkti. Tomēr 
upuru identificēšana karstajos punktos joprojām ir ļoti ierobežota un prakse dalībvalstu līmenī 
nav saskaņota, un tie ir daži no iemesliem, kāpēc līdzreferenti ir iekļāvuši ieteikumus, kā 
pastiprināt centienus attiecībā uz iespējamo upuru identificēšanu, tostarp — iesaistot 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas un citus aktorus, kā arī nodrošinot nepieciešamo 
iesaistītā personāla apmācību.

Bērnu tirdzniecība
Trešdaļa patvēruma meklētāju, kas ierodas ES, ir bērni un nepavadīti nepilngadīgie1. Kā 
norādīts nesenā EPRS pētījumā2, “jaukto migrācijas plūsmu kontekstā sievietes un bērni jo 
īpaši var kļūt par cilvēku tirgotāju upuriem”. Tajā atzīmēts, ka gandrīz ceturtā daļa no visiem 
cietušajiem Eiropas Savienībā ir bērni, no tiem aptuveni 78 % ir meitenes un gandrīz 75 % 
cietušo bērnu Eiropas Savienībā ir tās pilsoņi. Bērni ir īpaši neaizsargāti, un cietušie bērni 
piedzīvo smagu un ilgstošu fizisko, psiholoģisko un emocionālo kaitējumu.

Direktīvā 2011/36/ES arī noteikts, ka dalībvalstu iestādēm būtu pienācīgi jāņem vērā cilvēku 
tirdzniecībā cietušā nepavadītā bērna personiskie un īpašie apstākļi. Šajā sakarā tām būtu 
jāveic aizsardzības pasākumi, kuru pamatā ir bērna intereses, un vajadzības gadījumā jāieceļ 
nepavadītā nepilngadīgā aizbildnis.

Ziņojumos uzsvērts, ka migrācijas kontekstā bērni bieži vien tiek sodīti arī par nodarījumiem, 
kas izdarīti tirgotāju īstenota spiediena apstākļos. Daļā apzināto gadījumu runa ir ne tikai par 
Cilvēku tirdzniecības apkarošanas direktīvā paredzētās uz cietušo orientētās pieejas 
neīstenošanu, bet pamatā par cilvēktiesību pārkāpumiem.

1 EPRS īstenošanas novērtējums, 69. lpp.
2 A. Scherrer, “Detecting and protecting victims of trafficking in hotspots: Ex-Post Evaluation” (“Cilvēku 
tirdzniecības upuru atklāšana un aizsardzība karstajos punktos: ex post novērtējums”), EPRS, 2019. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_STU%282019%29631757
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Saskaņā ar direktīvu bērniem būtu jānodrošina bezmaksas juridiskie resursi un palīdzība un 
cietušajiem bērniem būtu jādara pieejami aizsardzības pasākumi, īpašu uzmanību pievēršot 
nepavadītiem cietušajiem bērniem, piemēram, bērniem bez aizbildņiem. Par spīti 
uzlabojumiem daudzām dalībvalstīm joprojām trūkst adekvātu bērnu aizsardzības un 
palīdzības pakalpojumu.

Krimināltiesību sistēmu efektivitāte un kriminālatbildības noteikšana pieprasījumam
Lai gan ir vērojami daži uzlabojumi, dalībvalstīs joprojām izplatīts un tipisks ir zems 
izmeklēšanas līmenis, mazs sekmīgas kriminālvajāšanas gadījumu skaits un zemi notiesāšanas 
rādītāji. Turklāt datu vākšana ES mērogā rāda, ka tiesu spriedumi dažādās dalībvalstīs 
atšķiras. 2015.–2016. gadā tika pieņemts 3691 tiesas spriedums: 302 gadījumos tika pieņemts 
attaisnojošs spriedums, 2925 — notiesājošs spriedums un 464 — citādi lēmumi3.

Dalībvalstīm ir tiesību normas, kas ļauj iestādēm nevērsties pret cilvēku tirdzniecības upuriem 
ar kriminālvajāšanu vai sodiem. Tomēr to praktiskā piemērošana joprojām noved pie tā, ka 
upuri — gan pieaugušie, gan bērni — tiek sodīti, arī ar ieslodzījumu. Tas ir smags 
cilvēktiesību pārkāpums un var nostiprināt upuru neuzticēšanos attiecīgajai krimināltiesību 
sistēmai. Pieņemto tiesību normu skaidrības trūkums un identifikācijas procesu nepilnības 
negatīvi ietekmē 8. panta īstenošanu dalībvalstīs.
Ir ziņots, ka dažādos procesa posmos iesaistītajiem speciālistiem ir vajadzīga lielāka 
specializācija.

Saskaņā ar direktīvu, kā arī rīcībpolitikas dokumentiem, piemēram, stratēģiju un turpmāko 
paziņojumu, viens no galvenajiem cilvēku tirdzniecības novēršanas elementiem, ko 
dalībvalstis tiek mudinātas īstenot, ir kriminālatbildības noteikšana par cilvēku tirdzniecības 
upuru pakalpojumu apzinātu izmantošanu.

Sadarbība starp dalībvalstīm un ar ES aģentūrām
Dalībvalstu sadarbība ir svarīga, lai novērstu cilvēku tirdzniecību, atklātu tās upurus un 
nodrošinātu viņu tiesības. Turklāt vairākas ES aģentūras pilda svarīgu lomu, atbalstīdamas 
atsevišķas dalībvalstis centienos apkarot cilvēku tirdzniecību un veicinādamas sadarbību starp 
divām vai vairākām dalībvalstīm. Gan EASO, gan FRONTEX palielina dalībvalstu spējas 
reģistrēt jaunieceļojošos migrantus, īpaši “karstajos punktos”, piedāvājot spēju veidošanas 
instrumentus cilvēku tirdzniecības upuru atklāšanas jomā, piemēram, apmācības, rīku 
komplektus un norāžu dokumentus.

Ir norādīts, ka pieredzes trūkums pārrobežu sadarbībā var nelabvēlīgi ietekmēt izmeklēšanu 
un kriminālprocesus, un vairākas valstu iestādes ir izmantojušas vai nu divpusēju sadarbību, 
vai citus kanālus, piemēram, Eiropola vai Interpola starpniecību.

Pētījumos atklājies, ka:
1) efektīva dalībvalstu sadarbība gadu gaitā ir pakāpeniski palielinājusies un ir iespējams 

apzināt labas ES mēroga, reģionālas un divpusējas prakses piemērus,
2) dalībvalstis gūst labumu no dažādu veidu atbalsta, ko nodrošina dažādas ES aģentūras 

un instrumenti, un to vērtē atzinīgi,

3 “Data Collection on Trafficking in Human Beings in the EU” (“Datu vākšana par cilvēku tirdzniecību Eiropas 
Savienībā”), 2018, 101. lpp. 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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3) joprojām pastāv vairākas problēmas un jomas, kurās vajadzīgi uzlabojumi, jo īpaši 
attiecībā uz nepieciešamību pēc lielākas “daudzaģentūru” pieeju pārskatatbildības.

Jānorāda, ka datu vākšana starp dalībvalstīm atklājusi, ka nozīme, kas cilvēku tirdzniecības 
apkarošanas kontekstā piešķirta FRA, ir ierobežota. FRA var būt lielāka loma kriminālprocesu 
un tiesas procesu pārbaudē, jo īpaši tādu procesu pārbaudē, kuros iesaistītas vairākas 
dalībvalstis un tiesībaizsardzības iestādes. Tas nozīmētu stingrāk uzraudzīt ietekmi uz 
pamattiesībām, uz ko attiecas ES tiesību akti šajā jomā.
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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Direktīvas 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un 
cietušo aizsardzību īstenošanu
(2020/2029(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantu un 3. panta 3. punkta otro 
daļu un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 8., 79. un 83. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 3., 5. un 23. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 5 aprīļa Direktīvu 2011/36/ES 
par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru 
aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI (“Cilvēku tirdzniecības apkarošanas 
direktīva”)1,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību un Eiropas 
Padomes ieteikumus šajā jomā,

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret transnacionālo organizēto 
noziedzību (“Palermo konvencija”) un tās protokolus, it īpaši Protokolu par cilvēku 
tirdzniecības, jo sevišķi tirdzniecības ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu 
un sodīšanu par to (“ANO Cilvēku tirdzniecības protokols”) un Protokolu par migrantu 
nelikumīgas ievešanas pa zemes, jūras un gaisa ceļiem apkarošanu,

– ņemot vērā ANO gada Konvenciju par bērna tiesībām un Konvencijas par bērna 
tiesībām fakultatīvo protokolu par bērnu tirdzniecību, bērnu prostitūciju un bērnu 
pornogrāfiju, un Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. novembra rezolūciju par bērnu 
tiesībām saistībā ar ANO Konvencijas par bērna tiesībām 30. gadadienu2,

– ņemot vērā darbu, ko veikusi ANO īpašā referente cilvēku, jo īpaši sieviešu un bērnu, 
tirdzniecības jautājumos, 

– ņemot vērā ANO 1979. gada Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas 
izskaušanu (CEDAW), jo īpaši tās 6. pantu, kas paredz apkarot visus sieviešu 
tirdzniecības un sieviešu prostitūcijas ekspluatācijas veidus,

– ņemot vērā ANO 1949. gada Konvenciju par cīņu ar cilvēku tirdzniecību un 
prostitūcijas ekspluatēšanu no trešo personu puses, 

– ņemot vērā Pekinas deklarāciju un rīcības platformu, kas 1995. gada 15. septembrī 
pieņemta Ceturtajā pasaules sieviešu konferencē, kā arī turpmākos noslēguma 

1 OV L 101, 15.4.2011., 1. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0066.
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dokumentus, kas pieņemti ANO speciālajās sesijās “Pekina +5” (2000), “Pekina +10” 
(2005) un “Pekina +15” (2010) un pārskatīšanas konferencē “Pekina +20”,

– ņemot vērā kopīgo ANO piezīmi par ES Direktīvu par cilvēku tirdzniecības novēršanu 
un apkarošanu un cietušo aizsardzību, kurā aicināts cilvēku tirdzniecības upuriem 
starptautisko aizsardzību piešķirt dzimumsensitīvi,

– ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 1930. gada Piespiedu darba 
konvenciju (Nr. 29), 1930. gada Piespiedu darba konvencijas 2014. gada protokolu, 
1957. gada Konvenciju par piespiedu darba izskaušanu (Nr. 105) un 2014. gada 
Ieteikumu par piespiedu darbu (Papildu pasākumi) (Nr. 203),

– ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības 
ģimenē novēršanu un apkarošanu (“Stambulas konvencija”), 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvu 
2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības 
minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI (“Cietušo tiesību 
direktīva”)3,

– ņemot vērā 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 
nelikumīgi4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīvu 
2008/115/EK par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo 
valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi5,

– ņemot vērā Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/81/EK par uzturēšanās 
atļaujām, kas izdotas tādiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku 
tirdzniecības upuri vai bijuši iesaistīti darbībās, kas veicina nelegālo imigrāciju, kuri 
sadarbojas ar kompetentajām iestādēm (“Uzturēšanās atļaujas direktīva”)6,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 24. jūnija paziņojumu “ES stratēģija par cietušo 
tiesībām (2020.–2025. gads) (COM(2020)0258),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 19. jūnija paziņojumu “ES Stratēģija cilvēku 
tirdzniecības izskaušanai 2012.–2016. gadā” (COM(2012)0286),

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2014. gada 17. oktobra darba dokumentu “Starpposma 
ziņojums par ES Stratēģijas cilvēku tirdzniecības izskaušanai īstenošanu” 
(SWD(2014)0318) un pirmo (COM(2016)0267), otro (COM(2018)0777) un trešo 
(2020) progresa ziņojumu, 

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu “Izvērtējums, cik lielā mērā dalībvalstis ir veikušas 

3 OV L 315, 14.11.2012., 57. lpp.
4 OV L 168, 30.6.2009., 24. lpp.
5 OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.
6 OV L 261, 6.8.2004., 19. lpp.
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pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Direktīvu 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības 
novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, ziņojums sniegts saskaņā ar minētās 
direktīvas 23. panta 1. punktu” (COM(2016)0722), 

– ņemot vērā 2019. gada 28. novembra rezolūciju par ES pievienošanos Stambulas 
konvencijai un citiem pasākumiem ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai7,

– ņemot vērā 2016. gada 5. jūlija rezolūciju par cilvēku tirdzniecības apkarošanu ES 
ārējās attiecībās8,

– ņemot vērā 2016. gada 12. maija rezolūciju par 2011. gada 5. aprīļa Direktīvas 
2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību 
īstenošanu dzimumu līdztiesības aspektā9, 

– ņemot vērā 2014. gada 26. februāra rezolūciju par seksuālo izmantošanu un prostitūciju 
un tās ietekmi uz dzimumu līdztiesību10,

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 4. decembra paziņojumu “Ziņojums par papildu 
pasākumiem saistībā ar ES Stratēģiju cilvēku tirdzniecības izskaušanai un turpmāku 
konkrētu darbību noteikšanu” (COM(2017)0728),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 5. marta paziņojumu “Savienība, kurā valda 
līdztiesība: dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam” (COM(2020)0152),

– ņemot vērā Eiropola 2016. gada 18. februāra stāvokļa ziņojumu par cilvēku tirdzniecību 
Eiropas Savienībā,

– ņemot vērā Eurostat 2014. gada 17. oktobra ziņojumu par cilvēku tirdzniecību,

– ņemot vērā UNHCR 2016. gada 7. aprīļa vadlīnijas par starptautisko aizsardzību “The 
application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the 
Status of Refugees to victims of trafficking and persons at risk of being trafficked” 
(“1951. gada konvencijas 1. panta A punkta 2. apakšpunkta un/vai Protokola par bēgļa 
statusu piemērošana cilvēku tirdzniecības upuriem un personām, kam draud cilvēku 
tirdzniecība”), 

– ņemot vērā Eiropas īstenošanas novērtējumu par Direktīvu 2011/36/ES migrācijas un 
dzimumu aspektā, ko 2020. gada 15. septembrī publicēja Parlamentārās izpētes 
pakalpojumu ģenerāldirektorāts11, 

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Sieviešu tiesību un 

7 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0080.
8 OV C 101, 16.3.2018., 47. lpp.
9 OV C 76, 28.2.2018., 61. lpp.
10 OV C 285, 29.8.2017., 78. lpp.
11 Eiropas īstenošanas novērtējums “Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues” 
(“Direktīvas 2011/36/ES īstenošana: migrācijas un dzimuma aspekti”), Parlamentārās izpētes pakalpojumu 
ģenerāldirektorāts, Ex post novērtēšanas nodaļa, 2020. gada 15. septembris.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_LV.html
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dzimumu līdztiesības komitejas kopīgās apspriedes, kas rīkotas saskaņā ar Reglamenta 
58. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A. tā kā cilvēku tirdzniecība ir mūsdienu verdzība un smags pamattiesību pārkāpums, kā 
noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 5. panta 3. punktā,

1. norāda, ka ir vajadzīgs koordinēts un saskanīgs ES līmeņa satvars, kas garantētu cilvēku 
tirdzniecības upuru aizsardzību, cita starpā — ar koordinētu Cietušo tiesību direktīvas, 
Uzturēšanās atļaujas direktīvas un Kompensācijas direktīvas12 piešķirto tiesību 
īstenošanu;

2. atzinīgi vērtē labo darbu, ko veic ES koordinators cilvēku tirdzniecības apkarošanas 
jomā (ES ATC), koordinēdams ES reakciju uz cilvēku tirdzniecību un pilnveidodams 
zināšanas un atziņas dažādos cilvēku tirdzniecības aspektos, tostarp pētniecībā par 
dzimumdimensiju un bērnu īpašo neaizsargātību; 

3. uzsver, cik svarīgi ir turpināt Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF) un 
Iekšējās drošības fonda (ISF) programmu finansējumu izmantot projektiem, kas vēršas 
pret cilvēku tirdzniecību, kā arī izmantot citus pieejamos instrumentus;

4. uzsver, ka konsekventu un detalizētu datu trūkums joprojām liedz adekvāti novērtēt 
cilvēku tirdzniecības tendences; aicina dalībvalstis vākt vairāk jaunu datu, kas būtu 
sadalīti pēc vecuma un dzimuma un attiektos arī uz iekšējo cilvēku tirdzniecību, 
sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību apkopojot statistisko informāciju; 

5. mudina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka tiek šķirta cilvēku tirdzniecība un 
kontrabanda, kam vajadzīgi atšķirīgi tiesiskie pretpasākumi; uzsver, ka, šīs parādības 
jaucot, bieži vien netiek pareizi identificēti upuri un netiek nodrošinātas iespējas 
izmantot aizsardzības pasākumus un izvairīties no sekundāras viktimizācijas;

6. aicina Komisiju un dalībvalstis apsekot digitālo tehnoloģiju izmantošanu cilvēku 
tirdzniecībā — tās ir galvenais cilvēku tirdzniecības upuru vervēšanas līdzeklis;

Upuru identificēšana un aizsardzība un palīdzība un atbalsts upuriem

7. uzsver, ka agrīna upuru identificēšana joprojām ir viens no galvenajiem īstenošanas 
izaicinājumiem — un viens no izšķirīgākajiem, ciktāl runa ir par upuru iespējām īstenot 
savas tiesības; aicina dalībvalstis atbildību par cilvēku tirdzniecības upuru 
identificēšanu piešķirt lielākam skaitam aktoru visos procesa posmos, tostarp 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, imigrācijas un patvēruma amatpersonām, darba 
inspektoriem, sociālajiem darbiniekiem vai veselības aprūpes darbiniekiem; 

8. aicina visas dalībvalstis faktiski garantēt upuru tiesības un viņus atbalstīt, izmantojot 
dzimumsensitīvu pieeju un vienlaikus nodrošinot komplementaritāti ar Cietušo tiesību 

12 Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/80/EK par kompensāciju noziegumos cietušajiem, OV L 261, 
6.8.2004., 15. lpp.
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direktīvu; atzīmē, ka Cilvēku tirdzniecības apkarošanas direktīva aizliedz noteikt 
kriminālatbildību cilvēku tirdzniecības upuriem; 

9. uzsver, ka Covid-19 pandēmijas pilnā ietekme vēl nav izmērāma, tomēr ir skaidrs, ka 
krīze nesamērīgi skar visneaizsargātākos cilvēku tirdzniecības upurus, sevišķi sievietes 
un bērnus; 

10. norāda, ka ir vajadzīgs saskanīgs un koordinēts valsts mehānisms upuru nosūtīšanai uz 
atbalsta dienestiem (VMN); uzsver, ka laba policijas un nevalstisko organizāciju (NVO) 
sadarbība nevar aizstāt pilnvērtīgu VMN, kur noteiktas visu attiecīgo aktoru lomas un 
pienākumi13;

11. aicina Komisiju uzraudzīt un novērtēt situāciju, kādā dalībvalstīs ir kompensācijas 
upuriem piekļuves, izpildes panākšanas un faktisko maksājumu ziņā, un nākt klajā ar 
īpašiem pasākumiem, kas nodrošinātu labāku piekļuvi kompensācijai;

Cilvēku tirdzniecība kā dzimtiskots noziegums un cīņa pret cilvēku tirdzniecību seksuālas 
izmantošanas nolūkā

12. uzsver, ka seksuāla izmantošana Eiropas Savienībā kopš 2008. gada joprojām ir 
izplatītākais cilvēku tirdzniecības veids: 60 % upuru tiek tirgoti seksuālas izmantošanas 
nolūkā; atzīmē, ka vairāk nekā 90 % šo upuru ir sievietes un meitenes un ka vairāk nekā 
70 % cilvēku tirgotāju ir vīrieši;

13. mudina dalībvalstis pieņemt īpašus pasākumus, ar ko apkarot vardarbību pret sievietēm 
un dzimumu nelīdztiesību, kas ir cilvēku tirdzniecības pamatcēloņi; iesaka Komisijai 
stiprināt un pilnveidot dzimumdimensiju ES cilvēku tirdzniecības apkarošanas tiesību 
aktu īstenošanas uzraudzībā;

14. aicina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm izpētīt, kā seksuālo pakalpojumu pieprasījums 
veicina cilvēku tirdzniecību, jo cilvēku tirgotāji upurus parasti nogādā valstīs, kur 
prostitūcija ir reglamentēta un tiek praktizēta likumīgi, tāpēc cilvēku tirgotājiem ir 
daudz vieglāk izmantot tiesisko vidi savu upuru ekspluatēšanai14; atgādina, ka dažās ES 
dalībvalstīs, kur prostitūcija ir likumīga, aizdomās turētie ir varējuši līdzās pieaugušiem 
cietušajiem ekspluatēt arī bērnus15; 

15. aicina Komisiju prioritizēt cilvēku tirdzniecības seksuālas izmantošanas nolūkā 
prevenciju, cita starpā — pieņemot pasākumus un programmas, ar ko atturēt no 
pieprasījuma un to mazināt, un aicina dalībvalstis savos tiesību aktos cilvēku 
tirdzniecības upuru pakalpojumu izmantošanu noteikt par noziedzīgu nodarījumu, kā 
ieteikts Cilvēku tirdzniecības apkarošanas direktīvas 8. pantā un kā 2018. gadā atkārtoja 
Komisija16;

16. mudina dalībvalstis īpašu uzmanību pievērst tipiskām un jaunām tendencēm cilvēku 

13 Eiropas Padomes Ekspertu darbības grupa pret cilvēku tirdzniecību (GRETA) iesaka nodrošināt, ka VMN tiek 
piemērota patvēruma meklētājiem un aizturētiem imigrantiem.
14 Eiropola stāvokļa ziņojums par cilvēku tirdzniecību Eiropas Savienībā, 2016. gada 18. februāris. 
15 Eiropola stāvokļa ziņojums par noziedznieku tīkliem, kas iesaistīti nepilngadīgu upuru tirdzniecībā un 
ekspluatācijā Eiropas Savienībā, 2018. gada 18. oktobris.
16 Otrais ziņojums par direktīvas īstenošanā gūtajiem panākumiem, COM(2018)0777, 6. lpp.

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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tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā, piemēram, tam, ka palielinās bērnu 
ekspluatācija un “pielūdzēja” (loverboy) metodes — kā visbiežākā tiešsaistē lietotā 
upuru vervēšanas līdzekļa — izmantojums; 

17. uzsver, cik svarīgas ir dzimumsensitīvas apmācības programmas amatpersonām, kas 
nonāk saskarsmē ar upuriem, lai uzlabotu seksuālas izmantošanas nolūkā tirgotu 
personu identificēšanu, un mudina dalībvalstis pieņemt upuru atbalsta pasākumus, 
piemēram, izejas programmas, sociālās un profesionālās reintegrācijas vai seksuālās 
veselības pakalpojumus; 

Cilvēku tirdzniecība patvēruma un migrācijas kontekstā 

18. uzsver, ka migrācijas plūsmas var palielināt migrantiem risku kļūt par cilvēku 
tirdzniecības upuriem Eiropas Savienībā17; norāda, ka ir strauji palielinājies tādu 
sieviešu un meiteņu skaits, kuras tiek tirgotas Vidusjūras centrālās daļas maršrutā 
seksuālai izmantošanai Eiropas Savienībā18; 

19. atkārto, ka patvēruma meklētāji, bēgļi un migranti ir īpaši neaizsargāti pret cilvēku 
tirdzniecību un ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš sieviešu, bērnu un citu neaizsargātu 
grupu cilvēku tirdzniecības problēmai; uzsver, ka dažādos migrācijas procesa posmos 
pirms pašas migrācijas, ceļā uz ES, galamērķī un atgriežoties pastāv dažādi 
neaizsargātības un riska veidi19;

20. uzsver, ka reģistrēto cilvēku tirdzniecības upuru skaits starptautiskās aizsardzības 
procedūrās ir ārkārtīgi zems; aicina dalībvalstis pastiprināt informācijas sniegšanu 
ieceļojošajiem — arī ar rakstiskās un mutiskās tulkošanas palīdzību — par viņu 
tiesībām un procedūrām, kas piemērojamas saskaņā ar ES tiesību aktiem, tostarp par 
iespējām saņemt juristu un kultūrmediatoru atbalstu;

21. norāda, ka dažās dalībvalstīs starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzējiem, kas 
identificēti kā cilvēku tirdzniecības upuri, ir jāmaina procedūras un jāpieprasa 
uzturēšanās atļauja saskaņā ar Direktīvu 2004/81/EK20; aicina dalībvalstis ieviest 
holistisku un multidisciplināru pieeju, kas nodrošinātu, ka cilvēku tirdzniecības 
apkarošana un patvēruma procedūras ir savstarpēji saistītas un papildinošas;

22. aicina dalībvalstis nodrošināt saskaņotu Dublinas III regulas, Cilvēku tirdzniecības 
apkarošanas direktīvas un Uzturēšanās atļauju direktīvas noteikumu piemērošanu, lai 
nepieļautu dažās dalībvalstīs izmantoto praksi cilvēku tirdzniecības upurus pārsūtīt uz 
valsti, kurā tie tika ekspluatēti, pirmo reizi ierodoties, un tādējādi viņus pakļaut lielākam 

17 Otrais gūto panākumu ziņojums, COM(2018)0777; Eiropols, Eiropas Migrantu kontrabandas apkarošanas 
centrs (EMKAC), 4. gada ziņojums, 2020; Eiropols, stāvokļa ziņojums par cilvēku tirdzniecību Eiropas 
Savienībā, 2016. gada 18. februāris.
18 Otrais gūto panākumu ziņojums, COM(2018)0777, 3. lpp.
19 Eiropas īstenošanas novērtējums “Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues”, 
Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāts, Ex post novērtēšanas nodaļa, 2020. gada 15. septembris, 
50. lpp.
20 Eiropas īstenošanas novērtējums “Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues”, 
Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāts, Ex post novērtēšanas nodaļa, 2020. gada 15. septembris, 
49. lpp.

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
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
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atkārtotas cilvēku tirdzniecības riskam;

23. aicina dalībvalstis pastiprināt centienus agri identificēt iespējamos upurus, it sevišķi 
migrācijas plūsmās un karstajos punktos; aicina dalībvalstis piešķirt adekvātus resursus 
specializētām telpām nepavadītiem nepilngadīgajiem un sievietēm, kas ir cilvēku 
tirdzniecības upures;

24. atzīmē, ka dalībvalstu migrācijas politika, kas vērsta uz neatbilstīgas migrācijas 
apkarošanu, var atturoši ietekmēt neaizsargātus migrantus un būt izdevīga nozieguma 
izdarītājiem, dodot viņiem iespēju vieglāk ekspluatēt upurus, kam ir neatbilstīgs 
statuss21; aicina dalībvalstis migrācijas pasākumu īstenošanu atsaistīt no 
tiesībaizsardzības darbībām;

Bērnu tirdzniecība

25. atzīmē, ka gandrīz ceturtā daļa no visiem upuriem Eiropas Savienībā ir bērni, no tiem 
aptuveni 78 % ir meitenes; norāda, ka gandrīz 75 % cietušo bērnu Eiropas Savienībā ir 
tās pilsoņi; ir īpaši nobažījies par Eiropas Savienībā cietušajiem bērniem, kas tiek tirgoti 
seksuālas izmantošanas nolūkā22; 

26. aicina dalībvalstis īpašu uzmanību pievērst tam, lai cietušie bērni tiktu identificēti un 
viņiem tiktu palīdzēts izmantot savas tiesības; uzsver, ka cietušajiem bērniem 
nekavējoties ir jāieceļ aizbildņi, tostarp — kā ārkārtas pasākums — pagaidu aizbildņi;

27. aicina dalībvalstis pilnībā īstenot Direktīvu 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret 
bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu23 un 
nostiprināt policijas un tiesu iestāžu sadarbību, lai novērstu un apkarotu bērnu seksuālu 
izmantošanu; 

28. atzīmē, ka bērni migrācijas procesā, it sevišķi nepavadīti bērni migranti, migrācijas 
maršrutos ceļā uz ES un ES teritorijā joprojām ir pakļauti lielākam cilvēku tirdzniecības 
un ekspluatācijas riskam; 

Krimināltiesību sistēmu efektivitāte un kriminālatbildības noteikšana par upuru 
pakalpojumu izmantošanu 

29. atzīmē cilvēku tirgotāju kriminālvajāšanas un notiesāšanas gadījumu mazo skaitu; 
mudina dalībvalstis veikt pasākumus, kas uzlabotu cilvēku tirdzniecības gadījumu 
izmeklēšanu, un ieviest stingrus kriminālsodus par cilvēku tirdzniecību;

30. norāda, ka ne visas dalībvalstis ir ieviesušas tiesību aktus Cilvēku tirdzniecības 
apkarošanas direktīvas 18. panta sakarā24; atzīmē, ka regulējuma atšķirības attiecībā uz 
kriminālatbildības noteikšanu par upuru pakalpojumu izmantošanu var likt šķēršļus 
centieniem samazināt pieprasījumu; vēlreiz aicina dalībvalstis cilvēku tirdzniecības 

21 Starptautiskās sadarbības platforma migrantu bez dokumentiem jomā (PICUM), “Insecure justice? Residence 
permits for victims of crime in Europe” (“Nedrošs taisnīgums? Uzturēšanās atļaujas noziegumos cietušajiem 
Eiropā”), 2020. gada maijs. 
22 Eiropols, EMKAC, 4. gada darbības pārskats, 2020. gads.
23 OV L 335, 17.12.2011., 1. lpp.
24 Otrais gūto panākumu ziņojums, COM(2018)0777, 29. lpp.

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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upuru pakalpojumu apzinātu izmantošanu noteikt par noziedzīgu nodarījumu; 

31. aicina dalībvalstis pieņemt skaidrus noteikumus, kas paredz cilvēku tirdzniecības 
upurus nepakļaut kriminālvajāšanai un sodiem, kā arī noteikumus par aizsardzības 
atsaistīšanu no sadarbības ar tiesībaizsardzības iestādēm;

32. uzsver, ka finanšu izmeklēšana un naudas plūsmas izsekošana ir svarīga kā viena no 
galvenajām stratēģijām, kā izmeklēt un kriminālvajāt organizētās noziedzības tīklus, kas 
gūst labumu no cilvēku tirdzniecības; aicina Komisiju novērtēt un veicināt jau 
iedibinātās tiesu iestāžu un policijas sadarbības un pieejamo instrumentu izmantošanu;

Sadarbība starp dalībvalstīm un ar ES aģentūrām

33. atgādina par ES aģentūru lomu agrīnā upuru identificēšanā un cilvēku tirdzniecības 
apkarošanā; aicina piešķirt vairāk resursu tieslietu un iekšlietu (TI) aģentūrām, lai tās 
varētu apmācīt savus darbiniekus un izstrādāt spēju veidošanas instrumentus upuru 
identificēšanas jomā, tostarp iecelt dzimumaspektā apmācītus darbiniekus, īpaši 
dalībvalstīs, kas saskaras ar lielākām jauktām migrācijas plūsmām; aicina Komisiju 
izstrādāt vadlīnijas, kā tiesībaizsardzības iestāžu darbā Eiropas Savienībā integrēt 
dzimumsensitīvas zināšanas;

Ieteikumi

34. aicina Komisiju grozīt Cilvēku tirdzniecības apkarošanas direktīvu, lai aktualizētu tās 
noteikumus, tostarp izveidotu īpašus pasākumus, ar ko novērst cilvēku tirdzniecību 
seksuālas izmantošanas nolūkā — kas ir lielākā cilvēku tirdzniecības joma — un 
vērsties pret to ar kriminālvajāšanu, pievērst uzmanību tiešsaistes tehnoloģiju 
izmantojumam gan cilvēku tirdzniecības izplatībā, gan tās novēršanā, uzlabot 
novēršanas un agrīnas upuru identificēšanas pasākumus un stiprināt horizontālo 
dzimumperspektīvu attiecībā uz visiem cilvēku tirdzniecības veidiem, kā arī nodrošināt, 
ka dalībvalstis skaidri nosaka kriminālatbildību par visu tādu pakalpojumu izmantošanu, 
kuri ietver ekspluatāciju; 

35. uzsver, cik svarīga ir saskaņota pieeja, lai uzlabotu iespējamo upuru identificēšanu 
migrācijas plūsmu un karsto punktu kontekstā, un cik svarīgi ir uzlabot piekļuvi 
patvēruma procedūrām un nodrošināt to komplementaritāti ar procedūrām, kas saistītas 
ar cilvēku tirdzniecību; aicina Komisiju novērtēt Cilvēku tirdzniecības apkarošanas 
īstenošanu un nākt klajā ar tās pārskatīšanas priekšlikumiem;

36. aicina Komisiju un dalībvalstis uzraudzīt un novērtēt risku, ka kontrabandas ceļā 
ievestās personas varētu kļūt par cilvēku tirdzniecības upuriem, īpašu uzmanību 
pievēršot nepavadītu nepilngadīgo un sieviešu situācijai; šajā kontekstā uzsver, ka ir 
nepieciešams vairāk likumīgu un drošu migrācijas ceļu, lai nepieļautu, ka tiek 
ekspluatēti neaizsargāti cilvēki ar neatbilstīgu statusu;

37. aicina Komisiju jaunajā stratēģijā par cilvēku tirdzniecību iekļaut skaidrus pasākumus 
attiecībā uz ES koordinatora cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā iecelšanu;

°
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38. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.


