
P7_TA(2010)0471 

Cilvēku tirdzniecība ***I 

Eiropas Parlamenta 2010. gada 14. decembra normatīvā rezolūcija 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 Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu, 

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

– ņemot vērā valstu parlamentu sniegto ieguldījumu tiesību akta projekta izstrādē, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 21. oktobra 

atzinumu, 

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju, 

– ņemot vērā apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju, ko saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 294. panta 4. punktu 2010. gada 25. novembra vēstulē paudis Padomes 

pārstāvis, 

– 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 (A7-0348/2010), 

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. 



P7_TC1-COD(2010)0065 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 14. decembrī, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/.../ES par cilvēku 

tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru aizstāj 

Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI 

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 

galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2011/36/ES.) 

 

 


