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Eiropas Parlamenta ieteikums Padomei par cilvēku tirdzniecības apkarošanu — integr
ēta pieeja un priekšlikumi rīcības plānam

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, Eiropas Kopienas līgumu, kā arī Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartu,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par cilvēku tirdzniec
ības apkarošanu — integrēta pieeja un priekšlikumi rīcības plānam (COM(2005)0514),

– ņemot vērā Reglamenta 114. panta 1. punktu,

A. tā kā ar cilvēku tirdzniecību tiek pārkāpts cilvēka cieņas pamatprincips, kas ir ES un dal
ībvalstu cilvēktiesību aizsardzības politikas pats pamats;

B. tā kā ES jau ir pieņēmusi pasākumus cilvēku kontrabandas un tirdzniecības apkarošanai 
saskaņā ar Palermo Konvencijas protokolos izklāstītajiem principiem, kā arī ņems vērā
principus, kas noteikti Eiropas Padomes Konvencijā par rīcību pret cilvēku tirdzniecību;

C. tā kā 2004. gadā Eiropadome Hāgas programmā brīvības, drošības un tiesiskuma telpas 
stiprināšanai ieteica pieņemt ES plānu nolūkā izstrādāt kopējus standartus, paraugpraksi 
un mehānismus cilvēku tirdzniecības novēršanai un apkarošanai (piezīmes 1.7.1. iedaļā),

1. iesniedz Padomei šādus ieteikumus:

1. ieteikums: cilvēku tirdzniecība no zema riska pasākuma ar augstu ienesīgumu jāpārvērš
par augsta riska pasākumu ar zemu ienesīgumu. Tiesībaizsardzības iestādēm jāizmanto visi 
pieejamie līdzekļi un spēja, lai īstenotu cilvēku tirdzniecības aizliegumu, padarītu to par 
ekonomiski neizdevīgu un finansiāla labuma gūšanas gadījumā konfiscētu visus īpašumus.
Cilvēku tirdzniecības izmeklēšanai jāpiešķir tāda pati prioritāte kā citām organizētās 
noziedzības jomām, lai tajā varētu izmantot ekspertizmeklēšanas paņēmienus un pārtrauk
šanas stratēģijas;

2. ieteikums: dalībvalstīm, kas to vēl nav izdarījušas, jāpaātrina Direktīvas 2004/81/EK 
transponēšana un jāņem vērā nesen noslēgtā Eiropas Padomes Konvencija par rīcību pret 
cilvēku tirdzniecību;

3. ieteikums: tiesu iestāžu un policijas sadarbības jomā dalībvalstīm savas tiesībaizsardzības 
iestādes jānodrošina ar vajadzīgajām organizatoriskajām struktūrām, atbilstīgi 
sagatavotiem darbiniekiem un pienācīgiem finanšu līdzekļiem, lai tās varētu efektīvi 
apkarot cilvēku tirdzniecību. Dalībvalstīm jānodrošina, ka to tiesībaizsardzības iestādes sav
ā informācijas apmaiņā, kopīgās operācijās un izmeklēšanas grupās regulāri iesaista 
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Eiropolu, kā arī izmanto Eurojust potenciālu, lai atvieglotu cilvēku tirgotāju kriminālvajā
šanu;

4. ieteikums: dalībvalstīm un Komisijai divpusēji un daudzpusēji jāstiprina politiskais 
dialogs ar trešām valstīm par cilvēku tirdzniecības novēršanas cilvēktiesību dimensiju, kā
arī jāturpina izvirzīt šo jautājumu apskatīšanai atbilstīgos reģionālos un daudzpusējos 
forumos;

5. ieteikums: ES atzīst uz cilvēktiesībām un upuriem orientētas pieejas tālāk virzīšanas noz
īmību. Dalībvalstīm jānodrošina cilvēku tirdzniecības upuru cilvēktiesību pilnīga aizsardz
ība visos atbilstīgā procesa posmos, kā arī piemērotu nosūtījuma mehānismu izmantošana 
saskaņā ar dalībvalsts tiesu praksi un tiesību aktiem, lai nodrošinātu iespēju operatīvi 
identificēt cilvēku tirdzniecības upurus un sniegt viņiem palīdzību;

6. ieteikums: būtiska nozīme ir cilvēku tirdzniecības novēršanai un tās upuru drošas atgrie
šanās un integrācijas atpakaļ sabiedrībā nodrošināšanai. Dalībvalstīm un Komisijai j
āturpina veicināt reģionālās iniciatīvas, kas papildina un stimulē ES līmeņa sadarbību (cita 
starpā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu darba grupa cīņai pret cilvēku tirdzniecību, 
Dienvidaustrumeiropas sadarbības iniciatīva, Budapeštas Eiropas līmeņa process, 
„5+5 dialogs” starp Rietumvidusjūras valstīm, Vidusjūras valstu tranzītmigrācijas dialogs 
un citi forumi/organizācijas);

2. aicina tā priekšsēdētāju nosūtīt šo ieteikumu Padomei un informācijai dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.


