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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par sieviešu un bērnu, kas ir neaizsargāti pret seksuālo izmantošanu, tirdzniecības 
apkarošanas stratēģijām
(2004/2216(INI))

Eiropas Parlaments,

- ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 5. pantu1, kurā ir norādīts, ka „cilvēku 
tirdzniecība ir aizliegta”,

- ņemot vērā 1948. gada Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 4. un 5. pantu,

- ņemot vērā 1989. gada Konvenciju par bērna tiesībām, kura attiecas uz bērnu aizsardzību 
pret visa veida ekspluatāciju un ļaunprātīgu izmantošanu seksuāliem mērķiem, kā arī 
tiecas novērst bērnu nolaupīšanu, pārdošanu vai tirdzniecību,

- ņemot vērā 2000. gada Palermo Protokolu par cilvēku, it īpaši sieviešu un bērnu, 
tirdzniecības novēršanu, apkarošanu un sodīšanu par to, kurš papildina Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību,

- ņemot vērā 2002. gada 20. septembra Briseles Deklarāciju par cilvēku tirdzniecības 
novēršanu un apkarošanu, kura aicina uz efektīvu un saskaņotu rīcību starp valsts un 
starptautiskā līmeņa attiecīgo jomu instancēm izcelsmes, tranzīta un galamērķa valstīs,

- ņemot vērā 2002. gada 19. jūlijā pieņemto Padomes pamatlēmumu 2002/629/JHA par 
cilvēku tirdzniecības apkarošanu,2

- ņemot vērā 2003. gada 22. decembrī pieņemto Padomes pamatlēmumu 2004/68/JHA par 
bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu,3

- ņemot vērā 2004. gada 29. aprīlī pieņemto Padomes Direktīvu 2004/81/EC 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,4

- ņemot vērā ziņojumu, ko sniegusi 2003. gadā Eiropas Komisijas izveidotā Ekspertu grupa 
jautājumos par cilvēku tirdzniecību,

- ņemot vērā 1999. gada 15. un 16. oktobra Tamperes Eiropadomes secinājumus, kas 
aicina cīnīties pret cilvēku tirdzniecības organizatoriem un uzsver nepieciešamību novērst 

  
1 OV C 364, 18.02.2000.
2 OV L 203, 1.08.2002., 1. lpp.
3 OV L 13, 20.1.2004., 44. lpp.
4 OV L 261, 6.8.2004., 19. lpp.
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visus cilvēku tirdzniecības veidus,

- ņemot vērā Eiropas Komisijas ziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam „Brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpa: Tamperes programmas novērtējums un turpmākā ievirze” 
(COM(2004)0401)1, 

- ņemot vērā 2000. gada 24. janvāra Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
293/2000/EC, ar kuru pieņem Kopienas rīcības programmu (Daphne programma) (2000.-
2003.gadam) par preventīviem pasākumiem, lai apkarotu vardarbību pret bērniem, 
jauniešiem un sievietēm2,

- ņemot vērā ANO Ceturtās pasaules sieviešu konferences Pekinas deklarāciju3

- ņemot vērā Hāgas programmu4 par brīvību drošību un tiesiskumu, kurā Padomi un 
Komisiju aicina izstrādāt labākās prakses, standartu un mehānismu plānu cīņai pret 
cilvēku tirdzniecību,

- ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par darbību pret cilvēku tirdzniecību, ko 
Ministru komiteja pieņēma 2005. gada 3. maijā,

- ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

- ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu un Pilsoņu
brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A6-0000/2005),

A. tā kā cilvēku tirdzniecība ir saistīta ar smagiem cilvēka pamattiesību pārkāpumiem un ar 
tādiem cietsirdīgas rīcības veidiem kā piespiešana, vardarbība, draudi, nolaupīšana, 
varmācība, viltus un krāpšana;

B. tā kā sievietes un bērni ir īpaši neaizsargāti pret šo sarežģīto parādību, ko pārvalda 
galvenokārt krimināli tīkli, un tāpēc viņiem ir lielāks risks kļūt par cilvēku tirdzniecības 
upuriem;

C. tā kā Padomes un Komisijas Vīnes rīcības plāns5par to, kā labāk īstenot Amsterdamas 
Līguma noteikumus par brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidi, aicina īstenot 
lielākus centienus, lai vienotos par kopējām definīcijām, uzdevumiem un sodiem 
iesākumā atsevišķās jomās, tādās kā cilvēku tirdzniecība, jo īpaši sieviešu izmantošana un 
bērnu seksuālā izmantošana;

  
1 ES Biļetens 6–2004
2 OV L 34, 9.2.2000., 1. lpp.
3 Apvienoto Nāciju Organizācija, Pekinas deklarācija un darbības platforma 
4 Eiropadome atbalstīja Hāgas programmu 2004. gada novembrī
5 OV C 191, 23.1.1999.
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D. tā kā nepieciešams vērsties pret cilvēku tirdzniecību ne vien, veicot atsevišķus pasākumus 
katrā dalībvalstī, bet arī, pamatojoties uz visaptverošu un integrētu daudzdisciplināru 
pieeju Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī;

E. tā kā galvenie šķēršļi aktīvai rīcībai un politikai ir tādi, ka nav kopējas apstiprinātas 
definīcijas, kas ir sieviešu un bērnu tirdzniecība, kā arī nepastāv kopējas vadlīnijas 
attiecībā uz salīdzināmiem datiem, izpēti un analīzi;

F. tā kā bērnu un sieviešu tirdzniecība ir transnacionāls noziedzības veids, lai izveidotu 
efektīvas tās apkarošanas stratēģijas, nepieciešams:
- to attiecināt uz visiem trīs cilvēku tirgus komponentiem: upuri, tirgotāju un klientu;
- sadarboties izcelsmes valstij, tranzīta valstij un galamērķa valstij;
- sadarboties ES, reģionālā un globālā līmenī;
- saskaņot rīcību starp tādām starptautiskām organizācijām kā Apvienoto Nāciju 

Organizācija, Eiropas Padome, Eiropas Savienība, Eiropas Drošības un sadarbības 
organizācija un G8;

1. uzsver, ka izstrādājot un īstenojot novēršanas stratēģijas, ir svarīgi izmantot uz 
cilvēktiesībām pamatotu pieeju, integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai, kā arī bērna 
vajadzībām atbilstošu pieeju;

2. izsaka nožēlu par to, ka ES neīsteno īpašu, cilvēku tirdzniecības apkarošanai veltītu 
politiku, jo parasti cilvēku tirdzniecība tiek attiecināta uz trešo pīlāru, kā arī par to, ka 
cilvēku tirdzniecība netiek saistīta ar migrāciju, sociālo aizsardzību un attīstību un ka 
cilvēku tirdzniecības jomā nav saskaņotas ārpolitikas;

3. uzsver nepieciešamību saskaņā ar ES kaimiņattiecību politiku un ņemot vērā turpmāku 
ES paplašināšanos, izstrādāt īpašus, pret cilvēku tirdzniecību vērstus pasākumus;

4. uzsver, ka labākais veids, lai vērstos pret tādiem cilvēku tirdzniecību veicinošiem 
faktoriem kā nabadzība, sociālā atstumtība, bezdarbs, izglītības trūkums, korupcija, 
diskriminācija un vardarbība pret sievietēm, ir veicināt dzimumu līdztiesību visās ES 
politikas jomās un īstenot valsts tiesību aktus attiecībā uz vienlīdzīgām iespējām;

5. aicina dalībvalstis uzņemties stingrākas saistības attiecībā uz integrētu pieeju dzimumu 
līdztiesības jautājumiem un bērna vajadzībām atbilstošu pieeju ES sadarbības attīstības 
un nabadzības mazināšanas programmās, un mudina tādas starptautiskas organizācijas kā 
Pasaules Banka, Starptautiskais Valūtas fonds un Pasaules Tirdzniecības organizācija 
risināt nabadzības feminizāciju un bērnu nabadzību kā prioritārus jautājumus;

6. uzsver, ka ir svarīgi pievērst uzmanību saiknei starp cilvēku tirdzniecību un imigrāciju un 
legālos migrācijas ceļus uzskatīt par mehānismu cilvēku tirdzniecības novēršanai;

7. aicina dalībvalstis pārskatīt vīzu politiku, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu un 
nodrošinātu aizsardzību pret ekspluatāciju;



PR\580691LV.doc PE 362.715v01-006/10 PR\

LV

8. aicina Komisiju uzraudzīt pastāvošo cilvēku tirdzniecības novēršanas instrumentu 
īstenošanu un vienotu interpretāciju un uzsākt pētījumu par esošajiem ES un 
starptautiskajiem juridiskajiem līdzekļiem un pasākumiem sieviešu un bērnu tirdzniecības 
apkarošanai;

9. atzinīgi vērtē Eiropas Padomes Konvencijā par rīcību cilvēku tirdzniecības apkarošanai1

iekļauto priekšlikumu izveidot Eiropas Cilvēku tirdzniecības uzraudzības centru, un 
iesaka paplašināt tā darbības jomu līdz datu apkopošanai, stāvokļa novērtēšanai, 
informācijas apmaiņai, kā arī saiknes novērtēšanai starp tiesību aktu, politiku un 
pasākumu, kas vērsti pret cilvēku tirdzniecību, mērķi un to patieso ietekmi;

10. mudina, lai dalībvalstis izveidot kontaktpunktus vai ieceļ referentus, kas vāktu 
informāciju par cilvēku tirdzniecību, veiktu tās apmaiņu un apstrādi, kā arī uzsver to, cik 
liela nozīme ir salīdzināmu datu pa dzimumiem apkopošanai, paturot prātā, cik svarīgi ir 
saglabāt informācijas konfidencialitāti, ņemot vērā NVO bažas par dalīšanos informācijā, 
kas saistīta ar upuriem;

11. aicina dalībvalstis izveidot un/vai pastiprināt izpratnes veidošanas kampaņas, kuru mērķis 
ir atbalstīt neaizsargātu sabiedrības locekļu izglītošanu izcelsmes valstīs un brīdināt 
sabiedrību par šo problēmu galamērķa valstīs;

12. aicina Komisiju noteikt visā ES Cilvēku tirdzniecības novēršanas dienu ar starptautisku 
logo pret cilvēku tirdzniecību, lai paaugstinātu informētību par sieviešu un bērnu 
tirdzniecības parādību un aktualizētu šo tēmu, vēršoties pie sabiedrības ar vienotu, 
iedarbīgu vēstījumu;

13. uzsver nepieciešamību kompetentajās iestādēs nodarbināt kvalificētus darbiniekus, kas 
būtu speciāli apmācīti cilvēku tirdzniecības novēršanā ar tādu mācību programmu 
palīdzību, kas būtu kopīgas visām iesaistītajām pusēm – policijas, tiesībaizsardzības, 
sociālajiem un citiem darbiniekiem, mācībās izmantojot dzimumu līdztiesības izpratni 
veicinošus instrumentus un iemaņas;

14. aicina dalībvalstis īstenot tiesību aktus un pastiprināt to personu kriminālvajāšanu un 
sodīšanu, kuras nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību, viņu līdzdalībniekus un personas, kas 
izmanto nepilngadīgo seksuālos pakalpojumus, kā arī saukt pie atbildības par cilvēku 
tirdzniecībā iegūto līdzekļu legalizēšanu;

15. aicina dalībvalstis veicināt korporatīvās sociālās atbildības principu, kā arī valsts un 
privāta sektora partnerību, iesaistot pilsoniskās sabiedrības organizācijas preventīvo 
stratēģiju īstenošanā;

16. aicina dalībvalstis izstrādāt un īstenot to sieviešu un bērnu, kuri pagātnē kļuvuši par 
cilvēku tirdzniecības upuriem, sociālās iekļaušanas un rehabilitācijas programas nolūkā 
novērst cilvēku atkārtotu tirdzniecību;

  
1 Pieņemta Ministru komitejā 2005. gada 3. maijā.
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17. prasa, lai visas dalībvalstis, pamatojoties uz Palermo protokolā1 un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencijā par bērna tiesībām iekļautajiem starptautiski pieņemtiem 
standartiem, pieņem skaidru juridisku bērnu tirdzniecības definīciju, tādējādi novēršot 
bērnu tirdzniecības uzskatīšanu par cilvēku tirdzniecības apakškategoriju;

18. uzsver nepieciešamību steidzami izstrādāt un īstenot īpašu, uz bērna tiesībām balstītu 
preventīvu programmu, kas pamatojas uz sadarbību starp izcelsmes, tranzīta un 
galamērķa valstīm; un vērš uzmanību uz faktu, ka nav saskanīgas ES ārpolitikas trešās 
valstīs, no kurām nāk lielākā daļa bērnu, kas kļūst par cilvēku tirdzniecības upuriem;

19. uzskata, ka šādā programmā dalībnieku statusā jāiesaista bērni, un aicina dalībvalstis 
skolās īstenot mācību programmas zēniem un meitenēm diskriminācijas apkarošanai un 
dzimumu līdztiesības veicināšanai;

20. uzsver īpašo Eiropola lomu un aicina Komisiju, sadarbojoties ar dalībvalstīm, palielināt 
Eiropola finansējumu un cilvēkresursus, lai tā darbība cilvēku tirdzniecības novēršanā 
kļūtu efektīvāka;

21. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu un 
pievienošanās sarunvalstu valdībām un parlamentiem.

  
1 Saskaņā ar Palermo protokolu bērnu tirdzniecība ir „bērna pieņemšana darbā, pārvadāšana, pārvietošana, 
izmitināšana vai saņemšana ar mērķi ekspluatēt attiecīgajā valstī vai ārpus tās”. 
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PASKAIDROJUMS

As stated by the United Nations Secretary-General Kofi Annan the trafficking of persons, 
particularly women and children for sexual as well as other forms of exploitation  is "one the 
most egregious violations of human rights"1. Internationally defined as the recruitment, 
transport, transfer, harbouring or receipt of a person by use of threat, force, coercion, 
abduction fraud or deception for the purpose of the exploitation2 (sexual exploitation, forced 
labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs) 
trafficking in human beings is growing globally led by the increase of organise crime and 
their profitability (broad pool of potential victims out of category of irregular migrants reveal 
profitability of the trafficking as according to International Organisation of Migration some 
50 percent of the 175 million migrant worldwide are women). 

According to the year 2005  Trafficking in Persons report released by USA Department of 
State Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, "of the estimated 600,000 to 
800,000 men, women, and children trafficked across international borders each year, 
approximately 80 percent are women and girls and up to 50 percent are minors"3. The data 
also illustrate that the majority of transnational victims are trafficked into commercial sexual 
exploitation. Trafficking networks have recently become increasingly flexible, managing to 
adapt to various situations and changing faces to adjust to the different possible routes. Their 
decentralised nature allows them to rapidly respond to law enforcement measures and 
possible competitors4. 

Developing successful prevention strategies should go hand in hand with addressing main 
causes of trafficking just as the feminisation of poverty and unemployment rate, the attraction 
by difference in life quality between the country of origin and country of destination, violence 
against women and children, discrimination against women, strict migratory policies in the 
countries of destination, political instability in the countries of origin, etc. It is of ultimate 
importance to introduce and promote gender mainstreaming and child-sensitive approach in 
all the policies of the European Union including strategies to combat trafficking. 

For development of efficient social and economic policies within the countries, it is important 
to identify main vulnerability factors of women and children to trafficking that might be 
country - specific and needs to be addressed with high priority. Study conducted by the 
International Migration Organisation in Romania reveals, that many factors such as early 
school leave, coming from an abusive family environment, single-parent families, living in 
medium-sized towns, belonging to minorities or poor knowledge of conditions living and 
working abroad, etc. can actually affect the increase in the women's vulnerability to 
trafficking. Special attention should be granted to women and children belonging to 

  
1 From Statement released in December 12 2000, Palermo Italy.
2 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings (European Commission, DG Justice, Freedom and Security, 
2004)
3 Trafficking in Persons Report, (Department of State, United States of America, 2005)
4 Who is next victim? Vulnerability of young Romanian women to trafficking in human beings, (International Organization for 
Migration, 2003, p.61)
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minorities, women and children living in rural areas. Their increased vulnerability to become 
the victims of trafficking should be therefore addressed with special measures. Understanding 
vulnerability factors can become an effective instrument to fight trafficking from the ground 
and to organise prevention efforts. Knowing who potential victims are shall assist the law 
enforcement with identifying the profiles of the traffickers1. 

Trafficking is a humanitarian problem requiring global, regional and local cooperation. 
Development of preventive strategies should be based on cooperation between civil society 
organisations and law enforcement agencies. As one of the first steps to develop cooperation 
on EU level is to use an integrated and harmonised approach to collecting data on trafficking. 
Obtaining reliable and comparable data is a prerequisite for developing the successful 
prevention strategies. The Report draws attention to the importance of establishing national 
and/or regional focal points or rapporteurs in every EU member and future member state in 
order to facilitate and synchronise the data collection process. It also emphasizes the 
importance of collecting data on child victims and argues that they should constitute a 
separate category. 

Furthermore, to be efficient, prevention strategies must address triangle of the trafficking: 
supply and demand sides and the traffickers. When talking about the supply side or the
potential victims of trafficking, preventive measures should firstly address the most 
vulnerable groups of this phenomenon by improving and expanding their opportunities for 
education and employment, fighting the problem of the feminisation of poverty, 
discrimination and inequality. On the level of practical actions, awareness raising campaigns 
including common logo on EU level to make the problem easily visible should be developed 
informing about the dangers of trafficking, ways of recruitment, help lines, etc. Trafficking 
phenomenon has harsh consequences of women's and children's health. The corresponding 
health consequences associated with trafficking include physical health, sexual and 
reproductive health, mental health, substance abuse and misuse, social well-being, etc. 
Strategies to prevent trafficking should include public health promotion strategies aimed at 
providing information on reproductive and sexual health, on infectious diseases, mental 
health, or health risks associated with migration including legal rights to health services in 
other countries.2 As regards traffickers, law enforcement must prosecute and strictly punish 
traffickers, fight corruption, and put efforts to successfully identify changing trafficking 
routes, using the internationally established common definition of trafficking in human 
beings. Special training to better identify the trafficking victims should be provided to law 
enforcement personnel so the victims of trafficking would be encouraged to address the 
appropriate institutions. It also concerns the better understanding of trafficking flows and 
trends leading to better understanding of magnitude and nature of the problem so that 
effective policy responses could be developed. Addressing the demand side requires 
development of awareness raising campaigns in the destination countries in order to put the 
problem for public discussion. Furthermore, persons claiming sexual services with minors 
should be prosecuted as well as indirect accomplices (covered model agencies, massage 
agencies etc.) cooperating with traffickers. Diplomatic Immunity should be suspended in case 
of implication in human trafficking or abuse of authority. The Member States should also 

  
1 Who is next victim? Vulnerability of young Romanian women to trafficking in human beings, (International Organization for 
Migration, 2003)
2 The Health Risks and Consequences of Trafficking in Women and Adolescents: Findings from a European study, (London School 
of Hygiene and Tropical Medicine, 2003)
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review their Visa policies in order to prevent and reduce abuse and provide protection against 
exploitation. 

It is undeniable that trafficking for sexual exploitation is directly linked to the prostitution. 
From country to country the governmental policies on prostitution differ from abolitionism, 
new abolitionist to prohibitionism and regulationism; and although new study on National 
Legislation on Prostitution and the Trafficking in Women and Children1 suggests that while 
the models of new abolitionism and regulationism seem to increase the number of trafficking 
victims as compared to the model of prohibitionism, the final evaluation of the legislative 
models on prostitution in the European Union in terms of their impact on the number of 
victims should be based on more reliable and comparable statistics as well as on the broader 
set of data referred to other factors.

Finally, there is no simple solution to human trafficking. It is a global problem and solving it 
requires global partnership. Taking the Millennium Development Goal as a road map, 
eliminating root causes of trafficking is not only about eradicating poverty, creating 
conditions for education and employment, solving health problems or ensuring environmental 
sustainability; these goals cannot be achieved unless gender equality and empowerment of 
women is worked on. It is essential to understand the importance of promoting gender 
equality in all the international, national and local policies designed to prevent and combat the 
phenomenon of trafficking.  

  
1 Study on National Legislation on Prostitution and Trafficking in Women and Children, (Transcrime, 2005)


