
P6_TA(2006)0005
Sieviešu un bērnu tirdzniecības apkarošana
Eiropas Parlamenta rezolūcija par sieviešu un bērnu, kas ir neaizsargāti pret seksuālo 
izmantošanu, tirdzniecības apkarošanas stratēģijām (2004/2216(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu1 un jo īpaši tās 5. panta trešo daļu, kurā 
ir norādīts, ka „cilvēku tirdzniecība ir aizliegta”,

– ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un jo īpaši tās 4. un 5. pantu,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijas un deklarācijas, jo īpaši 
1979. gada Konvencijas par visa veida sieviešu diskriminācijas izskaušanu 5. un 6. pantu,

– ņemot vērā ANO 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 pārnacionālo organizēto noziedzību,

– ņemot vērā 2002. gada 20. septembra Eiropas konferencē "Cilvēku tirdzniecības novēršana 
un apkarošana - globāls izaicinājums 21.gadsimtā" pieņemto 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, un jo īpaši tās 7. un 8. pantu,

– ņemot vērā 2002. gada 19. jūlija Padomes pamatlēmumu 2002/629/TI par cilvēku 
tirdzniecības apkarošanu2,

– ņemot vērā 2003. gada 22. decembra Padomes pamatlēmumu 2004/68/TI par bērnu 
seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu3,

– ņemot vērā 2004. gada 29. aprīļa 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 un kuri sadarbojas ar 
kompetentajām iestādēm4,

– ņemot vērā ziņojumu, ko sniegusi 2003. gadā Eiropas Komisijas izveidotā Ekspertu grupa 
jautājumos par cilvēku tirdzniecību5,
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– ņemot vērā 1999. gada 15. un 16. oktobra Tamperes Eiropadomes secinājumus, kas aicina 
cīnīties pret cilvēku tirdzniecības organizatoriem un uzsver nepieciešamību novērst visus 
cilvēku tirdzniecības veidus,

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

– ņemot vērā 2000. gada 24. janvāra Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
293/2000/EC, ar kuru pieņem Kopienas rīcības programmu (Daphne programma) par 
preventīviem pasākumiem, lai apkarotu vardarbību pret bērniem, jauniešiem un 
sievietēm1,

– ņemot vērā ANO 1995. gada septembrī pieņemto Pasaules sieviešu ceturtās konferences 
Pekinas deklarāciju,

– ņemot vērā 2004. gada 4.un 5. novembra Briseles Eiropadomes secinājumus un pievienoto 
Hāgas programmu par brīvību, drošību un tiesiskumu, kurā Padomi un Komisiju aicina 
izstrādāt labas prakses, standartu un mehānismu plānu cīņai pret cilvēku tirdzniecību,

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

– ņemot vērā savu 2000. gada 19. maija rezolūciju par Komisijas paziņojumu Padomei un 
Eiropas Parlamentam „Par jauniem pasākumiem cīņā pret sieviešu tirdzniecību”2,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par cīņu pret cilvēku tirdzniecību (KOM(2005)0514),

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu un Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A6-0400/2005),

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

B. atgādinot prezidējošās valsts vadītāja norādījumu Eiropas Parlamentam 2005. gada 
23. jūnijā par to, ka katru gadu visā pasaulē par cilvēku tirdzniecības upuriem kļūst 600 000 
līdz 800 000 cilvēku; tā kā Eiropas Savienībā katru gadu par cilvēku tirdzniecības upuriem 
kļūst vairāk nekā 100 000 sieviešu;

C. tā kā sievietes un bērni ir īpaši neaizsargāti pret šo organizētās noziedzības un mūsdienu 
verdzības veidu, ko pārvalda galvenokārt krimināli tīkli, un tāpēc viņiem ir lielāks risks kļūt 
par cilvēku tirdzniecības upuriem;

D. tā kā viens no galvenajiem sieviešu un bērnu starptautiskās tirdzniecības priekšnotiekumiem 
ir vietējo prostitūcijas tirgu pastāvēšana, kuros dažām personām ir iespējams un ir vēlēšanās 
pārdot un pirkt sievietes un bērnus seksuālai izmantošanai; tā kā cilvēku tirgotāji sūta 
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sievietes un bērnus galvenokārt no Dienvidu valstīm uz Ziemeļu valstīm un no Austrumiem 
uz Rietumiem – turp, kur ir lielāks pircēju pieprasījums;

E. ņemot vērā to, ka tiecoties uz cilvēku tirdzniecības pilnīgu izskaušanu, Eiropas Savienībai 
būtu jānosaka pārredzami un reāli mērķi, piemēram, tirdzniecības upuru skaita 
samazināšana uz pusi tuvāko 10 gadu laikā; tā kā galvenajam mērķim tomēr jābūt pēc 
iespējas ātrākai pilnīgai šī ļoti smagā nozieguma veida un milzīgā cilvēktiesību pārkāpuma 
izskaušanai;

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

G. tā kā bērnu un pusaudžu tirdzniecību nevar skatīt, pamatojoties uz tādiem pašiem 
kritērijiem kā sieviešu izmantošana un tirdzniecība, un tā kā tādēļ ir jāparedz īpaša pieeja, 
kas, no vienas puses, ir piemērota bērnu vajadzībām, un, no otras puses, – pusaudžu 
vajadzībām, kuru gadījumā, savukārt, ir nepieciešama atšķirīga pieeja nekā bērniem;

H. tā kā, neskatoties uz to, ka ir pieņemts Padomes Pamatlēmums 2002/629/TI  par cilvēku 
tirdzniecības apkarošanu (ar kuru nosaka cilvēku tirdzniecības pamatelementus un tās 
kopēju definīciju visās Eiropas Savienības dalībvalstīs), dalībvalstīs piemērojamās sankcijas 
(jo īpaši tās, kuras attiecas uz sieviešu un bērnu seksuālo izmantošanu) joprojām nav 
harmonizētas;

I. paturot prātā, ka, neraugoties uz ES līgumiem, daudziem jau pieņemtiem tiesību aktiem un 
daudziem politiskiem paziņojumiem, piemēram, 2002. gada Briseles paziņojumu, kuros 
cilvēku, īpaši sieviešu un bērnu, tirdzniecības apkarošana ir uzvērta kā politikas prioritāte 
šajā jomā, joprojām nav jūtamu, vērā ņemamu panākumu; tā kā – gluži pretēji – cilvēku 
tirdzniecība ir visstraujāk augošā noziedzīgā darbība, salīdzinot ar citiem organizētās 
noziedzības veidiem;

J. tā kā nepieciešams vērsties pret nelegālo tirdzniecību ne vien veicot atsevišķus pasākumus 
katrā dalībvalstī, bet arī pamatojoties uz visaptverošu un integrētu multidisciplināru pieeju 
Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī, kura ietver visu Eiropas Savienības valstu 
krimināltiesību kopējo elementu apkopošanu, jo īpaši attiecībā uz efektīvām, samērīgām un 
atturošām sankcijām;

K. ņemot vērā cietušo personīgo apstākļu smagumu un viņu neaizsargātību, bet arī to, ka viņu 
ieguldījums ir nepieciešams, lai apsūdzētu noziedzīgās organizācijas un palīdzētu atrast un 
notvert tās vadītājus;

L. tā kā galvenais šķērslis aktīvai rīcībai un politikai ir tas, ka nav pieņemta kopēja definīcija 
par to, kas ir sieviešu un bērnu nelegāla tirdzniecība, kā arī nepastāv kopējas vadlīnijas datu 
salīdzināšanai, pētīšanai un analīzei;

M. tā kā bērnu un sieviešu nelegālā tirdzniecība ir starptautisks noziedzības veids, lai izveidotu 
efektīvu tās apkarošanas stratēģiju, nepieciešams:

– aptvert trīs nelegālā tirgus komponentus: upuri, tirgotāju un klientu;



– veidot programmas un sniegt tiesisku un psiholoģisku aizsardzību 
visapdraudētākajām grupām;

– atbilstoši un sistemātiski sniegt informāciju un veicināt problēmas apzināšanos visos 
iedzīvotāju slāņus, jo īpaši neaizsargātākajās grupās;

– veikt sadarbību starp izcelsmes valsti, tranzīta valsti un galamērķa valsti;

– 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;

N. tā kā virtuālais sekss, jo īpaši kibersekss (virtuālais sekss internetā), veido jaunu augošu 
tirgu, un tā uzplaukuma rezultātā pastiprinās cilvēku tirdzniecība un tās apjoms, jo jaunās 
tehnoloģijas vienkāršo sieviešu un bērnu seksuālo izmantošanu;

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

2. pauž nožēlu par to, ka cilvēku tirdzniecības apkarošanā līdz šim veiktie pasākumi nav ļāvuši 
samazināt seksuālajai verdzībai izmantoto sieviešu un bērnu skaitu; tieši pretēji uzskata, ka 
cilvēku tirdzniecība seksuāliem mērķiem ir tā noziedzīgā darbība, kas attīstās visātrāk, 
salīdzinot ar citiem organizētās noziedzības veidiem Eiropas Savienībā; uzsver, ka šobrīd 
steidzami ir jānosprauž skaidri un konkrēti mērķi, piemēram, turpmāko 10 gadu laikā par 
pusi samazināt cilvēku tirdzniecības upuru skaitu; vispārējais mērķis, protams, ir šo 
noziedzības veidu pēc iespējas ātrāk izskaust pilnībā;

3. pauž nožēlu, ka saite starp cilvēku tirdzniecību un migrāciju, sociālo aizsardzību un 
attīstības politiku nav pietiekami atzīta, un aicina stingrāk saskaņot ārpolitiku attiecībā uz 
cilvēku tirdzniecību;

4. aicina Komisiju un Padomi noteikt nepārprotamu juridisko pamatu jebkāda veida pret 
sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai, ieskaitot sieviešu tirdzniecību, un pieņemt 
lēmumu pilnīgi saskaņot Eiropas cilvēku tirdzniecības apkarošanas politiku, kā arī ar 
imigrāciju un patvērumu saistītās jomas, īpaši patvēruma tiesības saistībā ar vajāšanu un 
apspiešanu dzimuma dēļ;

5. iesaka kopējo ES politiku vērst uz tiesiskā regulējuma un īstenošanas noteikumu izveidi, 
pretpasākumu, preventīvu pasākumu veikšanu, noziedzīgo nodarījumu izdarītāju 
kriminālvajāšanu un sodīšanu, kā arī uz upuru aizsardzību un atbalstu;

6. uzsver nepieciešamību saskaņā ar ES kaimiņattiecību politiku, izveidot īpašus pret nelegālo 
tirdzniecību vērstus pasākumus; prasa steidzami piešķirt finansiālu palīdzību tādām 
kandidātvalstīm kā Bulgārijai un Rumānijai, lai tās varētu izveidot ilgtermiņa stratēģijas 
cilvēku tirdzniecības novēršanai;

7. uzskata, ka dalībvalstu rīcībai ir jāatbilst to politiskajiem paziņojumiem, kā arī efektīvāk 



jātransponē attiecīgie Kopienas tiesību akti, īpaši uzlabojot operatīvo sadarbību, kā arī 
attiecīgās informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, Eiropolu un Eurojust;

8. uzsver, ka labākais veids, lai vērstos pret tādiem cilvēku tirdzniecībai labvēlīgiem 
faktoriem, kā nabadzība, sociālā atstumtība, bezdarbs, zems izglītības līmenis, korupcija, 
diskriminācija un vardarbība pret sievietēm, ir veicināt dzimumu līdztiesību visās ES 
politikas jomās un īstenot valstu tiesību aktus attiecībā uz vienlīdzīgām iespējām;

9. uzskata, ka pētījumi par cilvēku tirdzniecību, īpaši sieviešu un bērnu tirdzniecību 
seksuāliem mērķiem (kādos apstākļos cilvēki var kļūt par cilvēku tirdzniecības upuriem un 
kas ietekmē pieprasījumu pēc seksuāliem pakalpojumiem un sieviešu un bērnu 
izmantošanu), jāveic gan valstu, gan Kopienas līmenī; aicina dalībvalstis un Komisiju 
turpināt pētījumus par šiem jautājumiem, kā arī piešķirt nepieciešamo finansējumu no 
pieejamajām programmām, piemēram, Daphne; šo pētījumu rezultāti var veicināt atbilstīgas 
dzimumaudzināšanas programmas izveidi visās dalībvalstīs;

10. vērš Komisijas un dalībvalstu uzmanību uz pētījuma rezultātiem, kuru Eiropas Parlaments 
uzsāka attiecībā uz dalībvalstu dažādu veidu tiesību aktiem par prostitūciju un to saikni ar 
sieviešu un bērnu tirdzniecību seksuāliem mērķiem (Transcrime, „Pētījums par valstu 
tiesību aktiem attiecībā uz prostitūciju un sieviešu un bērnu tirdzniecību”1);

11. uzsver, ka pirmais un galvenais uzdevums ir samazināt pieprasījumu ar līdzekļiem, kas 
ietver izglītojošus, juridiskus, sociālus un kultūras pasākumus;

12. aicina dalībvalstis nopietni pievērsties problēmām, kuru cēlonis ir prostitūcija to teritorijā;

13. aicina Padomi un Komisiju politiskajā dialogā ar trešajām valstīm sistemātiski iekļaut 
jautājumu par sieviešu un bērnu tirdzniecību, bet ja netiek panākti uzlabojumi vai šī valsts 
nav skaidri paudusi savu politisko gribu rīkoties, aicina veikt attiecīgus pasākumus, 
piemēram, ar trešajām valstīm noslēgto sadarbības un asociācijas nolīgumu cilvēktiesību un 
demokrātijas klauzulās uzskaitītos pasākumus;

14. aicina dalībvalstis aktīvāk atbalstīt integrētu pieeju dzimumu līdztiesības jautājumiem un 
veicināt bērniem atbilstošas pieejas izvēli ES sadarbības, attīstības un nabadzības 
novēršanas programmās, un prasa, lai tādas starptautiskas organizācijas kā Pasaules Banka, 
Starptautiskais valūtas fonds un Pasaules tirdzniecības organizācija pirmkārt vērstu cīņu 
pret nabadzības feminizāciju un bērnu nabadzību;

15. uzsver, ka ir svarīgi risināt problēmas, kas saistītas ar saikni starp cilvēku tirdzniecību un 
legālo un nelegālo imigrāciju, kā arī uzskatīt legālo migrāciju par veidu, kā novērst cilvēku 
tirdzniecību;

16. norāda uz saikni starp seksuālo izmantošanu un darbaspēka izmantošanu mājsaimniecības 
pakalpojumu sniegšanai; uzsver, ka cilvēku tirgotāji izmanto to, ka bērni un pusaudži ir 
atkarīgi no pieaugušajiem, un viņu izmantošana nav tikai seksuāla, bet arī saistīta ar 
verdzību, nelegālu adopciju un piespiedu darbu; aicina veikt aktīvus pasākumus, lai 
novērstu un apkarotu visus noziegumus un nodarījumus; 
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17. pauž nožēlu par to, ka nav analīzes par prostitūcijas pieprasījumu dalībvalstīs kā iespējamo 
cilvēku tirdzniecības izraisītāju; uzskata, ka Komisijai būtu jāveic vispusīgs pētījums par to, 
kā dalībvalstu tiesību akti prostitūcijas jomā ietekmē cilvēku tirdzniecības upuru skaitu;

18. aicina dalībvalstis pārskatīt un/vai grozīt savu vīzu politiku, lai novērstu tās ļaunprātīgu 
izmantošanu un nodrošinātu aizsardzību pret ekspluatāciju; aicina dalībvalstis nodrošināt, 
lai konsulātu darbinieki izcelsmes valstīs sadarbojas un veic pieredzes apmaiņu, kā arī to, 
lai šie darbinieki tiek apmācīti atpazīt tirdzniecības gadījumus, strādājot ar vīzu 
pieteikumiem; uzskata, ka šiem darbiniekiem arī jābūt apmācītiem sadarboties ar 
attiecīgajām NVO;

19. aicina dalībvalstis izveidot valsts un starptautiskas palīdzības telefona līnijas, lai apkarotu 
sieviešu tirdzniecību, par kurām informētu, izmantojot informācijas kampaņas valsts un 
reģionālajā televīzijā; atbalsta prasību pēc palīdzības telefona bērniem, kuru vajadzētu 
izveidot kā vienotu starptautisku bezmaksas telefona numuru bērniem, un norāda uz 
Parlamenta deklarāciju par palīdzības tālruņu līnijām bērniem Eiropā saskaņā ar 
116. pantu1;

20. prasa, lai šī piekoptā pazemojošā cilvēku pirkšanas un sieviešu un bērnu un izmantošanas 
prakse ir aktīvas un efektīvas kampaņas tēma šīs jomas Eiropas Savienības programmās; 
uzskata, ka šī kampaņa jāizsludina Komisijai un dalībvalstīm, ar pilnīgu Eiropas 
Parlamenta, kā arī citu Eiropas Savienības iestāžu pilnīgu atbalstu to kompetences jomās;

21. aicina Komisiju un dalībvalstis steidzami un atbilstošā viedā (tostarp, pieņemot tiesību 
aktus) vērsties pret tendenci izmantot jaunās tehnoloģijas, īpaši internetu informācijas 
izplatīšanai par to, kur atrast sievietes un bērnus seksuālai izmantošanai, kā arī 
pieprasījumus pēc šiem pakalpojumiem, kas izraisa cilvēku tirdzniecības pieaugumu;

22. pauž nožēlu par pašreizējiem sarežģījumiem starp dalībvalstīm un Eiropas Savienības 
iestādēm attiecībā uz starptautisku līgumu un konvenciju ratifikāciju un īstenošanu; 

23. aicina Komisiju uzraudzīt pastāvošo cilvēku tirdzniecības novēršanas instrumentu 
īstenošanu un vienotu interpretāciju un uzsākt pētījumu par pastāvošajiem ES un 
starptautiskajiem juridiskajiem līdzekļiem un pasākumiem, kuri attiecas uz sieviešu un 
bērnu tirdzniecības apkarošanu;

24. atzinīgi vērtē priekšlikumu, kas ietverts Eiropas Padomes konvencijā par cilvēku 
tirdzniecības apkarošanu un kontroles mehānisma (GRETA) izveidi, lai nodrošinātu 
efektīvu tās noteikumu īstenošanu un uzsver, ka seksuālās izmantošanas apkarošanas 
stratēģijas īstenošanā ir nepieciešams stiprināt sadarbību ar Eiropas Padomi un citām 
starptautiskām organizācijām; informē par to, ka tajā ir paredzēta iespēja sodīt klientus; 

25. neatlaidīgi aicina Komisiju sadarboties ar Eiropas Padomi un citām starptautiskajām 
organizācijām, piemēram, Starptautisko migrācijas organizāciju, lai izstrādātu kopējas 
pamatnostādnes datu vākšanai, un iesaka, cik vien ātri iespējams, izveidot kopīgu centru 
kopēju definīciju izstrādei (cilvēku tirdzniecība, upuris u.c.), salīdzināmu homogēnu datu 
vākšanai, situācijas novērtēšanai un attīstīšanai, informācijas apmaiņai un saites 
novērtēšanai starp likumdošanas mērķiem, cilvēku tirdzniecības apkarošanas politiku un 
darbību un to patieso ietekmi;

  
1 Pieņemtie teksti, 17.1.2006., P6_TA(2006)0009.



26. aicina Komisiju iesniegt neatkarīgu programmu Daphne un sekot, lai tā netiktu saistīta ar 
narkotiku apkarošanas programmu;

27. pauž nožēlu par precīzu datu trūkumu attiecībā uz cilvēku tirdzniecības parādību Eiropā, kā 
arī par to, ka nedz Komisija, nedz Eiropols, nedz arī kāda cita ES iestāde nav varējusi 
publicēt precīzus skaitļus par cilvēku tirdzniecības apjomu visā ES, jo īpaši pauž nožēlu par 
datu trūkumu attiecībā uz neaizsargātākām grupām, piemēram, sievietēm un bērniem, kā arī 
par nespēju īstenot efektīvus pasākumus problēmas risināšanai;

28. mudina dalībvalstis izveidot kontaktiestādes vai iecelt valsts referentus, kas vāktu 
informāciju par cilvēku tirdzniecību, veiktu tās apmaiņu, izplatīšanu un apstrādi, kā arī 
uzsver to, cik liela nozīme ir datu par dzimumu līdztiesību un salīdzināmu datu 
apkopošanai, neaizmirstot to, cik svarīgi ir saglabāt informācijas konfidencialitāti un 
nodrošināt NVO piekļuvi informācijai un datiem;

29. aicina dalībvalstis izveidot un/vai pastiprināt izpratnes veidošanas kampaņas, kuru mērķis ir 
atbalstīt neaizsargātu sabiedrības locekļu informēšanu par briesmām un izglītošanu 
izcelsmes valstīs un brīdināt un informēt sabiedrību par šo problēmu, un mazināt 
pieprasījumu galamērķa valstīs; tādēļ aicina dalībvalstis atzīt, ka cilvēki, kas dodas 
darījumu braucienos, var palīdzēt cīņā pret cilvēku tirdzniecību, ja tos iesaista sabiedrības 
informēšanas procesā un mudina ziņot par redzēto; aicina dalībvalstis un jo īpaši Vāciju 
veikt atbilstošus pasākumus, lai 2006. gadā Pasaules futbola čempionāta laikā novērstu 
sieviešu tirdzniecību un piespiedu prostitūciju;

30. mudina dalībvalstis izveidot kontaktu ar cilvēku tirdzniecības problēmu atspoguļojošiem 
plašsaziņas līdzekļiem, lai publiskotu jaunāko informāciju Eiropas Savienībā un ārpus tās;

31. aicina Komisiju noteikt visā ES cilvēku tirdzniecības apkarošanas dienu ar starptautisku 
logo pret cilvēku tirdzniecību, lai paaugstinātu informētību par sieviešu un bērnu 
tirdzniecību un lai paaugstinātu sabiedrības modrību un informētību par šo tēmu, vēršoties 
pie sabiedrības ar vienu saskaņotu vēstījumu;

32. aicina Komisiju noteikt visā ES cilvēku tirdzniecības apkarošanas dienu ar starptautisku 
logo pret cilvēku tirdzniecību, lai paaugstinātu informētību par sieviešu un bērnu 
tirdzniecību un lai paaugstinātu sabiedrības modrību un informētību par šo tēmu, vēršoties 
pie sabiedrības ar vienu saskaņotu vēstījumu; uzskata, ka šī ES mēroga cilvēku tirdzniecības 
apkarošanas diena varētu notikt vienlaicīgi ar vispasaules kampaņu "Apturēsim cilvēku 
tirdzniecību";

33. aicina dalībvalstis izveidot ārēju ekspertu grupu, lai palīdzētu policijai biežāk atklāt sieviešu 
tirdzniecību; 

34. uzsver finanšu resursu un konsultāciju dienestu sieviešu tirdzniecības jautājumos 
cilvēkresursu palielināšanas nozīmi un to nevalstisko organizāciju sadarbības 
intensifikāciju, kas darbojas šajā jomā;

35. aicina dalībvalstis piemērot un nostiprināt tiesību aktus, lai intensificētu cilvēku tirgotāju, 
viņu līdzdalībnieku, interneta lappušu veidotāju, kurās piedāvāta starpniecības informācija 
cilvēku tirdzniecībai, personu, kas veicina, organizē, izmanto vai meklē nepilngadīgo (kas 
jādefinē visās dalībvalstīs vienādi, t.i. personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu) 
seksuālos pakalpojumus, un personu, kas mēģina uzsākt šādu nodarbošanos – fizisku un 



juridisku personu kriminālvajāšanu un sodīšanu (īpaši, paredzot atbilstošus, efektīvus un 
atturošus sodus), kā arī veikt kriminālvajāšanu par cilvēku tirdzniecībā iegūto līdzekļu 
legalizēšanu;

36. aicina dalībvalstis pakļaut likumā paredzētajai kriminālvajāšanai personas, kas apzināti 
izmanto tādu prostitūtu pakalpojumus, kuras ar prostitūciju nenodarbojas brīvprātīgi;

37. prasa dalībvalstīm uzsākt apmācības ofensīvu policijas skolās, sociālo zinātņu akadēmijās 
un skolās sieviešu tirdzniecības apkarošanai un lai iemācītos pieeju šim jautājumam;

38. aicina dalībvalstis aktīvāk uzraudzīt nodarbinātības nodrošināšanu, lai novērstu iespēju 
organizēt starptautisku sieviešu tirdzniecību;

39. aicina turpināt cīņu pret cilvēku tirdzniecībā iegūto līdzekļu legalizēšanu, nodrošinot, lai 
dalībvalstis piemēro Eiropas un starptautiskajā līmenī pieņemtos tekstus un vajadzības 
gadījumā paredzēt tiesību normu pastiprināšanu saistībā ar šo jautājumu;

40. mudina dalībvalstis pēc iespējās ātrāk savos tiesību aktos transponēt Padomes direktīvu 
2004/81/EK par trešo valstu pilsoņiem, kuri ir cilvēku tirdzniecības upuri, izdotajām 
uzturēšanās atļaujām;

41. aicina dalībvalstis atbalstīt korporatīvās sociālās atbildības principu, kā arī valsts un privāta 
sektora partnerību, iesaistot pilsoniskās sabiedrības organizācijas preventīvo, reintegrācijas 
un koordinācijas stratēģiju īstenošanā; aicina visas Eiropas Savienības iestādes būt par 
pozitīvu piemēru citu valstu iestādēm un privātajam sektoram;

42. aicina deputātus atbalstīt kampaņu „Cilvēki, kas dodas darījumu braucienos, pret cilvēku 
tirdzniecību", ko Parlaments aizsāka 2005. gada novembrī, jo ar šo vairākpušu iniciatīvu 
tiek mēģināts:

– vairot izpratni cilvēku (proti, deputātu un citu cilvēku), kas dodas darījumu 
braucienos, vidū par cilvēku tirdzniecības problēmu un mudināt deputātus uzņemties 
iniciatīvu šīs problēmas risināšanā;

– sniegt cilvēkiem, kas dodas darījumu braucienos, iespēju ziņot par cilvēku 
tirdzniecības gadījumiem, izmantojot tīmekļa vietni www.businesstravellers.org;

– aicināt deputātus rakstīt vēstules viesnīcām, mudinot tās atteikties no to 
uzņēmējdarbības saiknes ar sieviešu un bērnu tirdzniecību;

43. aicina Komisiju un dalībvalstis vairāk sazināties ar viesnīcu un tūrisma nozari, lai izveidotu 
labāku sadarbību saistībā ar šīs nozares sociālo atbildību, kā arī mudinātu nozari pieņemt 
ētikas kodeksu, kurā iekļautu tirdzniecību un prostitūciju, ja šāds kodekss vēl nav izveidots; 
uzskata, ka jāuzsver un jāatzīmē tādi labi ētikas kodeksu piemēri kā UNICEF finansētais
ECPAT kodekss par bērnu seksuālu izmantošanu;

44. aicina dalībvalstis novērst cilvēku tirdzniecības paplašināšanos un atjaunošanos, izveidot un 
īstenot programmas sieviešu un bērnu, kas kļuvuši par cilvēku tirdzniecības upuriem 
sociālai iekļaušanai un rehabilitācijai, sadarbojoties ar pilnvarotajām iestādēm un 
asociācijām; paredzēt Eiropas reintegrācijas fonda izveidi; neatlaidīgi aicina dalībvalstis 
izveidot mikrokredīta pakalpojumus, lai sievietes varētu vieglāk iegūt finansiālu atbalstu;

http://www.businesstravellers.org


45. uzsver, ka personas, kas tikušas pakļautas seksuālai izmantošanai, jāuzskata par upuriem; 
ņemot vērā milzīgās grūtības, ar kurām viņas sakaras, lai izkļūtu no situācijas, gan Eiropas 
Savienībai, gan dalībvalstīm jāveic nepieciešamie pasākumi, lai viņas aizsargātu un 
atbalstītu, piemēram:

– netiesāt cilvēku tirdzniecības upurus,

– sniegt tiem medicīnisku un psiholoģisku palīdzību,

– sniegt juridisku palīdzību un nodrošināt kompetenta tulka pakalpojumus,

– izveidot īpašus pasākumus, lai reintegrētu sievietes, kas nodarbojušās ar prostitūciju 
u.t.t.;

– uzņemties atbildību par sievietēm un bērniem, kas ES ir kļuvuši par cilvēku 
tirdzniecības upuriem; šīs sievietes un bērni būtu jāatbalsta, palīdzot atgriezties 
izcelsmes valstī, ja viņi to vēlas vai arī palīdzot uzsākt jaunu dzīvi;

46. aicina dalībvalstis pieņemt obligātus un saistošus pasākumus attiecībā uz cilvēku 
tirdzniecības upuru aizsardzību, jo tie ir nepieciešami, ja vēlamies saukt pie atbildības 
cilvēku tirgotājus;

47. aicina dalībvalstis parakstīt un ratificēt Eiropas Padomes konvenciju par cilvēku 
tirdzniecības apkarošanu;

48. uzsver, ka līdz šim tikai Beļģija un Itālija ir noteikušas uzturēšanās tiesības sieviešu 
tirdzniecības upuriem pēc tiesas procesa pret cilvēku tirgotājiem, uzsver, ka būtu vēlams, lai 
mudinātu upurus sniegt liecības un sodītu vainīgos, piešķirt šādas uzturēšanās tiesības visās 
dalībvalstīs;

49. mudina dalībvalstis ieviest speciālu uzturēšanās atļauju mehānismus šādiem īpašiem 
gadījumiem, lai ārzemju upuri, kuri nelegāli uzturas valstī, varētu izbēgt no vardarbības, un 
iesaka īstenot palīdzības un upuru integrācijas programmas, kas uzticētas sociālo dienestu 
struktūrām;

50. prasa, lai visas dalībvalstis iekļauj valsts krimināltiesībās identisku tiesību normu, kurā, 
pamatojoties uz starptautiski pieņemtiem standartiem un balstoties uz Palermo protokolu1
un uz Apvienoto Nāciju Organizācijas konvenciju par bērnu tiesībām, noteikta skaidra 
juridiska bērnu tirdzniecības definīcija, ar mērķi novērst bērnu tirdzniecības uzskatīšanu par 
cilvēku tirdzniecības apakškategoriju; 

51. uzsver nepieciešamību steidzami izveidot un īstenot īpašu, no bērnu tiesībām izrietošu 
preventīvu programmu, balstītu uz sadarbību starp izcelsmes, tranzīta un galamērķa valsti; 
un vērš uzmanību uz faktu, ka neeksistē saskanīga ES ārpolitika ārpuskopienas valstīs, no 
kurām nāk lielākā daļa bērnu, kas ir cilvēku tirdzniecības upuri;

52. prasa Komisijai iesniegt atbilstīgu tiesību akta priekšlikumu par Eiropas Savienības rīcību 
bērnu prostitūcijas un cilvēku orgānu un audu tirdzniecības apkarošanā; atzīmē, ka bērni 

  
1 Saskaņā ar Palermo protokolu bērnu tirdzniecība ir: „bērna pieņemšana darbā, pārvadāšana, 

tālāknodošana, izmitināšana vai saņemšana ar mērķi ekspluatēt valstī vai ārpus tās”. 



joprojām ir neaizsargāti, īpaši, ja viņus izmanto seksuāli, lai gan atbilstīgi pirmajam un 
trešajam ES pīlāram pieņemtie tiesību akti par cilvēku tirdzniecības apkarošanu jau ietver 
īpašas bērnu aizsardzības normas;

53. aicina dalībvalstis un Kopienu ratificēt ANO Konvencijas par bērnu tiesībām 2000. gada 
25. maija Fakultatīvo protokolu par bērnu tirdzniecību, bērnu prostitūciju un bērnu 
pornogrāfiju, kurš ir detalizētāks par Palermo protokolu, jo ietver arī noziegumus, kuri nav 
starptautiski un kuros nav iesaistītas kriminālas organizācijas, kā arī ietver cilvēka orgānu 
tirdzniecību un nelegālu adopciju;

54. uzskata, ka bērni ir dalībnieku statusā jāiesaista šādā programmā un aicina dalībvalstis 
izveidot mācību programmas zēniem un meitenēm diskriminācijas novēršanai un dzimumu 
līdztiesības veicināšanai;

55. neatlaidīgi aicina Komisiju nodrošināt, lai valstu un reģionālajos stratēģiskajos dokumentos 
tiktu uzsvērta nepieciešamība nodrošināt dzimšanas reģistrāciju trešās valstīs;

56. pauž nožēlu par taustāmu rezultātu trūkumu attiecībā uz to, ko līdz šim ir panākušas 
aģentūras un organizācijas Eiropas līmenī, īpaši par ierobežoto informācijas apmaiņu starp 
dalībvalstīm un Eiropolu, kurš saskaņā ar Eiropola Konvencijas 2. panta 2. punktu1, ES 
līgumu, Eiropadomes Tamperes sanāksmes prezidentūras secinājumiem un Hāgas 
programmu ir galvenais Eiropas instruments cilvēku tirdzniecības apkarošanā; pauž arī 
nožēlu, ka šajā jomā Eiropols ir sagatavojis tikai vienu analītisku dokumentu, neskatoties uz 
daudzajiem pētījumiem par konkrētiem noziegumiem;

57. uzsver, ka Eiropolam cilvēku tirdzniecības apkarošana ir jāizvirza par vienu no 
svarīgākajām prioritātēm; uzskata, ka Eiropola finanšu un personāla resursi ir jāizmanto, lai 
paaugstinātu cilvēku tirdzniecības novēršanas efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz sieviešu un 
bērnu tirdzniecību un liela mēroga starptautiskās noziedzības apkarošanas efektivitāti;

58. uzsver ciešās Eiropola personāla un tā cilvēku tirdzniecības apkarošanā kompetento 
starptautiskā līmeņa partneru sadarbības nozīmi (īpaši saistībā ar informācijas apmaiņu par 
noziedzīgajiem tīkliem, cilvēku tirdzniecības ceļiem un tirgotāju identitāti), lai uzlabotu 
tiesvedības efektivitāti;

59. aicina Komisiju iesniegt katras dalībvalsts veikto pasākumu gada novērtējumu, tostarp 
vērtējumu par cilvēku tirdzniecības novēršanai izstrādāto tiesību aktu ieviešanu un 
piemērošanu;

60. aicina Komisiju un Padomi nodrošināt savas darbības saskaņotību un konsekvenci tādās 
starptautiskās organizācijās kā ANO, Eiropas Padome, Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācija (OCDE), Pekinas pārskata process, Eiropas Vidusjūras reģiona 
stabilitātes pakts, G8;

61. aicina dalībvalstis īstenot vietējo iestāžu un drošības dienestu sadarbības programmas 
reģionos, kurus vissmagāk skāris bezdarbs, lai novērstu cilvēku tirdzniecību;

62. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu un 
kandidātvalstu valdībām un parlamentiem.

  
1 OV C 316, 27.11.1995., 2. lpp.


