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Pamatinformācija 

• 2005. gada vienošanās par Eiropas Padomes 
Konvenciju 

• 2008. gadā Konvencija stājās spēkā, 37 dalībnieki, 
6 parakstītāji 

• Darbu uzsākt Eiropas Padomes Ekspertu darbības 
grupa pret cilvēku tirdzniecību (GRETA) 

• 2011. gadā vienošanās par ES Direktīvu 
• 2012. gadā vienošanās par ES stratēģiju Direktīvas 

ieviešanai 
• 2013. gadā Dalībvalstīm jātransponē Direktīva.  



ES Direktīva  

• Norāda, ka cilvēku tirdzniecības apkarošana ir 
dalībvalstu prioritāte 

• Integrēta, holistiska un uz cilvēktiesībām 
koncentrēta pieeja 

• Galvenā uzmanība jāpievērš bērnu tiesībām 
• Plašs cilvēku tirdzniecības jēdziens, kas aptver 

ubagošanu, krimināli sodāmas darbības, orgānu 
izņemšanu un piespiedu laulību 

• Upuru aizsardzība 
• Novēršana, tajā skaitā pieprasījuma mazināšana 



Pašreizējās problēmas 

• 2.2. pants Bezpalīdzības stāvoklis 

• 7. pants Mantas arests un konfiskācija un 17. 
pants Kompensācija 

• 8. pants Prasības neiesniegšana vai soda 
nepiemērošana un 15. pants Bērnu 
aizsardzība krimināllietu izmeklēšanā un 
procesā 

• 11. un 12. pants Palīdzība, atbalsts un 
aizsardzība upuriem 

 



Ieviešana 

• Izveidots amats - ES koordinators cilvēku 
tirdzniecības apkarošanas jomā 

• Transponēšana visās dalībvalstīs. Termiņš - 
2013. gada 6. aprīlis. Līdz šim saņemti 14 
ziņojumi. 

• Dalībvalstis ziņo par transponēšanu un 
aktivitātēm. 

• Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei. 

 



ES Stratēģijas prioritātes 

• Identifikācija. Upuru aizsardzība un palīdzība 
upuriem 

• Prevencijas pasākumu uzlabošana 

• Palielināts ierosināto lietu skaits 

• Koordinēšanas un sadarbības uzlabošana 

• Labākas zināšanas par jaunajām problēmām 
un efektīvāki to risinājumi 



 
Identifikācija. Aizsardzība un palīdzība 

upuriem 
 • Visās dalībvalstīs jānodrošina oficiāls un labi 

funkcionējošs valsts mehānisms cietušo 
nosūtīšanai uz atbalsta dienestiem  

• Piemērota aizsardzība un palīdzība, kas balstīta uz 
individuālo riska un vajadzību izvērtējumu, tajā 
skaitā kompensācija un droša atgriešanās 

• Komisija līdz 2015. gadam izstrādās papildu 
vadlīnijas un modeli starptautiskās konsultēšanas 
mehānismiem ES līmenī 

• Padarīt bērnu aizsardzības sistēmas efektīvākas 
• Uzlabot informācijas pieejamību upuriem 



 
Prevencijas pasākumu uzlabošana 

 
• Komisijas pētījumi par pieprasījuma 

mazināšanu 

• Dalībvalstis izstrādās risinājumus pieprasījuma 
mazināšanai 

• Eiropas Uzņēmēju koalīcijas izveide 

• Komisija uzsāks ES līmeņa informācijas 
kampaņas, kuru mērķauditorija būs konkrētas 
viegli ievainojamās cilvēku grupas 



 
Palielināts ierosināto lietu skaits 

 
• Dalībvalstis ir izveidojušas nacionālas 

vairākdisciplīnu tiesībsargājošās vienības, kas 
kalpo sadarbībai ar Eiropolu utt. 

• Valstis proaktīvi veic finanšu izmeklēšanas un 
ziņos Eiropolam, kas analizē ziņojumus, lai 
noteiktu labo praksi 

• Arī turpmāk tiek izmantotas kopējās izmeklēšanas 
grupas 

• Izmēģinājuma programma Austrumu-ES 
reģionālās sadarbības stiprināšanai 

 



 
 

Koordinēšanas un sadarbības 
uzlabošana 

 
 

• Sadarbības efektivitātes uzlabošanai, lai 
palīdzētu valstu ziņotājiem. Izveidots forums 

• Prioritāro trešo valstu un konkrētu delegāciju 
identifikācija 

• Eiropas Pilsoniskās sabiedrības platformas 
izveide 

• Visaptverošs iepriekšējo projektu pārskats 

• Vairākdisciplīnu apmācību koordinēšana  



Labākas zināšanas par jaunajām 
problēmām un efektīvāki to risinājumi 
• Datu savākšanas sistēma ES līmenī 
• Vairot zināšanas par dzimuma aspektu un viegli 

ievainojamajām cilvēku grupām 
• Vairot izpratni par paaugstināta riska grupām 
• Labāk izprast vervēšanu tiešsaistē 
• Koncentrēšanās uz piespiedu darba problēmām 

(dalībvalstu tiesu prakses un valsts iestāžu labās 
prakses izpēte, labāka sadarbība ar darba, 
sociālajiem, veselības un darba drošības un 
zvejniecības inspektoriem) 
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