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Šiame darbo dokumente siekiama aptarti galiojančius teisės aktus kovos su smurtu prieš 
moteris srityje (ar susijusiose srityse), kad būtų galima nustatyti galimus teisinius direktyvos 
(arba direktyvų rinkinio) pagrindus ir galiausiai pasiūlyti keletą kitų idėjų dėl veiksmų ES 
lygmeniu šiuo esminiu klausimu.

Todėl tai yra priemonė idėjoms iškelti ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto šešėlinių 
pranešėjų bei Europos Parlamento narių diskusijoms paskatinti siekiant parengti (ir 2013 m. 
spalio mėn. pateikti) teisėkūros iniciatyvos pranešimą dėl kovos su smurtu prieš moteris, 
kuriame būtų ir rezoliucija, ir pasiūlymas dėl ES direktyvos.

§ 1. Jau priimtos priemonės šioje srityje

2012 m. spalio 25 d. Direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų 
teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis 
sprendimas 2001/220/TVR1

Pagrindinis šios direktyvos tikslas – užtikrinti, kad nusikaltimų aukos gautų tinkamą 
informaciją, paramą bei apsaugą ir galėtų dalyvauti baudžiamajame procese nepaisant žalos 
patyrimo vietos ES. 

Direktyvoje taip pat pateikiama išsami smurto dėl lyties apibrėžtis (17 konstatuojamoji 
dalis) ir artimųjų smurto apibrėžtis (18 konstatuojamoji dalis).

Vertėtų pabrėžti, kad šia priemone sprendžiamas nukentėjusiųjų apsaugos, o ne smurto 
prevencijos, nusikaltimų apibrėžties ar kovos su jais klausimas. Joje nustatomas nuoseklus 
procedūrinis režimas.

2011 m. balandžio 5 d. Direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja 
ir aukų apsaugos, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR2

Šioje direktyvoje nustatomos būtiniausios taisyklės, susijusios su nusikalstamų veikų 
apibrėžtimi ir sankcijomis prekybos žmonėmis srityje. Joje taip pat nustatomos bendros 
nuostatos, pagal kurias atsižvelgiama į lyčių aspektą, kad būtų sustiprinta šio nusikaltimo 
prevencija ir gerinama jo aukų apsauga (1 straipsnis). 

2011 m. gruodžio 13 d. Direktyva 2011/99/ES dėl Europos apsaugos orderio (EAO 
baudžiamosiose bylose)3

Ši direktyva yra grindžiama nuosprendžių tarpusavio pripažinimo principu ir neturi jokios 
įtakos nusikaltimų, su kuriais kovojama ar už kuriuos baudžiama pagal nacionalinius 
įstatymus, apibrėžčiai. Joje taip pat nėra sprendžiamas smurto prevencijos klausimas.

2006 m. liepos 5 d. Direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo 
požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:LT:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:LT:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:LT:PDF
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(nauja redakcija)1

Šioje direktyvoje priekabiavimas ir seksualinis priekabiavimas apibrėžiamas kaip 
diskriminacija dėl lyties ir pripažįstama, kad tokios diskriminacijos formos turėtų būti 
draudžiamos ne tik darbe, bet ir siekiant įsidarbinti, įgyti profesinį išsilavinimą ar vykdant 
mokymus. Be to, pripažįstama, kad svarbu imtis prevencinių priemonių, nukreiptų prieš 
seksualinį priekabiavimą.

2004 m. gruodžio 13 d. Direktyva 2004/113/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio į moteris ir 
vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei 
paslaugų teikimo2

Šioje direktyvoje pateikiama seksualinio priekabiavimo apibrėžtis ir apibrėžiami prevenciniai 
veiksmai galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo 
srityje. Priekabiavimas ir seksualinis priekabiavimas, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, yra 
laikomi diskriminacija dėl lyties ir dėl to yra draudžiami. 

§ 2. Galimas būsimų ES teisės aktų dėl kovos su smurtu prieš moteris baudžiamosios 
teisės srityje teisinis pagrindas 

Visų pirma, pranešėja tinkamai atsižvelgia į tai, kad nei nuostatos dėl Sąjungos tikslų ir 
vertybių, nei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija negali būti teisės aktų dėl teisminio 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje teisinis pagrindas.

Iš esmės, nuostatomis dėl tikslų ir vertybių nesuteikiami konkretūs įgaliojimai priimti 
privalomus aktus, todėl šios nuostatos negali būti naudojamas kaip teisinis pagrindas. 
Panašiai, Deklaracijos Nr. 19 dėl SESV 8 straipsnis negali būti naudojamas kaip teisinis 
pagrindas, nes jame tiesiog skelbiama apie ketinimą įtraukti kovą su smurtu šeimoje į įvairias 
politikos sritis. 

Galiausiai, Chartijos 51 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „Ši Chartija neišplečia Sąjungos 
teisės taikymo srities už Sąjungos įgaliojimų ribų, nenustato Sąjungai naujų įgaliojimų ar 
užduočių ir nepakeičia Sutartyse nustatytųjų“, ir tai reiškia, kad nei Chartijos 21 straipsnis, nei 
23 straipsnis negali būti teisiniai pagrindai.

Nepaisant to, reikėtų išnagrinėti papildomas nuostatas, kurios galėtų suteikti konkrečių 
galimybių imtis veiksmų.

SESV 84 straipsnis

Šis straipsnis gali būti tinkamas teisinis pagrindas informacijai rinkti ir ja keistis, teikti 
švietimo paslaugas ir mokymus susijusiems pareigūnams, keistis patirtimi ir gerąja 
praktika, informacija ir didinti informuotumą, taip pat telkti lėšas3 ir t. t. tiek, kiek tokia 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:LT:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:lt:PDF
3 Sprendimui dėl lėšų reikėtų ES priimamo akto, kuriuo būtų leidžiama sukurti biudžeto eilutę (Sąjungos 
biudžete). 
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veikla būtų skatinami ar remiami valstybių narių veiksmai.

Tokia veikla gali būti grindžiama Europos nusikalstamumo prevencijos tinklo (ENPT) 
patirtimi.

NB: šis straipsnis neapima jokio valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų derinimo.

SESV 83 straipsnio 1 dalis

Šiame straipsnyje suteikiama galimybė priimti baudžiamosios teisės nuostatas, 
susijusias su prekyba žmonėmis ir seksualiniu moterų ir vaikų išnaudojimu, taip pat 
organizuotu nusikalstamumu (bet ne apskritai su smurtu prieš moteris). Tai reiškia, kad dėl 
smurto prieš moteris seksualinio išnaudojimo atveju (t. y. smurtas siekiant pasirengti 
seksualiniam moterų išnaudojimui, jį palengvinti, papildyti ar paslėpti) gali būti nustatytos 
minimalios taisyklės dėl nusikalstamų veikų ir sankcijų apibrėžimo priimant direktyvas, jeigu 
tai daroma kartu su baudžiamosios teisės taisyklėmis dėl seksualinio moterų išnaudojimo. Tas 
pat galioja ir organizuoto nusikalstamumo atveju.

Paskutiniu šios dalies sakiniu suteikiama galimybė įtraukti naujas sritis taikant nuostatą 
dėl pereigos (angl. passerelle clause) „ypač sunkių nusikaltimų, turinčių tarpvalstybinį 
pobūdį, srityse“. Šis tarpvalstybinis pobūdis gali pasireikšti „dėl tokių nusikaltimų pobūdžio 
arba poveikio, arba ypatingo poreikio kovoti su jais remiantis bendru pagrindu“. Todėl būtų 
galima prašyti Tarybos aktyvuoti (vieningu balsavimu) nuostatą ir įtraukti į sąrašą smurtą dėl 
lyties. Tai galėtų būti būdas sukurti naują teisinį pagrindą baudžiamosiose bylose.

SESV 83 straipsnio 2 dalis

Šiuo straipsniu suteikiama galimybė priimti baudžiamosios teisės taisykles tik esant (atskirai) 
ES derinimo priemonei. Be to, derinamos tik tam tikros sritys. Šiose srityse galima nuspręsti 
papildyti (nebaudžiamąsias) priemones baudžiamosiomis sankcijomis siekiant užtikrinti 
jų veiksmingumą. Pavyzdžiui:

– 2000 m. lapkričio 27 d. Direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir 
profesinėje srityje bendruosius pagrindus, ir 2006 m. liepos 5 d. Direktyva 2006/54/EB dėl 
moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės 
veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija). Šiuo atveju naudinga pažymėti, kad 
direktyvoje jau numatytos valstybių narių taikytinos sankcijos, bet nebūtinai pagal 
baudžiamosios teisės priemones.

– Lyčių lygybės direktyva, oficialiai vadinama 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 
2004/113/EB, įgyvendinančia vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės 
naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo – tai direktyva, 
kuria draudžiama ir tiesioginė, ir netiesioginė diskriminacija dėl lyties tiekiant prekes ir 
teikiant paslaugas Europos Sąjungoje.

§ 3. Kitos galimybės imtis veiksmų ne baudžiamosios teisės srityje 

A. Ar Stambulo konvencija gali tapti ES priemone?
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2011 m. birželio 22 d. Komisijos priimtame dokumente dėl tolesnių veiksmų dėl Europos 
Parlamento rezoliucijos dėl moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungoje (2010 m.) Komisija 
teigia, kad „atsižvelgiant į tai, kad Europos Taryba šiuo metu baigia rengti Konvenciją dėl 
smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo, Komisija 
nuodugniai persvarstys priimtą tekstą ir apsvarstys galimybę pasiūlyti Tarybai, kad ES 
prisijungtų prie šios Konvencijos. Tada Konvencija taps privaloma Europos Sąjungai srityse, 
kuriose ji turi kompetenciją pagal Sutartį.“

Iš tikrųjų šiuo metu Komisija ruošiasi atlikti vidinį tyrimą dėl ES prisijungimo prie 
Konvencijos galimybių, jo teisinių pasekmių ir pridėtinės vertės.

Bet kokiu atveju aišku, kad prisijungiant būtų perduota labai svarbi politinė žinia.

B. Statistika

Parlamentas keliose rezoliucijose primygtinai ragino valstybes nares teikti duomenis apie 
smurtą prieš moteris. Be to, Taryba savo 2012 m. gruodžio mėn. išvadose ragino pagerinti 
palyginamų, patikimų ir reguliariai atnaujinamų duomenų apie visas smurto prieš moteris 
formas rinkimą ir sklaidą tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu. Šiuo metu yra nedaug rodiklių, 
kuriais galima nustatyti smurtą prieš moteris, nes ES nebuvo sukurti nusikaltimų 
klasifikacijos sistemų naudojimo statistiniais tikslais principai ir nėra sutartos bendros 
metodikos siekiant gauti palyginamus administracinius duomenis. Dėl to rengiant Europos 
lyčių lygybės instituto (angl. EIGE) lyčių lygybės indeksą nebuvo galima tinkamai atsižvelgti 
į smurtą prieš moteris.

2011 m. birželio mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento dėl Europos saugumo nuo 
nusikalstamumo statistikos (COM(2011) 335 final), kuriuo siekiama sukurti bendrą sistemą 
renkant Europos statistiką, paremtą namų ūkių ir asmenų apklausa atitinkamose valstybėse 
narėse. Moterų teisių ir lyčių lygybės komitete kilo klausimų, susijusių su Komisijos 
pasiūlymu, be kita ko, dėl jo siūlomo biudžeto (manoma, kad jis pernelyg didelis ir 
nepagrįstas), statistinių metodų (jie laikomi pernelyg subjektyviais) ir išimties pagal 3 
straipsnį (kuriame teigiama, kad Prancūzijoje ir Airijoje nereikalaujama rinkti duomenų apie 
smurtą tarp to paties ūkio narių). Todėl Europos Parlamentas plenariniame posėdyje atmetė 
pasiūlymą ir paragino Komisiją pateikti naują pasiūlymą. Todėl vis dar būtina parengti 
naują pasiūlymą dėl ES teisės aktų, kuriuose būtų nustatyta nuosekli statistinių 
duomenų apie smurtą prieš moteris rinkimo sistema valstybėse narėse.

C. Moterų lyties organų žalojimas

Moterų lyties organų žalojimas yra tarptautiniu mastu pripažintas mergaičių ir moterų 
žmogaus teisių pažeidimu. Jame atsispindi giliai įsišaknijusi nelygybė tarp lyčių, ir tai yra 
kraštutinė moterų diskriminacijos forma. Šis pažeidimas beveik visada atliekamas 
nepilnametėms ir yra vaiko teisių pažeidimas. Tai, be abejonių, yra viena iš žiauriausių 
smurto dėl lyties formų.

Šiais metais Europos Komisija pradėjo viešąsias konsultacijas dėl moterų lyties organų 
žalojimo ir šiuo metu analizuoja 68 gautus atsakymus. Šie atsakymai ir Europos lyčių lygybės 
instituto ataskaita dėl moterų lyties organų žalojimo bus įtraukti į tolesnes politikos 
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iniciatyvas, apimančias vidaus ir išorės klausimus. Tos iniciatyvos gali būti pradėtos artėjant 
tarptautinei kovos su smurtu prieš moteris dienai (lapkričio 25 d.), bet dar turi būti nuspręsta 
dėl tikslaus jų formato ir turinio.

Manome, kad Komisija galėtų pasiūlyti ES veiksmų planą dėl moterų lyties organų žalojimo, 
kuriame būtų sprendžiama keletas klausimų, pvz., prevencijos ir apsaugos. Tai galėtų padėti 
patenkinti neatidėliotiną poreikį sukurti bendrus, palyginamus ES lygmens rodiklius ir 
mechanizmus, skirtus moterų lyties organų žalojimo reiškinio paplitimui ES stebėti ir 
politikos krypčių ir teisės aktų įgyvendinimui bei nukentėjusiesiems teikiamų paramos 
paslaugų teikimui vertinti. 

Turėtų būti patvirtinta bendra ES politika dėl moterų ir mergaičių, ieškančių prieglobsčio ir 
susidūrusių su moterų lyties organų žalojimo atvejais; ši politika turėtų būtų parengta 
atsižvelgiant į sutartus tarptautinius standartus, o Europos prieglobsčio paramos biuras (angl. 
EASO) galėtų įtraukti moterų lyties organų žalojimą kaip integruotą aspektą į mokymų ir 
informacijos sklaidos veiklą. Be to, ES turėtų aktyviai spręsti moterų lyties organų žalojimo 
problemą plėtodama politinį dialogą su ES nepriklausančiomis valstybėmis narėmis.

D. ES smurto prieš moteris panaikinimo metai

Komisija per artimiausius trejus metus turėtų paskelbti Europos kovos su smurtu prieš moteris 
metus siekiant piliečiams suteikti daugiau informacijos šia tema.

E. ES kovos su prekyba žmonėmis ir kovos su smurtu koordinatorius

Europos Komisija galėtų nuspręsti išplėsti ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatoriaus 
įgaliojimus siekiant įtraukti ir moterų lyties organų žalojimo klausimą. Tokiu atveju 
koordinatorius būtų atsakingas už ES institucijų, ES agentūrų, valstybių narių bei tarptautinių 
veikėjų veiksmų koordinavimo ir nuoseklumo gerinimą ir esamų bei naujų ES politikos 
krypčių, skirtų kovoti ne tik su prekyba žmonėmis, bet ir su moterų lyties organų žalojimu, 
plėtojimą.

Priėmus šį sprendimą būtų pasiektas didesnis veiksmingumas ir patirtos mažesnės išlaidos, 
negu paskiriant naują ES kovos su smurtu koordinatorių, taip pat būtų galima remtis jau 
sukaupta kovos su prekyba žmonėmis koordinatoriaus patirtimi.

§ 4. Galimi klausimai, spręstini pranešime, ir rekomendacijos

Rengiant pranešimą pranešėja siūlo išnagrinėti šias teisėkūros galimybes:

1. paraginti priimti direktyvą, kurioje būtų nustatytos priemonės, skirtos valstybių narių 
veiksmams smurto prevencijos srityje skatinti ir remti (t. y. rinkti informaciją ir ja keistis, 
vykdyti mokymus susijusiems pareigūnams, keistis patirtimi ir gerąja praktika, didinti 
informuotumą, telkti lėšas ir t. t.);

2. paprašyti Komisijos pateikti persvarstytą pasiūlymą dėl reglamento dėl Europos statistikos, 
kuriame taip pat būtų nustatyta nuosekli sistema, skirta statistiniams duomenims apie moterų 
lyties organų žalojimą valstybėse narėse rinkti.



DT\943990LT.doc 7/7 PE516.665v01-00

LT

Be to, pranešėja siūlo taip pat ištirti toliau pateiktas galimybes, kurios, nors ir nėra pasiūlymai 
dėl ES teisės aktų, galėtų būti pagrindas svarbiems būsimiems veiksmams:

3. paprašyti Tarybos aktyvuoti nuostatą dėl pereigos (angl. passerelle clause), t. y. priimti 
vieningą sprendimą, kuriuo smurtas dėl lyties (įskaitant moterų lyties organų žalojimą) būtų 
priskiriamas nusikaltimams, išvardytiems 83 straipsnio 1 dalyje;

4. paprašyti Komisijos pradėti procedūrą dėl ES prisijungimo prie Stambulo konvencijos dėl 
smurto prieš moteris, vos tik bus įvertintas šio veiksmo poveikis;

5. paprašyti Komisijos pateikti ES masto strategiją ir veiksmų planą dėl kovos su moterų 
lyties organų žalojimu;

6. paprašyti Komisijos išplėsti ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatoriaus įgaliojimus 
siekiant įtraukti ir moterų lyties organų žalojimo klausimą;

7. paprašyti Komisijos per artimiausius trejus metus paskelbti ES kovos su smurtu prieš 
moteris metus.


