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Šī darba dokumenta nolūks ir uzskaitīt pastāvošos tiesību aktus vardarbības pret sievietēm 
apkarošanas jomā (vai ar to saistītās jomās), identificēt direktīvas (vai vairāku direktīvu) 
iespējamos juridiskos pamatus un visbeidzot ieteikt dažas citas idejas attiecībā uz šo svarīgo 
jautājumu rīcībai ES līmenī.

Tādējādi tas ir instruments ideju apkopošanai un debašu sākšanai starp FEMM komitejas ēnu 
referentiem un EP deputātiem, lai izstrādātu (un 2013. gada oktobrī iepazīstinātu) ar 
likumdošanas iniciatīvas ziņojumu par vardarbības pret sievietēm apkarošanu, un kas ietvertu 
gan rezolūciju, gan ES direktīvas priekšlikumu.

§ 1: Šajā jomā jau pieņemtie instrumenti

Direktīva 2012/29/ES (2012. gada 25. oktobris), ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, 
atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 
2001/220/TI1.

Šīs direktīvas galvenais nolūks ir nodrošināt, ka noziegumā cietušie saņem pienācīgu 
informāciju, atbalstu un aizsardzību un var piedalīties kriminālprocesos neatkarīgi no vietas 
ES, kur kaitējums nodarīts. 

Tāpat Direktīvā ir izsmeļoši definēta vardarbība dzimuma dēļ (17. apsvērums) un definēta 
vardarbību tuvās attiecībās(18. apsvērums).

Lietderīgi ir uzsvērt, ka šis instruments attiecas uz cietušo aizsardzību un neskar vardarbības 
novēršanu un nozieguma definēšanu vai kriminālprocesu.

Tajā drīzāk ir sniegts vienots procesuālais režīms.

Direktīva 2011/36/ES (2011. gada 5. aprīlis) par cilvēku tirdzniecības novēršanu un 
apkarošanu un cietušo aizsardzību, ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI2.

Šī direktīva paredz minimālos noteikumus noziedzīgu nodarījumu un sankciju definēšanai 
cilvēku tirdzniecības jomā. Ar to tiek arī ieviesti vienoti noteikumi, ņemot vērā dzimumu 
perspektīvu, lai pastiprinātu šāda nozieguma novēršanu un no tā cietušo aizsardzību (1. pants).

Direktīva 2011/99/ES (2011. gada 13. decembris) par Eiropas aizsardzības rīkojumu (EPO
krimināltiesības)3.

Tā balstās uz spriedumu savstarpējas atzīšanas principu un nekādā mērā neskar to noziegumu 
definēšanu, kuri tiek kriminālvajāti vai sodīti valsts tiesību aktos. Tā arī neattiecas uz 
vardarbības novēršanu.

Direktīva 2006/54/EK (2006. gada 5. jūlijs) par tāda principa īstenošanu, kas paredz 
vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas 

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



DT\943990LV.doc 3/7 PE516.665v01-00

LV

jautājumos (pārstrādātā redakcija)1.

Šajā direktīvā uzmākšanos un seksuālu uzmākšanos definē kā diskrimināciju dzimuma dēļ un 
uzskata, ka tā būtu jāaizliedz ne tikai darba vietā, bet arī saistībā ar piekļuvi nodarbinātībai, 
profesionālo apmācību un izglītošanu. Tajā arī atzīta preventīvo pasākumu nozīme, lai 
apkarotu seksuālas uzmākšanās avotus.

Direktīva 2004/113/EK (2004. gada 13. decembris), ar kuru īsteno principu, kas paredz 
vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem attiecībā uz pieeju precēm un 
pakalpojumiem2.

Tajā definēta seksuāla uzmākšanās un sniegti preventīvie pasākumi saistībā ar piekļuvi 
precēm un pakalpojumiem. Uzmākšanos un seksuālu uzmākšanos šīs direktīvas izpratnē 
uzskata par diskrimināciju dzimuma dēļ un tādēļ aizliedz. 

§ 2: Nākamā ES tiesību akta vardarbības pret sievietēm apkarošanai iespējamais 
juridiskais pamats krimināltiesību jomā

Pirmām kārtām, jūsu referents pienācīgi ņem vērā faktu, ka noteikumi par Savienības 
mērķiem un vērtībām un Pamattiesību harta nevar nodrošināt juridisko pamatu tiesību aktam 
saistībā ar tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās.

Patiesībā noteikumi par mērķiem un vērtībām nepiešķir konkrētas pilnvaras juridiski saistošu 
tiesību aktu pieņemšanai, tādējādi šos noteikumus nevar izmantot kā juridiskos pamatus. 
Tāpat deklarāciju Nr. 19 par LESD 8. pantu nevar izmantot kā juridisko pamatu, jo tajā 
vienkārši paziņots par nodomu iekļaut dažādās politikās cīņu pret vardarbību ģimenē. 

Visbeidzot, kā noteikts 51. panta 2.punktā, Harta nepaplašina Savienības tiesību aktu 
piemērošanas jomu ārpus Savienības pilnvarām un nenosaka Savienībai jaunas pilnvaras vai 
uzdevumu, kā arī negroza Līgumos noteiktās pilnvaras un uzdevumus, kas nozīmē, ka Hartas 
21. pants un 23. pants nevar nodrošināt juridiskos pamatus.

Tomēr ir jāizpēta nākamie noteikumi, kas paver konkrētas rīcības iespējas.

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 84. pants.

Šis pants varētu būt piemērots juridiskais pamats informācijas apkopošanai un 
apmaiņai, iesaistīto amatpersonu  izglītošanai un apmācībai, pieredzes un labākās 
prakses apmaiņai, informētības un izpratnes veicināšanai, budžeta līdzekļiem3 un citiem 
pasākumiem, ciktāl tie varētu veicināt vai atbalstīt dalībvalstu rīcību. Šādas darbības varētu 
balstīt uz Eiropas Savienības Noziedzības novēršanas tīkla (EUCPN) pieredzi.

NB – šis pants izslēdz dalībvalstu tiesību aktu un noteikumu jebkādu saskaņošanu.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:LV:PDF.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:LV:PDF.
3 Attiecība uz lēmumu par līdzekļiem ES nepieciešams pieņemt tiesību aktu, kas ļautu izveidot budžeta pozīciju 
(Savienības budžetā). 
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LESD 83. panta 1. punkts

Šis pants ļauj piemērot krimināltiesību noteikumus saistībā ar cilvēku tirdzniecību un 
sieviešu un bērnu seksuālu izmantošanu, kā arī saistībā ar organizēto noziedzību (bet ne 
vardarbības pret sievietēm apkarošanai kopumā). Tas nozīmē, ka uz vardarbības pret 
sievietēm apkarošanu saistībā ar seksuālu izmantošanu (t.i.vardarbību, lai sagatavotu, 
atvieglotu, atbalstītu, slēptu sieviešu seksuālu izmantošanu) var attiecināt minimālos 
noteikumus krimināltiesību definīcijās un sankcijas izmantojot direktīvu, ciktāl to īsteno 
vienlaicīgi ar krimināltiesību noteikumiem par sieviešu seksuālu izmantošanu kā tādu. Tas 
pats attiecas uz organizēto noziedzību.

Šā punkta pēdējais teikums ar pārejas klauzulas ieviešanu paver iespējas jaunās jomās 
,,attiecībā uz īpaši smagiem noziegumiem ar pārrobežu dimensiju”. Pārrobežu dimensija var 
izrietēt no šādu nodarījumu būtības vai ietekmes vai īpašas vajadzības tos apkarot, balstoties 
uz kopējiem pamatiem. Tādējādi būtu iespējams lūgt Padomi panākt šādu klauzulu (ar 
vienprātīgu balsojumu) un iekļaut arī vardarbību dzimuma dēļ. Tas varētu būt paņēmiens 
jauna juridiskā pamata izveidei krimināllietās.

LESD 83. panta 2. punkts

Šis pants ļauj pieņemt krimināltiesību normas tikai pamatojoties uz to, ka pastāv (atsevišķs) 
ES līmeņa saskaņošanas pasākums. Tiek saskaņotas tikai atsevišķas jomas. Šajās jomās 
ikviens var nolemt papildināt (nekriminālus) pasākumus ar kriminālām sankcijām, lai 
nodrošinātu šo pasākumu efektivitāti. Piemēram:

– Padomes Direktīva 2000/78/EK (2000. gada 27. novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu 
vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2006/54/EK (2006. gada 5. jūlijs) par tāda principa īstenošanu, kas paredz 
vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas 
jautājumos (pārstrādātā versija). Šajā gadījumā ir lietderīgi atzīmēt, ka Direktīva dalībvalstīm 
jau paredz iespēju piemērot sodus, bet nav noteikts obligāti piemērot krimināltiesības.

– Direktīva par dzimumu līdztiesību, oficiāli Padomes Direktīva 2004/113/EK (2004. gada 
13. decembris), ar ko īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu 
sniegšanu, ir direktīva, kas aizliedz gan tiešu, gan netiešu diskrimināciju dzimuma dēļ 
attiecībā uz preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienībā.

§ 3: Citas iespējas rīcībai ārpus krimināltiesībām

A: Vai Stambulas konvenciju var transponēt ES instrumentā?

Komisijas 2011. gada 22. jūnijā pieņemtajā dokumentā attiecībā uz Eiropas Parlamenta 
rezolūcijas par vīriešu un sieviešu līdztiesību Eiropas Savienībā (2010) izpildi paziņots, ka tā 
kā Eiropas Padome patlaban pabeidz izstrādāt Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un 
vardarbības ģimenē novēršanu un izskaušanu, Komisija rūpīgi izskatīs pieņemto tekstu un 
apsvērs iespēju ierosināt Padomei, ka ES pievienojas Konvencijai. Tad Konvencija kļūs 
juridiski saistoša ES jomās, kurās tai saskaņā ar Līgumu ir kompetence.
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Komisija tieši patlaban gatavo iekšēju pētījumu par ES iespējam pievienoties Konvencijai, par 
pievienošanās juridiskajam sekām un pievienoto vērtību.

Jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka šī pievienošanās būtu nozīmīgs politiskais vēstījums.

B: Statistika

Parlaments vairākās rezolūcijās ir mudinājis dalībvalstis sniegt datus par vardarbību pret 
sievietēm. Turklāt Padome savos 2012. gada decembra secinājumos aicināja uzlabot 
salīdzināmu, ticamu un regulāri atjauninātu datu apkopošanu un izplatīšanu attiecībā uz visu 
veidu vardarbību pret sievietēm gan valstu, gan ES līmenī. Patlaban ir tikai daži rādītāji 
vardarbības pret sievietēm izvērtēšanai, jo nav ieviesti nozieguma klasifikācijas sistēmu 
statistikas izmantošanas principi ES un nav kopējas vienotas metodoloģijas salīdzināmu 
administratīvo datu iegūšanai. Tas bija arī iemesls, kāpēc Eiropas Dzimumu līdztiesības 
institūta Dzimu līdztiesības indeksā nevar pienācīgi ņemt vērā vardarbību pret sievietēm.

Komisija 2011. gada jūnijā iesniedza priekšlikumu Regulai par Eiropas statistiku attiecībā uz 
noziegumdrošības sajūtu (COM(2011) 335 galīgā redakcija) ar mērķi izveidot kopēju satvaru 
Eiropas statistikas datu sagatavošanai, pamatojoties uz mājsaimniecības/personu apsekošanu 
attiecīgajā dalībvalstī. Komisijas priekšlikums tika apspriests LIBE komitejā, cita starpā 
attiecībā uz tās ierosināto budžetu (uzskatot to par nepamatoti augstu), statistikas 
metodoloģiju (uzskatot to par pārak subjektīvu) un 3. pantā atļauto izņēmumu (nosakot, ka 
Francijai un Īrijai nepieprasa apkopot datus par vardarbību vienas un tās pašas 
mājsaimniecības locekļu starpā). Tā rezultāta EP šo priekšlikumu plenārsēdē noraidīja un 
aicināja Komisiju iesniegt jaunu priekšlikumu. Tādejādi joprojām ir nepieciešams jauns 
priekšlikums tiesību aktam, kas izveido vienotu sistēmu statistikas datu par vardarbības 
pret sievietēm apkopošanai dalībvalstīs.

C: Sieviešu dzimumorgānu izkropļošana

Sieviešu dzimumorgānu izkropļošana ir starptautiski atzīta kā meiteņu un sieviešu 
cilvēktiesību pārkāpums. Tā atspoguļo dziļi iesakņojušos nevienlīdzību starp dzimumiem un 
ir sieviešu galēja diskriminācija. To gandrīz vienmēr veic nepilngadīgām meitenēm un tas ir 
bērnu tiesību pārkāpums. Neapšaubāmi tā ir viena no vardarbības dzimuma dēļ 
visnežēlīgākajām formām.

Šogad Eiropas Komisija sāka publisku apspriešanos par sieviešu dzimumorgānu izkropļošanu 
un patlaban analizē 68 atbildes. Šī apspriešanās, kā arī Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 
ziņojums par sieviešu dzimumorgānu izkropļošanu pārtaps par turpmākās politikas 
iniciatīvam, ietverot gan iekšējos, gan ārējos jautājumus. Šīs iniciatīvas varētu uzsāk saistībā 
ar starptautisko dienu pret vardarbību pret sievietēm (25. novembrī), bet vēl nepieciešams 
lemt par to veidu un saturu.

Mēs uzskatām, ka Komisija varētu ierosināt ES rīcības plānu attiecībā uz sieviešu 
dzimumorgānu izkropļošanu, pievēršot uzmanību vairākiem jautājumiem, kā piemēram 
novēršana un aizsardzība. Tajā varētu pievērst uzmanību steidzamai nepieciešamībai izstrādāt 
ES līmeņa kopējus salīdzināmus rādītājus un mehānismus, lai uzraudzītu sieviešu 
dzimumorgānu izkropļošanas izplatību ES, kā arī politiku un tiesību aktu, un vardarbībā 
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cietušajiem sniegto atbalsta pakalpojumu īstenošanas novērtēšanu. 

Kopēja ES politika būtu jāpieņem attiecība uz sievietēm un meitenēm, kas meklē patvērumu 
sieviešu dzimumorgānu izkropļošanas dēļ, un kurā ņemtu vēra starptautiski atzītos standartus, 
savukārt Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) varētu sieviešu dzimumorgānu 
izkropļošanu iekļaut kā integrētu dimensiju apmācības un informācijas izplatīšanas darbā. 
Turklāt ES tās politiskajā dialogā ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis, būtu aktīvāk jārisina 
sieviešu dzimumorgānu izkropļošanas jautājums.

D: ES gads vardarbības pret sievietēm apkarošanai

Komisijai turpmāko trīs gadu laikā vajadzētu pasludināt Eiropas gadu vardarbības pret 
sievietēm apkarošanai, lai Eiropas iedzīvotāju vidū uzlabotu izpratni par šo problēmu;

E: ES koordinators cilvēku tirdzniecības apkarošanai un vardarbības novēršanai

Eiropas Komisijai būtu jāpieņem lēmums paplašināt ES koordinatora cilvēku tirdzniecības 
apkarošanai pilnvaras, lai iekļautu arī vardarbības pret sievietēm apkarošanu. Tas ļautu 
koordinatoram būt atbildīgam par koordinācijas un saskaņotības uzlabošanu starp ES 
iestādēm, ES aģentūrām, dalībvalstīm un starptautiskajam organizācijām un attīstīt pastāvošās 
un jaunas ES politikas, lai apkarotu ne vien cilvēku tirdzniecību, bet arī vardarbību pret 
sievietēm.

Šāds risinājums būtu efektīvāks un izmaksātu mazāk nekā jauna ES koordinatora izveide 
vardarbības novēršanai un varētu balstīties uz cilvēku tirdzniecības apkarošanas koordinatora 
jau esošo pieredzi.

§ 4: Ziņojuma un ieteikumos izskatāmie iespējamie jautājumi

Ņemot vērā ziņojuma projekta izstrādi jūsu referents ierosina izpētīt šādu likumdošanas izvēļu 
iespējamību:

1. lūgt izstrādāt direktīvu, ar ko nosaka pasākumus dalībvalstu rīcības veicināšanai un 
atbalstam vardarbības novēršanas jomā (proti, informācijas apkopošana un apmaiņa, iesaistīto 
amatpersonu apmācība, pieredzes un labākās prakses apmaiņa, informētības palielināšana, 
līdzekļi, utt.).

2. lūgt Komisiju iesniegt pārskatītu priekšlikumu regulai par Eiropas statistiku, kurā arī 
iekļautu vienotu sistēmu par statistikas apkopošanu attiecībā uz vardarbību pret sievietēm 
dalībvalstīs.

Turklāt jūsu referents ierosina izpētīt arī šādas izvēles, kuras, lai  gan nav ES tiesību akta 
priekšlikums, varētu balstīt svarīgu turpmāko pasākumu veicināšanu:

3. lūgt Padomi panākt pārejas klauzulas ieviešanu, t.i., vienbalsīgi pieņemt lēmumu, kurā 
atzītu vardarbību dzimuma dēļ (iekļaujot sieviešu dzimumorgānu izkropļošanu) kā to 
noziegumu jomu, kuri uzskaitīti 83. panta 1. punktā.
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4. lūgt Komisiju uzsākt procedūru attiecībā uz ES pievienošanos Stambulas konvencijai par 
vardarbību pret sievietēm līdzko tā būs pabeigusi novērtēt pievienošanās ietekmi. 

5. lūgt Komisiju iepazīstināt ar ES mēroga stratēģiju un rīcības plānu vardarbības pret 
sievietēm apkarošanai.

6. lūgt Komisiju paplašināt cilvēku tirdzniecības novēršanas koordinatora pilnvaras, lai tās 
attiektos arī uz vardarbības pret sievietēm novēršanu.

7. lūgt Komisiju nākamajos trijos gados ieviest ES gadu vardarbības pret sievietēm 
apkarošanai.


