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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su rekomendacijomis Komisijai dėl kovos su smurtu prieš moteris
(2013/2004(INL))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 225 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, visų pirma į jos 19 ir 
23 straipsnius,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 24 d. rezoliuciją dėl kovos su moterų lyties organų 
žalojimu ES1,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. balandžio 22 d. rašytinį pareiškimą dėl kampanijos „Sakyk 
NE smurtui prieš moteris“2,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. lapkričio 26 d. rezoliuciją dėl smurto prieš moteris 
panaikinimo3,

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 21 d. pateiktą Komisijos moterų ir vyrų lygybės 
strategiją 2010–2015 m.,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 8 d. Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų 
reikalų tarybos išvadas dėl smurto prieš moteris panaikinimo,

– atsižvelgdamas į Europos pridėtinės vertės vertinimą4,

– atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę dėl kovos su šeiminiu smurtu prieš moteris5,

– atsižvelgdamas į ES gaires dėl smurto prieš moteris ir mergaites ir kovos su visų formų 
moterų diskriminacija,

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje 
prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija),

– atsižvelgdamas į 1979 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 
rezoliucija Nr. 34/180 patvirtintos Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos 
panaikinimo moterims 11 straipsnio 1 dalies d punktą,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų žmogaus teisių, visų pirma moterų teisių, srities teisines 
                                               
1 OL C 117 E, 2010 5 6, p. 52.
2. OL C 184 E, 2010 7 8, p. 131.
3 OL C 285 E, 2010 10 21, p. 53.
4 PE504.467.
5 OL C 351, 2012 11 15, p. 21.
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priemones, pvz., JT Chartiją, Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Tarptautinį pilietinių ir 
politinių teisių paktą, Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą, 
Konvenciją dėl kovos su žmonių prekyba ir trečiųjų asmenų išnaudojimu prostitucijos 
tikslams, Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims 
(angl. CEDAW) ir jos fakultatyvinį protokolą, Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį 
žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, 1951 m. Konvenciją dėl pabėgėlių 
statuso ir į asmenų negrąžinimo principą,

– atsižvelgdamas į kitas Jungtinių Tautų kovos su smurtu prieš moteris priemones, pvz., į 
1993 m. birželio 25 d. Pasaulio žmogaus teisių konferencijoje priimtas Vienos deklaraciją 
ir veiksmų programą (A/CONF. 157/23) ir į 1993 m. gruodžio 20 d. Deklaraciją dėl 
smurto prieš moteris panaikinimo (A/RES/48/104),

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 1997 m. gruodžio 12 d. 
rezoliuciją dėl nusikaltimo ir baudžiamosios teisės prevencijos priemonių, taikomų 
siekiant panaikinti smurtą prieš moteris (A/RES/52/86), 2002 m. gruodžio 18 d. 
rezoliuciją dėl moterų orumo įžeidimo panaikinimo (A/RES/57/179) ir į 2003 m. 
gruodžio 22 d. rezoliuciją dėl smurto prieš moteris namuose panaikinimo 
(A/RES/58/147),

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro specialiųjų 
pranešėjų pranešimus dėl smurto prieš moteris ir į Moterų diskriminacijos panaikinimo 
komiteto patvirtintą Bendrąją rekomendaciją Nr. 19 (11-oji sesija, 1992 m.),

– atsižvelgdamas į 1995 m. rugsėjo 15 d. Ketvirtojoje pasaulio moterų konferencijoje 
priimtas Pekino deklaraciją ir veiksmų programą, taip pat į savo 2000 m. gegužės 18 d. 
rezoliuciją dėl Pekino veiksmų programos įgyvendinimo1, 2005 m. kovo 10 d. rezoliuciją 
dėl tolesnių veiksmų po Ketvirtosios pasaulinės moterų konferencijos – veiksmų 
platforma (Pekinas +10)2 ir į savo 2010 m. vasario 25 d. rezoliuciją „Pekinas +15 – JT 
veiksmų programa siekiant lyčių lygybės“3,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 19 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 
rezoliuciją dėl pastangų panaikinti visų formų smurtą prieš moteris suintensyvinimo 
(A/RES/61/143) ir į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1325 ir Nr. 1820 
dėl moterų, taikos ir saugumo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 42 ir 48 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2013),

A. kadangi Direktyvoje 2012/29/ES4, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, 
                                               
1 OL C 59, 2001 2 23, p. 258.
2 OL C 320 E, 2005 12 15, p. 247.
3 OL C 348 E, 2010 12 21, p. 11.
4 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi 
nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis 
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paramos joms ir jų apsaugos standartai, smurtas dėl lyties apibrėžiamas kaip smurtas, 
kuris yra nukreiptas į asmenį dėl to asmens lyties, lytinės tapatybės ar lytinės raiškos arba 
nuo kurio neproporcingai nukenčia tam tikros lyties asmenys;

B. kadangi smurto dėl lyties auka gali patirti fizinę, seksualinę, emocinę ar psichologinę žalą 
arba ekonominių nuostolių;

C. kadangi smurtas dėl lyties suprantamas kaip diskriminacijos rūšis ir aukos pagrindinių 
laisvių pažeidimas ir apima smurtą artimoje aplinkoje, seksualinį smurtą (įskaitant 
išžaginimą, seksualinę prievartą ir seksualinį priekabiavimą), prekybą žmonėmis, vergiją 
ir įvairias žalingos praktikos formas, pavyzdžiui, priverstines santuokas, moterų lyties 
organų žalojimą ir vadinamuosius nusikaltimus dėl garbės;

D. kadangi smurto dėl lyties aukos ir smurtautojai yra įvairaus amžiaus ir išsilavinimo, taip 
pat nevienodos jų pajamos ir socialinė padėtis, o smurtas dėl lyties siejamas su netolygiu 
moterų ir vyrų galių pasiskirstymu mūsų visuomenėje;

E. kadangi smurtas sukelia traumą visiems vyrams, moterims ir vaikams, tačiau smurtas dėl 
lyties dažniau siejamas su vyrų smurtu prieš moteris ir mergaites ir atspindi bei didina 
vyrų ir moterų nelygybę, taip pat kelia grėsmę aukų sveikatai, orumui, saugumui ir 
savarankiškumui;

F. kadangi vyrų smurtas prieš moteris daro įtaką moterų padėčiai visuomenėje: jų sveikatai, 
užimtumo ir švietimo galimybėms, integracijai į socialinę ir kultūrinę veiklą, ekonominei 
nepriklausomybei, dalyvavimui viešajame ir politiniame gyvenime, sprendimų priėmimui 
ir santykiams su vyrais;

G. kadangi smurtas prieš moteris gali palikti gilių psichologinių randų, apskritai žaloti 
moterų ir mergaičių sveikatą, įskaitant jų reprodukcinę ir seksualinę sveikatą, o kai kuriais 
atvejais – sukelti mirtį;

H. kadangi atlikus smurto dėl lyties tyrimus nustatyta, kad nuo penktadalio iki ketvirtadalio 
visų moterų Europoje pilnametystės laikotarpiu bent kartą yra patyrusios fizinį smurtą, o 
daugiau kaip dešimtadalis kentė seksualinę prievartą, susijusią su jėgos panaudojimu; 
kadangi tyrimuose taip pat pažymima, kad 26 proc. vaikų ir jaunuolių yra prisipažinę apie 
vaikystėje patirtą fizinį smurtą;

I. kadangi, Europos pridėtinės vertės vertinimo duomenimis, 2011 m. metinės Europos 
Sąjungos išlaidos dėl smurto dėl lyties prieš moteris siekė 228 mlrd. EUR (t. y. 1,8 proc. 
ES BVP), iš kurių visuomeninėms ir valstybinėms paslaugoms per metus skirta 
45 mlrd. EUR, o nepasiekti ekonominiai rezultatai įvertinti 24 mlrd. EUR;

J. kadangi Komisija savo Lyčių lygybės strategijoje 2010–2015 m. pabrėžė, kad smurtas dėl 
lyties yra viena iš didžiausių problemų, kurias būtina išspręsti, siekiant užtikrinti tikrą 
lyčių lygybę;

K. kadangi nė viena atskira priemonė nepadės panaikinti smurto prieš moteris, o imantis 

                                                                                                                                                  
sprendimas 2001/220/TVR (OL L 315, 2012 11 14, p. 57).
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suderintų veiksmų infrastruktūros, teisės, teismų, priverstinio vykdymo, švietimo, 
sveikatos ir kitose su paslaugų teikimu susijusiose srityse galima gerokai sumažinti smurto 
prieš moteris mastą ir jo padarinius;

L. kadangi dėl skirtingos valstybių narių politikos ir teisės aktų moterys Sąjungoje 
nevienodai saugomos nuo vyrų smurto;

M. kadangi moterims smurto dėl lyties aukoms ir jų vaikams dėl didelės antrinės ir 
pakartotinės viktimizacijos, bauginimo ir keršto rizikos, susijusios su tokiu smurtu, neretai 
reikia specialios paramos ir apsaugos;

N. kadangi dėl sudėtingų ir įvairialypių psichologinių, ekonominių, socialinių ir kultūrinių 
priežasčių, o kartais ir dėl nepasitikėjimo policija, teisine sistema bei socialinėmis ir 
medicinos tarnybomis, moterys dažniausiai nepraneša apie vyrų smurtą prieš jas;

O. kadangi Europos Sąjungoje nuolat nerenkami palyginami duomenys apie įvairių rūšių 
smurtą prieš moteris, todėl sudėtinga įvertinti tikrąjį šios problemos mastą ir surasti 
tinkamus sprendimus;

P. kadangi 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamentui atmetus Komisijos pasiūlymą dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos saugumo nuo nusikalstamumo 
statistikos1 priminta būtinybė parengti naują pasiūlymą dėl ES teisės aktų, kuriuose būtų 
nustatyta nuosekli statistinių duomenų apie smurtą prieš moteris rinkimo valstybėse 
narėse sistema, ir kadangi Taryba savo 2012 m. gruodžio mėn. išvadose paragino tobulinti 
palyginamų, patikimų ir nuolat atnaujinamų duomenų apie visų rūšių smurtą prieš moteris 
rinkimą ir sklaidą tiek valstybių narių, tiek Europos Sąjungos lygmenimis;

Q. kadangi moterų lyties organų žalojimas yra tarptautiniu mastu pripažintas moterų ir 
mergaičių žmogaus teisių pažeidimas, kuris atspindi giliai įsišaknijusią lyčių nelygybę, 
yra kraštutinė moterų diskriminacijos forma ir beveik visada atliekamas nepilnametėms, 
taigi yra ir vaiko teisių pažeidimas;

R. kadangi patvirtinus ES gaires dėl smurto prieš moteris ir mergaites ir kovos su visų formų 
moterų diskriminacija aiškiai parodyta, kad ES turi politinės valios moterų teisių klausimą
laikyti pirmenybiniu ir imtis ilgalaikių veiksmų šioje srityje; kadangi žmogaus teisių 
politikos krypčių išorės ir vidaus aspektų suderinamumas kartais gali atskleisti kalbų ir 
veiksmų atotrūkį;

S. kadangi, remiantis organizacijos „Amnesty International“ pranešimais, Europoje nuo 
moterų lyties organų žalojimo praktikos nukentėjo šimtai tūkstančių moterų ir mergaičių; 
kadangi dėl valstybių narių teisinių nuostatų skirtumų atsiranda vadinamojo 
tarpvalstybinio moterų lyties organų žalojimo turizmo Europos Sąjungoje reiškinys;

1. prašo Komisijos ne vėliau kaip iki 2014 m. pabaigos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 84 straipsnį pateikti Parlamentui pasiūlymą dėl akto, kuriuo būtų nustatytos 
priemonės, skirtos valstybių narių veiksmams smurto prieš moteris prevencijos srityje 
skatinti ir remti, atsižvelgiant į pridedamas išsamias rekomendacijas;

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0494.
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2. ragina Komisiją pateikti persvarstytą pasiūlymą dėl reglamento dėl Europos statistikos, 
kuris būtų orientuotas į smurtinius nusikaltimus ir kuriame būtų nustatyta nuosekli 
statistinių duomenų apie smurtą dėl lyties rinkimo valstybėse narėse sistema;

3. prašo Tarybos pradėti taikyti nuostatą dėl pereigos priimant vieningą sprendimą, kuriuo 
smurtas dėl lyties (įskaitant moterų lyties organų žalojimą) būtų priskiriamas Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 83 straipsnio 1 dalyje išvardytiems nusikaltimams;

4. ragina Komisiją skatinti nacionalinius ratifikavimo procesus ir pradėti Europos Sąjungos 
prisijungimo prie Stambulo konvencijos dėl smurto prieš moteris procedūrą, kai tik bus 
įvertintas šio veiksmo poveikis ir pridėtinė vertė;

5. prašo Komisijos pateikti visos ES masto kovos su smurtu prieš moteris strategiją ir 
veiksmų planą;

6. skatina Komisiją imtis pirmųjų veiksmų, siekiant įsteigti Europos smurto prieš moteris 
stebėjimo tarnybą remiantis esamų institucijų struktūra (Europos lyčių lygybės institutu 
(angl. EIGE));

7. primygtinai ragina Komisiją per artimiausius trejus metus paskelbti Europos smurto prieš 
moteris panaikinimo metus, siekiant didinti piliečių informuotumą šiuo klausimu;

8. konstatuoja, kad rekomendacijose laikomasi pagrindinių teisių ir subsidiarumo bei 
proporcingumo principų;

9. mano, kad finansinės išlaidos, susijusios su prašomu pateikti pasiūlymu, turėtų būti 
dengiamos iš ES biudžeto;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir pridedamas išsamias rekomendacijas 
Komisijai ir Tarybai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.
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PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS PRIEDAS
IŠSAMIOS REKOMENDACIJOS DĖL PRAŠOMO PATEIKTI PASIŪLYMO 

TURINIO

1 rekomendacija (dėl reglamento, kurį reikia priimti, tikslo ir taikymo srities)
Šio reglamento tikslas turėtų būti nustatyti priemones, skirtas valstybių narių veiksmams 
smurto dėl lyties prevencijos srityje skatinti ir remti.
Kaip jau nurodyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos 
standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR1, smurtas dėl 
lyties turėtų būti suprantamas kaip smurtas, kuris yra nukreiptas į asmenį dėl to asmens lyties, 
lytinės tapatybės ar lytinės raiškos arba nuo kurio neproporcingai nukenčia tam tikros lyties 
asmenys. Toks smurtas aukai gali padaryti fizinę, seksualinę, emocinę ar psichologinę žalą 
arba ekonominių nuostolių ir apimti smurtą artimoje aplinkoje, seksualinį smurtą (įskaitant 
išžaginimą, seksualinę prievartą ir seksualinį priekabiavimą), prekybą žmonėmis, vergiją ir 
įvairias žalingos praktikos formas, pavyzdžiui, priverstines santuokas, moterų lyties organų 
žalojimą ir vadinamuosius nusikaltimus dėl garbės.
Šio reglamento priemonės turėtų apimti visapusiškų strategijų ir programų kūrimą, 
įgyvendinimą ir vertinimą, mokslinius tyrimus, įskaitant duomenų rinkimą ir analizę, 
susijusių pareigūnų mokymą, keitimąsi patyrimu, informacija ir geriausios patirties 
pavyzdžiais, informuotumo didinimą, pagalbos linijų kūrimą ir prieglaudų, kurios būtų 
aprūpintos įranga ir kuriose dirbtų specialistai, įrengimą ir atidarymą.
Šis reglamentas turėtų būti taikomas visoms valstybėms narėms.

2 rekomendacija (dėl prevencijos priemonių)
Valstybės narės turėtų parengti smurto dėl lyties prevencijos priemones. Visų pirma jos 
turėtų:
– kurti, įgyvendinti ir kasmet vertinti visapusiškas strategijas ir programas, įskaitant 

valstybines švietimo ir mokytojų mokymo programas, kuriomis siekiama pašalinti kliūtis, 
trukdančias moterims ir mergaitėms visapusiškai naudotis savo teisėmis ir laisve gyventi 
be smurto, ir keisti visuomenės mąstyseną;

– atlikti atitinkamus mokslinius tyrimus smurto dėl lyties srityje, be kita ko, išnagrinėti 
smurto priežastis ir motyvus bei rinkti ir analizuoti duomenis, kartu toliau stengiantis 
standartizuoti smurto dėl lyties atvejų registravimo kriterijus, kad surinktus duomenis 
būtų galima palyginti;

– organizuoti pareigūnų, galinčių susidurti su smurto dėl lyties atvejais (įskaitant 
teisėsaugos, socialinės gerovės, sveikatos priežiūros ir pagalbos centrų darbuotojus), 
mokymą, kad būtų galima susekti, nustatyti ir tinkamai nagrinėti tokio smurto atvejus, 
itin daug dėmesio skiriant aukų poreikiams ir teisėms;

– keistis patyrimu, patirtimi, informacija ir geriausios patirties pavyzdžiais pasitelkiant 
Europos nusikalstamumo prevencijos tinklą (angl. EUCPN);

– atitinkamais atvejais rengti informuotumo didinimo kampanijas bendradarbiaujant su 

                                               
1 OL L 315, 2012 11 14, p. 57.
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nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis;
– sukurti nemokamas nacionalines pagalbos linijas, kuriose dirbtų tam pasirengę 

specialistai, jeigu tai dar nepadaryta;
– atidaryti specializuotas prieglaudas, kuriose vietų skaičius būti nustatytas remiantis 

principu „viena moteris 10 000 gyventojų“, ir jas aprūpinti įranga bei darbuotojais.

3 rekomendacija (dėl nacionalinių pranešėjų sistemos ar lygiaverčių mechanizmų)
Per metus nuo šio reglamento įsigaliojimo valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad 
sukurtų nacionalinių pranešėjų sistemą arba lygiaverčius mechanizmus. Tokių mechanizmų 
paskirtis turėtų būti, be kita ko, padėti atlikti smurto dėl lyties tendencijų vertinimus, įvertinti 
priemonių, kurių buvo imtasi siekiant kovoti su smurtu dėl lyties nacionaliniu ir vietos 
lygmenimis, rezultatus, rinkti statistinius duomenis ir kasmet teikti ataskaitas Europos 
Komisijai ir kompetentingiems Europos Parlamento komitetams.

4 rekomendacija (dėl Sąjungos kovos su smurtu prieš moteris strategijos koordinavimo)
Siekdamos padėti koordinuoti ir stiprinti Sąjungos kovos su smurtu dėl lyties strategiją, 
valstybės narės perduoda Europos Komisijai 3-iojoje rekomendacijoje nurodytą informaciją.

5 rekomendacija (dėl ataskaitų teikimo)
Komisija praėjus metams nuo šio reglamento įsigaliojimo kasmet iki gruodžio 31 d. pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje įvertina, kokiu mastu valstybės narės ėmėsi 
būtinų priemonių, kad laikytųsi šio reglamento nuostatų.
Šioje ataskaitoje išvardijamos priemonės, kurių buvo imtasi, ir pabrėžiamos sritys, kuriose 
priemonių vis dar reikia imtis.

6 rekomendacija (dėl Pilietinės visuomenės forumo sukūrimo)
Europos Komisija glaudžiai bendradarbiauja su atitinkamomis pilietinės visuomenės 
organizacijomis ir kompetentingomis įstaigomis, kurios dirba kovos su smurtu dėl lyties 
srityje vietos, regionų, nacionaliniu, Europos arba tarptautiniu lygmenimis, ir, siekdama šio 
tikslo, įkuria Pilietinės visuomenės forumą.
Šis forumas yra keitimosi informacija ir žinių kaupimo priemonė. Jis padeda užtikrinti glaudų 
ES institucijų ir atitinkamų suinteresuotųjų šalių dialogą.
Kaip nurodyta pirmojoje pastraipoje, šiame forume gali dalyvauti atitinkamos 
suinteresuotosios šalys, o forumo susitikimai rengiami bent kartą per metus.

7 rekomendacija (dėl finansinės paramos)
Šiame reglamente reikėtų nustatyti finansinės paramos iš ES biudžeto, skirtos 3-iojoje 
rekomendacijoje išvardytiems veiksmams remti, šaltinį.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Smurtas prieš moteris yra paplitęs žmogaus teisių pažeidimas ir diskriminacijos dėl lyties 
forma. Jis yra pagrindinė lyčių lygybės priežastis, nes trukdo moterims visapusiškai dalyvauti 
ekonominiame, socialiniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime. Smurtą patiriančios 
moterys kenčia nuo ilgalaikių sunkių psichologinių ir fizinių traumų. Be to, smurtas prieš 
moteris yra didelė ekonominė našta, nes dėl jo atsiranda išlaidų sveikatos priežiūros ir 
policijos bei teismų darbo srityse ir mažėja produktyvumas bei darbo užmokestis.

Europoje apie 20–25 proc. suaugusių moterų bent kartą yra patyrusios fizinį smurtą, o daugiau 
kaip 10 proc. – seksualinį smurtą panaudojant jėgą. Net 45 proc. moterų patyrė tam tikros 
rūšies smurtą; 12–15 proc. Europos moterų patyrė smurtą šeimoje, o nuo smurto šeimoje 
Europos Sąjungoje kasdien miršta po septynias moteris (PE504.467).

Todėl dėl ekonomikos krizės sumažinus biudžetus dažniausiai teigiama, kad valstybės negali 
skirti daugiau lėšų kovai su smurtu dėl lyties ir jo prevencijai. Remiantis tyrimų duomenimis, 
2011 m. Europos Sąjungoje smurto prieš moteris ekonominės sąnaudos siekė 228 mlrd. EUR, 
iš kurių paslaugoms skirta 45 mlrd. EUR, nepasiekti ekonominiai rezultatai įvertinti 
24 mlrd. EUR, o skausmas ir kančios – 159 mlrd. EUR. Prevencinių priemonių išlaidos yra 
gerokai mažesnės nei dėl smurto patiriamos sąnaudos (PE504.467).

Būtinybė priimti ES teisės aktą, skirtą valstybių narių veiksmams smurto prieš moteris 
prevencijos srityje skatinti ir remti

Šiandien Europos Sąjungoje nėra nei teisės akto, kuriame būtų nustatytos priemonės, skirtos 
valstybių narių veiksmams smurto prieš moteris prevencijos srityje skatinti ir remti, nei 
visapusiškos kovos su smurtu prieš moteris strategijos.

Iš tikrųjų Europos Parlamentas ne vienus metus primygtinai prašė pateikti pasiūlymą dėl 
kovos su smurtu prieš moteris direktyvos. 2010 m. Europos Parlamente surengtas 
Tarptautinės moters dienos renginys buvo skirtas smurtui prieš moteris. 2011 m. balandžio 
5 d. patvirtintame Evos-Britt Svensson pranešime dėl naujos ES kovos su smurtu prieš 
moteris politikos programos prioritetų ir metmenų (2010/2209(INI)) buvo raginama patvirtinti 
„naują išsamų politinį požiūrį į smurtą dėl lyties, įskaitant baudžiamosios teisės priemonę –
direktyvą prieš smurtą dėl lyties.“ 2012 m. Sophie In’t Veld pranešime dėl moterų ir vyrų 
lygybės Europos Sąjungoje (2011 m.) (2011/2244(INI)) Europos Parlamentas dar kartą 
paragino imtis veiksmų. 2012 m. kovo 13 d. patvirtintame pranešime Europos Parlamentas 
primygtinai tvirtino, kad „Komisija privalo pateikti ES strategiją dėl smurto prieš moteris 
nutraukimo, įskaitant teisines baudžiamosios teisės priemones, skirtas kovoti su prievarta dėl 
lyties, kaip Parlamentas to prašė kelete rezoliucijų.“

Iš tikrųjų nacionalinės teisės aktuose trūksta bendro supratimo apie smurto prieš moteris 
problemą, šios sąvokos apibrėžčių ir šios srities sistemos.

Todėl moterų ir mergaičių apsaugos nuo visų smurto rūšių rezultatai ir lygiai 28 ES 
valstybėse narėse labai skirtingi. Siekiant užkirsti kelią smurtui ir apsaugoti smurto aukas, 
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anksčiau ar vėliau ES lygmeniu reikėtų minimaliai suderinti taikomas nuostatas, bent jau 
susijusias su bendru ir visa apimančiu šio reiškinio supratimu.

Smurtas prieš moteris yra tarpvalstybinio pobūdžio, todėl šią problemą reikia spręsti ES 
lygmeniu. Turint omenyje žmonių judumą Europoje, galimos aukos, pvz., moterys, kilusios iš 
vienos valstybės narės, gyvenančios kitoje ES valstybėje narėje ir dirbančios dar kitoje 
valstybėje narėje, turėtų būti apsaugotos neatsižvelgiant į jų buvimo vietą Europos Sąjungoje. 
Reikia nustatyti būtiniausius standartus ir bendras apibrėžtis, imtis bendrų veiksmų kovojant 
su smurtu prieš moteris ir užtikrinti, kad daugiau kaip pusė ES gyventojų visapusiškai 
naudotųsi teise laisvai judėti visoje Europos Sąjungoje.

Šiame teisės akte turi būti skatinami ir remiami valstybių narių veiksmai smurto prevencijos 
srityje (t. y. informacijos rinkimas ir keitimasis informacija, susijusių pareigūnų mokymas, 
keitimasis patyrimu ir gerosios patirties pavyzdžiais, informuotumo didinimas ir lėšų 
telkimas).

Todėl Europos Sąjunga turėtų tapti pirmaujančia tarptautine veikėja smurto dėl lyties 
prevencijos srityje ir būti sėkmingu pavyzdžiu visiems pasaulio veikėjams, kurie įstatymų, 
kultūros ir politikos priemonėmis siekia panaikinti smurtą prieš moteris ir kovoti su 
diskriminacija dėl lyties.

Pranešėja mano, kad reglamentas yra geriausia priemonė tokiam tikslui pasiekti, nes jis yra 
tiesiogiai įgyvendinama priemonė, jam nereikalingos jokios kitos įgyvendinimo priemonės ir 
jis visose valstybėse narėse iš karto tampa vykdomu įstatymu.

Su duomenų apie smurtą prieš moteris rinkimu susijusios problemos

Šiandien ES lygmeniu akivaizdžiai trūksta prieinamų ir sistemiškai renkamų duomenų apie 
smurtą prieš moteris. Pirma, labai sudėtinga įvertinti tikrąjį smurto prieš moteris mastą, nes 
apie daugelį smurto šeimoje ir seksualinės prievartos atvejų nepranešama. Antra, sudėtinga 
atlikti lyginamąją analizę, nes nėra suderintos bendros administracinių duomenų gavimo 
metodikos.

Parlamentas keliose rezoliucijose primygtinai ragino valstybes nares teikti duomenis apie 
smurtą prieš moteris ir 2011 m. lapkričio mėn. paprašė Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūros apie tai rinkti palyginamus duomenis1. Be to, Taryba savo 2012 m. gruodžio mėn. 
išvadose ragino tobulinti palyginamųjų, patikimų ir nuolat atnaujinamų duomenų apie visų 
rūšių smurtą prieš moteris rinkimą ir sklaidą tiek nacionaliniu, tiek ES lygmenimis.

Todėl vis dar būtina parengti naują pasiūlymą dėl ES teisės aktų, kuriuose būtų nustatyta 
nuosekli statistinių duomenų apie smurtą prieš moteris rinkimo valstybėse narėse sistema. Be 
to, kai kurių ES valstybių narių valdžios institucijų sistemų sudėtingumas gali turėti įtakos 
nusikaltimų apibrėžčių nustatymo teisės aktuose ir duomenų rinkimo organizavimo būdams 
arba tose valstybėse prieinamoms apsaugos ir prevencijos priemonėms. Pranešėja pabrėžia, 
kad reikia bendros duomenų apie smurtą prieš moteris gavimo metodikos, ir primygtinai 
                                               
1 Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra 20 ES valstybių narių pradėjo smurto dėl lyties tyrimą, kurio 
rezultatai bus paskelbti 2014 m.
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ragina Komisiją pateikti persvarstytą pasiūlymą dėl reglamento dėl Europos statistikos, 
kuriame taip pat būtų nustatyta nuosekli statistinių duomenų apie smurtą prieš moteris 
rinkimo valstybėse narėse sistema, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūros darbą, kurį ji atlieka rinkdama palyginamus duomenis savo tyrimui ES mastu.

Nuostata dėl pereigos

Pranešėja siūlo pradėti taikyti nuostatą dėl pereigos, t. y. priimti vieningą sprendimą, kuriuo 
smurtas dėl lyties (įskaitant moterų lyties organų žalojimą) būtų priskiriamas 83 straipsnio 
1 dalyje išvardytiems nusikaltimams.

Lisabonos sutartyje Europos Sąjungai suteikta galimybė siekiant suderinimo tvirtinti 
bendrąsias baudžiamosios teisės srities nuostatas. Europos Sąjunga taip pat turi teisę nustatyti 
būtinąsias taisykles dėl nusikalstamų veikų ir sankcijų apibrėžimo ypač sunkių nusikaltimų, 
turinčių tarpvalstybinį aspektą, kurį lemia tokių nusikaltimų pobūdis arba poveikis, atvejais. 
Šiais įgaliojimais taip pat naudojamasi tais atvejais, kai atsiranda konkretus poreikis pasiekti 
sutarimą dėl kovos su nusikalstamumu būdų. Sutarties tekste išskirta prekyba žmonėmis ir 
seksualinis moterų bei vaikų išnaudojimas. Dėl policijos ir teisminio bendradarbiavimo 
tarpvalstybinį aspektą turinčiose baudžiamosiose bylose Europos Parlamentas ir Taryba gali 
nustatyti būtinąjį bendrą standartą.

Moterų lyties organų žalojimas

Moterų lyties organų žalojimas yra tarptautiniu mastu pripažintas mergaičių ir moterų 
žmogaus teisių pažeidimas. Jis atspindi giliai įsišaknijusią lyčių nelygybę ir yra kraštutinė 
moterų diskriminacijos forma. Moterų lyties organų žalojimas beveik visada atliekamas 
nepilnametėms ir yra vaiko teisių pažeidimas. Tai, be abejonės, yra viena iš žiauriausių 
smurto prieš moteris formų. Tokios praktikos aukos susiduria su skaudžiais trumpalaikiais ir 
ilgalaikiais fiziniais ir psichologiniais padariniais.

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

Pranešėja primygtinai ragina Europos Komisiją pasiūlyti ES veiksmų planą dėl moterų lyties 
organų žalojimo, kuriame būtų sprendžiama keletas klausimų, pvz., prevencijos ir apsaugos 
klausimai.

Reikėtų patvirtinti bendrą ES politiką dėl moterų ir mergaičių, ieškančių prieglobsčio dėl 
moterų lyties organų žalojimo praktikos; ši politika turėtų būtų parengta atsižvelgiant į 
tarptautiniu mastu sutartus standartus, o Europos prieglobsčio paramos biuras (angl. EASO) į 
mokymo ir informacijos sklaidos veiklą galėtų įtraukti moterų lyties organų žalojimą kaip 
integruotą aspektą. ES taip pat turėtų aktyviai spręsti moterų lyties organų žalojimo problemą 
plėtodama politinį dialogą su ES nepriklausančiomis valstybėmis.
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Stambulo konvencija

Pranešėja primygtinai ragina valstybes nares, dar neratifikavusias Stambulo konvencijos dėl 
smurto prieš moteris, tai padaryti, o Komisiją – pradėti Europos Sąjungos prisijungimo prie 
šios konvencijos procedūrą, kai tik bus įvertintas šio veiksmo poveikis.

Iki šiol Stambulo konvencija yra plačiausio užmojo teisinė kovos su smurtu prieš moteris 
priemonė, kuri suteikia galimybę veiksmingai užkirsti kelią smurtui prieš moteris Europoje ir 
už jos ribų ir kovoti su šiuo reiškiniu. Reikia imtis ryžtingų veiksmų, kad ši konvencija būtų 
pasirašyta ir ratifikuota ir, svarbiausia, užtikrinti, kad pavienės valstybės ir Europos Sąjunga 
įgyvendintų Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje 
prevencijos ir kovos su juo nuostatas. Šioje konvencijoje reikalaujama įgyvendinti šešis 
Europos Parlamento keletą kartų prašytus kovos su smurtu prieš moteris sistemos aspektus 
(politika, prevencija, apsauga, baudžiamasis persekiojimas, nuostatos ir partnerystė, angl. 
policy, prevention, protection, prosecution, provision ir partnership) ir raginama įtraukti visas 
atitinkamas valstybės įstaigas ir tarnybas, kad su smurtu būtų kovojama koordinuotai.

Be teisinių padarinių, Europos Sąjungai prisijungus prie Stambulo konvencijos būtų perduota 
labai svarbi politinė žinia.

Europos smurto stebėjimo tarnyba

Pranešėja siūlo išplėsti Europos lyčių lygybės instituto įgaliojimus, siekiant jį laipsniškai 
paversti Europos smurto stebėjimo tarnyba. Ji mano, kad būtų tikslingiau smurto klausimus 
įtraukti į Europos lyčių lygybės instituto kompetencijos sritį. Pranešėja nusprendė nesiūlyti šį 
klausimą priskirti ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatoriaus įgaliojimų sričiai, nes 
tuomet smurtas būtų suvokiamas ne kaip lyčių lygybės ir žmogaus teisių klausimas, o tik kaip 
vidaus reikalų ir tarpvalstybinė problema. Svarbu suteikti įgaliojimus lyčių lygybės ir 
pagrindinių teisių srityje.

ES smurto prieš moteris panaikinimo metai

Pranešėja siūlo Komisijai per artimiausius trejus metus paskelbti ES smurto prieš moteris 
panaikinimo metus. Tokių metų tikslas būtų piliečių informuotumo didinimas.


