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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar ieteikumiem Komisijai par vardarbības pret sievietēm apkarošanu
(2013/2004(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 225. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, proti, tās 19. un 23. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2009. gada 24. marta rezolūciju par cīņu pret sieviešu 
dzimumorgānu izkropļošanu Eiropas Savienībā1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa deklarāciju par kampaņu „Saki NĒ 
vardarbībai pret sievietēm”2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2009. gada 26. novembra rezolūciju par vardarbības pret 
sievietēm izskaušanu3,

– ņemot vērā Komisijas sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģiju 2010.–2015. gadam, ko 
iesniedza 2010. gada 21. septembrī,

– ņemot vērā Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības
padomes 2010. gada 8. marta secinājumus par vardarbības pret sievietēm izskaušanu,

– ņemot vērā Eiropas pievienotās vērtības novērtējumu4,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 18. septembra 
atzinumu „Vardarbības ģimenē pret sievietēm izskaušana”5,

– ņemot vērā ES pamatnostādnes saistībā ar vardarbību pret sievietēm un meitenēm un 
jebkādas pret viņām vērstas diskriminācijas apkarošanu,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības 
ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencija),

– ņemot vērā 11. panta 1. punkta d) apakšpunktu Konvencijā par jebkādas sieviešu 
diskriminācijas izskaušanu, ko 1979. gada 18. decembrī pieņēma ANO Ģenerālā 
asambleja ar Rezolūciju Nr. 34/180,

– ņemot vērā ANO juridisko instrumentu noteikumus cilvēktiesību jomā, īpaši attiecībā uz 
sieviešu tiesībām, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus, Vispārējo 

                                               
1 OV C 117 E, 6.5.2010., 52. lpp.
2. OV C 184 E, 8.7.2010., 131. lpp.
3 OV C 285 E, 21.10.2010., 53. lpp.
4 PE 504.467.
5 OV C 351, 15.11.2012., 21. lpp.
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cilvēktiesību deklarāciju, Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 
un Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, Konvenciju 
par cīņu ar cilvēku tirdzniecību un prostitūcijas ekspluatēšanu no trešo personu puses, 
Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW) un tās fakultatīvo 
protokolu, Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu 
rīcību vai sodīšanu, 1951. gada Konvenciju par bēgļa statusu un neizraidīšanas principu,

– ņemot vērā citus ANO instrumentus par vardarbību pret sievietēm, piemēram, 1993. gada 
25. jūnija Vīnes deklarāciju un rīcības programmu, ko pieņēma Pasaules cilvēktiesību 
konferencē (A/CONF. 157/23), un 1993. gada 20. decembra Deklarāciju par vardarbības 
pret sievietēm izskaušanu (A/RES/48/104),

– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 1997. gada 12. decembra rezolūciju „Noziedzības 
novēršana un krimināltiesiski pasākumi pret sievietēm vērstas vardarbības izskaušanai” 
(A/RES/52/86), 2002. gada 18. decembra rezolūciju „Goda aizstāvēšanas vārdā pastrādātu 
noziegumu pret sievietēm izskaušana” (A/RES/57/179) un 2003. gada 22. decembra 
rezolūciju „Vardarbības pret sievietēm ģimenē izskaušana” (A/RES/58/147),

– ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra īpašo referentu ziņojumus par vardarbību 
pret sievietēm un ANO Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas 11. sesijā 
(1992. gads) pieņemto vispārējo ieteikumu Nr. 19,

– ņemot vērā Ceturtajā pasaules sieviešu konferencē 1995. gada 15. septembrī pieņemto 
Pekinas deklarāciju un rīcības platformu un Eiropas Parlamenta 2000. gada 18. maija 
rezolūciju par Pekinā pieņemtās rīcības platformas izpildi1, 2005. gada 10. marta 
rezolūciju par Ceturtās pasaules sieviešu konferences rīcības platformas lēmumu izpildes 
kontroli (Pekina + 10)2 un 2010. gada 25. februāra rezolūciju „Pekina + 15 — ANO 
rīcības platforma dzimumu līdztiesībai”3,

– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2006. gada 19. decembra rezolūciju „Par centienu 
pastiprināšanu, lai izskaustu jebkāda veida vardarbību pret sievietēm” (A/RES/61/143) un 
ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr. 1325 un Nr. 1820 par sievietēm, mieru un 
drošību,

– ņemot vērā Reglamenta 42. un 48. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu un Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A7-0000/2013),

A. tā kā Direktīvā 2012/29/ES4, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un 
aizsardzības minimālos standartus, vardarbība dzimuma dēļ ir definēta kā vardarbība, kas 
ir vērsta pret personu minētās personas dzimuma, dzimumidentitātes vai dzimuma 
izpausmes dēļ vai kas nesamērīgā pārsvarā skar konkrēta dzimuma personas;

                                               
1 OV C 59, 23.2.2001., 258. lpp.
2 OV C 320 E, 15.12.2005., 247. lpp.
3 OV C 348 E, 21.12.2010., 11. lpp.
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīva 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos 
cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI 
(OV L 315, 14.11.2012., 57. lpp.).
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B. tā kā vardarbības dzimuma dēļ rezultātā cietušajam var rasties fizisks, seksuāls, 
emocionāls vai psiholoģisks kaitējums vai ekonomisks zaudējums;

C. tā kā vardarbību dzimuma dēļ uzskata par diskriminācijas veidu un cietušā pamatbrīvību 
pārkāpumu un tā kā tā ietver vardarbību tuvās attiecībās, seksuālu vardarbību (tostarp 
izvarošanu, vardarbīgu dzimumtieksmes apmierināšanu un uzmākšanos), cilvēku 
tirdzniecību, verdzību, kā arī dažādu kaitējošu darbību veidus, piemēram, piespiedu 
laulības, sieviešu dzimumorgānu kropļošanu un tā dēvētos „goda aizstāvības” 
noziegumus;

D. tā kā vardarbībā dzimuma dēļ var būt iesaistīti visu vecuma, izglītības, ienākumu līmeņa 
un sociālo grupu cietušie un vainīgie un tā kā tā ir saistīta ar nevienlīdzīgu varas samēru 
sieviešu un vīriešu starpā mūsu sabiedrībā;

E. tā kā vardarbība traumē ikvienu cilvēku — vīrieti, sievieti vai bērnu, taču vardarbību 
dzimuma dēļ galvenokārt īsteno vīrieši, vēršot to pret sievietēm un meitenēm, un šāda 
vardarbība vienlaikus gan atspoguļo un pastiprina starp vīriešiem un sievietēm valdošo 
nevienlīdzību, gan apdraud cietušo veselību, cieņu, drošību un neatkarību;

F. tā kā vīriešu vardarbība pret sievietēm ietekmē sieviešu statusu sabiedrībā, proti, sieviešu 
veselības stāvokli, piekļuvi nodarbinātībai un izglītībai, iesaistīšanos sabiedriskajos un 
kultūras pasākumos, materiālo neatkarību, līdzdalību sabiedriskajā un politiskajā dzīvē un 
lēmumu pieņemšanā, kā arī attiecības ar vīriešiem;

G. tā kā vardarbība pret sievietēm var radīt smagas psiholoģiskas ciešanas un kaitēt sieviešu 
un meiteņu vispārējam veselības stāvoklim, tostarp seksuālajai un reproduktīvajai 
veselībai, un dažos gadījumos izraisīt nāvi;

H. tā kā pētījumos par vardarbību dzimuma dēļ tiek lēsts, ka viena piektā līdz viena ceturtā 
daļa Eiropas sieviešu, būdamas pieaugušas, vismaz vienu reizi ir piedzīvojušas fizisku 
vardarbību, un vairāk nekā desmitā daļa sieviešu ir cietušas no seksuālas vardarbības ar 
spēka pielietojumu; tā kā pētījumi arī liecina, ka 26 % bērnu un jauniešu bērnībā 
piedzīvojuši fizisku vardarbību;

I. tā kā saskaņā ar Eiropas pievienotās vērtības novērtējumu ES gada izmaksas, kas saistītas 
ar vardarbību dzimuma dēļ pret sievietēm, tiek lēstas EUR 228 miljardu apmērā 
2011. gadā (t. i., 1,8 % no ES IKP), no kuriem EUR 45 miljardi ir sabiedriskie un valsts 
pakalpojumi un EUR 24 miljardi ir zaudētā ekonomikas izlaide;

J. tā kā Komisijas sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģijā 2010.–2015. gadam ir uzsvērts, 
ka vardarbība dzimuma dēļ ir viena no svarīgākajām problēmām, kas jārisina, lai panāktu 
patiesu dzimumu līdztiesību;

K. tā kā vardarbību pret sievietēm nav iespējams izskaust ar vienreizēju intervences 
pasākumu, taču ir iespējams ievērojami mazināt šādu vardarbību un tās radītās sekas, 
apvienojot dažādus ar infrastruktūru saistītus, juridiskus un tiesiskus pasākumus, tiesību 
piemērošanu, izglītojošus pasākumus, veselības aprūpi un citas ar pakalpojumiem saistītas 
darbības;
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L. tā kā sievietes Savienībā nav vienādi aizsargātas pret vīriešu vardarbību, jo dalībvalstīs 
pastāv atšķirīgi politikas virzieni un tiesību akti;

M. tā kā no vardarbības dzimuma dēļ cietušajām sievietēm un viņu bērniem bieži ir vajadzīgs 
īpašs atbalsts un aizsardzība, jo šāda veida vardarbība ir saistīta ar paaugstinātu 
sekundāras un atkārtotas kļūšanas par nozieguma upuri, iebiedēšanas un atriebības risku;

N. tā kā cietušās sievietes bieži vien neziņo par vardarbību dzimuma dēļ pret viņām, šādi 
rīkodamās sarežģītu un daudzveidīgu iemeslu dēļ, tostarp pamatojoties uz psiholoģiskiem, 
ekonomiskiem, sociāliem un kultūras faktoriem, taču dažkārt par iemeslu var būt arī 
neuzticēšanās policijai, tiesību sistēmai un sociālajiem un veselības aprūpes dienestiem;

O. tā kā Savienībā netiek regulāri apkopoti salīdzināmi dati par dažādiem vardarbības 
veidiem pret sievietēm, tāpēc ir grūti pilnībā apzināties šīs problēmas patiesos apjomus un 
rast atbilstīgus risinājumus;

P. tā kā Eiropas Parlamenta 2012. gada 12. decembrī paustais noraidījums attiecībā uz 
Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas statistiku
attiecībā uz noziegumdrošības sajūtu1 atkārtoti norāda uz nepieciešamību sagatavot jaunu 
ES tiesību akta priekšlikumu, kas izveidotu saskaņotu sistēmu, lai apkopotu statistikas 
datus par vardarbību pret sievietēm dalībvalstīs, un tā kā Padome savos 2012. gada 
decembra secinājumos aicināja uzlabot salīdzināmu, uzticamu un regulāri atjauninātu datu 
par visiem vardarbības veidiem pret sievietēm apkopošanu un izplatīšanu gan valstu, gan 
ES līmenī;

Q. tā kā sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir starptautiski atzīta par meiteņu un sieviešu 
cilvēktiesību pārkāpumu, atspoguļo dziļi iesakņojušos nevienlīdzību starp dzimumiem, ir 
galējs diskriminācijas veids pret sievietēm, gandrīz vienmēr tiek īstenota pusaudzēm un ir 
bērnu tiesību pārkāpums;

R. tā kā ES pamatnostādņu saistībā ar vardarbību pret sievietēm un meitenēm un jebkādas 
pret viņām vērstas diskriminācijas apkarošanu liecina par ES skaidro politisko gribu 
izvirzīt jautājumu par sieviešu tiesībām par prioritāti un šajā jomā īstenot ilgtermiņa 
rīcību; tā kā cilvēktiesību politikas virzienu iekšējās un ārējās dimensijas saskaņošana 
dažreiz var atklāt plaisu starp vārdiem un rīcību;

S. tā kā saskaņā ar Amnesty International ziņojumiem sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir 
skārusi simtiem tūkstošu sieviešu un meiteņu Eiropā; tā kā atšķirības starp dalībvalstu 
juridiskajiem noteikumiem rada tā dēvēto pārrobežu „sieviešu dzimumorgānu kropļošanas 
tūrismu” Eiropas Savienībā,

1. prasa Komisijai līdz 2014. gada beigām, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 84. pantu, iesniegt akta priekšlikumu, ar ko nosaka pasākumus, lai veicinātu un 
atbalstītu dalībvalstu rīcību vardarbības pret sievietēm novēršanas jomā, ievērojot 
pielikumā iekļautos sīki izstrādātos ieteikumus;

2. aicina Komisiju iesniegt pārskatītu priekšlikumu regulai par Eiropas statistiku, kurā 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0494.
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pievērstos vardarbīgiem noziegumiem un ietvertu saskaņotu sistēmu, lai apkopotu 
statistikas datus par vardarbību pret sievietēm dalībvalstīs;

3. prasa Padomei aktivizēt pārejas klauzulu, pieņemot vienprātīgu lēmumu, ar ko vardarbību 
dzimuma dēļ (tostarp sieviešu dzimumorgānu kropļošanu) noteiktu par nozieguma veidu, 
kas minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību 83. panta 1. punktā;

4. aicina Padomi veicināt ratifikāciju valstīs un uzsākt ES pievienošanās procedūru 
Stambulas Konvencijai par vardarbību pret sievietēm, tiklīdz tā būs novērtējusi šādas 
pievienošanās ietekmi un pievienoto vērtību;

5. prasa Komisijai iesniegt ES mēroga stratēģiju un rīcības plānu par vardarbības pret 
sievietēm apkarošanu;

6. mudina Komisiju pieņemt pirmos pasākumus Eiropas uzraudzības centra vardarbības pret 
sievietēm novēršanai izveides virzienā, izmantojot esošās iestāžu struktūras (Eiropas 
Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE));

7. mudina Komisiju nākamo trīs gadu laikā noteikt ES gadu vardarbības pret sievietēm 
pārtraukšanai, lai vairotu iedzīvotāju informētību;

8. apstiprina, ka šajos ieteikumos ir ievērotas pamattiesības un subsidiaritātes un 
proporcionalitātes princips;

9. uzskata, ka ar pieprasīto priekšlikumu saistītie finansiālie izdevumi jāsedz no ES budžeta;

10. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un pielikumā izklāstītos sīki izstrādātos 
ieteikumus Komisijai un Padome, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.
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PIELIKUMS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMAM.
SĪKI IZSTRĀDĀTI IETEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEPRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA 

SATURU

1. ieteikums par paredzētās regulas mērķi un darbības jomu
Regulas mērķim vajadzētu būt tādu pasākumu noteikšanai, kas veicina un atbalsta dalībvalstu 
rīcību vardarbības dzimuma dēļ novēršanas jomā.
Vardarbība dzimuma dēļ būtu jāuzskata (kā jau norādīts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 25. oktobra Direktīvā 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, 
atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 
2001/220/TI1) par vardarbību, kas ir vērsta pret personu minētās personas dzimuma, 
dzimumidentitātes vai dzimuma izpausmes dēļ vai kas nesamērīgā pārsvarā skar konkrēta 
dzimuma personas. Tās rezultātā cietušajam var rasties fizisks, seksuāls, emocionāls vai 
psiholoģisks kaitējums vai ekonomisks zaudējums, un tā var ietvert vardarbību tuvās 
attiecībās, seksuālu vardarbību (tostarp izvarošanu, vardarbīgu dzimumtieksmes 
apmierināšanu un uzmākšanos), cilvēku tirdzniecību, verdzību, kā arī dažādu kaitējošu 
darbību veidus, piemēram, piespiedu laulības, sieviešu dzimumorgānu kropļošanu un tā 
dēvētos „goda aizstāvības” noziegumus.
Pasākumiem būtu jāietver vispusīgu stratēģiju un programmu izstrāde, īstenošana un 
novērtēšana, pētījumu veikšana, ietverot datu apkopošanu un analīzi, apmācības organizēšana 
iesaistītajiem ierēdņiem, pieredzes, informācijas un labāko prakšu apmaiņa, informētības 
vairošana, palīdzības tālruņu izveide, atvērti un aprīkoti patvērumi ar infrastruktūru un 
darbiniekiem.
Regula būtu jāiemēro dalībvalstīm.

2. ieteikums par novēršanas pasākumiem
Dalībvalstīm būtu jāizstrādā virkne pasākumu, lai novērstu vardarbību dzimuma dēļ. Proti, 
dalībvalstīm būtu:
- jāizstrādā, jāīsteno un jānovērtē vispusīgas gada stratēģijas un programmas, tostarp valsts 

izglītības programmas un apmācība skolotājiem, kas būtu vērsta uz tādu šķēršļu 
likvidēšanu, kuri liedz sievietēm un meitenēm vispusīgi izmantot savas tiesības un 
brīvību no vardarbības, un uz sabiedrību skatījuma izmainīšanu;

- jāveic attiecīgi pētījumi par vardarbību dzimuma dēļ, tostarp par vardarbības cēloņiem un 
motīviem, un datu apkopošana un analīze, vienlaikus cenšoties standartizēt vardarbības 
dzimuma dēļ reģistrēšanas kritērijus, lai apkopotie dati būtu salīdzināmi;

- jāorganizē apmācība ierēdņiem, kas, visticamāk, saskarsies ar vardarbības dzimuma dēļ 
gadījumiem, tostarp tiesībaizsardzības, sociālās labklājības, veselības aprūpes un 
neatliekamās palīdzības centru darbiniekiem, lai konstatētu, identificētu un pienācīgi 
risinātu šādus gadījumus, īpašu uzmanību pievēršot cietušo vajadzībām un tiesībām;

- jāapmainās ar zināšanām, pieredzi, informāciju un labākajām praksēm ar Eiropas 
Savienības Noziedzības novēršanas tīkla (EUCPN) starpniecību;

- jāorganizē informētības vairošanas kampaņas, attiecīgos gadījumos sadarbībā ar 

                                               
1 OV L 315, 14.11.2012., 57. lpp.
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nevalstiskajām organizācijām un citām ieinteresētajām personām;
- ja tādu jau nav, jāievieš valsts palīdzības bezmaksas tālruņi ar specializētu personālu;
- jāatver specializēti patvērumi un jāaprīko tie ar infrastruktūru un darbiniekiem, 

nodrošinot vietu vismaz 1 sievietei uz katriem 10 000 iedzīvotāju.

3. ieteikums par valsts referentiem vai līdzvērtīgiem mehānismiem
Viena gada laikā pēc regulas stāšanās spēkā dalībvalstis īsteno vajadzīgos pasākumus, lai 
ieceltu valsts referentus vai izveidotu līdzvērtīgus mehānismus. Šādu mehānismu 
uzdevumiem būtu jāietver vardarbības dzimuma dēļ tendenču novērtējums, to pasākumu 
rezultātu izvērtēšana, kas ir īstenoti, lai valsts un vietējā līmenī apkarotu vardarbību dzimuma 
dēļ, statistikas datu apkopošana un gada ziņojuma sniegšana Eiropas Komisijai, kā arī Eiropas 
Parlamenta kompetentajām komitejām.

4. ieteikums par Savienības stratēģijas vardarbības pret sievietēm apkarošanai 
koordinēšanu
Lai sekmētu saskaņotu un konsolidētu Savienības stratēģiju vardarbības dzimuma dēļ 
apkarošanai, dalībvalstis Eiropas Komisijai nosūta 3. ieteikumā minēto informāciju.

5. ieteikums par ziņojumu sniegšanu
Sākot no otrā gada pēc šīs regulas stāšanās spēkā, Komisija līdz katra gada 31. decembrim 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā novērtē, kādā mērā dalībvalstis ir 
īstenojušas vajadzīgos pasākumus, lai ievērotu šo regulu.
Ziņojumā uzskaita īstenotos pasākumus un uzsver jomas, kurās pasākumi vēl ir jāīsteno.

6. ieteikums par pilsoniskās sabiedrības foruma izveidi
Eiropas Komisija uztur ciešu dialogu ar attiecīgajām pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
attiecīgajām kompetentajām struktūrām, kas darbojas vardarbības dzimuma dēļ apkarošanas 
jomā vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas vai starptautiskā līmenī un šim nolūkam izveido 
pilsoniskās sabiedrības forumu.
Forums būs mehānisms informācijas apmaiņai un zināšanu apkopošanai. Tas nodrošinās ciešu 
dialogu starp ES iestādēm un attiecīgajām ieinteresētajām personām.
Saskaņā ar pirmo daļu forumā varēs iesaistīties attiecīgās ieinteresētās personas, un foruma 
biedri sapulcēsies vismaz reizi gadā.

7. ieteikums par finansiālo atbalstu
Ar regulu būtu jāizveido finansiālā atbalsta avots ES budžeta ietvaros 3. ieteikumā 
uzskaitītajām darbībām.
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PASKAIDROJUMS

Vardarbība pret sievietēm ir cilvēktiesību pārkāpums, kam ir pieaugoša tendence, un 
diskriminācija dzimuma dēļ. Tā ir dzimumu nevienlīdzības pamatcēlonis, jo ierobežo sieviešu 
pilnvērtīgu līdzdalību ekonomiskajā, sociālajā, politiskajā un kultūras dzīvē. Sievietes, kas 
saskārušās ar vardarbību, iegūst ilgtermiņa smagas psiholoģiskas un fiziskas traumas. Turklāt 
tā rada ievērojamu ekonomisko slogu veselības aprūpes izmaksu, politikas izstrādes un 
juridisko izmaksu, zaudētas produktivitātes un algu veidā.

Aptuveni 20–25 % Eiropas sieviešu, būdamas pieaugušas, vismaz vienu reizi ir piedzīvojušas 
fizisku vardarbību, un vairāk nekā 10 % sieviešu ir cietušas no seksuālas vardarbības ar spēka 
pielietojumu. Kopā 45 % sieviešu ir saskārušās ar kādu vardarbības veidu. Savukārt 12–15 % 
Eiropas sieviešu ir cietušas no vardarbības ģimenē, un Eiropas Savienībā no tās katru dienu 
mirst 7 sievietes (PE 504.467).

Ekonomikas krīzes budžeta ierobežojumu dēļ visbiežāk izvirzītais arguments ir tas, ka valstis 
nespēj piešķirt vairāk resursu vardarbības dzimuma dēļ apkarošanai un novēršanai. Saskaņā ar 
pētījumiem vardarbības pret sievietēm gada ekonomiskās izmaksas ES 2011. gadā tiek lēstas 
EUR 228 miljardu apmērā, ietverot EUR 45 miljardus par pakalpojumiem, EUR 24 miljardus 
par zaudēto ekonomikas izlaidi un EUR 159 miljardus par sāpēm un ciešanām. Preventīvu 
pasākumu izmaksas ir ievērojami zemākas par vardarbības izmaksām (PE 504.467).

Nepieciešamība pēc ES tiesību akta, lai veicinātu un atbalstītu rīcību dalībvalstīs 
vardarbības pret sievietēm novēršanas jomā

Patlaban ES nav ne tiesību akta, kas noteiktu pasākumus, lai veicinātu un atbalstītu rīcību 
dalībvalstīs vardarbības pret sievietēm novēršanas jomā, ne vispusīgas stratēģijas vardarbības 
pret sievietēm apkarošanai.

Eiropas Parlaments jau vairākus gadus ir paudis noteiktu atbalstu direktīvas priekšlikumam 
par vardarbības pret sievietēm apkarošanai. Eiropas Parlaments 2010. gada starptautiskās 
sieviešu dienas pasākumu veltīja vardarbībai pret sievietēm. Eva-Britt Svensson 2011. gada 
5. aprīlī pieņemtajā ziņojumā par prioritātēm un pamatnostādņu izklāstu jaunai ES politikai 
vardarbības pret sievietēm (2010/2209(INI)) ierosināja „jaunu un visaptverošu politisku 
pieeju cīņā pret vardarbību, kas saistīta ar dzimumu, paredzot … krimināltiesisku 
instrumentu, proti, direktīvu ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai”. Turklāt 
2012. gadā Eiropas Parlaments vēlreiz aicināja īstenot rīcību Sophie In't Veld ziņojumā par 
sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropas Savienībā — 2011. gads (2011/2244(INI)). Savukārt 
2012. gada 13. martā pieņemtajā ziņojumā Eiropas Parlaments uzstāja, „ka Komisijai būtu 
jāiesniedz ES mēroga stratēģija par vardarbības pret sievietēm izskaušanu, ietverot leģislatīvu 
krimināltiesisku instrumentu, lai apkarotu vardarbību dzimuma dēļ, kā to ir prasījis 
Parlaments vairākās rezolūcijās”.

Valstu tiesību aktos patiešām trūkst kopīgas izpratnes, definīcijas un režīma attiecībā uz 
jautājumu par vardarbību pret sievietēm.
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Tādējādi 28 ES dalībvalstīs ievērojami atšķiras sieviešu un meiteņu aizsardzības līmenis pret 
visa veida vardarbību. Lai novērstu vardarbību un aizsargātu cietušos, agrāk vai vēlāk būtu 
jāievieš obligāta saskaņošana ES līmenī, vismaz saistībā ar kopīgu un vispusīgu izpratni par 
šo jautājumu.

Vardarbībai pret sievietēm ir pārrobežu dimensija, un tā ir jārisina ES līmenī. Ņemot vērā 
cilvēku mobilitāti Eiropā, potenciālie cietušie būtu jāaizsargā neatkarīgi no viņu atrašanās 
vietas ES, piemēram, sievietes no vienas dalībvalsts, kuras dzīvo citā un strādā vēl citā ES 
dalībvalstī. Ir vajadzīgi obligātie standarti un kopīgas definīcijas, kā arī kopīga darbība, lai 
apkarotu vardarbību pret sievietēm un nodrošinātu, ka vairāk nekā puse ES iedzīvotāju 
vispusīgi izmanto brīvas pārvietošanās tiesības visā ES.

Tiesību aktam ir jāveicina un jāatbalsta rīcība dalībvalstīs vardarbības novēršanas jomā (proti, 
informācijas apkopošana un apmaiņa, apmācība iesaistītajiem ierēdņiem, pieredzes un labu 
prakšu apmaiņa, informētības vairošana un līdzekļi).

Tādēļ ES būtu jākļūst par vadošo starptautisko dalībnieku vardarbības dzimuma dēļ novēršanā 
un jārāda sekmīgs piemērs pārējām pasaules valstīm, kas cīnās (ar likumdošanu, kultūru un 
politiski) par vardarbības pret sievietēm izskaušanu un pret diskrimināciju dzimuma dēļ.

Referente uzskata, ka regula ir labākais instruments šāda mērķa sasniegšanai, jo tā ir tieši 
piemērojams instruments, kam nav vajadzīgi īstenošanas pasākumi un kas nekavējoties kļūst 
piemērojams visās dalībvalstīs kā tiesību akts.

Problēmas saistībā ar datu apkopošanu par vardarbību pret sievietēm

Patlaban ES līmenī acīmredzami trūkst pieejamu un sistemātiski apkopotu datu par vardarbību 
pret sievietēm. Pirmkārt, ir ļoti grūti novērtēt vardarbības pret sievietēm patieso apmēru, jo 
par vairumu vardarbības ģimenē un vardarbīgas dzimumtieksmes apmierināšanas gadījumu 
netiek paziņots. Otrkārt, ir grūti veikt salīdzinošu analīzi, jo nav noteikta kopīga metodika 
administratīvo datu iegūšanai.

Parlaments ir vairākās rezolūcijās mudinājis dalībvalstis sniegt datus par vardarbību pret 
sievietēm un 2011. gada novembrī prasīja Pamattiesību aģentūrai apkopot salīdzināmus datus 
par vardarbību pret sievietēm1. Turklāt Padome savos 2012. gada decembra secinājumos 
aicināja uzlabot salīdzināmu, uzticamu un regulāri atjauninātu datu par visiem vardarbības 
veidiem pret sievietēm apkopošanu un izplatīšanu gan valstu, gan ES līmenī.

Tādēļ joprojām ir vajadzīgs jauns ES tiesību akta priekšlikums, kas izveidotu saskaņotu 
sistēmu, lai apkopotu statistikas datus par vardarbību pret sievietēm dalībvalstīs. Turklāt 
valdības sistēmu sarežģītība dažās ES dalībvalstīs var ietekmēt to, kā tiesību aktos definē 
nodarījumus, kā organizē datu apkopošanu vai kādi pasākumi ir pieejami aizsardzībai un 
novēršanai. Referente noteikti norāda uz vajadzību pēc kopīgas metodikas datu par vardarbību 
pret sievietēm iegūšanai un mudina Komisiju iesniegt pārskatītu priekšlikumu regulai par 
Eiropas statistiku, kurā ietvertu arī saskaņotu sistēmu, lai apkopotu statistikas datus par 
                                               
1 Pamattiesību aģentūra šajā saistībā 20 ES dalībvalstīs veica apsekojumu par vardarbību dzimuma dēļ, un 
apsekojuma rezultāti tiks publicēti 2014. gadā.
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vardarbību pret sievietēm dalībvalstīs, ņemot vērā Pamattiesību aģentūras darbu pie 
salīdzināmu datu apkopošanas ar ES mēroga apsekojumu.

Pārejas klauzula

Referente ierosina aktivizēt pārejas klauzulu, t. i., pieņemt vienprātīgu lēmumu, ar ko 
vardarbību dzimuma dēļ (tostarp sieviešu dzimumorgānu kropļošanu) noteiktu par nozieguma 
veidu, kas minēts 83. panta 1. punktā.

Ar Lisabonas līgumu paredzēja darbības jomu, kas ļauj ES ieviest kopīgus noteikumus 
krimināltiesību jomā, lai panāktu saskaņošanu. Tāpat ES ir tiesības ieviest obligātus 
noteikumus saistībā ar noziedzīgu nodarījumu un sankciju definēšanu sevišķi smagu 
noziegumu jomās ar pārrobežu dimensiju, kas izriet no šādu nodarījumu būtības vai ietekmes. 
Šī kompetences joma ir arī spēkā gadījumos, kad pastāv konkrēta nepieciešamība panākt 
vienprātību par to, kā apkarot noziedzību. Līguma tekstā ir konkrēta atsauce uz cilvēku 
tirdzniecību un sieviešu un bērnu seksuālu izmantošanu. Attiecībā uz policijas un tiesu varas 
sadarbību krimināllietās ar pārrobežu dimensiju Eiropas Parlaments un Padome var noteikt 
obligātu kopīgu standartu.

Sieviešu dzimumorgānu kropļošana

Sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir starptautiski atzīta par meiteņu un sieviešu 
cilvēktiesību pārkāpumu. Tā atspoguļo iesakņojušos nevienlīdzību starp dzimumiem un ir 
galējs diskriminācijas veids pret sievietēm. To gandrīz vienmēr īsteno pusaudzēm, un tā ir 
bērnu tiesību pārkāpums. Tā bez šaubām ir viens no nežēlīgākajiem vardarbības veidiem pret 
sievietēm. Šai praksei ir smagas īstermiņa un ilgtermiņa fiziskās un psiholoģiskās sekas 
cietušajām sievietēm.

Eiropas Komisija šogad sāka sabiedrisko apspriešanu par sieviešu dzimumorgānu kropļošanu 
un patlaban analizē 68 saņemtās atbildes. Šīs atbildes, kā arī Eiropas Dzimumu līdztiesības 
institūta ziņojumu par sieviešu dzimumorgānu kropļošanu izmantos turpmākās politikas 
iniciatīvās gan par iekšējiem, gan ārējiem jautājumiem. Šīs iniciatīvas, iespējams, sāks īstenot 
neilgi pirms vai pēc Starptautiskās dienas vardarbības pret sievietēm novēršanai 
(25. novembrī), taču vēl ir jāpieņem lēmums par to precīzu formātu un saturu.

Referente mudina Eiropas Komisiju ierosināt ES rīcības plānu par sieviešu dzimumorgānu 
kropļošanu, kurā būtu risināti vairāki jautājumi, piemēram, novēršana un aizsardzība.

Būtu jāpieņem kopīga ES politika attiecībā uz sievietēm un meitenēm, kas meklē patvērumu 
saistībā ar sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, un šajā politikā ir jāņem vērā starptautiski 
noteikti standarti, turklāt Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) varētu sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu kā integrētu dimensiju ietvert apmācību un informācijas 
izplatīšanas darbā. Tāpat ES vajadzētu aktīvi risināt sieviešu dzimumorgānu kropļošanas 
jautājumu savā politikas dialogā ar ārpuskopienas valstīm.

Stambulas konvencija
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Referente mudina dalībvalstis, kas vēl nav ratificējušas Stambulas konvenciju par vardarbību 
pret sievietēm, to darīt un mudina Komisiju uzsākt ES pievienošanās procedūru šim 
instrumentam, tiklīdz kā tā būs novērtējusi šādas rīcības ietekmi.

Stambulas konvencija joprojām ir plašākais juridiskais instruments vardarbības pret sievietēm 
jomā, kurš var efektīvi novērst un apkarot vardarbību pret sievietēm Eiropā un ārpus tās. Ir 
vajadzīgs izšķirošs lēmums par Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbību pret sievietēm 
un vardarbību ģimenē parakstīšanu un ratificēšanu, un ― pats svarīgākais — īstenošanu 
atsevišķās valstīs un Eiropas Savienībā. Konvencija paredz sešas darbības (politiku, 
novēršanu, aizsardzību, apsūdzēšanu, noteikumus un partnerību), ko EP ir vairākkārt 
pieprasījis, un aicina iesaistīt visas attiecīgās valsts aģentūras un dienestus, lai koordinēti 
risinātu vardarbību.

Papildus juridiskajai ietekmei ES pievienošanās Stambulas konvencijai būtu svarīgs politisks 
vēstījums.

Eiropas uzraudzības centrs vardarbības novēršanai

Referente ierosina paplašināt EIGE kompetences jomu, lai pakāpeniski izveidotu Eiropas 
uzraudzības centru vardarbības novēršanai. Referente uzskata, ka būtu piemērotāk šādu centru 
izveidot EIGE kompetences ietvaros. Referente ir izlēmusi šo jautājumu neietvert ES 
koordinatora cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā pilnvarojumā, jo tad to uztvertu tikai kā 
iekšlietu un pārrobežu jautājumu, nevis kā dzimumu līdztiesības un cilvēktiesību jautājumu. Ir 
svarīgi pilnvarojumu ietvert dzimumu līdztiesības un pamattiesību kontekstā.

ES gads vardarbības pret sievietēm pārtraukšanai
Referente ierosina Komisijai nākamo trīs gadu laikā noteikt ES gadu vardarbības pret 
sievietēm pārtraukšanai. Tā mērķis būtu informētības vairošana starp iedzīvotājiem.


