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Europos Parlamento rezoliucija dėl smurto prieš moteris panaikinimo

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų (JT) teisinių priemonių žmogaus teisių ir ypač moterų 
teisių klausimais, pvz., JT Chartijos, Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, tarptautinės 
konvencijos dėl pilietinių ir politinių teisių ir dėl ekonominių, socialinių ir kultūrinių 
teisių, Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims ir jos 
fakultatyvinio protokolo bei Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir 
žeminantį elgesį ir baudimą, nuostatas,

– atsižvelgdamas į kitas JT priemones dėl smurto prieš moteris, pavyzdžiui, į 1993 m. 
birželio 25 d. Vienos deklaraciją ir veiksmų programą1, 1993 m. gruodžio 20 d. 
Deklaraciją dėl smurto prieš moteris panaikinimo2, 2003 m. gruodžio 22 d. rezoliuciją dėl 
smurto prieš moteris šeimoje panaikinimo3, 2003 m. sausio 30 d. rezoliuciją dėl 
nusikaltimų prieš moteris dėl garbės panaikinimo4, 2004 m. vasario 19 d. rezoliuciją dėl 
smurto prieš moteris šeimoje panaikinimo5, 1998 m. vasario 2 d. rezoliuciją dėl 
nusikaltimo ir baudžiamosios teisės prevencijos priemonių, taikomų siekiant panaikinti 
smurtą prieš moteris6, JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro specialiųjų pranešėjų 
pranešimus dėl smurto prieš moteris bei Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto 
Bendrąją rekomendaciją Nr. 197,

– atsižvelgdamas į veiksmų programą, priimtą 1995 m. rugsėjo 15 d. ketvirtojoje 
Pasaulinėje moterų konferencijoje, vykusioje Pekine, ir savo rezoliucijas – 2000 m. 
gegužės 18 d. rezoliuciją dėl Pekino veiksmų programos įgyvendinimo8 ir 2005 m. kovo 
10 d. rezoliuciją dėl tolesnių veiksmų po Ketvirtosios pasaulinės konferencijos moterų 
klausimais – veiksmų programa (Pekinas+10)9, 

– atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus 2006 m. liepos 6 d. pranešimą „Nuodugnus 
visų formų smurto prieš moteris tyrimas“10,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. vasario 2 d. rezoliuciją dėl esamos kovos su smurtu prieš 
moteris padėties ir tolimesnių veiksmų11,

                                               
1 Priimta 1993 m. bir˛elio 14-25 d. Pasaulinėje konferencijoje dėl žmogaus teisių.
2 JT Generalinės Asamblėjos rezoliucija 48/104.
3 JT Generalinės Asamblėjos rezoliucija 58/147.
4 JT Generalinės Asamblėjos rezoliucija 57/179.
5 Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija A/RES/58/147.
6 JT Generalinės Asamblėjos rezoliucija 52/86.
7 Priimta 1992 m. per CEDAW 11-ąją sesiją.
8 OL C 59, 2001 2 23, p. 258.
9 OL C 320 E, 2005 12 15, p. 247.
10 A/61/122/Add.1.
11 OL C 288 E, 2006 11 25, p. 66.
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– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją1,
– atsižvelgdamas į savo 1997 m. rugsėjo 16 d. rezoliuciją dėl poreikio Europos Sąjungos 

mastu pradėti kampaniją dėl smurto prieš moteris visiško netoleravimo2,
– atsižvelgdamas į 2007 m. sausio 30 d. Jungtinių Tautų rezoliuciją dėl pastangų panaikinti 

visų formų smurtą prieš moteris suintensyvinimo3,
– atsižvelgdamas į Tarpparlamentinės sąjungos rezoliuciją dėl parlamentų vaidmens 

kovojant su smurtu prieš moteris4,
– atsižvelgdamas į ... klausimus Tarybai ir Komisijai dėl smurto prieš moteris panaikinimo 

(O-0000/2009 – B7 0000/2009, O-0000/2009 – B7 0000/2009),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir į 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi JT Pekino veiksmų programoje „smurtas prieš moteris“ apibrėžiamas kaip bet 
koks smurtinis veiksmas lyčių pagrindu, kuriuo moteriai padaroma ar galima padaryti 
fizinę, seksualinę arba psichologinę žalą ar sukelti kančių, įskaitant grasinimus atlikti 
tokius veiksmus, prievartą arba savavališką laisvės atėmimą,

B. Kadangi vyrų smurtas prieš moteris yra ne tik visuomenės sveikatos problema, bet taip pat 
moterų ir vyrų nelygybės, kuri yra sritis, kurioje ES suteikti įgaliojimai imtis veiksmų, 
klausimas,

C. kadangi vyrų smurtas prieš moteris yra žmogaus teisių – teisės į gyvybę, saugumą, orumą 
ir fizinę bei protinę darną – pažeidimas,

D. kadangi vyrų smurtas prieš moteris yra kliūtis moterims dalyvauti socialinėje veikloje ir 
darbo rinkoje bei gali sumenkinti jų vaidmenį ir sąlygoti skurdą,

E. kadangi smurtas prieš moteris namie yra struktūrinė ir visoje Europoje plačiai paplitusi 
problema – reiškinys, galintis paliesti bet kokio amžiaus žmones, neatsižvelgiant į 
išsilavinimą, pajamas ar socialinį sluoksnį, ir susijęs su nelygiu lyčių galios pasiskirstymu, 
būdingu mūsų visuomenei,

F. kadangi įvairios kultūros ir tradicijos pasižymi skirtingais smurto prieš moteris būdais ir 
kadangi moterų lytinių organų žalojimas, vadinamieji nusikaltimai dėl garbės bei 
priverstinės santuokos, dabar yra ir ES tikrovė,

G. kadangi palyginami duomenys apie skirtingus smurto prieš moteris būdus ES reguliariai 
nerenkami ir todėl sunku įvertinti tikrą šio reiškinio apimtį ir rasti tinkamą šios problemos 
sprendimą,

H. kadangi moterys dažnai nepraneša apie smurtą prieš jas, nes dažnai jos nepasitiki policija, 
teisine sistema ir socialinėmis tarnybomis,

                                               
1 OL C 364, 2000 12 18, p. 1.
2 OL C 304, 1997 10 6, p. 55.
3 JT Generalinės Asamblėjos rezoliucija 61/143.
4 Rezoliucija priimta 114 asamblėjos metu (Nairobis, 2006 m. gegužės 12 d.).
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I. kadangi Parlamentas dažnai prašė paskelbti Europos smurto prieš moteris panaikinimo 
metus,

J. kadangi Jungtinės Tautos lapkričio 25 d. paskelbė Tarptautine smurto prieš moteris 
panaikinimo diena,

1. ragina valstybes nares patobulinti nacionalinius kovos su smurtu prieš moteris įstatymus ir 
politiką, visų pirma vystant išsamias nacionalines kovos su smurtu prieš moteris veiksmų 
programas;

2. ragina Komisiją pateikti Tarybai nuoseklesnę ES kovos su smurtu prieš moteris politikos 
programą, kaip numatyta Europos Komisijos moterų ir vyrų lygybės gairėse;

3. ragina Komisiją paskelbti Europos kovos su smurtu prieš moteris metus, kaip jau ne kartą 
prašė Parlamentas;

4. ragina Komisiją rengti kasmetines aukšto lygio apskritojo stalo diskusijas dėl smurto prieš 
moteris;

5. primena, kad vis dar laukia teisės Komisijos tyrimo dėl aktų dėl smurtu lyties pagrindu ir 
smurtu prieš moteris rezultatų;

6. ragina valstybes nares kurti visuomenės sąmoningumo didinimo ir informacines 
programas buitinio smurto tema ir griauti socialinius moterų padėties stereotipus 
visuomenėje, naudojant švietimą ir žiniasklaidą;

7. pabrėžia visų su moterimis, tapusiomis smurto aukomis, dirbančių asmenų, įskaitant 
policiją, socialines ir teisės tarnybas, apmokymų svarbą;

8. ragina valstybes nares glaudžiai bendradarbiaujant su Europos lyčių institutu susitarti dėl 
bendro statistinių duomenų apie smurtą prieš moteris rinkimo pagrindo siekiant visoje 
Europos Sąjungoje rinkti palyginamus duomenis smurtą prieš moteris; 

9. ragina valstybes nares seksualinį smurtą santuokoje pripažinti nusikaltimu ir sutuoktinio (-
ės) išprievartavimą padaryti baudžiamuoju nusižengimu, bei nepriimti jokios nuorodos į 
kultūrinę tradiciją kaip lengvinančios aplinkybės smurto prieš moteris atveju, ypač moters 
lytinių organų žalojimo ar nusikaltimų garbei atvejais;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.


