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B7-0000/2009

Eiropas Parlamenta rezolūcija par vardarbības pret sievietēm izskaušanu

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā ANO juridisko instrumentu noteikumus cilvēktiesību jomā, jo īpaši attiecībā 
uz sieviešu tiesībām, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus, Vispārējo 
cilvēktiesību deklarāciju, starptautiskos paktus par pilsoņtiesībām un politiskajām 
tiesībām, kā arī ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, Konvenciju par jebkuras 
sieviešu diskriminācijas izskaušanu un tās fakultatīvo protokolu, kā arī Konvenciju pret 
spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu,

– ņemot vērā citus Apvienoto Nāciju organizācijas dokumentus par vardarbību pret 
sievietēm, piemēram, Vīnes deklarāciju un rīcības programmu, kas pieņemta 1993. gada 
25. jūnijā1, 1993. gada 20. decembra deklarāciju par vardarbības pret sievietēm 
izskaušanu2, 2003. gada 22. decembra rezolūciju par vardarbības ģimenē pret sievietēm 
izskaušanu3, 2003. gada 30. janvāra rezolūciju par goda aizstāvēšanas noziegumu pret 
sievietēm izskaušanu4, 2004. gada 19. februāra rezolūciju par vardarbības ģimenē pret 
sievietēm izskaušanu5, 1998. gada 2. februāra rezolūciju par noziedzības apkarošanu un 
krimināltiesiskiem pasākumiem, lai izskaustu vardarbību pret sievietēm6, ANO Augstā 
Cilvēktiesību komisāra īpašo referentu ziņojumus par vardarbību pret sievietēm un 
Komitejas sieviešu diskriminācijas izskaušanas jautājumos vispārējo ieteikumu Nr. 197,

– ņemot vērā ceturtās Pasaules Sieviešu konferences 1995. gada 15. septembrī Pekinā 
pieņemto Pekinas deklarāciju un rīcības programmu un 2000. gada 18. maija rezolūciju 
par Pekinā pieņemtās rīcības programmas izpildi8 un 2005. gada 10. marta rezolūciju par 
Ceturtās Pasaules Sieviešu konferences rīcības programmas izpildi (Pekina + 10)9, 

– ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2006. gada 6. jūlija ziņojumu „Padziļināts pētījums par 
vardarbības pret sievietēm veidiem”10,

– ņemot vērā 2006. gada 2. februāra rezolūciju par pašreizējo situāciju, apkarojot vardarbību 
pret sievietēm, un par turpmāko rīcību11,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu1,

                                               
1 Pieņemta Pasaules Cilvēktiesību konferencē 1993. gada 14.-25. jūnijā.
2 ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija Nr. 48/104
3 ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija Nr. 58/147
4 ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija Nr. 57/179
5 ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija Nr. A/RES/58/147
6 ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija Nr. 52/86
7 Pieņemts 1992. gadā Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu 11. sesijā.
8 OV C 59, 23.2.2001., 258 lpp. 
9 OV C 320 E, 15.12.2005., 247. lpp.
10 A/61/122/Add.1.
11 OV C 288 E, 25.11.2006., 66. lpp.
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– ņemot vērā Parlamenta 1997. gada 16. septembra rezolūciju par nepieciešamību veikt 
Eiropas Savienības mēroga kampaņu, lai nepieļautu vardarbību pret sievietēm2,

– ņemot vērā ANO 2007. gada 30. janvāra rezolūciju par centienu pastiprināšanu, lai 
izskaustu jebkāda veida vardarbību pret sievietēm3,

– ņemot vērā Parlamentu savienības rezolūciju par parlamentu nozīmi izskaužot vardarbību 
pret sievietēm4,

– ņemot vērā .. jautājumus Padomei un Komisijai par vardarbības pret sievietēm izskaušanu 
(O-0000/2009 – B7 0000/2009, O-0000/2009 – B7 0000/2009),

– ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā ANO Pekinas rīcības programmā vardarbības pret sievietēm izskaušanai ir noteikts, 
ka vardarbība pret sievietēm ir jebkura veida uz dzimumu balstīta vardarbība, kuras 
rezultātā sieviete cieš vai var ciest fiziski, seksuāli vai psiholoģiski, tostarp arī no šādu 
nodarījumu draudiem, ietekmēšanas vai brīvības patvaļīgas atņemšanas;

B. tā kā vīriešu vardarbība pret sievietēm ir ne tikai sabiedrības veselības problēma, bet arī 
dzimumu nevienlīdzības jautājums — joma, kurā ES ir pilnvarota rīkoties;

C. tā kā vīriešu vardarbība pret sievietēm ir pārkāpums pret cilvēktiesībām — pret tiesībām 
uz dzīvību, tiesībām uz drošību, cieņu un tiesībām uz fizisku un garīgu neaizskaramību;

D. tā kā vīriešu vardarbība pret sievietēm ir šķērslis sievietes līdzdalībai sabiedrībā un darba 
tirgū, un var būt par iemeslu atstumtībai un nabadzībai;

E. tā kā vardarbība ģimenē pret sievietēm ir visā Eiropā plaši izplatīta strukturāla problēma, 
kas skar cilvēkus neatkarīgi no viņu vecuma, izglītības, ienākumiem vai sociālā stāvokļa, 
un šīs problēmas pamatā ir varas nevienlīdzīgais sadalījums starp dzimumiem mūsu 
sabiedrībā;

F. tā kā vardarbības pret sievietēm veidi ir atšķirīgi dažādās kultūrās un tradīcijās un tā kā 
sieviešu dzimumorgānu kropļošana, tā sauktie goda aizstāvēšanas noziegumi un piespiedu 
laulības ir arī Eiropas Savienībā sastopama realitāte;

G. tā kā ES nav regulāru un salīdzināmu datu apkopojumu par dažādiem vardarbības pret 
sievietēm veidiem, tāpēc ir sarežģīti pilnībā apzināties šīs problēmas apjomus un rast 
atbilstīgus risinājumus;

H. tā kā bieži vien sievietes neziņo par vardarbību, jo neuzticas policijai, tiesu sistēmai un 
sociālajiem dienestiem;

I. tā kā Parlaments ir atkārtoti lūdzis noteikt vienu Eiropas gadu par vardarbības pret 
sievietēm izskaušanas gadu;

                                                                                                                                                  
1 OV C 364, 18.12.2000., 1 lpp.
2 OV C 304, 6.10.1997., 55 lpp.
3 ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija Nr. 61/143
4 Rezolūcija pieņemta 114. asamblejā (Nairobi, 2006. gada 12. maijā)



PE428.239v01-00 4/4 RE\791135LV.doc

LV

J. tā kā ANO ir noteikusi 25. novembri par Starptautisko dienu vardarbības pret sievietēm 
izskaušanai,

1. mudina dalībvalstis uzlabot savus likumus un politikas virzienus vardarbības pret 
sievietēm izskaušanai, un jo īpaši izstrādāt visaptverošus valstu rīcības plānus vardarbības 
pret sievietēm izskaušanai;

2. aicina Komisiju iesniegt Padomei saskaņotāku ES politikas plānu vardarbības pret 
sievietēm izskaušanai, kā  tas ierosināts EK Ceļakartē sieviešu un vīriešu līdztiesībai;

3. lūdz Komisiju pasludināt Eiropas gadu vardarbības pret sievietēm izskaušanai, kā to 
vairākkārtīgi jau lūdzis Parlaments;

4. aicina Komisiju organizēt ikgadēju augsta līmeņa apaļā galda diskusiju par vardarbību 
pret sievietēm;

5. atgādina, ka joprojām tiek gaidīti Komisijas pētījuma rezultāti par tiesību aktiem uz 
dzimumu balstītas vardarbības un vardarbības pret sievietēm jomā;

6. aicina dalībvalstis izstrādāt sabiedrības informētības un informācijas programmas par 
vardarbību ģimenē un ar izglītības sistēmu un plašsaziņas līdzekļu palīdzību mazināt 
sociālos stereotipus par sievietes vietu sabiedrībā;

7. uzsver, cik svarīgi ir apmācīt tos, kuri strādā ar vardarbības pret sievietēm upuriem, 
tostarp policiju, sociālos un juridiskos dienestus;

8. mudina dalībvalstis vienoties par kopīgu pamatu statistikas apkopošanai par vardarbību 
pret sievietēm, cieši sadarbojoties ar Eiropas dzimumu līdztiesības institūtu, lai savāktu 
datus par vardarbību pret sievietēm no visas Eiropas Savienības; 

9. mudina dalībvalstis atzīt, ka seksuāla vardarbība ģimenē ir noziegums un noteikt 
izvarošanu laulībā par kriminālpārkāpumu, un neuzskatīt par vainu mīkstinošām nekādas 
atsauces uz kultūras praksēm vai tradīcijām gadījumos, kad notikusi vardarbība pret 
sievietēm, goda aizstāvēšanas noziegumi vai sieviešu dzimumorgānu kropļošana;

10. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām 
un ANO ģenerālsekretāram.


