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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

1.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1696/2008 dėl būtinybės imtis Bendrijos priemonių siekiant 
užkirsti kelią vaikų seksualiniam išnaudojimui ir paremti nukentėjusiuosius, 
pateikta Belgijos pilietės Jacqueline de Croÿ organizacijos „Fondation 
Princesse Decroÿ“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja kritikuoja įvairiose Europos Sąjungos valstybėse narėse nacionaliniu 
lygmeniu egzistuojančius trūkumus, dėl kurių asmenys, atsakingi už vaikų seksualinį 
išnaudojimą, dažnai lieka nenubausti. Ji prašo Europos Parlamentą įsikišti, kad būtų 
nedelsiant priimti europiniai teisės aktai, kuriais siekiama kovoti su tokiais nusikaltimais ir 
kuriuose numatoma tinkama parama nukentėjusiesiems. Ji pasisako už tai, kad būtų sukurta 
europinė tarnyba, kuri taptų tiltu tarp vietos institucijų ir Interpolo bei tarp su pedofilija 
susijusių veiksmų aukų ar liudininkų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticija
Peticijos pateikėja atskleidžia sistemines teismų klaidas daugelyje šalių (Belgijoje, 
Nyderlanduose, Prancūzijoje, Portugalijoje, Šveicarijoje), sąmoningai daromas siekiant 
sutrukdyti kriminalistams atlikti vaikų seksualinio išnaudojimo tyrimus ir taip apsaugoti 
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teisėjus arba asmenis, artimus teismų sistemai, kurie patys esą įsitraukę į tokį išnaudojimą. 
Peticijos pateikėja nurodo, kad kalba ne apie atskirus atvejus.

Šia peticija papildoma kita peticija ta pačia tema, susijusi su Belgija (Nr. 186/2004).

Komisijos pastabos dėl šios peticijos

Pagal ES sutarties 29 straipsnį Europos Sąjungos tikslas suteikti piliečiams aukšto lygio 
apsaugą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje yra pasiektas, visų pirma kovojant su 
nusikaltimais prieš vaikus. Sutartyje šiam tikslui numatomi bendri policijos ir teismų 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose veiksmai.

Kaip tik šiuo pagrindu ES naudojosi savo teisėkūros kompetencija, kurios svarbiausia 
priemonė yra 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR dėl kovos 
su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija. Šiuo pamatiniu sprendimu suderinami 
nacionalinės teisės aktai, visų pirma susiję su baudžiamųjų nusikaltimų apibrėžtimi, 
nuobaudomis ir jurisdikcija.

Siekdama pagerinti apsaugą laikantis bendro požiūrio, apimančio autorių persekiojimą, vaikų 
apsaugą ir nusikaltimų prevenciją, 2009 m. kovo 25 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl 
Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu 
išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuriuo panaikinamas pamatinis sprendimas 2004/68/TVR.

Tačiau ES nėra kompetentinga priimti sprendimus baudžiamosiose bylose dėl konkrečių 
atvejų. Pagal ES sutarties 33 straipsnį už viešosios tvarkos palaikymą lieka atsakingos 
valstybės narės.

Išvada

Europos Sąjunga negali persvarstyti nacionalinių teismo institucijų sprendimų 
baudžiamosiose bylose ir negali įsikišti peticijos pateikėjos minėtais atvejais. Dėl to ES negali 
deramai patenkinti šios peticijos.“


