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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

30.5.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1238/2011 dėl Direktyvos 2010/0064 dėl kovos su seksualine 
prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, 
kurią pateikė Italijos pilietis Francesco Zanardi „Rete l'Abuso“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad neseniai priimta Direktyva 2010/0064 (COD), dėl kurios 
Europos Parlamentas balsavo spalio mėn. plenariniame posėdyje, nepakankamai veiksminga, 
kad padėtų kovoti su pedofilija.

Bausmių sugriežtinimas tampa naudingas, jeigu panaikinamas senaties terminas ir nustatoma 
pareiga pranešti apie seksualinius nusikaltimus. Pasak peticijos pateikėjo, būtina nustatyti 
baudžiamąją atsakomybę, gresiančią tiems, kas nepraneša apie tokius nusikaltimus arba 
palaiko smerktiną elgesį. Visa tai padėtų apsaugoti jaunas aukas ir išvengti senaties taikymo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad galiojanti ES direktyva dėl vaikų seksualinio 
išnaudojimo1 yra žalinga ir bevertė siekiant apsaugoti vaikus dėl šių kelių priežasčių:
– nuostata dėl senaties toliau bus kliūtis baudžiamajam persekiojimui;
                                               
1 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl kovos su seksualine 
prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis 
sprendimas 2004/68/TVR, OL L 335, 2011 12 17, p. 1.
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– joje nenumatoma jokių įpareigojimų pranešti apie žinomus seksualinio išnaudojimo atvejus;
– joje nenumatomas privalomas nuteistų asmenų gydymas;

– joje nesudaromas pažeidėjų registras, su kuriuo galėtų susipažinti bet kuris asmuo.
Peticijos pateikėjas teigia, kad šiuo būdu ši direktyva sustiprina vaikų išnaudojimo atvejų, su 
kuriais susijusi Katalikų bažnyčia, maskavimą.

Komisija mano, kad direktyva – didelis žingsnis į priekį kovos su vaikų seksualiniu 
išnaudojimu srityje. Taip pat pagal Sutartį šia direktyva atsižvelgiama į ES poreikį laikytis 
pagrindinių teisių ir gerbti pagrindinius valstybių narių baudžiamosios teisenos sistemų 
aspektus, be to, ji suderinta su kitais tarptautiniais teisės aktais, pvz., Europos Tarybos 
konvencija ETS Nr. 201. Taigi direktyva yra suderintas kompromisas, kuris sulaukė paramos 
Taryboje iš visų valstybių narių ir didžiulės balsų daugumos Europos Parlamente.  

Direktyva numatoma iš esmės prisidėti prie vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo, 
ypač šiais peticijos pateikėjo iškeltais klausimais:

– Valstybės narės privalo leisti vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už vaikų seksualinio 
išnaudojimo nusikaltimus pakankamą laiką po to, kai auka sulaukia pilnametystės, be to, 
reikia atsižvelgti į atitinkamo nusikaltimo sunkumą.
– Valstybės narės privalo užtikrinti, kad tam tikroms profesinėms grupėms, kurių pagrindinė 
užduotis – darbas su vaikais, konfidencialumo taisyklės nebūtų kliūtis pranešti apie 
nusikalstamą išnaudojimą, be to, jos turi skatinti, kad visi asmenys, kurie žino ar įtaria apie 
seksualinį išnaudojimą, apie tai praneštų kompetentingoms tarnyboms. Tuo papildomas 
bendras įpareigojimas pagal nacionalinę teisę pranešti apie bet kokį nusikaltimą.

– Valstybės narės privalo užtikrinti, kad būtų parengtos veiksmingos intervencijos programos 
ar priemonės, siekiant užkirsti kelią pakartotiniams nusikaltimams bei kuo labiau sumažinti jų 
pavojų, taip pat siekti, kad asmenys, nuteisti už bet kokius seksualinius nusikaltimus prieš 
vaikus, bei asmenys, kurių atžvilgiu iškelta baudžiamoji byla dėl šių nusikaltimų, turėtų 
galimybę dalyvauti tokiose programose.
– Įgyvendinant Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos1 priemones ja 
pašalinamos galimos kliūtys keitimuisi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir 
teisių atėmimą dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus, siekiant užtikrinti, kad asmens 
patikrinimas, kurį atlieka darbdaviai, būtų dar patikimesnis.
Direktyva skirta valstybėms narėms. Joje nenumatyta išimčių religijos pagrindu, todėl 
nacionalinės teisės aktai, kuriais įgyvendinama direktyva, turi būti visapusiškai taikomi 
visiems subjektams, priklausantiems atitinkamų valstybių narių jurisdikcijai, įskaitant 
Katalikų bažnyčios narius.
Komisija mano, kad, priešingai nei teigia peticijos pateikėjas, direktyva yra labai naudinga 
siekiant sustiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio išnaudojimo Europoje.
Valstybės narės turėtų perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę iki 2013 m. gruodžio 18 d. 
Komisija pateiks Europos Parlamentui ir Tarybai šių priemonių įgyvendinimo ataskaitą iki 

                                               
1 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/351/TVR dėl valstybių narių keitimosi 
informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio;
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2015 m. gruodžio 18 d.

Išvada

Komisija mano, kad peticijos pateikėjo kritika dėl Europos Parlamento direktyvos yra 
nepagrįsta, ir dėl to nepritaria peticijos pateikėjo reikalavimams.“


