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Lūgumrakstu komiteja

30.5.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1238/2011, ko Rete l'Abuso vārdā iesniedza Itālijas 
valstspiederīgais Francesco Zanardi, par seksuālas vardarbības pret bērniem, 
bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu saistībā ar 
Direktīvu 2010/64

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka jaunā Direktīva 2010/64 (COD), ko Eiropas Parlaments 
pieņēma oktobra plenārsēdē, nav pietiekami efektīva pedofilijas apkarošanas atbalsta ziņā.

Stingrāki sodi būs lietderīgi tikai tad, ja tiks atceltas noilguma tiesības un būs obligāta prasība 
ziņot par seksuāliem noziegumiem. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka jānosaka 
kriminālatbildība personām, kuras neziņo par šādiem noziegumiem vai tos noklusē. Tādējādi 
tiktu aizsargāti jaunie upuri un šiem noziegumiem nebūtu noilguma.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 2. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka jaunā ES direktīva par seksuālo vardarbību pret bērniem1

nodara kaitējumu un nespēj aizsargāt bērnus vairāku iemeslu dēļ:
- noilgums joprojām būs šķērslis saukšanai pie atbildības;
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/92/ES par seksuālas 
vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj 
Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI; OV L 335, 17.12.2011., 1.lpp.
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- tā neuzliek pienākumu obligāti ziņot par zināmajiem vardarbības gadījumiem;
- tajā nav paredzēta notiesāto noziedznieku piespiedu ārstēšana;

- tajā nav paredzēts izveidot noziedznieku reģistru, kas būtu pieejams jebkurai personai.
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tādējādi direktīva palīdz piesegt vardarbības gadījumus 
pret bērniem katoļu baznīcas aprindās.

Komisija uzskata, ka direktīva ir būtisks panākums seksuālas vardarbības pret bērniem 
novēršanā. Tajā pašā laikā saskaņā ar Līgumu direktīvā ir ņemts vērā, ka ES ir jāievēro 
pamattiesības un dalībvalstu krimināltiesību sistēmu pamatprincipi, kā arī jāatbilst citiem 
starptautiskajiem standartiem, piemēram, Eiropas Padomes Konvencijai CETS Nr. 201. 
Tādējādi direktīva ir līdzsvarots kompromisa variants, kas guvis visu dalībvalstu atbalstu 
Padomē un pārliecinoša Eiropas Parlamenta deputātu vairākuma atbalstu.

Direktīva ir nozīmīgs ieguldījums bērnu aizsardzībā pret seksuālo vardarbību, it īpaši 
lūgumraksta iesniedzēja minētajos gadījumos:

- dalībvalstu pienākums ir nodrošināt, lai par bērnu seksuālu izmantošanu vainīgos var saukt 
pie kriminālatbildības pietiekamu laikposmu pēc tam, kad cietušais sasniedzis pilngadību, 
atbilstīgi konkrētā nodarījuma smaguma pakāpei;
- dalībvalstu pienākums ir nodrošināt, ka konfidencialitātes noteikumi attiecībā uz konkrētu 
profesiju pārstāvjiem, kuru galvenais pienākums ir darbs ar bērniem, nerada tiem šķēršļus 
ziņot par vardarbības gadījumiem, un mudināt visas personas, kuras zina vai kurām ir 
aizdomas par vardarbības gadījumiem, ziņot par to kompetentajiem dienestiem. Tas papildina 
valsts tiesību aktos noteikto vispārējo prasību ziņot par visiem noziedzīgiem nodarījumiem;

- dalībvalstu pienākums ir nodrošināt efektīvas intervences programmas vai pasākumus ar 
mērķi novērst un mazināt atkārtotu nodarījumu risku, kā arī nodrošināt šādu programmu
pieejamību personām, kas notiesātas par jebkādiem seksuāla rakstura noziedzīgiem 
nodarījumiem pret bērniem, un personām, pret kurām sākts kriminālprocess par šādiem 
nodarījumiem;
- ar šo direktīvu tiek novērsti iespējamie šķēršļi apmaiņai ar informāciju par notiesājošiem 
spriedumiem par seksuāliem nodarījumiem pret bērniem vai aizliegumiem šajā saistībā 
Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas1 īstenošanas ietvaros, lai darba devēji 
iepriekšējas darbības pārbaudē varētu iegūt uzticamāku informāciju.
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm. Direktīva piemērojama bez izšķirības pēc reliģijas, un 
valsts tiesību akti, ar ko īsteno šo direktīvu, pilnībā jāpiemēro visām dalībvalsts jurisdikcijā 
esošām personām, tostarp katoļu baznīcas locekļiem.

Komisija uzskata, ka direktīva — pretēji lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumiem — ir ļoti 
noderīga, lai Eiropā palielinātu bērnu aizsardzību pret seksuālu vardarbību.

Dalībvalstīm direktīva jātransponē līdz 2013. gada 18. decembrim. Komisija līdz 2015. gada 
18. decembrim iesniegs Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šo pasākumu 
īstenošanu.

                                               
1 Saskaņā ar Padomes 2009. gada 26. februāra Pamatlēmumu 2009/351/TI par organizatoriskiem 
pasākumiem un saturu no sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm.



CM\903882LV.doc 3/3 PE491.035v01-00

LV

Secinājums

Komisija uzskata, ka lūgumraksta iesniedzēja kritiskās piezīmes par Eiropas Parlamenta 
direktīvu ir nepamatotas, un nepiekrīt lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumiem.


