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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienība noslēgtu Eiropas 
Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu 
un apkarošanu
(COM(2016)0109 – 2016/0062R(NLE))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienība 
noslēgtu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības 
ģimenē novēršanu un apkarošanu (COM(2016)0109),

– ņemot vērā Padomes 2017. gada 11. maija Lēmumu (ES) 2017/865 par to, lai Eiropas 
Savienības vārdā parakstītu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm 
un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar 
tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās1, 

– ņemot vērā Padomes 2017. gada 11. maija Lēmumu (ES) 2017/866 par to, lai Eiropas 
Savienības vārdā parakstītu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm 
un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu attiecībā uz patvērumu un 
neizraidīšanu2,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības 
ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencija), kas stājās spēkā 2014. gada 
1. augustā3 un kuru Eiropas Savienība parakstīja 2017. gada 12. jūnijā, 

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (LES), jo īpaši tā 2. un 3. pantu, un Līgumu 
par Eiropas Savienības darbību (LESD), jo īpaši tā 8., 10., 19., 83., 153. un 157. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu (Harta), kas kopā ar Lisabonas 
līgumu stājās spēkā 2009. gada decembrī, un jo īpaši Hartas 1., 2., 3., 4., 6., 21., 23. un 
31. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2004. gada 13. decembra Direktīvu 2004/113/EK, ar kuru īsteno 
principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju 
precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu4, un kurā tiek 
definēta un nosodīta aizskaršana un seksuāla uzmākšanās,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīvu 2006/54/EK 
par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem 
un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos, kurā definēta tiešā un netiešā 

1 OV L 131, 20.5.2017., 11. lpp.
2 OV L 131, 20.5.2017., 13. lpp.
3 https://rm.coe.int/168008482e. 
4 OV L 373, 21.12.2004., 37. lpp.

https://rm.coe.int/168008482e
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diskriminācija, uzmākšanās un seksuāla uzmākšanās5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvu 
2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības 
minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI6 (“Direktīva par 
cietušo tiesībām”),

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) 2014. gada ziņojumu 
„Vardarbība pret sievietēm”7,

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru attiecību uz vardarbību ģimenē un 
vardarbību pret sievietēm, jo īpaši Opuz pret Turciju8, Y. un citi pret Bulgāriju9, Landi 
pret Itāliju10, M.C. pret Bulgāriju11, Yazgül Yılmaz pret Turciju12, V.C. pret Slovākiju13, 
P. un S. pret Poliju14 un J.L. pret Itāliju15,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, 
kas parakstīta Romā 1950. gada 4. novembrī, un jo īpaši Konvencijas 2., 3., 8. un 14. 
pantu un 12. protokolu,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Ekspertu grupas vardarbības pret sievietēm un vardarbības 
ģimenē novēršanai (GREVIO) pamatnovērtējuma ziņojumus un jo īpaši ziņojumus par 
Austriju, Beļģiju, Dāniju, Franciju, Itāliju, Maltu, Nīderlandi, Poliju, Portugāli, 
Rumāniju, Slovēniju, Somiju, Spāniju un Zviedriju, tostarp GREVIO iesniegto 
priekšlikumu un ierosinājumu sarakstu un Pušu komitejas ieteikumus,

– ņemot vērā GREVIO 2021. gada 20. oktobrī pieņemto Vispārējo ieteikumu Nr. 1 par 
vardarbības pret sievietēm digitālo dimensiju,

– ņemot vērā GREVIO 2022. gada februāra starpposma horizontālo pārskatu par GREVIO 
pamatnovērtējuma ziņojumiem16,

– ņemot vērā 2011. gada 11. maija skaidrojošo ziņojumu par Eiropas Padomes 
Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un 
apkarošanu,

– ņemot vērā Eiropas Padomes ziņojumu “Overview of studies on the costs of violence 
against women and domestic violence” (“Pārskats pār pētījumiem, kuros pētītas 
vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē radītās izmaksas”),

5 OV L 204, 26.7.2006., 23. lpp.
6 OV L 315, 14.11.2012., 57. lpp.
7 FRA, „Vardarbība pret sievietēm – ES mēroga apsekojums.“Galveno rezultātu ziņojums”, 2014. gada 3. marts.
8 https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-92945.
9 https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-216360.
10 https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-216854.
11 https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-61521.
12 https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-103214.
13 https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-93532.
14 https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-7226.
15 https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-13282.
16 Eiropas Padome, Mid-term Horizontal Review of GREVIO baseline evaluation report, 2022. gada februāris.

https://fra.europa.eu/lv/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
https://rm.coe.int/prems-010522-gbr-grevio-mid-term-horizontal-review-rev-february-2022/1680a58499
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– ņemot vērā Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra 2017. gada 4. decembra tematisko 
dokumentu “Sieviešu seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības Eiropā”,

– ņemot vērā Vīnes deklarāciju un rīcības programmu, kas 1993. gadā tika pieņemta ANO 
Pasaules konferencē par cilvēktiesībām,

– ņemot vērā Pekinas deklarāciju un Rīcības platformu, kas tika pieņemta 1995. gada 
15. septembrī Ceturtajā pasaules konferencē par sieviešu tiesībām, kā arī noslēguma 
dokumentus, kas tika pieņemti pēc tam Apvienoto Nāciju Organizācijas īpašajās sesijās 
“Pekina +5” (2000), “Pekina +10” (2005), “Pekina +15” (2010) un “Pekina +20” 
(2015), kā arī politisko deklarāciju “Pekina +25” (2020), ko pieņēma Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Komisija par sieviešu statusu,

– ņemot vērā ANO juridisko instrumentu noteikumus cilvēktiesību jomā, it īpaši tos, kas 
attiecas uz sieviešu tiesībām, piemēram, ANO Statūtus, Vispārējo cilvēktiesību 
deklarāciju, Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, 
Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, Konvenciju 
par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu un tās fakultatīvo protokolu, 
Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai 
sodīšanu, 1951. gada Konvenciju par bēgļa statusu un neizraidīšanas principu un ANO 
Konvenciju par bērna tiesībām,

– ņemot vērā CEDAW komitejas vispārīgos ieteikumus Nr. 12, 19, 33 un 35 par 
vardarbību pret sievietēm,

– ņemot vērā ANO īpašā referenta jautājumos par vardarbību pret sievietēm, tās 
iemesliem un sekām 2018. gada ziņojumu par vardarbību pret sievietēm un meitenēm 
tiešsaistē no cilvēktiesību perspektīvas,

– ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 2019. gada Konvenciju Nr. 190 
par vardarbību un aizskarošu izturēšanos, kas stājās spēkā 2021. gada 25. jūnijā, un tās 
Ieteikumu Nr. 206 par vardarbību un aizskarošu izturēšanos,

– ņemot vērā ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, kurai ES ir 
pievienojusies, tostarp Apvienotās ANO Komitejas par personu ar invaliditāti tiesībām 
(UNCRPD) 2015. gada noslēguma apsvērumus, kuros ES tiek aicināta pievienoties 
Stambulas konvencijai, kas ir veids, kā aizsargāt sievietes un meitenes ar invaliditāti no 
vardarbības,

– ņemot vērā 5. ilgtspējīgas attīstības mērķi (panākt dzimumu līdztiesību un nodrošināt 
pilnvērtīgas iespējas visām sievietēm un meitenēm),

– ņemot vērā 1993. gada ANO Deklarāciju par vardarbības pret sievietēm izskaušanu,

– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2020. gada rezolūciju „Pastiprināti centieni 
novērst un izskaust visu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm”,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Savienība, kurā valda līdztiesība: dzimumu 
līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam” (COM(2020)0152),
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– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 24. jūnija paziņojumu “ES stratēģija par cietušo 
tiesībām (2020.–2025. gads)” (COM(2020)0258),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 12. novembra paziņojumu „Savienība, kurā valda 
līdztiesība: LGBTI līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam” (COM(2020)0698),

– ņemot vērā Komisijas 2022. gada 8. marta priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par vardarbība pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu 
(COM(2021)0105),

– ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) 2021. gada ziņojumu “The 
costs of gender-based violence in the European Union” (“Dzimumbalstītas vardarbības 
izmaksas Eiropas Savienībā”), kā arī EIGE dzimumu līdztiesības indeksa ziņojumus, 
kas tiek publicēti kopš 2013. gada,

– ņemot vērā 2021. gada jūlija Paaudžu līdztiesības forumā uzņemtās saistības,

– ņemot vērā 2009. gada 26. novembra rezolūciju par vardarbības pret sievietēm 
izskaušanu17,

– ņemot vērā 2011. gada 5. aprīļa rezolūciju par prioritātēm un pamatnostādņu izklāstu 
jaunai ES politikai vardarbības pret sievietēm apkarošanai18,

– ņemot vērā 2014. gada 25. februāra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par vardarbības 
pret sievietēm apkarošanu19,

– ņemot vērā 2017. gada 26. oktobra rezolūciju par seksuālās uzmākšanās un 
izmantošanas apkarošanu Eiropas Savienībā20,

– ņemot vērā 2017. gada 12. septembra rezolūciju par priekšlikumu Padomes lēmumam 
par ES pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un 
vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu21,

– ņemot vērā 2019. gada 13. februāra rezolūciju par pretreakciju pret sieviešu tiesībām un 
dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā22,

– ņemot vērā 2019. gada 4. aprīļa rezolūciju par lūgumu Tiesai sniegt atzinumu par ES 
pievienošanos Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē 
novēršanu un apkarošanu23,

– ņemot vērā 2019. gada 28. novembra rezolūciju par ES pievienošanos Stambulas 
konvencijai un citiem pasākumiem ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai24,

17 OV C 285E, 21.10.2010., 53. lpp.
18 OV C 296 E, 2.10.2012., 26. lpp.
19 OV C 285, 29.8.2017., 2. lpp.
20 OV C 346, 27.9.2018., 19. lpp.
21 OV C 337, 20.9.2018., 16. lpp.
22 OV C 449, 23.12.2020., 102. lpp.
23 OV C 116, 31.3.2021., 7. lpp.
24 OV C 232, 16.6.2021., 48. lpp.
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– ņemot vērā 2021. gada 21. janvāra rezolūciju par ES dzimumu līdztiesības stratēģiju25,

– ņemot vērā 2021. gada 11. februāra rezolūciju par nākotnes izaicinājumiem Eiropā 
sieviešu tiesību jomā: vairāk nekā 25 gadus pēc Pekinas deklarācijas un Rīcības 
platformas26,

– ņemot vērā 2021. gada 16. septembra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par to, lai 
dzimumbalstīta vardarbība tiktu iekļauta kā jauna noziegumu joma LESD 83. panta 
1. punktā uzskaitītajā noziegumu jomu sarakstā27,

– ņemot vērā 2021. gada 6. oktobra rezolūciju par vardarbības ģimenē un aizgādības 
tiesību ietekmi uz sievietēm un bērniem28,

– ņemot vērā 2021. gada 14. decembra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par cīņu pret 
vardarbību, kas saistīta ar dzimumu — kibervardarbību29,

– ņemot vērā 2017. gada 14. marta rezolūciju par sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropas 
Savienībā 2018.–2020. gadā 30,

– ņemot vērā 2016. gada 24. novembra rezolūciju par ES pievienošanos Stambulas 
konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu31,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas (virspalātas) 2021. gada 6. oktobra atzinumu 1/19 
par Stambulas konvenciju32,

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 5. punktu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komitejas kopīgās apspriedes, kas rīkotas saskaņā ar Reglamenta 
58. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komitejas starpposma ziņojumu (A9-0021/2023),

A. tā kā dzimumu līdztiesība ir viena no ES pamatvērtībām, kas nostiprināta LES 2. pantā 
un uzsvērta Pamattiesību hartas 23. pantā, un tā ir jāintegrē visās ES darbībās, 
rīcībpolitikās un programmās; tā kā Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) ir 
norādījis, ka ar pašreizējiem tempiem Eiropas Savienībai būs vajadzīgi aptuveni 60 
gadi, lai panāktu dzimumu līdztiesību; tā kā ar dzimumu saistītas vardarbības, bet jo 
īpaši pret sievietēm un meitenēm vērstas vardarbības izskaušana ir priekšnoteikums 
patiesas dzimumu līdztiesības panākšanai;

B. tā kā dzimumbalstīta vardarbība ir vardarbība, kas tiek vērsta pret personu tās dzimuma 

25 OV C 456, 10.11.2021., 208. lpp.
26 OV C 465, 17.11.2021., 160. lpp.
27 OV C 117, 11.3.2022., 8. lpp.
28 OV C 132, 24.3.2022., 27. lpp.
29 OV C 251, 30.6.2022., 2. lpp.
30 OV C 251, 30.6.2022., 23. lpp.
31 OV C 224, 27.6.2018., 96. lpp.
32 ECLI:EU:C:2021:198.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247081&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6364979
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dēļ, vai vardarbība, kas konkrēta dzimuma personas skar nesamērīgā apjomā; tā kā 
vardarbība pret sievietēm ir definēta kā cilvēktiesību pārkāpums un sieviešu 
diskriminācijas veids un ar to būtu jāapzīmē visi dzimumbalstītas vardarbības akti, kas 
sievietēm rada vai var radīt fizisku, seksuālu, psiholoģisku, strukturālu vai ekonomisku 
kaitējumu vai ciešanas, kā arī draudi veikt šādus vardarbības aktus, spaidi vai patvaļīga 
brīvības atņemšana neatkarīgi no tā, vai šāda vardarbība notiek sabiedriskajā vai 
privātajā dzīvē, kā tas definēts Stambulas konvencijā; tā kā brīvība un līdztiesība dod 
iespēju sievietēm realizēt savu patieso potenciālu;

C. tā kā Stambulas konvencijas 3. pantā “ar dzimumu saistīta vardarbība pret sievietēm” 
(jeb dzimumbalstīta vardarbība) definēta kā ”vardarbība, kas vērsta pret sievieti tāpēc, 
ka viņa ir sieviete, vai vardarbība, kas nesamērīgi skar sievietes,” un dzimums definēts 
kā „sociālās lomas, uzvedība, nodarbošanās un īpašības, ko konkrēta sabiedrība uzskata 
par atbilstošām sievietēm un vīriešiem”;

D. tā kā ES katra trešā sieviete jeb kopumā aptuveni 62 miljoni sieviešu ir saskārušās ar 
fizisku un/vai seksuālu vardarbību un tā kā ES vairāk nekā puse sieviešu (55 %) kopš 15 
gadu vecuma vismaz vienu reizi ir saskārušās ar seksuālu uzmākšanos33; tā kā Eiropas 
Savienības Pamattiesību aģentūra veic jaunu apsekojumu, lai aktualizētu šos datus; tā kā 
jaunākās aplēses rāda, ka dzimumbalstītas vardarbības un intīmā partnera veiktas 
vardarbības izmaksas Eiropas Savienībā nesen ir palielinājušās par aptuveni vienu 
trešdaļu un dzimumbalstītās vardarbības aplēstās izmaksas ir 366 miljardi EUR gadā34; 
tā kā aizvien vēl ir daudzi dzimumbalstītās vardarbības veidi un aspekti, par kuriem dati 
joprojām ir nepietiekami; tā kā EIGE 2022. gada dzimumu līdztiesības indeksā35 
konstatēja, ka dati joprojām neatspoguļo dzimumbalstītas vardarbības apmēru ES;

E. tā kā dzimumbalstīta vardarbība, jo īpaši pret sievietēm un meitenēm vērsta vardarbība, 
ir gan strukturālas nevienlīdzības cēlonis, gan šādas nevienlīdzības sekas, kas sakņojas 
dzimumu stereotipos un varas asimetrijā privātajā, sociālajā, publiskajā un 
ekonomiskajā jomā; tā kā dzimumbalstīta vardarbība (kā tiešsaistē, tā bezsaistē) ir 
vissmagākā dzimumu nevienlīdzības un diskriminācijas izpausme un tai ir smaga tiešā 
un netiešā ietekme uz cietušajiem un viņu bērniem, proti, tā var atstāt ilgstošas fiziskas, 
seksuālas, emocionālas un psiholoģiskas sekas, kas tādējādi padara to arī par sabiedrības 
veselības jautājumu, un šāda veida vardarbība rada arī ekonomisku un finansiālu 
kaitējumu; tā kā dzimumbalstīta vardarbība ir sieviešu cilvēktiesību pārkāpums un 
nopietns šķērslis sieviešu līdzdalībai sociālajā, sabiedriskajā un politiskajā dzīvē un 
darba tirgū, turklāt tā arī liedz sievietēm pilnībā izmantot savas tiesības un 
pamatbrīvības;

F. tā kā dzimumbalstīta vardarbība var ietekmēt daudzas pamattiesības, kas nostiprinātas 
starptautiskajos un Eiropas cilvēktiesību instrumentos, tostarp Hartā, piemēram, tiesības 
uz cilvēka cieņu (1. pants), tiesības uz dzīvību (2. pants), tiesības uz personas 
neaizskaramību (3. pants), spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās 
aizliegums (4. pants), tiesības uz brīvību un drošību (6. pants), tiesības uz 

33 Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra, 2014.
34 Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts, “The costs of gender-based violence in the European Union” (“Aplēses 
par izmaksām, ko rada ar dzimumu saistīta vardarbība Eiropas Savienībā”), Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 
Luksemburga, 2021. gads.
35 EIGE, dzimumu līdztiesības indekss, 2022. gads.

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/domain/violence
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nediskrimināciju, tostarp dzimuma dēļ (21. pants), un tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību un taisnīgu tiesu;

G. tā kā dzimumbalstīta vardarbība, bet jo īpaši pret sievietēm un meitenēm vērsta 
vardarbība, ir strukturāla un plaši izplatīta problēma visā Eiropā un pasaulē, tā kā gan šī 
vardarbības paveida cietušo, gan vainīgo pusē ir cilvēki neatkarīgi no viņu vecuma, 
izglītības, ienākumiem, sociālā statusa vai piederības kādai noteiktai kultūrai un tā kā no 
dzimumbalstītas vardarbības netieši var ciest katrs, taču visi šādas vardarbības veidi 
nesamērīgi skar tieši sievietes un meitenes;

H. tā kā jo īpaši sievietes un meitenes visā viņu daudzveidībā ir pakļautas dzimumbalstītai 
vardarbībai un saskaras ar dažādiem un intersekcionāliem diskriminācijas veidiem, 
kuriem summējoties, rodas ārkārtīgi negatīva ietekme; tā kā ir sieviešu un meiteņu 
grupas, piemēram, migrantes, bēgles un patvēruma meklētājas, sievietes un meitenes ar 
invaliditāti un romu sievietes, kas ir pakļautas multiplās diskriminācijas riskam un tāpēc 
ir vēl vairāk neaizsargātas pret vardarbību; tā kā būtu jāņem vērā sieviešu daudzveidība 
un intersekcionālo diskriminācijas veidu risks; tā kā dzimumbalstīta vardarbība var 
skart arī LGBTIQ+ personas viņu seksuālās orientācijas, dzimuma, dzimumidentitātes, 
dzimuma pašizpausmes un dzimumpazīmju dēļ; un tā kā Stambulas konvencija paredz, 
ka visi tās noteikumi, jo īpaši pasākumi no vardarbības cietušo tiesību aizsardzībai, 
jāīsteno “bez jebkādas diskriminācijas dzimuma, dzimtes, rases, ādas krāsas, valodas, 
reliģiskās pārliecības, politisko vai citu uzskatu, nacionālās piederības, sociālās 
izcelsmes, piederības mazākumtautībai, īpašuma, izcelšanās, dzimumorientācijas, 
dzimuma identitātes, vecuma, veselības stāvokļa, invaliditātes, ģimenes stāvokļa, 
migranta vai bēgļa statusa vai cita statusa dēļ”;

I. tā kā šie intersekcionālie un daudzējādās diskriminācijas veidi būtu jāņem vērā, 
nodrošinot tiesu iestāžu un ar tām saistīto pakalpojumu pieejamību; tā kā, īstenojot 
aizsardzības pasākumus, būtu jānodrošina sievietēm specializēti atbalsta pakalpojumi; 

J. tā kā joprojām plaši izplatīta problēma visā Eiropā un pasaulē ir izvarošanas kultūra, ko 
veido uzskatu kopums, kas veicina vīriešu seksuālo agresiju, atbalsta dzimumbalstītu 
vardarbību un izpaužas kā seksuālas vardarbības, izvarošanas un seksuālas uzmākšanās 
normalizēšana vai trivializēšana, un tā kā šīs parādības pamatā ir dzimumu stereotipi, 
seksisms, mizogīnija un nevienlīdzīgs varas sadalījums starp dzimumiem;

K. tā kā dzimumu līdztiesības līmenis bieži vien kalpo par rādītāju un pirmo brīdinājumu, 
ka attiecīgajā sabiedrībā pasliktinās pamattiesību un pamatvērtību stāvoklis, tostarp 
demokrātija un tiesiskums; tā kā šajā desmitgadē ir labi pamanāmi uzbrukumi sieviešu, 
meiteņu un LGBTIQ+ tiesībām, tie kļūst aizvien organizētāki un ieņem aizvien 
represīvākus paveidus, kas sevišķi labi redzams gan vairākās dalībvalstīs, gan arī citur 
pasaulē, un tā kā tā rezultātā ir ievērojami palielinājusies vardarbība pret sievietēm un 
LGBTIQ+ personām kā tiešsaistē, tā bezsaistē;

L. tā kā ES ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai veicinātu un aizsargātu visu sieviešu 
un meiteņu tiesības dzīvot bez vardarbības; tā kā Covid-19 pandēmijas laikā pieauga 
vardarbība ģimenē un vardarbību pret sievietēm; tā kā vairāk nekā 45 % no visas 
pasaules sievietēm ir ziņojušas, ka viņas pašas vai kāda viņiem pazīstama sieviete ir 
saskārušās ar kādu vardarbības veidu, un 65 % sieviešu ir ziņojušas, ka savas dzīves 
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laikā ar to ir saskārušās; tā kā Eiropas valstis piedzīvoja strauju vai pastāvīgu feminicīdu 
gadījumu skaita pieaugumu; tā kā piekļuve pamatpakalpojumiem, piemēram, 
izmetināšanai ārkārtas situācijā un palīdzībai pa tālruni, ir samazinājusies, kas apliecina, 
ka ir vēl lielāka nepieciešamība pieņemt konkrētus pasākumus šādas vardarbības 
apkarošanai, izmantojot pandēmijas laikā gūtās atziņas;

M. tā kā dzimumbalstīta vardarbība, kas jo īpaši vērsta pret sievietēm un meitenēm, var 
izpausties dažādos veidos, piemēram, kā fiziski uzbrukumi, seksuāla vardarbība, tostarp 
izvarošana, sieviešu dzimumorgānu kropļošana, feminicīds, sieviešu un meiteņu 
tirdzniecība seksuālas izmantošanas nolūkā, seksuāla uzmākšanās, „goda aizstāvēšanas” 
noziegumi, piespiedu laulības, laulības, kurā sieviete tiek turēta gūstā, piespiedu 
sterilizācija, piespiedu aborti, kā arī droša un likumīga aborta liegšana, vardarbība 
dzemdniecībā, ginekoloģiska vardarbība, institucionāla vardarbība, vardarbība, kas 
izpaužas kā kaitējuma nodarīšana sievietes tuviniekiem, ekonomiskā vardarbība ģimenē 
un/vai mājsaimniecībā, vajāšana, iebiedēšana, uzmākšanās, naida runa gan tiešsaistē, 
gan bezsaistē un dažādi kibervardarbības veidi; tā kā dzimumbalstīta vardarbība pret 
LGBTIQ+ sievietēm ietver vēl arī citus seksuālās vardarbības paveidus, piemēram, 
korektīvu izvarošanu un seksuālu uzmākšanos, sieviešu un interseksuāļu dzimumorgānu 
kropļošanu, transpersonu un interseksuāļu piespiedu sterilizāciju un seksuālās 
orientācijas maiņas terapiju;

N. tā kā atšķirības dalībvalstu tiesību aktos un politikā ir radījušas tik lielas atšķirības 
attiecībā uz to, cik lielā mērā sievietes ir aizsargātas pret dzimumbalstītu vardarbību, ka 
sievietēm ES nav vienlīdzīgas aizsardzības pret dzimumbalstītu vardarbību; tā kā droša 
un likumīga aborta liegšana pēdējos gados atsevišķās dalībvalstīs ir izraisījusi vairāku 
sieviešu nāvi36; tā kā ECT vairākkārt ir lēmusi, ka, ierobežojot piekļuvi abortam, ja tas 
paredzēts valsts tiesību aktos, un nenodrošinot piekļuvi likumīgi atļautam abortam, tiek 
pārkāptas cilvēktiesības un līdz ar to šajā kontekstā tas ir dzimumbalstītas vardarbības 
paveids; tā kā atsevišķās dalībvalstīs sieviešu tiesību organizācijas tiek vajātas un 
sodītas par to, ka tās palīdz personām, kas cietušas no nehumāniem likumiem attiecībā 
uz abortiem37;

O. tā kā dzimumbalstīta vardarbība ir noziedzības veids, par kuru Eiropas Savienībā 
joprojām netiek pietiekami ziņots; tā kā 67 % no sievietēm, kas tika iztaujātas 
2014. gada FRA apsekojumā, norādīja, ka viņas nav ziņojušas policijai vai kādai citai 
organizācijai par nopietniem partneru vardarbības gadījumiem38;

P. tā kā stereotipi un ar dzimumu saistīti aizspriedumi tiesu sistēmā, kā arī tas, ka trūkst 
dzimumsensitīvas, efektīvas un ātras kriminālvajāšanas, tiesiskā regulējuma, tiesu 
sistēmu un aizsardzības, atbalsta un atlīdzināšanas pasākumu, mazina sieviešu piekļuvi 
tiesu iestādēm un veicina neuzticēšanos tiesībaizsardzībai, bet bieži vien iemesls, kāpēc 
netiek neziņots par dzimumbalstītu vardarbību, ir informācijas trūkums par to, kā 
rīkoties un kā ziņot par šādiem gadījumiem, kā arī pienācīgu sociālo un medicīnisko 
pakalpojumu trūkums;

Q. tā kā konkrētas grupas, kas pakļautas dzimumbalstītai vardarbībai, piemēram, pie 

36 https://www.hrw.org/news/2022/10/22/two-years-polands-abortion-crackdowns-and-rule-law.
37 https://www.hrw.org/news/2019/02/06/poland-womens-rights-activists-targeted.
38 FRA, „Violence against Women: every day and everywhere’, 2014. gada 5. marts.

https://fra.europa.eu/en/news/2014/violence-against-women-every-day-and-everywhere
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kādām rasēm piederošas sievietes, sievietes ar invaliditāti, migrantes un LGBTIQ+ 
personas, saskaras ar papildu šķēršļiem tiesu iestāžu pieejamībai; 

R. tā kā daudzos gadījumos cietušajam var nākties saskarties ar pazemojošiem 
komentāriem, atkārtotu konfrontāciju ar nodarītāju, vainas uzvelšanu cietušajam un 
daudzreizēju pratināšanu, ko veic tiesībaizsardzības amatpersonas vai policija, un tas 
palielina bailes ziņot par vardarbību, no kuras cietušais ir cietis, un palielina atkārtotas 
viktimizācijas vai sekundāru viktimizācijas veidu risku; 

S. tā kā saskaņā ar1993. gada Deklarācijā par vardarbības pret sievietēm izskaušanu un 
ANO Pekinas rīcības platformā vardarbība pret sievietēm definēta kā uz dzimumu 
balstīts vardarbības akts, kura rezultātā sievietēm ir vai var būt izraisīts fizisks, seksuāls 
vai psiholoģisks kaitējums vai ciešanas, par vardarbību uzskata arī draudus veikt tādus 
aktus, piespiedu darbības vai patvaļīgu brīvības atņemšanu neatkarīgi no tā, vai tas 
notiek sabiedriskajā vai privātajā dzīvē; tā kā ANO Sieviešu diskriminācijas 
izskaušanas komiteja (CEDAW) ar dzimumu saistītu vardarbību definē kā vardarbību, 
kas vai nu vērsta pret sievieti tāpēc, ka viņa ir sieviete, vai arī nesamērīgi skar sievietes; 
tā kā CEDAW uzsver, ka dzimumbalstīta vardarbība ir diskriminācijas veids, kas 
nopietni kavē sieviešu spēju īstenot tiesības un brīvības, pamatojoties uz vienlīdzību ar 
vīriešiem, un tādējādi ir viņu cilvēktiesību pārkāpums; 

T. tā kā dzimumbalstītas vardarbības izskaušanu Komisija ir iekļāvusi kā vienu no 
galvenajām prioritātēm dzimumu līdztiesības stratēģijā 2020.–2025. gadam, iekļaujot 
konkrētu priekšlikumu kopumu, lai nodrošinātu dzimumbalstītas vardarbības un 
vardarbības ģimenē efektīvu prevenciju, cita starpā paredzot ES pievienošanos 
Stambulas konvencijai un panākot tās ātru ratifikāciju un ieviešanu ES dalībvalstīs;

U. tā kā tikai politikas pasākumu kopums, kas apvieno leģislatīvus un neleģislatīvus 
pasākumus un pasākumus, kuru mērķis ir atvieglot cietušo piekļuvi mājokļiem un 
nodarbinātībai, tostarp nodrošinot patvērumu cietušajiem, kā arī sieviešu finansiālo 
autonomiju un vienlīdzīgu līdzdalību visās sabiedrības jomās, var ievērojami samazināt 
vardarbību pret sievietēm un meitenēm, kā arī citus vardarbības veidus, piemēram, 
vardarbību pret LGBTIQ+ personām un šādas vardarbības sekas;

V. tā kā pilsoniskā sabiedrība un jo īpaši sieviešu organizācijas un tie, kas strādā dzimumu 
līdztiesības jomā, sniedz ļoti nozīmīgu ieguldījumu visu veidu vardarbības novēršanā un 
apkarošanā un viņu darbs būtu jāatzīst, jāveicina, jāatbalsta un pienācīgi jāfinansē, 
tostarp dodot iespēju pieteikties un saņemt valsts un ES finansējumu, lai tās varētu veikt 
savu darbu pēc iespējas labāk;

W. tā kā Stambulas konvencija ir visefektīvākais, iedarbīgākais un vispusīgākais 
instruments, kāds līdz šim bijis, lai novērstu un apkarotu dažādus vardarbības veidus 
pret sievietēm un vardarbību ģimenē Eiropas līmenī un ārpus Eiropas; tā kā Konvencija 
valstīm, kas ir tās puses, un to attiecīgajām valsts iestādēm sniedz vadlīnijas, kā 
pienācīgi un daudzdisciplināri reaģēt uz vardarbību pret sievietēm un vardarbību 
ģimenē, izmantojot četrus pīlārus: prevencija, cietušo aizsardzība un reparācija, vainīgo 
saukšana pie atbildības un integrēta politika; tā kā valstis, kas ir ratificējušas 
konvenciju, ir pastiprinājušas preventīvos centienus un uzlabojušas izmeklēšanu un 
kriminālvajāšanu, kā arī aizsardzības pakalpojumus sievietēm un meitenēm, kas cietušas 
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no vardarbības39; tā kā visu dalībvalstu tūlītēja pievienošanās Stambulas konvencijai 
veicinātu integrētas politikas izstrādi, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu aizsardzību ar 
saistošu instrumentu, ar kuru tiktu pārvarēta dalībvalstu atšķirīgā politika un atšķirības 
tiesību aktos, kas tādējādi veicinātu starptautisko sadarbību cīņā pret visu veidu 
vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, kas ir īpaši svarīgi kara un humanitārās 
un pārvietošanas krīzes laikā, kā to apliecina situācija, kādā atrodas sievietes un 
meitenes, kas bēg no Ukrainas; 

X. tā kā Stambulas konvencija ir jaukts nolīgums, kas ES ļauj tai pievienoties paralēli tās 
dalībvalstu pievienošanās procesiem; tā kā tas ir apstiprināts Eiropas Savienības Tiesas 
(EST) atzinumā40;

Y. tā kā visu dalībvalstu pievienošanās Stambulas konvencijai atbalstītu koordinētu pieeju 
vardarbības pret sievietēm apkarošanā, kā arī pašreizējos vai turpmākos ar to saistītos 
pasākumus ES līmenī, piemēram, priekšlikumu direktīvai par vardarbības pret sievietēm 
un vardarbības ģimenē izskaušanu un cietušo tiesību direktīvu;

Z. tā kā vardarbība pret sievietēm, tostarp vardarbība ģimenē, bieži tiek uzskatīta par 
privātu problēmu un tāpēc pret to izturas pārāk iecietīgi; tā kā tas faktiski ir pārrobežu 
un sistēmisks pamattiesību pārkāpums un smags noziegums, kas jānovērš un par ko ir 
jāsauc pie atbildības, tādēļ dalībvalstīm būtu cieši jāsadarbojas, lai cīnītos pret to kopā; 
tā kā visām sievietēm un meitenēm Eiropas Savienībā būtu jāsaņem vienāda līmeņa 
aizsardzība pret dzimumbalstītu vardarbību neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī viņas 
atrodas; tā kā visas ES dalībvalstis ir parakstījušas Stambulas konvenciju, taču tikai 21 
to ir ratificējusi; tā kā sešas dalībvalstis (Bulgārija, Čehija, Latvija, Lietuva, Slovākija 
un Ungārija) šo Konvenciju vēl nav ratificējušas; tā kā ES pievienošanās Konvencijai 
neatbrīvo dalībvalstis no ratifikācijas valsts līmenī; tā kā ES kopā ar tās dalībvalstīm ir 
jāveic visi nepieciešamie pasākumi visu sieviešu un meiteņu tiesību dzīvot bez 
vardarbības aizsardzībai un veicināšanai; tā kā Polijas valdība ir paziņojusi par nodomu 
2020. gadā izstāties no Konvencijas un tā kā šo jautājumu joprojām skata Polijas 
Konstitucionālā tiesa;

AA. tā kā joprojām saglabājas pret sievietēm vērstu noziegumu izdarītāju nesodāmība un tā 
ir jāizskauž, nodrošinot viņu saukšanu pie atbildības un atbilstošu notiesāšanu, kas ir 
nepieciešama, lai pārtrauktu apburto loku, kas saistīts vardarbībā cietušo klusēšanu, un 
ir jāpanāk, ka sievietes un meitenes, kas pārcietušas vardarbību, saņem nepieciešamo 
atbalstu, tiesisko aizsardzību un atzīšanu no tiesībaizsardzības un tiesu sistēmas, kas jo 
īpaši attiecas uz sievietēm, kas dzīvo lauku apvidos, kur cietušajiem paredzēto 
aizsardzības pakalpojumu nav nemaz vai tie ir ļoti ierobežoti; tā kā neatkarīgi no 
tiesībaizsardzības iestāžu darba stadijas ir svarīgi garantēt pienācīgu piekļuvi 
specializētiem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei vai drošai izmitināšanai; tā kā, 
lai izvairītos no diskriminācijas un atkārtotas viktimizācijas, ir būtiski nodrošināt 
pienācīgu apmācību, procedūras un pamatnostādnes visiem, kas strādā ar šiem 
jautājumiem praksē, un tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem, tostarp tiesnešiem, 
prokuroriem, tiesu iestāžu darbiniekiem, tiesu ekspertīzes ekspertiem, pakalpojumu 
sniedzējiem, vadītājiem un citiem profesionāļiem, kas strādā ar cilvēkiem, kas cietuši no 

39 ‘Towards a Europe Free from Male Violence Against Women and Girls’, European Women’s Lobby (Sk.: 
https://womenlobby.org/IMG/pdf/ic-2.pdf).
40 ECLI:EU:C:2021:832.
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jebkādām dzimumbalstītas vardarbības izpausmēm; 

AB. tā kā starptautiskā sabiedrība ir atzinusi dzimumbalstītu vardarbību, jo īpaši pret 
sievietēm un meitenēm vērstu vardarbību, un tā būtu jārisina visaptveroši, un, 
neraugoties uz visiem starptautisko organizāciju, pilsoniskās sabiedrības un valsts 
iestāžu centieniem izskaust dzimumbalstītu vardarbību, tā joprojām ir plaši izplatīta un 
izpaužas jaunos veidos, piemēram, kā kibervardarbība, kiberuzmākšanās, kibervajāšana 
un intīmā materiāla kopīgošana sociālajos medijos bez piekrišanas; tā kā 
kibervardarbība pret sievietēm un intīmā partnera veikta kibervardarbība pēdējos gados, 
īpaši pēc Covid-19 pandēmijas, ir kļuvusi arvien izplatītāka; tā kā Eiropas Savienībā 4–
7 % sieviešu ir saskārušās ar kiberuzmākšanos, savukārt 1–3 % sieviešu ir piedzīvojušas 
kibervajāšanu41; tā kā apsekojums, ko Globālā tīmekļa fonds42 veica 2020. gadā, 
piedaloties respondentiem no 180 valstīm, atklāja, ka 52 % jaunu sieviešu un meiteņu ir 
saskārušās ar ļaunprātīgu izmantošanu tiešsaistē, piemēram, intīmu attēlu, video vai 
saziņas kopīgošanu bez viņu piekrišanas, ļaunām un pazemojošām īsziņām, ļaunu un 
draudīgu runu, seksuālu uzmākšanos un viltotu saturu, bet 64 % respondentu norādīja, 
ka pazīst kādu, kam bijusi saskare ar šāda veida uzmākšanos izmantošanu vai 
vardarbību;

AC. tā kā centieni izskaust dzimumbalstītu vardarbību, it īpaši pret sievietēm un meitenēm 
vērstu vardarbību, bieži vien tiek apstrīdēti vai vājināti tradīciju, kultūras, reliģijas vai 
fundamentālistu, populistisku ideoloģiju vai galēji labēju kustību vārdā un tiek izplatīti 
nepatiesi vēstījumi un dezinformācija, piemēram, paužot apgalvojumus par Stambulas 
konvenciju, ka tās mērķis ir „iznīcināt tradicionālās ģimenes” un „veicināt gendera 
ideoloģiju un homoseksualitāti”; tā kā šīs grupas izmanto dezinformāciju un 
populistisku retoriku, lai izdarītu spiedienu uz politiķiem un izplatītu nepamatotas bailes 
iedzīvotāju vidū;

AD. tā kā pakļautība fiziskai, seksuālai, psiholoģiskai vai sociālekonomiskai vardarbībai un 
ļaunprātīgai izmantošanai nopietni ietekmē cietušos, viņu ģimenes, radiniekus un 
sabiedrību kā tādu; tā kā valstu tiesību aktos par aizgādību būtu jāņem vērā bērnu 
intereses, nosakot, vai vainīgajiem būtu jāpiešķir aizgādības vai apmeklējuma tiesības43;

AE. tā kā Turcija — pirmā valsts, kas parakstīja un ratificēja Konvenciju, — sešus gadus 
vēlāk nolēma izstāties no tās un kopš 2021. gada 1. jūlija vairs nav Konvencijas Puse; tā 
kā Eiropas iestādes ir nosodījušas šo atkāpšanos, kas ir bīstams precedents citām 
līgumslēdzējām valstīm; tā kā 2022. gada jūnijā (laikā, kad tā aizstāv savu teritoriju no 
Krievijas nepamatotā, neprovocētā un nelikumīgā agresijas kara) Ukraina kļuva par 
36. valsti, kas ratificēja Konvenciju; tā kā izvarošana un seksuāla vardarbība pret 
sievietēm un meitenēm konflikta laikā tiek izmantota kā kara ieroči; tā kā Konvencija 
stājās spēkā 2022. gada 1. novembrī un tās tūlītējai īstenošanai būtu jāatbalsta Ukrainas 
iestāžu centienus nodarboties ar nežēlīgajiem noziegumiem, ko Krievijas karavīri 
pastrādājuši pret sievietēm un bērniem, un novērst dzimumbalstītu vardarbību; tā kā 
tam, ka Ukraina ratificēja konvenciju kara laikā, būtu jākalpo par piemēru visām 

41 Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta (EPRS) pētījums “Combating gender-based violence: Cyber violence - 
European added value assessment”.
42 World Wide Web Foundation, ‘Survey - Young people’s experience of online harassment’, 2020.
43 GREVIO, ‘3rd General Report on GREVIO’s Activities’, 2022. gada jūnijs.

http://webfoundation.org/docs/2020/03/WF_WAGGGS-Survey-1-pager-1.pdf
https://rm.coe.int/prems-055022-gbr-2574-rapportmultiannuelgrevio-texte-web-16x24/1680a6e183
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dalībvalstīm, kuras atsakās to ratificēt vai neuzskata to par prioritāti;

1. atzinīgi vērtē to, ka Komisija 2016. gada 4. martā ierosināja ES pievienoties Stambulas 
konvencijai, kas ir pirmais vispārējais juridiski saistošais instruments vardarbības pret 
sievietēm un ar dzimumu saistītas vardarbības, tostarp vardarbības ģimenē, novēršanai 
un apkarošanai starptautiskā līmenī;

2. atzinīgi vērtē to, ka ES 2017. gada 13. jūnijā parakstīja Stambulas konvenciju; pauž 
nožēlu par to, ka ir pagājuši seši gadi un ES joprojām nav ratificējusi Konvenciju, jo 
dažas dalībvalstis ES Padomei paudušas atteikšanos to darīt; tomēr norāda, ka Eiropas 
Savienības Tiesas (EST) 2021. gada 6. oktobra atzinumā tika sniegta atbilde attiecībā uz 
juridisko nenoteiktību, ko rada ierobežojumi saistībā ar ES pievienošanos konkrētiem 
Konvencijas noteikumiem, proti, jautājumiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību 
krimināllietās, patvērumu un neizraidīšanu,  kā arī kliedētas bažas par iekšējo procedūru 
Konvencijas ratificēšanai; mudina Padomi rīkoties saskaņā ar šo lēmumu un vairs 
neaizkavēt ES pievienošanos Stambulas konvencijai; atkārtoti norāda, ka Stambulas 
konvencija būtu jāuztver kā minimālais standarts, kas nepieciešams dzimumbalstītas 
vardarbības izskaušanai, un ka Savienībai šajā sakarā būtu jāīsteno vēl arī citi leģislatīvi 
un neleģislatīvi pasākumi;

3. atkārtoti pauž apņemšanos īstenot visaptverošu pieeju, lai aicinātu ES līmenī izskaust 
jebkādu dzimumbalstītu vardarbību, kas vērsta pret sievietēm un meitenēm viņu 
daudzveidībā un kas vērsta pret LGBTIQ+ personām viņu seksuālās orientācijas, 
dzimumidentitātes, dzimuma pašizpausmes un dzimumpazīmju dēļ, un nodrošināt, ka 
tiek īstenoti Parlamenta ieteikumi, kas ierosināti vairākās rezolūcijās;

4. asi nosoda visu veidu dzimumbalstītu vardarbību pret sievietēm, meitenēm un 
LGBTIQ+ personām; stingri uzsver, ka seksuālās un reproduktīvās veselības 
pakalpojumu un tiesību, tostarp drošu un likumīgu abortu, izmantošanas liegšana ir pret 
sievietēm un meitenēm vērstas vardarbības paveids; atgādina, ka sievietēm un meitenēm 
ir pašām pilnībā jākontrolē viss, kas saistīts ar viņu ķermeni un seksualitāti; aicina visas 
dalībvalstis garantēt visiem vispārēju piekļuvi pilnam seksuālās un reproduktīvās 
veselības pakalpojumu klāstam, tostarp visaptverošai vecumam atbilstošai seksuālajai 
izglītībai, ģimenes plānošanai, modernām kontracepcijas metodēm un tiesībām uz 
drošiem un likumīgiem abortiem;

5. atgādina par 2017. gada 12. septembra rezolūciju par to, lai Eiropas Savienība noslēgtu 
Stambulas konvenciju, un pauž nožēlu par to, ka sievietes un meitenes bieži ir pakļautas 
vardarbībai ģimenē, seksuālai izmantošanai, psiholoģiskai un fiziskai vardarbībai, 
vajāšanai, seksuālai vardarbībai, izvarošanai, piespiedu laulībām, sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanai, piespiedu abortiem, piespiedu sterilizācijai, cilvēku 
tirdzniecībai seksuālas izmantošanas nolūkā un citiem vardarbības veidiem; uzsver, ka 
Stambulas konvencijā ir noteikts, ka kultūra, ieražas, reliģija, tradīcijas vai tā dēvētais 
goda aspekts nevar būt par attaisnojumu nekādai vardarbībai pret sievietēm; aicina 
Komisiju un dalībvalstis attiecīgajos tiesību aktos atsaukties uz Stambulas konvencijas 
definīciju par vardarbību pret sievietēm;

6. atgādina, ka Stambulas konvencija ir spēkā gan miera laikā, gan bruņotu konfliktu 
situācijās; atgādina, ka Starptautiskās Krimināltiesas 1998. gada 17. jūlija Romas 
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statūtos ir noteikta kriminālatbildība par vairākiem seksuālas vardarbības veidiem, 
klasificējot tos kā noziegumus pret cilvēci un kara noziegumus;

7. atgādina, ka saskaņā ar Vīnes Konvenciju par starptautisko līgumu tiesībām  piekrišanu 
uzņemties līgumsaistības valsts var izteikt ar parakstu un ka starptautiska nolīguma 
puses nevar atsaukties uz savas valsts tiesību aktu noteikumiem kā attaisnojumu līguma 
neizpildei;

8. norāda, ka arī sievietes ar invaliditāti un bērnu ar invaliditāti vecāki ir saskārušies ar 
šķēršļiem, ziņojot par vardarbību un nodrošinot piekļuvi tiesu sistēmai, tostarp, kā ziņo 
GREVIO, policijas telpu nepieejamību, tiesībaizsardzības amatpersonu apmācības 
trūkumu par stereotipiem, kā arī informācijas trūkumu pieejamos formātos par palīdzību 
vardarbības upuriem un pieejamajiem pakalpojumiem;

9. aicina Komisiju nodrošināt minētās konvencijas pilnīgu integrāciju ES leģislatīvajā un 
politikas satvarā; aicina visas dalībvalstis savos tiesību aktos un politikā nodrošināt no 
Konvencijas izrietošo pasākumu pilnīgu īstenošanu; stingri nosoda dažu dalībvalstu 
mēģinājumus atcelt pasākumus, kas jau veikti, īstenojot Stambulas konvenciju un 
apkarojot vardarbību pret sievietēm; turklāt aicina dalībvalstis nodrošināt pienācīgu 
īstenošanu un piešķirt atbilstošus finanšu un cilvēku resursus, lai būtu iespējams novērst 
un apkarot vardarbību pret sievietēm un dzimumbalstītu vardarbību, pavērt iespējas 
sievietēm un meitenēm, aizsargāt cietušās personas un ļaut tām saņemt kompensāciju, jo 
īpaši tas attiecas uz personām, kas dzīvo teritorijās, kurās cietušo aizsardzības 
pakalpojumi nav pieejami nemaz vai ir ļoti ierobežoti;

10. aicina Komisiju un dalībvalstis ar leģislatīvām un neleģislatīvām iniciatīvām cita starpā 
pienācīgi pievērsties bērnu aizgādības un apmeklējuma tiesībām, piespiedu laulību 
civiltiesiskajām sekām, vajāšanai, kā arī reproduktīvo tiesību un reproduktīvās veselības 
aprūpes pieejamības liegšanai un aizsargāt cietušos, kuri var saskarties ar nopietnām 
traumām, kas dažkārt pat izraisa pašnāvību;

11. aicina dalībvalstis īstenot preventīvus pasākumus, tostarp pastiprinātu dzimumbalstītas 
vardarbības primāro prevenciju, kam jāsākas ar dzimumsensitīvu izglītības programmu, 
kas vērsta gan uz meitenēm, gan zēniem jau no agrīna vecuma, un jāturpinās 
mērķtiecīgā mūžizglītībā, kā arī uz cietušajiem vērstā pieejā atbalsta pakalpojumiem un 
aizsardzības pasākumiem cietušajiem, nodrošinot, piemēram, finansiālu palīdzību, 
psiholoģisko atbalstu, palīdzības tālruņus, patversmes un piekļuvi sociālajiem 
mājokļiem, iespēju droši atstāt attiecības, kā arī pasākumus, kas palīdz cietušajiem 
turpināt droši dzīvot savās mājās, piemēram, izdodot netuvošanās rīkojumus 
vainīgajiem un sniedzot specializētu atbalstu bērniem;

12. uzsver, ka ir svarīgi veicināt dalībvalstu sadarbību, apmainoties ar paraugpraksi 
dzimumbalstītas vardarbības jomā; aicina Komisiju un dalībvalstis organizēt un īstenot 
informācijas kampaņas par Stambulas konvenciju un tās noteikumiem, lai atbalstītu 
partnerības starp iestādēm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām un īstenotu kopīgas 
programmas, kuru mērķis ir atvieglot Konvencijas noteikumu īstenošanu;

13. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt pienācīgu dzimumsensitīvu apmācību, 
procedūras un pamatnostādnes, kā arī specializētus atbalsta un aizsardzības pasākumus, 
visiem iesaistītajiem profesionāļiem, tostarp tiesībaizsardzības iestādēm, tiesu iestādēm 
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un prokuroriem, izmantojot uz cietušajiem vērstu pieeju, lai nodrošinātu cietušo agrīnu 
atklāšanu, izvairītos no nepilnīgas riska novērtēšanas, kā arī novērstu diskrimināciju, 
traumatizāciju vai atkārtotu viktimizāciju tiesvedības, medicīnisko un policijas 
procedūru laikā; jo īpaši aicina noteikt ES mēroga minimālos standartus 
tiesībaizsardzībai šajā jomā; norāda uz Stambulas konvencijas būtisko nozīmi 
dalībvalstu spēju uzlabošanā šajā jomā; prasa veikt nepieciešamos uzlabojumus, lai 
veicinātu to, ka par šādiem noziegumiem tiek ziņots biežāk;

14. atgādina, ka Stambulas konvencija joprojām ir starptautiskais standarts un galvenais 
instruments, lai izskaustu vardarbību pret sievietēm un citus dzimumbalstītus 
vardarbības veidus, tostarp vardarbību ģimenē; norāda, ka krimināltiesības var būt tikai 
daļa no visaptverošas un integrētas atbildes reakcijas uz vardarbību pret sievietēm un 
citiem dzimumbalstītas vardarbības paveidiem, kas ietver prevenciju, aizsardzību un 
kriminālvajāšanu; uzsver priekšrocības, ko sniedz Stambulas konvencijas struktūra, 
kuras pamatā ir holistiska, visaptveroša un koordinēta metodika tādu jautājumu 
risināšanai kā vardarbība pret sievietēm un dzimumbalstīta vardarbība, tostarp 
vardarbība ģimenē, visās tās izpausmēs (fiziskā, seksuālā, psiholoģiskā un ekonomiskā), 
pamatojoties uz četru pīlāru pieeju, kas ietver visus aspektus, sākot no prevencijas līdz 
aizsardzībai, kriminālvajāšanai un koordinētai politikai; norāda, ka dalībvalstis ir 
atbildīgas par nesodāmības apkarošanu gadījumos, kad notikusi vardarbība pret 
sievietēm un cita veida dzimumbalstīta vardarbība, tostarp vardarbība ģimenē, un par 
sodu un kriminālvajāšanas atturošo funkciju saglabāšanu;

15. uzsver Stambulas konvencijas uz cietušajiem vērsto pieeju, ar kuru pret vardarbību pret 
sievietēm un vardarbību ģimenē vēršas no dažādām perspektīvām, paredzot tādus 
pasākumus kā vardarbības prevencija un ārstēšanas programmas, kas māca vardarbības 
ģimenē izdarītājus pieņemt nevardarbīgu uzvedību savstarpējās attiecībās, lai novērstu 
turpmākus vardarbības aktus, cīņu pret diskrimināciju, izmantojot cietušo aizsardzību 
un atbalstu, bērnu aizsardzību, patvēruma meklētāju un bēgļu sieviešu aizsardzību, kā 
arī krimināltiesību pasākumus nesodāmības apkarošanai, ieviešot riska novērtēšanas 
procedūras un riska aplēses un labāku datu vākšanu, kā arī izmantojot izpratnes 
veicināšanas kampaņas un programmas, tostarp sadarbībā ar valstu cilvēktiesību un 
līdztiesības struktūrām, pilsonisko sabiedrību un nevalstiskajām organizācijām;

16. norāda, ka Stambulas konvencija gūst labumu no 10 gadu darbības un prakses, 
pateicoties tās unikālajai uzraudzības un īstenošanas sistēmai ar GREVIO starpniecību; 
uzsver, cik svarīgs ir šāds interaktīvas apmaiņas process starp GREVIO un 
iesaistītajiem locekļiem; atzīst milzīgo darba apjomu, ko GREVIO paveikusi 
Konvencijas īstenošanas uzraudzībā, un aicina visas puses ievērot savus konkrētām 
valstīm adresētos ieteikumus; mudina dalībvalstis ņemt vērā GREVIO ieteikumus un 
uzlabot savus tiesību aktus, saskaņojot tos ar Stambulas konvencijas noteikumiem;

17. aicina dalībvalstis ņemt vērā secinājumus un labo praksi, kas izklāstīta GREVIO 
starpposma pārskatā par pamatnovērtējuma ziņojumiem44, un izmantot tos, lai dotu 
jaunu impulsu konvencijas pienācīgai īstenošanai un izpildei nolūkā uzlabot dalībvalstu 
sistēmas dzimumbalstītas vardarbības novēršanai un apkarošanai, tostarp ar tiesību aktu 
palīdzību;

44 GREVIO, Mid-term Horizontal Review of GREVIO baseline evaluation report, 2022. gada februāris.

https://rm.coe.int/prems-010522-gbr-grevio-mid-term-horizontal-review-rev-february-2022/1680a58499
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18. atgādina, ka, lai nodrošinātu Stambulas konvencijas efektīvu īstenošanu, tika izveidots 
divu pīlāru uzraudzības mehānisms, kurā ietilpst GREVIO, kas sagatavo pārskatu par 
katru valsti, un Pušu komiteja;

19. atzīst Stambulas konvencijas nozīmi Covid-19 pandēmijas laikā, kad tā palīdzēja 
dalībvalstīm cīnīties pret satraucošo dzimumbalstītās vardarbības pieaugumu, ko 
uzskata par “pandēmijas ēnu”; atzinīgi vērtē dažu dalībvalstu centienus pandēmijas 
laikā ieviest papildu profilakses pasākumus, kā arī aizsardzības un atbalsta 
pakalpojumus; tomēr šajā sakarā aicina izstrādāt īpašu ES protokolu par vardarbību pret 
sievietēm krīzēs un ārkārtas situācijās, lai papildinātu Stambulas konvencijā paredzētos 
pasākumus un palielinātu Eiropas Savienības gatavību risināt dzimumbalstītas 
vardarbības problēmu šādās situācijās;

20. pieņem zināšanai Tiesas 2021. gada 6. oktobra atzinumu, kas sagatavots pēc Parlamenta 
pieprasījuma un kas ļauj Padomei turpināt Stambulas konvencijas ratifikāciju Eiropas 
Savienībā bez iepriekšējas kopīgas vienošanās; uzskata, ka Eiropas Savienība ratificēt 
Konvenciju un tai tas būtu jāizdara tagad;

21. uzsver, ka ES pievienošanās tai nodrošinās saskaņotu Eiropas tiesisko regulējumu ES 
iekšpolitikai un ārpolitikai, lai novērstu un apkarotu vardarbību pret sievietēm un 
meitenēm, vardarbību ģimenē un citus dzimumbalstītas vardarbības paveidu, lai 
aizsargātu un atbalstītu cietušos, nodrošinātu iedarbīgus kompensācijas mehānismus, kā 
arī panāktu labāku to ES tiesību aktu, programmu un fondu uzraudzību, interpretāciju 
un īstenošanu, kuri attiecas uz Konvenciju, kā arī labāku salīdzināmu datu vākšanu ES 
līmenī; uzskata arī, ka, pievienojoties Konvencijai, ES rādīs piemēru un kļūs par 
efektīvāku sieviešu tiesību veicinātāju visā pasaulē;

22. norāda, ka ES pievienošanās ļaus arī visaptverošāk vākt datus par dzimumbalstītu 
vardarbību ES līmenī; norāda, ka GREVIO ir uzsvērusi dzimumbalstītas vardarbības 
apmēru un jo īpaši to, cik svarīga ir uz pierādījumiem balstīta politikas veidošana, un 
uzsver nepieciešamību izveidot sistēmu, lai regulāri vāktu datus un veiktu apsekojumus 
par visu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm; atzinīgi vērtē Eurostat šā brīža 
centienus koordinēt 2023. gadā plānoto apsekojumu par dzimumbalstītu vardarbību ES, 
lai aktualizētu Eiropas Savienības datus, kas nav atjaunoti kopš 2014. gada, par 
dzimumbalstītu vardarbību, un šajā sakarā aicina visas dalībvalstis, kas ir Konvencijas 
puses, sadarboties un piedalīties apsekojumā;

23. pauž nožēlu un stingri nosoda to, ka dažas dalībvalstis izmanto Konvenciju politiskiem 
mērķiem; aicina īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā īstenot konstruktīvu dialogu un 
efektīvu sadarbību ar dažādām iestādēm, iestādēm un pilsoniskās sabiedrības 
dalībniekiem, kā arī ar Padomi un dalībvalstīm sadarbībā ar Eiropas Padomi, lai 
pievērstos dalībvalstu atrunām, iebildumiem un bažām un atspēkotu Stambulas 
konvencijas maldinošu un nepareizu interpretāciju daudzās dalībvalstīs, kur, piemēram, 
tiek apgalvots, ka tā izplata “destruktīvu gendera ideoloģiju”, lai panāktu progresu šajā 
jomā un to, ka visas dalībvalstis un ES iestādes ratificē Stambulas konvenciju; mudina 
dalībvalstis paātrināt sarunas par Stambulas konvencijas ratifikāciju un īstenošanu un 
stingri nosodīt jebkādus mēģinājumus atcelt pasākumus, kas jau veikti, īstenojot 
Stambulas konvenciju un apkarojot vardarbību pret sievietēm;
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24. aicina Komisiju un Padomi nodrošināt, ka pēc ES pievienošanās Stambulas konvencijai 
Parlaments būs pilnīgi iesaistīts tās uzraudzības procesā; norāda, ka ir svarīgi ātri panākt 
vienošanos par rīcības kodeksu attiecībā uz sadarbību starp ES un tās dalībvalstīm 
saistībā ar Konvencijas īstenošanu, un šajā procesā iesaistīt arī pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, jo īpaši sieviešu tiesību organizācijas;

25. atgādina, ka ES pievienošanās Stambulas konvencijai neatbrīvo dalībvalstis no 
Konvencijas ratifikācijas valsts līmenī; norāda, ka, lai gan visas dalībvalstis jau ir 
parakstījušas Stambulas konvenciju, sešas dalībvalstis — Bulgārija, Čehija, Ungārija, 
Latvija, Lietuva un Slovākija — to vēl nav ratificējušas; nosoda pretreakciju pret 
dzimumu līdztiesību, sieviešu tiesībām un Stambulas konvenciju dažās dalībvalstīs, 
piemēram, Polijā, kur premjerministrs lūdza Konstitucionālajā tiesā pārbaudīt 
Konvencijas atbilstību valsts konstitūcijai; stingri nosoda mēģinājumu denonsēt 
Stambulas konvenciju, iesniedzot Polijas tieslietu ministra oficiālu pieprasījumu strādāt 
pie Konvencijas ratifikācijas atsaukšanas; aicina valstu iestādes cīnīties pret 
dezinformāciju un uzsākt izpratnes veicināšanas kampaņas, lai kliedētu visas šaubas par 
Konvenciju un tās sniegtajām priekšrocībām sabiedrībai; uzsver, ka ES pievienošanās 
Stambulas konvencijai neatbrīvo dalībvalstis no ratifikācijas valsts līmenī, un tādēļ 
stingri mudina atlikušās sešas dalībvalstis, kas to vēl nav izdarījušas, nekavējoties 
ratificēt Konvenciju; stingri nosoda jebkādus dalībvalstu mēģinājumus izstāties no pašas 
ratifikācijas;

26. stingri nosoda visas iniciatīvas, kuru mērķis ir aizstāt Stambulas konvenciju ar 
jebkādām alternatīvām, piemēram, tā dēvēto ģimenes līgumu Polijā, kas balstās uz 
vērtībām, kuras būtiski atšķiras no cilvēktiesībām un dzimumu līdztiesības tiesībām un 
kuras nebūtu efektīvs instruments vardarbības ģimenē un intīmā partnera veiktas 
vardarbības apkarošanā;

27. nosoda pieaugošo pretestību pret Stambulas konvenciju dažās dalībvalstīs un 
mēģinājumus graut Konvenciju un tās pozitīvo ietekmi uz dzimumbalstītas vardarbības 
izskaušanu; stingri nosoda jebkādas dezinformācijas kampaņas, kas vērstas par 
Stambulas konvenciju un kuru mērķis ir sēt sabiedrībā bailes par tās iespējami kaitīgo 
ietekmi uz ģimeni; uzsver, ka šādas dezinformācijas kampaņas bieži vien koordinē, 
finansē un organizē ultrakonservatīvas grupas un galēji labējās kustības, kā arī pret 
dzimtes konceptu vērstas kustības no valstīm ārpus ES; tāpēc atgādina, ka Parlaments ir 
asi nosodījis pret Stambulas konvenciju vērstās kampaņas, kas ir uzskatāmas par 
atteikšanos no starptautiskā līmenī saskaņotās normas nepieļaut nekādu vardarbību pret 
sievietēm un citus dzimumbalstītas vardarbības paveidus; uzsver, ka dalībvalstīm būtu 
vēl vairāk jāpastiprina centieni apkarot nepatiesus vēstījumus par Konvenciju;

28. uzsver, ka Padomei nav juridisku šķēršļu Konvencijas ratifikācijai, jo tam pietiek ar 
kvalificētu balsu vairākumu; atkārtoti aicina Padomi steidzami pabeigt Stambulas 
konvencijas ratifikāciju ES, pamatojoties uz plašu pievienošanos bez jebkādiem 
ierobežojumiem, un veicināt tās ratifikāciju visās dalībvalstīs; aicina dalībvalstis 
apstiprināt savu politisko gribu apkarot vardarbību pret sievietēm un meitenēm un tādēļ 
pieņemt šo lēmumu un neļaut dažām dalībvalstīm Padomē ietekmēt darbu pie dzimumu 
līdztiesības; turklāt atgādina par Komisijas priekšsēdētājas apņemšanos aizstāvēt 
ratifikāciju, ko viņa pauda savās uzrunās Eiropas Parlamenta plenārsēdēs, runājot par 
Eiropadomes 2021. gada 25. un 26. marta sanāksmes secinājumiem un par ES un 
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Turcijas 2021. gada 6. aprīļa sanāksmes rezultātiem;

29. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu direktīvai par vardarbības pret sievietēm un 
vardarbības ģimenē apkarošanu un uzsver nepieciešamību nodrošināt tajā vismaz 
Stambulas konvencijas standartus; norāda, ka tas būs pirmais ES solis, lai risinātu 
dzimumbalstītas vardarbības problēmu, tādējādi palīdzot saskaņot dalībvalstu atšķirīgās 
pieejas attiecībā uz vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē un noteikt kopējus 
minimālos standartus dzimumbalstītas vardarbības prevencijai un cietušo un izdzīvojušo 
aizsardzībai, kā arī tiesu iestāžu pieejamības uzlabošanai; uzsver, ka šis tiesību akts 
drīzāk papildina Konvenciju, nevis aizstāj to, jo tas attiecas tikai uz dažām tās daļām, un 
Konvencija joprojām ir būtisks instruments ES stratēģijai dzimumbalstītas vardarbības 
prevencijā;

30. nosoda to, ka arvien lielāks skaits sieviešu un meiteņu cieš no dzimumbalstītas 
vardarbības internetā un sociālajos medijos; norāda, ka pēc Konvencijas īstenošanas 
būtu jāveic īpaši likumdošanas pasākumi attiecībā uz kibervardarbību, kas saistīta ar 
dzimumu, atzīstot un novēršot šo īpašo dzimumbalstītas vardarbības veidu, nosakot 
kriminālatbildību par tiešsaistes telpā izdarītiem ar dzimumu saistītas vardarbības 
aktiem; šajā sakarā atzinīgi vērtē to, ka Komisijas priekšlikumā direktīvai par 
vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu par noziedzīgu 
nodarījumu ir atzīti arī atsevišķi ar dzimumu saistītas kibervardarbības veidi, proti, 
intīmu vai manipulētu materiālu apmaiņa bez piekrišanas, kibervajāšana, 
kiberuzmākšanās un kiberkūdīšana uz vardarbību vai naidu;

31. prasa Komisijai izstrādāt tādu holistisku ES stratēģiju vardarbības pret sievietēm un 
dzimumbalstītas vardarbības apkarošanai, kurā būtu paredzēts visaptverošs plāns 
jebkādu dzimumu nevienlīdzības izpausmju nepieļaušanai apkarošanai, iekļaujot tajā 
visus ES pasākumus vardarbības pret sievietēm izskaušanai;

32. norāda, ka dzimumbalstītas vardarbības kā īpaši smaga nozieguma ar pārrobežu 
dimensiju (“eironoziegums”) iekļaušana, kas ir viena no Komisijas priekšsēdētāja 
politisko pamatnostādņu prioritātēm, būtu bijis piemērotāks un efektīvāks juridiskais 
pamats Eiropas Komisijas ierosinātajai direktīvai par vardarbības pret sievietēm un 
vardarbības ģimenē apkarošanu; atkārto savu aicinājumu Padomei izmantot pārejas 
klauzulu, pieņemot vienprātīgu lēmumu, ar ko noteiktu, ka dzimumbalstīta vardarbība ir 
viena no LESD 83. panta 1. punktā minētajam noziegumu jomām;

33. ņemot vērā dzimumbalstītas vardarbības un seksuālas uzmākšanās darbavietā apmēru 
un smagumu, aicina dalībvalstis ratificēt un īstenot SDO Konvenciju par vardarbību un 
aizskarošu izturēšanos (Nr. 190);

34. atzīst ļoti svarīgo lomu un neticamo darba apjomu, ko veic pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, jo īpaši sieviešu tiesību organizācijas un citas cilvēktiesību organizācijas, 
tostarp organizācijas, kas nodarbojas ar minoritāšu tiesībām, novēršot un apkarojot 
vardarbību pret sievietēm un meitenēm un citus dzimumbalstītas vardarbības paveidus, 
un šādu organizāciju centienus sniegt palīdzību personām, kas cietušas no 
dzimumbalstītas vardarbības; aicina dalībvalstis un Komisiju atbalstīt šīs darbības, 
nodrošinot pietiekamus uzticamus un ilgtspējīgus cilvēkresursus un ilgtermiņa finanšu 
resursus, tostarp izmantojot programmu “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” 
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(CERV), lai atbalstītu pilsoniskās sabiedrības dalībniekus, kas sniedz atbalstu 
cilvēkiem, kas cietuši no dzimumbalstītas vardarbības, strādā pie tā, lai izskaustu 
dzimumbalstītu vardarbību un novērstu un apkarotu vardarbību pret sievietēm un 
vardarbību ģimenē, kā arī sniedz specifiskus pakalpojumus, kas palīdz cietušajiem, jo 
īpaši attiecībā uz tiesu iestāžu pieejamību un specializētām patversmēm, kā minēts 
Stambulas konvencijas paskaidrojuma ziņojumā un GREVIO vidusposma horizontālajā 
pārskatā;

35. aicina dalībvalstis turpināt un stiprināt to bērnu aizsardzību, kuri cietuši no vardarbības 
ģimenē un intīmā partnera veiktas vardarbības vai to pieredzējuši; jo īpaši nosoda to, ka 
aizgādības lietās tiek izmantotas, apliecinātas un pieņemtas nezinātniskas teorijas un 
koncepcijas, lai civilprocesos padarītu maznozīmīgu vardarbību ģimenē un liegtu 
aizgādību mātei, piešķirot to tēvam, kas apsūdzēts dzimumbalstītā vardarbībā;

36. aicina Padomi nodrošināt, ka ES bez tālākas vilcināšanās ratificē Stambulas konvenciju; 
turklāt mudina Padomi nodrošināt visu dalībvalstu plašu pievienošanos Konvencijai bez 
jebkādiem ierobežojumiem;

37. uzdod priekšsēdētājai šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstīm un Eiropas 
Padomes Parlamentārajai asamblejai.
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PASKAIDROJUMS

Vardarbība pret sievietēm ir globāla parādība, kas ir plaši izplatīta visā pasaulē un kura 
nepazīst robežas. Tiek lēsts, ka visā pasaulē 736 miljoni sieviešu, kas ir gandrīz katra trešā 
sieviete, vismaz reizi savas dzīves laikā ir piedzīvojusi fizisku un/vai seksuālu intīmā partnera 
vardarbību, seksuālu vardarbību ko veic cilvēks, kas nav viņas partneris, vai abus šos 
vardarbības veidus (30 % sieviešu vecumā no 15 gadiem). ES līmenī katra trešā sieviete ir 
piedzīvojusi fizisku vai seksuālu vardarbību. 

Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm būtu jāizmanto visi pieejamie valsts un kopīgie 
instrumenti, lai apkarotu ar dzimumu saistītu vardarbību, atbalstītu un aizsargātu šādos 
noziegumos cietušos.

Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu 
(Stambulas konvencija), kas stājās spēkā 2014. gadā, ir pirmais juridiski saistošais 
starptautiskais instruments par vardarbības pret sievietēm un meitenēm novēršanu un 
apkarošanu starptautiskā līmenī. Tas ir pirmais starptautiskais teksts, kas juridiski definē 
vardarbību pret sievietēm un izveido visaptverošu tiesisko un politikas pasākumu sistēmu, lai 
novērstu šādu vardarbību, atbalstītu cietušos un sodītu vainīgos. 

2022. gada septembrī konvenciju bija parakstījušas visas ES dalībvalstis ratificējusi 
21 dalībvalsts (Austrija, Beļģija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, 
Kipra, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Somija, 
Spānija, Vācija un Zviedrija). Bulgārija, Čehija, Latvija, Lietuva, Slovākija un Ungārija vēl 
nav ratificējušas Stambulas konvenciju. Polijas valdība 2020. gada jūlijā paziņoja par savu 
nodomu izstāties no Konvencijas, bet šis nodoms vēl nav īstenots.

Ārpus ES 2022. gadā Konvenciju ratificēja tādas valstis kā Apvienotā Karaliste, Moldova un 
Ukraina, kurā pašlaik notiek postošs karš. Turcija ir vienīgā valsts, kas ir izstājusies no 
Konvencijas.

1. Kas ir Stambulas konvencija?

Eiropas Padome kā Eiropas vadošā cilvēktiesību organizācija ir uzsākusi virkni iniciatīvu, lai 
veicinātu sieviešu aizsardzību pret vardarbību. Uzsāktā darba laikā izgaismojās problēmas 
apmērs, atšķirīgie risinājumi valstu līmenī un līdz ar to arī nepieciešamība pēc saskaņotiem 
juridiskiem standartiem, kas nodrošinātu, ka cietušās visā Eiropā gūst labumu no vienāda 
līmeņa aizsardzības. 

Konvencijā vardarbība pret sievietēm ir atzīta par cilvēktiesību pārkāpumu un sieviešu 
diskriminācijas veidu. Tā aptver dažādus ar dzimumu saistītas vardarbības pret sievietēm 
veidus, atsaucoties uz vardarbību, kas vērsta pret sievietēm tāpēc, ka viņas ir sievietes, vai 
vardarbību, kura viņas skar nesamērīgi.

Konvencija ir nozīmīgs solis ceļā uz visaptverošu un saskaņotu reakciju, kas nodrošinātu no 
vardarbības brīvu dzīvi visām sievietēm un meitenēm visā Eiropā un ārpus tās. Tās pienākumi 
attiecas uz četrām darbības jomām, ko bieži dēvē par četriem “P” (angļu valodā). Tie ir šādi: 
vardarbības pret sievietēm novēršana (preventing), cietušo aizsardzība (protecting), vainīgo 
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saukšana pie atbildības (prosecuting), kā arī saistītas visaptverošas un koordinētas politikas 
īstenošana (policies).

Konvencijā ir apzinātas nepilnības tiesību aktos un identificēta paraugprakse. Tajā apskatīts 
plašs pasākumu klāsts, tostarp pienākumi, sākot no izpratnes veidošanas un datu vākšanas līdz 
juridiskiem pasākumiem, kas attiecas uz kriminālatbildības noteikšanu par dažādiem 
vardarbības veidiem. Atšķirībā no citiem starptautiskiem līgumiem ar dzimumu saistītas 
vardarbības apkarošanai Stambulas konvencijā ir paredzēta visaptverošas un koordinētas 
politikas īstenošana starp valstu un valdības struktūrām, kas iesaistītas novēršanas, 
kriminālvajāšanas un aizsardzības darbībās. 

Konvencijā ir definēta un noteikta kriminālatbildība par dažādām vardarbības pret sievietēm 
formām: psiholoģiska vardarbība, vajāšana, fiziska vardarbība, tostarp izvarošana, piespiedu 
laulības, sieviešu dzimumorgānu kropļošana, piespiedu aborti, piespiedu sterilizācija, kā arī 
seksuāla uzmākšanās. Ar to tiek novērsta vardarbība, liekot pusēm ieguldīt izglītībā, ekspertu 
apmācībā un ārstēšanas programmās, kas paredzētas vainīgajiem. Ar to paredz aizsardzību 
cietušiem, liekot valstīm izveidot piemērotus atbalsta pakalpojumus.

Konvencija ir tādas uzraudzības sistēmas centrā, kuras pamatā ir divu pīlāru uzraudzības 
mehānisms: 

– neatkarīga ekspertu struktūra (GREVIO), kas sagatavo ziņojumus par Konvencijas 
tematiem,

– Pušu komiteja (kas veic turpmākus pasākumus saistībā ar GREVIO ziņojumiem un sniedz 
ieteikumus iesaistītajām pusēm). 

Ir paredzētas divu veidu uzraudzības procedūras. Pirmkārt, katras atsevišķas valsts 
izvērtēšanas procedūra, sākot ar pamatnovērtējuma ziņojumu un noslēdzot ar GREVIO 
pieņemtajiem galīgajiem ziņojumiem un secinājumiem. Otrkārt, īpaša steidzama izmeklēšanas 
procedūra, ko var ierosināt GREVIO, ja pastāv ticama informācija, kas liecina, ka ir vajadzīga 
rīcība, lai novērstu nopietnu, masveida vai pastāvīgu vardarbības modeli, uz ko attiecas 
Konvencija.

2. Kāds bija ES pievienošanās Konvencijai process?

2015. gada oktobrī Komisija pieņēma ceļvedi, kurā tika secināts, ka ES pievienošanās 
Konvencijai radītu saskaņotu ES līmeņa regulējumu vardarbības pret sievietēm apkarošanai, 
panāktu uzlabojumu visām sievietēm attiecībā uz šādas vardarbības novēršanu un sniegtu 
labāku aizsardzību un atbalstu sievietēm un bērniem, kas ir cietuši no vardarbības, un 
konkrētām sieviešu grupām.

2016. gada martā Komisija nāca klajā ar diviem priekšlikumiem Padomes lēmumiem — 
vienu par Konvencijas parakstīšanu un otru — par Konvencijas noslēgšanu (ratifikāciju) 
Eiropas Savienības vārdā.

ES Padome nolēma, ka projekts lēmumam par konvencijas parakstīšanu būtu jāsadala divos 
atsevišķos lēmumos, no kuriem viens attiektos uz tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un 
otrs — uz patvērumu un neizraidīšanu. Šie divi Padomes lēmumi tika pieņemti 2017. gada 
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maijā, un ES Konvenciju parakstīja 2017.gada 13. jūnijā. Nākamajam solim ES pievienošanās 
procesā ir nepieciešama Padomes lēmumu par Konvencijas noslēgšanu pieņemšana.

Tikmēr U. fon der Leienas vadītā Komisija šo dosjē kā prioritāti ir iekļāvusi ES dzimumu 
līdztiesības stratēģijā 2020.–2025. gadam.

Eiropas Parlaments 2014. gada 25. februāra rezolūcijā par vardarbības pret sievietēm 
apkarošanu pirmo reizi lūdza Komisiju sākt procedūru, lai ES pievienotos Stambulas 
konvencijai.

Kopš tā laika Parlaments ir konsekventi atbalstījis šo ideju, uzsverot, ka tas raidīs spēcīgu 
vēstījumu par ES apņemšanos izskaust vardarbību pret sievietēm un izveidot saskaņotu 
Eiropas tiesisko regulējumu šādai rīcībai.

Gaidot darba pabeigšanu Padomē un pirms oficiāla pieprasījuma saņemt Parlamenta 
piekrišanu, Parlaments ir apspriedis šo jautājumu. Konvencija paredz ES pievienošanos tās 
kompetences ietvaros. Tai būtu vajadzīga Eiropas Parlamenta piekrišana.

Parlaments 2017. gada septembrī pieņēma pagaidu rezolūciju, kurā atzinīgi novērtēja to, ka 
ES ir parakstījusi Konvenciju, un aicināja panākt plašu un neierobežotu ES pievienošanos, 
Parlamenta pilnīgu iesaistīšanu Konvencijas uzraudzības procesā pēc ES pievienošanās un 
sarunu paātrināšanu.

Parlaments 2019. gada aprīlī pieņēma rezolūciju, aicinot Eiropas Savienības Tiesu sniegt 
atzinumu, lai novērstu juridisko nenoteiktību par ES pievienošanās darbības jomu un 
procedūru Padomē. EST savu atzinumu pieņēma 2021. gada 6. oktobrī.

Parlaments ir nosodījis pret Stambulas konvenciju vērstās kampaņas, kas ir uzskatāmas par 
atteikšanos no starptautiskā līmenī saskaņotās normas nepieļaut nekādu vardarbību pret 
sievietēm un ar dzimumu saistītu vardarbību. 2021. gada 21. janvārī Parlaments atzinīgi 
novērtēja Komisijas nodomu 2021. gadā ierosināt pasākumus Konvencijas mērķu 
sasniegšanai, ja dažas dalībvalstis turpinās bloķēt Konvencijas ratifikāciju. Parlamenta 
2021. gada 25. novembra plenārsēdē notika debates par pašreizējo stāvokli ar Komisijas 
paziņojumu, lai atzīmētu Starptautisko dienu vardarbības pret sievietēm izskaušanai.

Tā kā šajā lietā virzība joprojām ir apstājusies, 2022. gada martā Komisija ierosināja arī jaunu 
tiesību aktu, lai novērstu vardarbību pret sievietēm ES līmenī.

3. Jaunākās norises

Kopš Stambulas konvencijas apstiprināšanas ir pagājuši vairāk nekā desmit gadi, taču visas 
valstis to vēl nav ratificējušas un ES tai nav pievienojusies.

Eiropas Savienības Tiesa 2021. gada 6. oktobrī sniedza atzinumu, kurā tā noteica 
piemērojamo juridisko pamatu un konstatēja, ka Padomei nav juridisku šķēršļu veikt 
ratifikāciju ES, pamatojoties uz kvalificēta vairākuma balsojumu, kas nozīmē, ka, lai ES 
pievienotos konvencijai, Padomē nav vajadzīga vienprātība.

Attiecībā uz darbības jomu tā uzskata, ka atbilstošais juridiskais pamats, lai pieņemtu 
Padomes aktu par Stambulas konvencijas noslēgšanu, ir LESD 78. panta 2. punkts, 82. panta 
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2. punkts, 84. un 336. pants. Tā arī uzskata, ka Konvenciju var noslēgt ar diviem atsevišķiem 
lēmumiem, ciktāl tas ir paredzēts, lai ņemtu vērā LES un LESD 21. protokolu un 
22. protokolu, kas ierobežo Īrijas un Dānijas dalību dažās Savienības sadarbības jomās.

Tā nosaka, ka Līgumi neaizliedz Padomei pirms Konvencijas noslēgšanas gaidīt, līdz visas 
dalībvalstis piekrīt, ka tām būs saistoša Stambulas konvencija jomās, kas ir to kompetencē, 
bet tie aizliedz Padomei pievienot vēl vienu posmu noslēgšanas procedūrā, nosakot, ka 
lēmuma par konvencijas noslēgšanu pieņemšana ir atkarīga no iepriekšējas “savstarpējas 
vienošanās” panākšanas.

4. Kāpēc ir vajadzīga virzība?

Ar dzimumu saistīta vardarbība joprojām ir viens no lielākajiem draudiem pilnīgai 
cilvēktiesību un pamattiesību izmantošanai pasaulē, kas nesamērīgi lielā mērā skar sievietes. 
Katru dienu 137 sievietes nogalina viņu partneris vai ģimenes loceklis. Katra trešā sieviete 
visā pasaulē savas dzīves laikā ir piedzīvojusi fizisku un/vai seksuālu vardarbību. Katru gadu 
150 miljoni meiteņu tiek izvarotas vai pakļautas seksuālai vardarbībai visā pasaulē, bieži vien 
to pastrādā kāds no viņu pašiem tuvākajiem1.

Mums tam ir jāpieliek punkts, un Eiropai un ES šajā procesā ir jāuzņemas vadošā loma. 
Vairāk nekā jebkad agrāk pašreizējais konteksts, tostarp ar dzimumu saistītas vardarbības un 
vardarbības ģimenē pieaugums Covid-19 pandēmijas laikā, liecina, ka ir jāvirzās uz priekšu 
attiecībā uz aizsardzību pret vardarbību, kas saistīta ar dzimumu.

Konvencijas nozīmīgums izriet no tā, ka tā ir visaptverošs instruments, ar ko risina visus ar 
dzimumu saistītas vardarbības aspektus, tā rada iespējas tālākai attīstībai, kas ir Eiropas 
Padomes darba rezultāts daudzpusējā līmenī. 

2022. gadā veiktā jaunākā GREVIO starpposma horizontālā ziņojuma pārskatīšana2 liecina par 
progresu, kas panākts Konvencijas standartu pieņemšanā un īstenošanā.

1https://reliefweb.int/report/world/16-shocking-facts-about-violence-against-women-and-girls
2 https://rm.coe.int/prems-010522-gbr-grevio-mid-term-horizontal-review-rev-february-2022/1680a58499

https://reliefweb.int/report/world/16-shocking-facts-about-violence-against-women-and-girls
https://rm.coe.int/prems-010522-gbr-grevio-mid-term-horizontal-review-rev-february-2022/1680a58499
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MAZĀKUMA VIEDOKLIS

saskaņā ar Reglamenta 55. panta 4. punktu
Christine Anderson, Jorge Buxadé Villalba, Patricia Chagnon, Nicolaus Fest, Balázs 

Hidvéghi, Margarita de la Pisa Carrión

Šim priekšlikumam parakstīt Stambulas konvenciju Eiropas Savienības vārdā nav nekāda 
juridiska spēka.

Dokumenta mērķis ir piespiest dalībvalstis ratificēt Konvenciju, pārkāpjot subsidiaritātes 
principu un kompetences piešķiršanas principu, un tas apdraud valstu suverenitāti, jo šie 
jautājumi ir tikai un vienīgi valstu kompetencē.

Pati Konvencija (par ko liecina tās preambula) ir balstīta uz dzimšu teorijām, kurām nav 
zinātniska pamatojuma vai likuma spēka. Tās pantos apgalvots, ka parakstītājām pusēm tās 
piemērošanā un novērtēšanā būtu jāiekļauj dzimumu līdztiesības pieeja, tādējādi veicinot tādu 
krimināltiesību aktu pieņemšanu, kuros galvenā uzmanība pievērsta apsūdzētajam, nevis pašai 
noziedzīgajai darbībai. Šī subjektīvā pieeja, kas rada aizspriedumus pret vīriešiem, padara to 
par spēkā neesošu kā juridiski saistošu starptautisku instrumentu tās neobjektīvā un 
diskriminējošā rakstura dēļ. Lai gan Konvencijas iespējamais nolūks ir definēt un noteikt 
kriminālatbildību par dažāda veida vardarbību pret sievietēm, praksē tā viktimizē sievietes un 
pastiprina stereotipus, ka vīrieši ir dominējoši un agresīvi. Tas rada aizspriedumus un 
neuzticēšanos, padarot neiespējamu mierīgu līdzāspastāvēšanu ģimenē.
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