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Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ühinemise kohta Istanbuli konventsiooniga ja 
muude meetmete kohta soolise vägivalla vastu võitlemiseks
(2019/2855(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 11. mail 2011. aastal Istanbulis allkirjastamiseks avatud Euroopa 
Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise 
konventsiooni (edaspidi „Istanbuli konventsioon“) artikleid 3 ja 4,

– võttes arvesse nõukogu 11. mai 2017. aasta otsust (EL) 2017/865 Euroopa Nõukogu 
naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni 
Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta seoses küsimustega, mis puudutavad 
õigusalast koostööd kriminaalasjades1,

– võttes arvesse komisjoni 26. novembri 2019. aasta avaldust ELi ühinemise kohta 
Istanbuli konventsiooniga ja muude meetmete kohta soolise vägivalla vastu 
võitlemiseks,

– võttes arvesse Bulgaaria konstitutsioonikohtu 27. juuli 2018. aasta deklaratsiooni, milles 
kuulutati Istanbuli konventsiooni ratifitseerimine põhiseadusevastaseks,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2014. aasta uuringut „Naistevastane 
vägivald: kogu Euroopa Liitu hõlmav uuring“,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et naistevastane vägivald on ELis laialt levinud; arvestades, et naisohvrid on 
oma kõige raskemast perevägivalla juhtumist teatanud politseile vaid 14 % juhtudest;

B. arvestades, et ELis on üks kolmandik vähemalt 15 aasta vanuseid naisi kogenud kas 
füüsilist ja/või seksuaalset vägivalda; arvestades, et enamik naistöötajaid ja kõrgema 
juhtkonna naisliikmeid on kogenud seksuaalset ahistamist; arvestades, et iga kümnes 
naine on kogenud uue tehnoloogia kasutamisel seksuaalset ahistamist või jälitamist;

C. arvestades, et naistevastasel vägivallal on palju eri vorme (perevägivald, seksuaalne 
ahistamine, kübervägivald, jälitamine, auküsimustega seotud vägivald, naiste 
suguelundite moonutamine) ning see võib tipneda feminitsiidiga;

D. arvestades, et vägivald esineb paljudes eri kohtades (kodus, tööl, koolis ja tänaval) ning 
et see raskendab ohvritel ühiskonnas, hariduses ja tööhõives edu saavutada;

E. arvestades, et naistevastase vägivalla vastu võitlemine seadusandluse ja 
poliitikakujundamisega ning rahalise toetuse pakkumisega on liikmesriikide jaoks 

1 ELT L 131, 20.5.2017, lk 11.
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keskse tähtsusega prioriteet;

F. arvestades, et inimkaubandus ja sunniviisiline prostitutsioon kuuluvad kõige rängemate 
võimalike inimõiguste rikkumiste hulka, kujutavad endast hädaohtu meie kultuuri jaoks 
ning ohustavad naisi ja tütarlapsi;

G. arvestades, et mitu liikmesriiki on väljendanud kriitikat Istanbuli konventsiooni 
kohaldamisala suhtes ning on seetõttu ratifitseerimise peatanud või öelnud välja, et nad 
ei ole konventsiooni ratifitseerimisest huvitatud;

1. mõistab karmilt hukka igasuguse naistevastase vägivalla;

2. nõuab tungivalt, et liikmesriigid toetaksid ja võtaksid kõikvõimalikke tulemuslikke 
meetmeid, mille abil võidelda naiste- ja tütarlastevastase vägivalla vastu; julgustab 
liikmesriike toetama algatusi, millega arendatakse vastastikust sugudevahelist austust, ja 
tegema kindlaks viisid, kuidas saaks konflikte lahendada ilma vägivallata;

3. peab kahetsusväärseks ELis endiselt esineva feminitsiidi ja vägivalla muude vormide 
arvukust;

4. kutsub liikmesriike üles hindama, kui tulemuslikud on naistevastase vägivalla 
kaotamisel nende praegused õigusraamistikud ja kas olemasolevaid meetmeid saaks 
parandada;

5. rõhutab vajadust võtta naistevastase vägivalla ennetamiseks tulemuslikumaid meetmeid 
ja rõhutab ka seda, kui tähtis on ohvreid paremini toetada;

6. rõhutab vajadust suurendada naiste teadlikkust, et anda nõuetekohast teavet kõikide 
vahendite ja meetmete kohta, mida ohvrid saavad kasutada protsessi igas etapis, ja 
aidata neil toime tulla mis tahes vägivallaaktiga;

7. märgib, et naistevastane vägivald on kuritegu, mis on esile toodud liikmesriikide 
siseriiklikes õigusaktides ning kuulub nende pädevusvaldkonda hoolimata sellest, kas 
nad ratifitseerivad rahvusvahelised lepingud või mitte;

8. märgib, et Istanbuli konventsiooni ei ole ratifitseerinud kõik liikmesriigid, kuna neile 
valmistab peamiselt muret riikide pädevusega seotud ebakindlus ja prognoositavuse 
puudumine;

9. kutsub nõukogu ja komisjoni üles võimaldama liikmesriikidel võtta konventsiooni 
suhtes oma seisukoht ning mitte kaaluma ELi ühinemise edasilükkamist seni, kuni kõik 
liikmesriigid on otsustanud selle omal soovil ratifitseerida;

10. nõuab tungivalt, et liikmesriigid lükkaksid tagasi Istanbuli konventsiooni artikli 3 
punktis c esitatud mõiste „sugupool“ määratluse, mille kohaselt on see sotsiaalne 
konstruktsioon, millel puudub seos bioloogiaga; on mures uue „soolise identiteedi“ 
kategooria loomise pärast, nagu on esitatud Istanbuli konventsiooni artikli 4 lõikes 3;

11. on seisukohal, et liikmesriikide mured on seotud Istanbuli konventsiooni õigusliku 
alusega ja selle ebaselgusega; on seisukohal, et Euroopa Parlamendi poolt kohtule 
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esitatud nõukogu otsuse pikendamise õiguspärasust käsitleva arvamuse taotlus näib 
olevat meede, mille eesmärk on saada õiguslik põhjendus, mis läheb konventsiooni 
sätetest kaugemale;

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarsele Assambleele.


