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Violența împotriva femeilor în UE 
Situația actuală 

SINTEZĂ 

Violența împotriva femeilor este o încălcare a drepturilor omului și o formă de 
discriminare de gen. Rezultată din inegalitățile între femei și bărbați, ea se manifestă 
sub diverse forme. Estimările privind amploarea acestui fenomen sunt alarmante. 
Violența are un impact major asupra victimelor și determină costuri importante. 

Organizația Națiunilor Unite și Consiliul Europei au creat instrumente care sunt 
referințe fundamentale în materie de combatere a violenței împotriva femeilor.  

Uniunea Europeană (UE) abordează această problemă prin intermediul a diverse 
mijloace; însă, la ora actuală, nu există niciun instrument obligatoriu destinat în special 
protejării femeilor împotriva violenței. 

Deși se observă tendințe comune în combaterea violenței, abordările adoptate diferă 
de la un stat membru la altul. 

Numeroasele contribuții ale Parlamentului European vizează consolidarea politicii 
Uniunii în acest domeniu. Parlamentul a solicitat, în mai multe rânduri, o strategie a UE 
de combatere a violenței împotriva femeilor, inclusiv un instrument obligatoriu. 

Părțile interesate își exprimă o serie de preocupări, cum ar fi impactul crizei economice 
și nevoia unui cadru politic global al UE privind eliminarea violenței împotriva femeilor. 

Actualizarea briefingului publicat în iunie 2013 
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Glosar 

Violența împotriva femeilor: „înseamnă toate actele de violență de gen care generează sau 
sunt susceptibile de a genera daune sau suferințe de natură fizică, sexuală, psihologică sau 
economică asupra femeilor, inclusiv amenințarea de a recurge la astfel de acte, constrângerea 
sau privarea arbitrară de libertate, indiferent dacă este vorba despre viața publică sau privată”.  

Violența de gen împotriva femeilor: „orice violență împotriva unei femei, pentru faptul că este 
femeie, sau care afectează femeile în mod disproporționat”. 

Violența domestică: „toate actele de violență fizică, sexuală, psihologică sau economică care 
survin în cadrul familiei sau al domiciliului sau între foștii sau actualii soți sau parteneri, 
independent de faptul că autorul infracțiunii are sau a avut același domiciliu cu victima. 

Sursa: Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice, Consiliul Europei, 2011. 

Problematica 

Violența împotriva femeilor este atât o încălcare a drepturilor omului, cât și o formă de 
discriminare bazată pe identitatea sexuală. Ea reprezintă un obstacol major în calea 
egalității dintre femei și bărbați. În pofida atenției semnificative acordate acestei 
probleme, violența împotriva femeilor este răspândită la toate nivelurile societății și 
afectează toate statele membre ale UE.  

Origini și manifestări 
Violența împotriva femeilor își are originea în inegalitățile dintre femei și bărbați în 
cadrul societății. Uneori, sunt invocate valori tradiționale și religioase pentru a o 
justifica. Anumiți factori precum lipsa independenței economice a femeilor le agravează 
vulnerabilitatea1.  

Violența are forme multiple. Printre acestea figurează violența psihologică, hărțuirea, 
violența fizică, violența sexuală, mutilarea genitală a femeilor (MGF), căsătoriile forțate, 
avortul și sterilizarea forțate, hărțuirea sexuală și crimele de onoare. Anumite grupuri 
specifice precum femeile migrante, cu dizabilități sau care trăiesc în instituții sunt mai 
susceptibile de a fi victime ale violenței2.  

O amploare nesigură 
Încă nu există cifre fiabile și comparabile la nivel național și european. Culegerea datelor 
este dificilă pentru că, din diverse motive (de exemplu de teamă sau de rușine), de 
multe ori victimele nu denunță actele de violență. Conform Agenției pentru Drepturile 
Fundamentale (FRA), patru femei din cinci nu s-au adresat niciunui serviciu după ce au 
fost victimele unor acte de violență comise de alte persoane decât partenerul lor. Lipsa 
unei definiții comune a violenței la nivel european reprezintă, în plus, o barieră 
suplimentară în calea culegerii de date comparabile3.  

Estimările existente sunt alarmante. Consiliul Europei consideră că între 20 % și 25 % 
dintre femeile din Europa sunt supuse violențelor fizice cel puțin o dată în viața lor 
adultă și că peste 10 % sunt victime ale abuzurilor sexuale comise cu utilizarea forței. 
Cifrele pentru toate formele de violență împotriva femeilor se ridică la 45 %. Estimarea 
amplorii violenței domestice, care este forma cea mai comună a violenței, sugerează că 
între 12 % și 15 % dintre femeile din Europa sunt victime ale acestei violențe după 
vârsta de 16 ani. Conform unui studiu specific, în UE există aproximativ 3 500 de decese 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20Romanian.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20Romanian.pdf
http://fra.europa.eu/fr/news/2013/lampleur-reelle-de-la-violence-envers-les-femmes-reste-invisible
http://fra.europa.eu/fr/news/2013/lampleur-reelle-de-la-violence-envers-les-femmes-reste-invisible
http://www.conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/210.htm
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pe an legate de violențe în cuplu, adică mai mult 
de nouă pe zi, dintre care în aproape șapte cazuri 
victimele sunt femei4.  

Repercusiuni 
Violența are consecințe grave imediate și pe 
termen lung asupra sănătății fizice și mentale a 
femeilor victime. În plus, ea poate avea 
consecințe negative asupra copiilor care sunt 
martori.  

Pe lângă suferința umană și impactul său asupra 
sănătății, violența împotriva femeilor reprezintă o 
povară economică pentru toată societatea în ceea 
ce privește asistența medicală, costurile legate de 
intervenția poliției și cele legate de intervenția 
judecătorească, de pierderea de productivitate și 
costurile sociale. Dintr-un studiu științific reiese 
că, în sine, violența domestică din UE determină 
costuri de 16 miliarde de euro pe an. Bugetele 
anuale pentru prevenirea acestor violențe în 
Europa să măsoară în zeci de milioane de euro5. 
Conform unui studiu realizat de Direcția Generală 
Servicii de Cercetare Parlamentară a 
Parlamentului European, costul total anual al 
violenței împotriva femeilor în UE era, în 2011, de peste 228 de miliarde de euro6. 

Impactul crizei economice 
Anumite studii demonstrează că violența împotriva femeilor are tendința de a crește în 
perioade de criză. Pierderea locului de muncă, de exemplu, ar putea declanșa o 
frustrare care ar determina anumiți bărbați să adopte comportamente violente7. În 
Rezoluția sa din 12 martie 2013, Parlamentul European a subliniat că criza economică 
favorizează hărțuirea, relele tratamente și violența în toate formele sale asupra 
femeilor, cu o creștere în special a fenomenului prostituției. În condiții de criză și de 
austeritate bugetară, deputații au afirmat că femeile dispun de mai puține resurse 
pentru a se proteja și pentru a-și proteja copiii împotriva violenței. 

Contextul internațional 

Organizația Națiunilor Unite 
Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (1979)8 și 
Declarația privind eliminarea violenței împotriva femeilor (1993) sunt instrumente de 
referință în domeniu. Deși nu are caracter obligatoriu, declarația este primul instrument 
internațional care tratează exclusiv violența ale cărei victime sunt femeile.  

Violența împotriva femeilor constituie unul dintre domeniile critice identificate în 
Platforma de acțiune de la Beijing, adoptată cu ocazia celei de-a patra Conferințe 
mondiale privind femeile din 1995. Acest program enumeră măsuri care trebuie luate 
de state, organizațiile internaționale sau neguvernamentale în vederea prevenirii și 
combaterii fenomenului violenței. 

Programul Daphne 

Inițiat în 1997, programul Daphne vizează 
prevenirea și eradicarea violenței 
împotriva femeilor, tinerilor și copiilor. 
Prin intermediul acestui program, UE 
finanțează acțiuni desfășurate de ONG-uri, 
autoritățile publice locale, centre de 
cercetare etc. pentru combaterea acestei 
violențe. Programul Daphne (2007-2013) a 
dispus de un buget de 116,85 milioane de 
euro. Comisia a propus includerea, 
începând cu 2014, a programului Daphne 
în Programul „Drepturi, egalitate și 
cetățenie” 2014-2020. Acest program a 
fost adoptat de Parlamentul European și 
Consiliu la 17 decembrie 2013 și i s-a 
alocat un buget de 439,473 de milioane de 
euro pentru perioada 2014-2020 În 
Rezoluția din 2 februarie 2012, 
Parlamentul European insistase pentru ca 
finanțarea programului Daphne să fie 
adecvată și pentru ca vizibilitatea sa să fie 
consolidată.  

 

 

 

  

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0073+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.res.48.104.fr
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20F.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2011/0344(COD)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R1381:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R1381:RO:NOT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0027+0+DOC+XML+V0//RO
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Eliminarea și prevenirea violenței împotriva femeilor a fost tema prioritară a celei de-a 
57-a sesiuni a Comisiei pentru statutul femeilor care a avut loc în martie 2013 în New 
York.  

Consiliul Europei 
În 2002, Comitetul de Miniștri a adoptat o Recomandare privind protejarea femeilor 
împotriva violenței în care, printre altele, a solicitat statelor membre să elaboreze 
planuri de acțiune în materie de prevenire a violenței și de protecție a victimelor.  

În mai 2011, Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și 
a violenței domestice („Convenția de la Istanbul”) a fost deschisă spre semnare. Această 
convenție este primul instrument european obligatoriu din punct de vedere juridic în 
acest domeniu. Ea creează un cadru mondial pentru prevenirea violenței, protecția 
victimelor și urmărirea agresorilor. În prezent, 20 de state membre ale UE au semnat 
această convenție, iar trei state, Portugalia, Italia și Austria, au ratificat-o. 

Cum acționează UE? 

Tratatul privind UE (TUE) afirmă principiul egalității între femei și bărbați și 
nediscriminarea (articolul 2). Carta drepturilor fundamentale garantează drepturile la 
demnitate (titlul I) și la egalitate (titlul III). Ea conține, printre altele, dispoziții specifice 
privind dreptul la integritatea fizică și mentală și interzice orice discriminare bazată pe 
sex. De altfel, deși lipsită de forță juridică, Declarația 19 cu privire la articolul 8 din 
Tratatul privind funcționarea UE (TFUE) afirmă voința politică a statelor membre de a 
combate toate formele de violență domestică.  

Angajamente politice 
Programul de la Stockholm (2010-2014) subliniază că femeile care sunt victime ale 
violenței reprezintă un grup vulnerabil care are nevoie de o mai mare protecției, inclusiv 
pe plan juridic. El consolidează angajamentul UE de a combate mai eficient violența 
bazată pe gen. Carta femeilor adoptată de Comisia Europeană în martie 2010 declară că 
un cadru de acțiune mondial va fi instituit pentru a combate violențele suferite de 
femei.  

Combaterea violenței figurează printre principalele teme incluse în Strategia pentru 
egalitatea între femei și bărbați (2010-2015). Aceasta anunță, printre acțiunile sale 
prioritare, adoptarea unei strategii la nivelul UE privind combaterea violenței împotriva 
femeilor. În concluziile sale din 8 martie 2010 și din 6 decembrie 2012, Consiliul a 
solicitat Comisiei să procedeze la elaborarea unei astfel de strategii. 

Măsuri legislative 
În prezent, UE nu dispune de niciun instrument specific obligatoriu destinat protecției 
femeilor împotriva violenței9. Totuși, există instrumente juridice în domenii care au 
legătură cu problemele privind violența ale cărei victime sunt femeile.  

Aceste instrumente vizează, de exemplu, egalitatea de tratament și nediscriminarea 
[Directiva 2002/73/CE în materie de egalitate de tratament în ceea ce privește accesul la 
încadrarea în muncă, precum și condițiile de muncă (reformarea Directivei 2006/54/CE) 
și Directiva 2004/113/CE în materie de egalitate de tratament privind accesul la bunuri 
și servicii și furnizarea de bunuri și servicii10]; traficul de ființe umane (Directiva 
2011/36/UE privind combaterea traficului de persoane și Directiva 2004/81/CE privind 
permisul de ședere eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de 
persoane); sau, de asemenea, protecția victimelor [Directiva 2012/29/UE privind 

http://www.unwomen.org/fr/csw/
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2002)5&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2002)5&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/210.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/210.htm
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/brief_fr.asp
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=8&DF=03/02/2014&CL=FRE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012M/TXT:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012P/TXT:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010XG0504(01):RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0078:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0491:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0491:RO:NOT
http://tinylink.net/polk4
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/lsa/134082.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0073:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0054:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0113:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0036:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0036:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:07:32004L0081:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012L0029:RO:NOT
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drepturile și protecția victimelor criminalității, Directiva 2011/99/UE privind ordinul 
european de protecție în materie penală și Regulamentul (UE) nr. 606/2013 privind 
recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă11].  

 

 

În contextul politicii externe, „Orientările UE privind violența împotriva femeilor”, adoptate în 
2008, afirmă angajamentul UE de a favoriza și de a proteja drepturile femeilor în țări terțe. 
Uniunea abordează violența împotriva femeilor în cadrul dialogurilor sale specifice privind 
drepturile omului și sprijină proiectele privind combaterea violenței împotriva femeilor prin 
intermediul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului.  

Statele membre 

Deși se observă tendințe comune în politicile naționale de combatere a violenței 
împotriva femeilor, există divergențe între statele membre.  

Pe plan legislativ, violența fizică domestică și violența sexuală sunt principalele forme de 
violență incriminate. Violența psihologică domestică, căsătoriile forțate, hărțuirea 
sexuală sau mutilarea genitală a femeilor (MGF) sunt sancționate diferit în funcție de 
țară12. În anumite cazuri, este necesară o plângere din partea vicitmei pentru ca 
procesul juridic să fie inițiat13. Rata scăzută de urmărire penală și de condamnare pentru 
violența domestică și viol pare o problemă comună în numeroase state membre. În 
încercarea de a remedia acest fenomen, Spania și Regatul Unit au instituit tribunale 
specializate în cazurile de violență împotriva femeilor.  

Spania: în 2004, țara a adoptat o lege foarte cuprinzătoare privind măsurile de protecție 
integrală împotriva violenței de gen. Această lege este prima de acest tip din Europa.  
 

Suedia: în această țară, prostituția este asimilată unui act de violență de gen și reprezintă un 
obstacol în calea egalității femeilor și a bărbaților. În 1999, au fost introduse dispoziții legislative 
pentru a transfera în domeniul penal achiziția de servicii sexuale.  

Pe lângă masurile legislative, statele membre au adoptat în ultimii ani strategii politice 
pentru a combate violența împotriva femeilor, fie prin planuri de acțiune naționale 
(PAN) privind toate formele de violență fie prin planuri de acțiune care vizează anumite 
forme de violență sau au introdus măsuri în alte planuri de acțiuni care vizează, de 
exemplu, promovarea egalității între femei și bărbați sau incluziunea socială14.  

Violența domestică și traficul de ființe umane sunt temele cele mai des abordate în PAN. 
În ceea ce privește tipurile de intervenție, planurile de acțiuni acordă o atenție din ce în 
ce mai mare măsurilor de prevenire (de exemplu programe de sensibilizare, pregătirea 
celor care sunt în contact cu victimele, programe de tratament destinate autorilor 
violenței) și de sprijinire (adăposturi pentru femeile victime, liniile telefonice de 
asistență). Din contră, programele de reinserție socială axate pe nevoile femeilor care 
sunt victime ale violenței (acces la locuințe la prețuri accesibile, la ocuparea forței de 
muncă și ajutor la venit) sunt mai puțin răspândite15.  

Parlamentul European 

Prin Rezoluția din 11 iunie 1986, Parlamentul European a tras semnalul de alarmă în 
ceea ce privește problema violenței împotriva femeilor. Din acel moment, a început să 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0099:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0606:RO:NOT
http://eeas.europa.eu/human_rights/women/index_fr.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173.fr08.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_fr.htm
http://www.endvawnow.org/fr/articles/144-tribunaux-specialises-dans-les-affaires-de-violence-a-legard-des-femmes.html
http://www.endvawnow.org/fr/articles/144-tribunaux-specialises-dans-les-affaires-de-violence-a-legard-des-femmes.html
http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/countryinformationpages/spain/LeyViolenciadeGenerofrances_fr.pdf
http://www.government.se/sb/d/4096/a/119861
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joace un rol foarte important în acest domeniu prin intermediul Comisiei pentru 
drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM). Deputații europeni au adoptat 
numeroase texte în vederea abordării temelor privind traficul de persoane și prostituția 
forțată a femeilor, MGF16, combaterea violenței de gen în general și, în mare, chestiuni 
privind egalitatea între femei și bărbați17.  

În Rezoluția sa din 26 noiembrie 2009, Parlamentul a solicitat Comisiei să elaboreze o 
propunere de directivă globală privind prevenirea și combaterea tuturor formelor de 
violență împotriva femeilor. El a invitat statele membre să recunoască violența sexuală 
și violul, în special în căsătorie și în raporturile intime neoficializate și/sau comise de 
membrii de sex masculin ai familiei, ca infracțiuni urmărite din oficiu.  

Parlamentul și-a reiterat apelul la o directivă europeană în Rezoluția sa din 5 aprilie 
2011. El a subliniat că femeile din UE nu beneficiază de aceeași protecție în fața 
violenței comise de bărbați. Deputații au salutat angajamentul Comisiei de a prezenta o 
strategie în acest domeniu și au propus o abordare globală care vizează combaterea 
violențelor de gen.  

Mai recent, în Rezoluția sa din 6 februarie 2013, Parlamentul a invitat din nou Comisia 
să prezinte o strategie a UE de combatere a violenței împotriva femeilor, inclusiv o 
directivă care să stabilească standarde minime. În plus, el a solicitat UE și statelor 
membre să semneze și să ratifice Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor. 

În sfârșit, în ianuarie 2014, Comisia FEMM a adoptat un nou raport din proprie inițiativă 
care conține recomandări adresate Comisiei privind combaterea violenței împotriva 
femeilor (raportoare Antonyia Parvanova, ALDE, Bulgaria). Acest raport, însoțit de un 
studiu de evaluare a valorii adăugate europene, solicită Consiliului să includă violența 
împotriva femeilor în domeniile criminalității foarte grave enumerate în articolul 83 
alineatul (1) din TFUE. De altfel, Parlamentul solicită Comisiei să elaboreze, în baza 
articolului 84 din TFUE, până în 2014, o propunere legislativă de instituire a unor măsuri 
pentru a încuraja și a sprijini acțiunea statelor membre în domeniul prevenirii violenței 
împotriva femeilor. De asemenea, Comisia este invitată să prezinte o strategie 
europeană și un plan de acțiune și să declare, în cursul următorilor trei ani, un an 
european dedicat eliminării violențelor împotriva femeilor. Raportul urmează să fie 
discutat în sesiune plenară înainte de sfârșitul prezentei legislaturi. 

Opiniile părților interesate 

Comitetul Economic și Social European (CESE) își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul 
că criza economică afectează politicile sociale în numeroase state membre și că se 
observă închiderea unor adăposturi pentru femei care sunt victime ale violenței, 
eliminarea proiectelor de prevenire, precum și reducerea bugetelor naționale pentru 
egalitate. CESE subliniază că criza și politicile de austeritate au ca efect creșterea 
inegalităților care exacerbează factorii care provoacă violența.  

Lobby-ul european al femeilor (LEF) invită UE să instituie un cadru politic global privind 
eliminarea violenței împotriva femeilor și o directivă în acest domeniu și sprijină ideea 
unui an european împotriva violenței. El a realizat, de asemenea, un raport de evaluare 
a PAN privind violența împotriva femeilor. Acesta constată, printre altele, că marea 
majoritate a ONG-urilor pentru femei sunt decepționate de modul în care sunt 
consultate de autoritățile naționale privind elaborarea și implementarea planurilor de 
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acțiune. De altfel, afirmând că prostituția este o formă de violență împotriva femeilor, 
LEF desfășoară o campanie pentru abolirea sa.  

Rețeaua Women against Violence Europe (WAVE) subliniază că puține țări din UE au 
creat o linie de asistență telefonică națională care funcționează gratuit 24 de ore/7 zile 
pe săptămână. În plus, numărul de locuri din adăposturile pentru femeile victime ale 
violenței este insuficient, la nivelul Uniunii numai 50 % dintre locurile necesare fiind 
disponibile. În sfârșit, WAVE constată că numărul centrelor pentru victimele violenței 
sexuale este, de asemenea, insuficient. 

Direcții de analiză 
Combaterea violenței împotriva femeilor: evaluarea valorii adăugate europene, Direcția 
Generală Servicii de Cercetare Parlamentară, Parlamentul European, 2013, p. 33. 

Exploatarea sexuală și prostituția și impactul asupra egalității de gen, Directoratul General 
Politici Interne, Departamentul tematic C Drepturile cetățenilor și afaceri constituționale, 
Parlamentul European, 2014, p. 89. 

Violența împotriva femeilor – Sprijin pentru victime: revizuirea punerii în aplicare a Platformei 
de acțiune de la Beijing în statele membre ale UE, Institutul European pentru Egalitatea de 
Șanse întrei Femei și Bărbați, 2012, p. 142. 

Chestiunea violenței împotriva femeilor, Direcția Generală Politici Interne, Departamentul 
tematic C Drepturile cetățenilor și afaceri constituționale, Parlamentul European, 2010, p. 38. 

Violența împotriva femeilor și rolul egalității de gen, incluziunea socială și strategiile de 
sănătate: raport de sinteză, Comisia Europeană, 2010, p. 207 .  

Studiu de fezabilitate pentru a evalua posibilitățile, oportunitățile și nevoile de standardizare a 
legislației naționale privind violența împotriva femeilor, violența împotriva copiilor și violența 
sexuală, Comisia Europeană, 2010, p. 210. 

Note 
 

1
 Eliminarea tuturor formelor de violență bazată pe gen: notă documentară, Conferința „Egalitatea între femei și 

bărbați”, Comisia Europeană, DG Justiție, septembrie 2011, p. 6; Chestiunea violenței împotriva femeilor, Direcția 
Generală Politici Interne, Parlamentul European, martie 2010, p. 11.  

2
 Violența împotriva femeilor și rolul egalității de gen, incluziunea socială și strategiile de sănătate: raport de 

sinteză, Comisia Europeană, 2010, pp. 81-85. 
3
 Pentru o privire de ansamblu asupra definițiilor naționale, a se vedea: Violența împotriva femeilor și rolul egalității 

de gen, incluziunea socială și strategiile de sănătate: raport de sinteză, Ibid., p. 37.  
4
 Date pentru anul 2006. A se vedea: Estimarea mortalității legate de violențele în cuplu din Europa, sinteză a 

raportului științific, Psytel, iunie 2010, p. 5. Raportul științific și sinteza sa sunt disponibile la adresa: .  

  Cu privire la subiectul privind bărbații victime ale violenței din partea soției, a se vedea: Bărbații sunt, de 
asemenea, victime ale violenței în cuplu, Le Figaro, august 2010. 

5
 Date pentru anul 2006. A se vedea: Estimarea costului violențelor în cuplu din Europa: sinteza raportului științific, 

Psytel, iunie 2009. Raportul demonstrează, în plus, că prin creșterea cu un euro a bugetului politicilor privind 
prevenirea se pot economisi 87 de euro de cost total, din care 30 de euro costuri directe, pp. 3-4. Raportul și 
sinteza sa sunt disponibile la adresa: http://www.psytel.eu/violences.php. Problema costului violenței este 
abordată, de asemenea, în Combaterea violenței împotriva femeilor – studiu analitic privind măsurile și acțiunile 
luate de statele membre ale Consiliului Europei, Consiliul Europei, 2006, pp. 8-12.  

6
  Combaterea violenței împotriva femeilor: evaluarea valorii adăugate europene, Direcția Generală Servicii de 

Cercetare Parlamentară, Parlamentul European, martie 2013, p. 24.  
7
 Impactul crizei economice mondiale asupra bunăstării și autonomiei femeilor, SIDA, decembrie 2010, pp. 40-41; 

Criza economică și financiară: ce înseamnă pentru egalitatea de gen?, UNIFEM, iulie 2009.  
8
 În Recomandarea sa generală nr. 19 (1992), Comitetului pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor a 

contribuit la recunoaștere violenței împotriva femeilor ca o formă de discriminare în sensul Convenției. 
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9
 În cadrul programului Daphne, Comisia a finanțat un studiu în vederea evaluării posibilităților și nevoilor unei 

armonizări a legislațiilor naționale în domeniile combaterii violenței împotriva femeilor și copiilor și a violenței 
bazate pe orientare sexuală. Acest studiu consideră că ar fi dificil din punctul de vedere al dreptului european să 
se stabilească un temei juridic adecvat pentru mai multe dintre standardele minime propuse și că este adecvat și 
oportun ca UE să desfășoare o metodă deschisă de coordonare (MDC) pentru a încuraja o convergență crescută în 
toate statele membre. A se vedea: pp. 188-190. 

10
 Aceste directive interzic hărțuirea legată de sexul unei persoane și hărțuirea sexuală și le consideră ca fiind o 

discriminare de gen.  
11

  Acest regulament, care se aplică începând din 11 ianuarie 2015, este important pentru femeile care sunt victime 
ale violenței domestice și care doresc să își exercite dreptul la libera circulație în cadrul UE. 

12
 Protecția femeilor împotriva violenței: studiu analitic al rezultatelor celui de-al treilea ciclu de monitorizare a 

punerii în aplicare a Recomandării REC (2002) privind protecția femeilor împotriva violenței, Consiliul Europei, 
2010, pp. 40-41.  

13
  Ibid., pp. 14-15.  

14
 Violența împotriva femeilor – Sprijin pentru victime: revizuirea punerii în aplicare a Platformei de acțiune de la 

Beijing în statele membre ale UE, Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE), 
2012, pp. 21-22; Violența împotriva femeilor și rolul egalității de gen, incluziunea socială și strategiile de sănătate, 
Op.cit., pp. 107-113. 

15
 Ibid., pp. 113-131; pp. 138-164. 

16
  În Rezoluțiile sale din 2009 și 2012, Parlamentul a subliniat că sute de mii de femei din Europa sunt afectate de 

MGF și a solicitat Comisiei și statelor membre să adopte măsuri în vederea eliminării acestei practici. Comisia a 
desfășurat, în mai 2013, o consultație publică în acest domeniu. Această consultare, precum și raportul Institutului 
European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați au ajutat Comisia în conceperea unei serii de acțiuni, 
precum: Către eliminarea mutilării genitale feminine, COM(2013)833 din 25 noiembrie 2013.  

17
 Chestiunea violenței împotriva femeilor, Op. cit., p. 38. 
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