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B9-0226/2019

Resolutie van het Europees Parlement over de toetreding van de EU tot het Verdrag van 
Istanbul en andere maatregelen ter bestrijding van gendergerelateerd geweld
(2019/2855(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 3 en 4 van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, dat op 
11 mei 2011 in Istanbul voor ondertekening werd opengesteld (hierna het “Verdrag van 
Istanbul”),

– gezien Besluit (EU) 2017/865 van de Raad van 11 mei 2017 over de ondertekening, 
namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, met 
betrekking tot aangelegenheden die verband houden met justitiële samenwerking in 
strafzaken1,

– gezien de verklaring van de Commissie van 26 november 2019 over de toetreding van 
de EU tot het Verdrag van Istanbul en andere maatregelen ter bestrijding van 
gendergerelateerd geweld,

– gezien de verklaring van het Bulgaarse Grondwettelijk Hof van 27 juli 2018 waarin de 
ratificatie van het Verdrag van Istanbul als ongrondwettig wordt verklaard,

– gezien de studie van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten van 2014 
getiteld “Geweld tegen vrouwen: een EU-breed onderzoek”,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat geweld tegen vrouwen in de EU wijdverbreid is; overwegende dat 
vrouwelijke slachtoffers slechts in 14 % van de gevallen aangifte doen bij de politie van 
de meest ernstige incidenten van huiselijk geweld;

B. overwegende dat een op de drie vrouwen in de EU van 15 jaar of ouder te maken heeft 
gehad met fysiek en/of seksueel geweld; overwegende dat de meerderheid van de 
vrouwen met een baan of leidinggevende functie te maken heeft gehad met seksuele 
intimidatie; overwegende dat een op de tien vrouwen te maken heeft gehad met seksuele 
intimidatie of stalking via nieuwe technologieën;

C. overwegende dat geweld tegen vrouwen veel verschillende vormen aanneemt (huiselijk 
geweld, seksuele intimidatie, cybergeweld, stalking, eergerelateerd geweld, vrouwelijke 
genitale verminking) en uiteindelijk kan leiden tot feminicide;

D. overwegende dat geweld voorkomt op veel verschillende plaatsen (in huis, op het werk, 
op school en op straat), wat het moeilijk maakt voor slachtoffers om zich in de 

1 PB L 131 van 20.5.2017, blz. 11.
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samenleving, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt te ontplooien;

E. overwegende dat de bestrijding van geweld tegen vrouwen door middel van wetgeving 
en beleidsvorming en door het bieden van financiële steun een topprioriteit is voor de 
lidstaten;

F. overwegende dat mensenhandel en gedwongen prostitutie tot de ergst mogelijke 
mensenrechtenschendingen behoren, een bedreiging zijn voor onze culturen en een 
gevaar vormen voor vrouwen en meisjes;

G. overwegende dat verscheidene lidstaten kritiek hebben geuit op de reikwijdte van het 
Verdrag van Istanbul en daardoor de ratificatie hebben vertraagd of hebben aangegeven 
het verdrag niet te willen ratificeren;

1. veroordeelt met klem alle vormen van geweld tegen vrouwen;

2. dringt bij de lidstaten aan op steun voor en implementatie van alle doeltreffende 
maatregelen ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes; spoort de lidstaten 
aan om initiatieven te steunen die tot wederzijds respect tussen de geslachten leiden en 
om manieren voor de beslechting van niet-gewelddadige geschillen in kaart te brengen;

3. betreurt het hoge aantal feminicides en andere vormen van geweld die nog steeds 
voorkomen in de EU;

4. verzoekt de lidstaten de doeltreffendheid van hun huidige wetgevingskaders voor de 
uitbanning van geweld tegen vrouwen te beoordelen en te onderzoeken of de bestaande 
maatregelen verbeterd kunnen worden;

5. benadrukt zowel de noodzaak van doeltreffendere maatregelen om geweld tegen 
vrouwen te voorkomen, als het belang van het bieden van betere ondersteuning aan 
slachtoffers;

6. wijst op de noodzaak van het vergroten van het bewustzijn onder vrouwen om goede 
informatie te kunnen geven over alle instrumenten en maatregelen die beschikbaar zijn 
voor slachtoffers in elke fase van het proces, en van het ondersteunen van slachtoffers 
bij het verwerken van iedere vorm van geweld;

7. merkt op dat geweld tegen vrouwen een misdrijf is dat in de nationale wetgeving van de 
lidstaten aangehaald wordt en onder hun bevoegdheid valt, ongeacht of zij 
internationale verdragen ratificeren;

8. merkt op dat niet alle lidstaten het Verdrag van Istanbul hebben geratificeerd, met als 
belangrijkste redenen de zorgen in verband met een gebrek aan voorspelbaarheid en de 
onzekerheid omtrent nationale bevoegdheden;

9. dringt er bij de Raad en de Commissie op aan om het lidstaten toe te staan hun eigen 
mening over het verdrag te hebben, en om niet te overwegen om de toetreding van de 
EU tot het verdrag te vertragen tot alle lidstaten uit eigen wil hebben gekozen om het te 
ratificeren;



PE643.395v01-00 4/4 RE\1193500NL.docx

NL

10. dringt er bij de lidstaten op aan om de definitie van “gender” in artikel 3 quater van het 
Verdrag van Istanbul, namelijk een sociaal construct dat geen verband houdt met 
biologie, af te wijzen; is bezorgd over de toevoeging van een nieuwe categorie 
“genderidentiteit”, zoals voorgesteld in artikel 4, lid 3, van het Verdrag van Istanbul;

11. is van mening dat de zorgen van lidstaten betrekking hebben op de rechtsgrond van het 
Verdrag van Istanbul en op het gebrek aan duidelijkheid ervan; is van mening dat het 
verzoek van het Parlement aan het Hof om een advies over de wettigheid van een 
uitbreiding van het Besluit van de Raad een maatregel lijkt te zijn die ertoe dient 
juridische rechtvaardiging te verkrijgen die verder gaat dan de bepalingen van het 
verdrag;

12. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de regeringen van de lidstaten en de Parlementaire Vergadering van de Raad van 
Europa.


