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Betreft: De toetreding van de EU tot het verdrag van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden 
van geweld tegen vrouwen 

Op de vooravond van de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen wijst het 
Europees Parlement op de geringe vooruitgang in de bestrijding van geweld tegen vrouwen en 
gendergerelateerd geweld. 

Dit geweld vormt een schending van de grondrechten en is een extreme vorm van discriminatie, die 
zowel de oorzaak als het gevolg van genderongelijkheden is. 

De Commissie stelde op 4 maart 2016 de toetreding van de EU tot het verdrag van Istanbul voor, het 
eerste juridisch bindende instrument op internationaal niveau voor het voorkomen en bestrijden van 
geweld tegen vrouwen. Alle EU-lidstaten hebben het verdrag ondertekend, slechts veertien hebben 
het geratificeerd. De EU-toetreding zal leiden tot meer efficiëntie en coherentie in de interne en 
externe beleidsmaatregelen voor het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
gendergerelateerd geweld in Europa, en zal daarnaast zorgen voor een betere implementatie van de 
wetgeving, de programma's en de middelen die de EU hiervoor inzet. De toetreding tot het verdrag 
van Istanbul zal bijdragen tot de bredere EU-doelstellingen inzake gendergelijkheid, uitbanning van 
discriminatie, volksgezondheid en economische groei; zal de verantwoordingsplicht en de rol van de 
EU bij de uitbanning van geweld tegen vrouwen en gendergerelateerd geweld op internationaal niveau 
vergroten; zal ervoor zorgen dat op Europees niveau meer en beter gegevens verzameld worden over 
de aard en de omvang van geweld tegen vrouwen; en zal tot slot leiden tot hernieuwde politieke druk 
op de lidstaten om dit instrument te ratificeren. 

– In welk stadium bevinden de onderhandelingen over de ondertekening en sluiting van het verdrag 
van Istanbul zich? 

– Welke concrete maatregelen heeft de Commissie genomen om de onderhandelingen in de Raad 
sneller te doen verlopen? 
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– Hoeveel tijd is volgens de Commissie nog nodig om de EU-toetreding tot het verdrag volledig af 
te ronden?  

– Wat zal, volgens de Commissie, de rol van het Europees Parlement in het toezichtsproces zijn? 

– Welke andere concrete stappen heeft de Commissie gezet om te verzekeren dat de lidstaten het 
verdrag van Istanbul ondertekenen en ratificeren? Welke maatregelen zijn gepland om een 
passende handhaving van dit instrument te verzekeren in de landen die het al geratificeerd 
hebben? 

– Wat zijn de volgende concrete stappen die de Commissie heeft gepland om geweld tegen 
vrouwen en gendergerelateerd geweld uit te bannen, naast de bewustmakingscampagne waar 
het Europees Parlement momenteel bij betrokken is?  
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