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Ο σκοπός του παρόντος εγγράφου εργασίας είναι να παραθέσει την υφιστάμενη νομοθεσία 
στον τομέα της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών (ή σε συναφείς τομείς), να 
προσδιορίσει τις πιθανές νομικές βάσεις για την έκδοση οδηγίας (ή συνόλου οδηγιών) και, 
τέλος, να διατυπώσει ορισμένες ιδέες για δράσεις σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με το καίριο αυτό 
ζήτημα.

Αποτελεί, συνεπώς, ένα εργαλείο για τη συγκέντρωση ιδεών και τη δημιουργία διαλόγου 
μεταξύ των σκιωδών εισηγητών της επιτροπής FEMM και των βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, με στόχο τη σύνταξη (και υποβολή τον Οκτώβριο του 2013) μιας νομοθετικής 
έκθεσης πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, η οποία θα 
περιλαμβάνει ένα ψήφισμα και μια πρόταση οδηγίας της ΕΕ.

§ 1: Πράξεις που έχουν ήδη εγκριθεί στον εν λόγω τομέα

Οδηγία 2012/29/ΕΕ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά 
με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου1.

Βασικός στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να εξασφαλίσει ότι τα θύματα της 
εγκληματικότητας τυγχάνουν της δέουσας πληροφόρησης, υποστήριξης και προστασίας και 
είναι ικανά να συμμετέχουν στην ποινική διαδικασία, ανεξαρτήτως του τόπου όπου έλαβε 
χώρα η βλάβη στην ΕΕ. 

Η οδηγία περιλαμβάνει επίσης διεξοδικό ορισμό της βίας λόγω φύλου (αιτιολογική 
σκέψη 17) και έναν ορισμό της βίας που διαπράττεται στο πλαίσιο στενής σχέσης 
(αιτιολογική σκέψη 18).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πράξη αυτή ασχολείται με την προστασία των θυμάτων και όχι με 
την πρόληψη της βίας, με τον ορισμό ή τη δίωξη του εγκλήματος. Παρέχει μια ομοιόμορφη 
διαδικαστική αντιμετώπιση του θέματος.

Οδηγία 2011/36/ΕΕ της 5ης Απριλίου 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου2.

Η οδηγία αυτή θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων 
και των κυρώσεων στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων. Αποβλέπει επίσης στη θέσπιση 
ορισμένων κοινών διατάξεων, λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου, που θα 
ενισχύσουν την πρόληψη του συγκεκριμένου εγκλήματος και την προστασία των θυμάτων 
(άρθρο 1). 

Οδηγία 2011/99/ΕΕ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας 
(ΕΕΠ σε ποινικά ζητήματα)3.

Η οδηγία θεμελιώνεται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:EL:PDF.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:EL:PDF.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:EL:PDF.
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και ουδόλως παρεμβαίνει στον ορισμό των εγκλημάτων που διώκονται ή τιμωρούνται στην 
εθνική νομοθεσία. Επίσης, δεν ασχολείται με την πρόληψη της βίας.

Οδηγία 2006/54/EΚ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών 
και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης 
(αναδιατύπωση)1.

Η οδηγία ορίζει την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση ως διακρίσεις λόγω 
φύλου και αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να απαγορεύονται όχι μόνο στον χώρο εργασίας, αλλά 
και στο πλαίσιο της πρόσβασης στην απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και την 
κατάρτιση. Αναγνωρίζει επίσης τη σημασία των προληπτικών δράσεων για την αντιμετώπιση 
των πηγών σεξουαλικής παρενόχλησης.

Οδηγία 2004/113/ΕΚ της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή 
αυτών2.

Η οδηγία παρέχει έναν ορισμό της σεξουαλικής παρενόχλησης καθώς και προληπτικές 
δράσεις στο πλαίσιο της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες και της παροχής αυτών. Η 
παρενόχληση και η σεξουαλική παρενόχληση κατά την έννοια της οδηγίας αυτής θεωρούνται 
ως διάκριση λόγω φύλου και, συνεπώς, απαγορεύονται. 

§ 2: Πιθανή νομική βάση για μελλοντική νομοθεσία της ΕΕ για την καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών στον τομέα του ποινικού δικαίου

Καταρχάς, η εισηγήτρια λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι ούτε οι διατάξεις για τους 
στόχους και τις αξίες της Ένωσης ούτε ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μπορούν να
παράσχουν νομική βάση για τη θέσπιση νομοθεσίας στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας 
σε ποινικές υποθέσεις.

Στην πραγματικότητα, οι διατάξεις για τους στόχους και τις αξίες δεν παρέχουν 
συγκεκριμένες εξουσίες για την έγκριση νομικά δεσμευτικών πράξεων και, ως εκ τούτου, οι 
διατάξεις αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως νομική βάση. Ομοίως, η δήλωση αριθ. 
19 όσον αφορά το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση καθώς 
δηλώνει απλώς την πρόθεση να συμπεριληφθεί η καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας 
στις διάφορες πολιτικές. 

Τέλος, όπως ορίζεται στο άρθρο 51 παράγραφος 2 του Χάρτη, ο Χάρτης «δεν διευρύνει το 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης πέραν των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και δεν 
θεσπίζει νέες αρμοδιότητες και καθήκοντα για την Ένωση, ούτε τροποποιεί τις αρμοδιότητες 
και τα καθήκοντα όπως ορίζονται στις Συνθήκες», το οποίο σημαίνει ότι ούτε το άρθρο 21 
ούτε το άρθρο 23 του Χάρτη μπορούν να αποτελέσουν νομική βάση.

Εντούτοις, θα εξεταστούν περαιτέρω διατάξεις που παρέχουν συγκεκριμένες δυνατότητες για 
ανάληψη δράσης.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:EL:PDF.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:EL:PDF
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Άρθρο 84 ΣΛΕΕ

Το άρθρο αυτό μπορεί να ενδείκνυται ως νομική βάση για τη συγκέντρωση και την 
ανταλλαγή πληροφοριών, την εκπαίδευση και την κατάρτιση των υπαλλήλων που 
εμπλέκονται, την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών, την ενημέρωση και την 
ευαισθητοποίηση, τα κονδύλια1, κτλ. στον βαθμό που ενθαρρύνουν και στηρίζουν τη δράση 
των κρατών μελών.

Οι εν λόγω δραστηριότητες μπορούν να αξιοποιήσουν την πείρα του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Πρόληψης του Εγκλήματος (European Union Crime Prevention Network-EUCPN).

Σημείωση: Το εν λόγω άρθρο αποκλείει οποιαδήποτε εναρμόνιση των νομοθετικών και 
κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών.

Άρθρο 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ

Το άρθρο αυτό επιτρέπει τη θέσπιση διατάξεων ποινικού δικαίου σχετικά με την 
εμπορία ανθρώπων και τη γενετήσια εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών και το 
οργανωμένο έγκλημα (αλλά όχι για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών εν 
γένει). Αυτό σημαίνει ότι η βία κατά των γυναικών στο πλαίσιο της γενετήσιας 
εκμετάλλευσης (δηλ. η βία για την προετοιμασία/διευκόλυνση/συμπλήρωση/κάλυψη της 
γενετήσιας εκμετάλλευσης των γυναικών) μπορεί να υπόκειται σε ελάχιστους κανόνες για τον 
ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων μέσω οδηγιών, εφόσον αυτό 
πραγματοποιείται ταυτόχρονα με κανόνες ποινικού δικαίου για τη γενετήσια εκμετάλλευση 
των γυναικών αυτή καθαυτή. Το ίδιο ισχύει για το οργανωμένο έγκλημα.

Η τελευταία πρόταση αυτής της παραγράφου αφήνει περιθώριο για νέους τομείς μέσω 
ρήτρας παρέκτασης στην περίπτωση των τομέων «ιδιαιτέρως σοβαρής εγκληματικότητας με 
διασυνοριακή διάσταση». Η διασυνοριακή διάσταση μπορεί να απορρέει «από τη φύση ή τις 
επιπτώσεις των αδικημάτων αυτών ή λόγω ειδικής ανάγκης να καταπολεμούνται σε κοινή 
βάση». Θα ήταν, επομένως, δυνατό να ζητηθεί από το Συμβούλιο η ενεργοποίηση της ρήτρας 
(με ομόφωνη απόφαση) και η προσθήκη της βίας λόγω φύλου στον κατάλογο. Κατά τον 
τρόπο αυτόν θα δημιουργούνταν μια νέα νομική βάση σε ποινικές υποθέσεις.

Άρθρο 83 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ

Το άρθρο αυτό επιτρέπει την έγκριση κανόνων του ποινικού δικαίου μόνον εφόσον υφίσταται 
(ξεχωριστό) ενωσιακό μέτρο εναρμόνισης. Και εναρμονίζονται μόνο ορισμένοι τομείς. Στους 
εν λόγω τομείς, είναι δυνατόν να αποφασισθεί η συμπλήρωση των (μη ποινικών) μέτρων 
με ποινικές κυρώσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους. 
Παραδείγματος χάριν:

- Η οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη διαμόρφωση 
γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, και η οδηγία 
2006/54/EΚ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της 
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης 

                                               
1 Η λήψη απόφασης σχετικά με τα κονδύλια θα απαιτούσε την έγκριση πράξης της ΕΕ που καθιστά δυνατή τη 
δημιουργία μιας γραμμής του προϋπολογισμού (στον προϋπολογισμό της Ένωσης).
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(αναδιατύπωση). Στην περίπτωση αυτή, είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι η οδηγία προβλέπει 
ήδη την εφαρμογή κυρώσεων από τα κράτη μέλη, αλλά όχι απαραίτητα μέσω του ποινικού 
δικαίου.

- Η οδηγία για τα φύλα, επισήμως οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 
2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην 
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών, είναι μια οδηγία η οποία 
απαγορεύει τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες διακρίσεις λόγω φύλου στον τομέα της 
παροχής αγαθών και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

§ 3: Άλλες δυνατότητες για ανάληψη δράσης εκτός του ποινικού δικαίου

A: Μπορεί η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης να μεταφερθεί σε πράξη της ΕΕ;

Στο έγγραφό της σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
– 2010, το οποίο ενέκρινε στις 22 Ιουνίου 2011, η Επιτροπή δηλώνει ότι εφόσον το 
Συμβούλιο της Ευρώπης οριστικοποιεί επί του παρόντος τη Σύμβαση για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, η Επιτροπή 
θα επανεξετάσει προσεκτικά το κείμενο που έχει εγκριθεί και θα εξετάσει το ενδεχόμενο να 
προτείνει στο Συμβούλιο την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση. Έπειτα η Σύμβαση θα 
καταστεί νομικά δεσμευτική για την ΕΕ στους τομείς αρμοδιότητάς της δυνάμει της 
Συνθήκης.

Η Επιτροπή καταρτίζει όντως επί του παρόντος μια εσωτερική μελέτη για τη σκοπιμότητα 
της προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση, τις νομικές επιπτώσεις της και την προστιθέμενη 
αξία που θα αποφέρει.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές ότι η προσχώρηση θα συνιστούσε μείζον πολιτικό 
μήνυμα.

B: Στατιστικά στοιχεία

Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει σε πολλά ψηφίσματα από τα κράτη μέλη να παράσχουν 
στοιχεία σχετικά με τη βία κατά των γυναικών. Επίσης, το Συμβούλιο ζήτησε, στα 
συμπεράσματα του Δεκεμβρίου του 2012, τη βελτίωση της συλλογής και διάδοσης 
συγκρίσιμων και αξιόπιστων στοιχείων τα οποία επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα και αφορούν όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ενωσιακό επίπεδο. Λίγοι είναι οι δείκτες που υπάρχουν σήμερα για τον υπολογισμό της βίας 
κατά των γυναικών, καθώς δεν έχουν καθιερωθεί στην ΕΕ αρχές για τα συστήματα 
ταξινόμησης του εγκλήματος για στατιστική χρήση και δεν έχει συμφωνηθεί μια κοινή 
μεθοδολογία για την εξασφάλιση συγκρίσιμων διοικητικών στοιχείων. Αυτός ήταν επίσης ο 
λόγος για τον οποίο ο δείκτης για την ισότητα των φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για 
την Ισότητα των Φύλων δεν μπορούσε να λάβει δεόντως υπόψη τη βία κατά των γυναικών.

Τον Ιούνιο του 2011 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού για τις ευρωπαϊκές στατιστικές 
σχετικά με την ασφάλεια από την εγκληματικότητα (COM(2011)335 τελικό), αποσκοπώντας 
στη θέσπιση κοινού πλαισίου για την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών, βασιζόμενων σε 
έρευνα νοικοκυριών/ατόμων στα αντίστοιχα κράτη μέλη. Στην επιτροπή LIBE διατυπώθηκαν 
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προβληματισμοί σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τα εξής: 
τον προτεινόμενο προϋπολογισμό (θεωρήθηκε υψηλός και αδικαιολόγητος), τη στατιστική 
μεθοδολογία (θεωρήθηκε υπερβολικά υποκειμενική) και την εξαίρεση που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 (το οποίο αναφέρει ότι δεν απαιτείται από τη Γαλλία και την Ιρλανδία η συλλογή 
στοιχείων σχετικά με τη βία μεταξύ μελών του ίδιου νοικοκυριού). Κατά συνέπεια, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε την πρόταση στην Ολομέλεια και ζήτησε από την 
Επιτροπή να υποβάλει νέα πρόταση. Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να απαιτείται νέα 
πρόταση νομοθετικής πράξης της ΕΕ σχετικά με τη θέσπιση ενός συνεκτικού 
συστήματος για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τη βία κατά των 
γυναικών στα κράτη μέλη.

Γ: Ακρωτηριασμοί των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αναγνωρίζεται διεθνώς ως 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κοριτσιών και των γυναικών. Αντικατοπτρίζει 
τη βαθιά ριζωμένη ανισότητα μεταξύ των φύλων και συνιστά ακραία μορφή εισαγωγής 
διακρίσεων εις βάρος των γυναικών. Πραγματοποιείται σχεδόν πάντα σε ανηλίκους και 
αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών. Είναι αδιαμφισβήτητα μία από τις 
περισσότερο βάναυσες μορφές βίας λόγω φύλου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε κατά το τρέχον έτος δημόσια διαβούλευση για τον 
ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και αναλύει επί του παρόντος τις 
68 απαντήσεις που έλαβε. Η διαδικασία αυτή, καθώς και η έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων σχετικά με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, θα τροφοδοτήσουν περαιτέρω πολιτικές πρωτοβουλίες οι οποίες 
καλύπτουν τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά ζητήματα. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες ενδέχεται 
να ξεκινήσουν σε ημερομηνία κοντά στην παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά 
των γυναικών (25 Νοεμβρίου), αλλά η ακριβής μορφή και το περιεχόμενό τους δεν έχουν 
αποφασιστεί ακόμη.

Θεωρούμε ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να προτείνει ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με 
τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων το οποίο θα πραγματεύεται ποικίλα 
ζητήματα, όπως η πρόληψη και η προστασία. Κατά τον τρόπο αυτόν θα μπορούσε να 
αντιμετωπιστεί η επείγουσα ανάγκη ανάπτυξης κοινών, συγκρίσιμων δεικτών και 
μηχανισμών σε επίπεδο ΕΕ για την παρακολούθηση: της συχνότητας του ακρωτηριασμού 
των γυναικείων γεννητικών οργάνων εντός της ΕΕ, της αξιολόγησης της εφαρμογής 
πολιτικών και νομοθεσίας, καθώς και των υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχονται στα 
θύματα. 

Θα πρέπει να εγκριθεί μια κοινή πολιτική της ΕΕ για τις γυναίκες και τα κορίτσια που ζητούν 
άσυλο λόγω ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η οποία να λαμβάνει 
υπόψη διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα, και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 
Άσυλο (European Asylum Support Office-EASO) θα μπορούσε να συμπεριλάβει τον 
ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων ως αυτοτελή διάσταση στις εργασίες 
της, με παροχή κατάρτισης και διάδοση πληροφοριών. Η ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει 
περισσότερο ενεργά το ζήτημα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
στον πολιτικό της διάλογο με χώρες που δεν συνιστούν κράτη μέλη της ΕΕ.

Δ: Ευρωπαϊκό Έτος για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
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Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει, εντός της προσεχούς τριετίας, ευρωπαϊκό έτος κατά της 
βίας εις βάρος των γυναικών, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

E: Συντονιστής Δράσης της ΕΕ κατά της εμπορίας και κατά της βίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να αποφασίσει να επεκτείνει την εντολή του 
Συντονιστή Δράσης της ΕΕ κατά της εμπορίας ώστε να καλύπτει και τη βία κατά των 
γυναικών. Κατά τον τρόπο αυτόν θα παρέχονταν η δυνατότητα στον Συντονιστή Δράσης να 
είναι αρμόδιος για τη βελτίωση του συντονισμού και της συνοχής μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, των ενωσιακών υπηρεσιών, των κρατών μελών και των διεθνών 
παραγόντων, καθώς και για την ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων πολιτικών της ΕΕ για την 
καταπολέμηση όχι μόνο της εμπορίας, αλλά και της βίας κατά των γυναικών.

Η λύση αυτή θα απέφερε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και θα είχε μικρότερο κόστος από 
τη δημιουργία ενός νέου Συντονιστή Δράσης της ΕΕ κατά της βίας, και θα αξιοποιούσε την 
ήδη υπάρχουσα πείρα του Συντονιστή Δράσης κατά της εμπορίας.

§ 4: Πιθανά ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν στην έκθεση και συστάσεις

Όσον αφορά την κατάρτιση της έκθεσης, η εισηγήτρια προτείνει να διερευνηθεί η 
σκοπιμότητα των ακόλουθων νομοθετικών επιλογών:

1. να ζητηθεί η κατάρτιση οδηγίας για τη θέσπιση μέτρων για την προώθηση και τη στήριξη 
της δράσης των κρατών μελών στον τομέα της πρόληψης της βίας (ήτοι για τη συγκέντρωση 
και την ανταλλαγή πληροφοριών, την εκπαίδευση των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, την 
ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών, την ευαισθητοποίηση, τα κονδύλια κτλ.)·

2. να ζητηθεί από την Επιτροπή να υποβάλει αναθεωρημένη πρόταση κανονισμού για τις 
ευρωπαϊκές στατιστικές στην οποία θα περιλαμβάνεται και ένα συνεκτικό σύστημα για τη 
συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη βία κατά των γυναικών στα κράτη μέλη.

Επιπλέον, η εισηγήτρια προτείνει να διερευνηθούν επίσης οι ακόλουθες επιλογές οι οποίες, 
παρότι δεν συνιστούν προτάσεις για τη θέσπιση νομοθετικών πράξεων της ΕΕ, θα 
δημιουργούσαν τις κατάλληλες συνθήκες για τη λήψη περαιτέρω μέτρων στο μέλλον:

3. να ζητηθεί από το Συμβούλιο να ενεργοποιήσει τη ρήτρα παρέκτασης, ήτοι να εκδώσει 
ομόφωνη απόφαση με την οποία να αναγνωρίζει τη βία λόγω φύλου (συμπεριλαμβανομένου 
του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων) ως έναν από τους τομείς 
εγκληματικότητας που παρατίθενται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1·

4. να ζητηθεί από την Επιτροπή να κινήσει τη διαδικασία προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης σχετικά με τη βία κατά των γυναικών αφού αξιολογήσει τον σχετικό 
αντίκτυπο·

5. να ζητηθεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης σε 
επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών·

6. να ζητηθεί από την Επιτροπή να επεκτείνει την εντολή του Συντονιστή Δράσης της ΕΕ 
κατά της εμπορίας ώστε να καλύπτει και τη βία κατά των γυναικών·
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7. να ζητηθεί από την Επιτροπή να θεσπίσει, εντός της προσεχούς τριετίας, ευρωπαϊκό έτος 
για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.


