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Ez a munkadokumentum azzal a szándékkal jött létre, hogy felsorolja a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem területén (vagy a kapcsolódó területeken) meglévő jogszabályokat, 
megkeresse a lehetséges jogalapokat egy (vagy több) irányelvhez és végül további ötleteket 
vessen fel az e fontos kérdésben megvalósuló uniós szintű fellépéshez.

A dokumentum ezért az ötletek összegyűjtésére és a FEMM árnyék-előadói, valamint az 
európai parlament képviselői közötti vita ösztönzésére szolgál, tekintettel a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelemről szóló jogalkotási kezdeményező jelentés elkészítésére (és 2013. 
októberi benyújtására), amelyben egy állásfoglalás és egy uniós irányelvre irányuló javaslat 
egyaránt szerepelni fog.

§ 1: A területen már elfogadott jogi eszközök

A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról 
szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU irányelv1.

Az irányelv fő célja, hogy a bűncselekmények áldozatai megfelelő tájékoztatásban, 
támogatásban és védelemben részesüljenek, valamint képesek legyenek részt venni a 
büntetőeljárásban, függetlenül attól, hogy az EU-n belül hol történt a kár. 

Az irányelv tartalmazza ezenkívül a nemi alapú erőszak teljes körű meghatározását ((17) 
preambulumbekezdés), valamint definiálja a hozzátartozók közötti erőszak fogalmát ((18) 
preambulumbekezdés).

Érdemes hangsúlyozni, hogy ez a jogi eszköz az áldozatok védelmével foglalkozik, nem 
pedig az erőszak megelőzésével, a bűncselekmények meghatározásával vagy büntetésével. 
Ehelyett inkább egységes eljárási bánásmódról rendelkezik.

Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok 
védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 
5-i 2011/36/EU irányelv2

Ez az irányelv minimumszabályokat állapít meg az emberkereskedelem területén a 
bűncselekményi tényállások és szankciók meghatározására vonatkozóan. Ezenkívül – a nemi 
szempontokat is figyelembe véve – közös rendelkezéseket vezet be e bűncselekmény 
megelőzésének és áldozatai védelmének megerősítése érdekében (1. cikk). 

Az európai védelmi határozatról (büntetőjogi evh) szóló, 2011. december 13-i 2011/99/EU 
irányelv3

Ez a jogi eszköz a bírósági ítéletek kölcsönös elismerésének elvén alapul, és egyáltalán nem 
avatkozik a nemzeti jogszabályok értelmében üldözendő vagy büntetendő bűncselekmények 
meghatározásába. Az irányelv az erőszak megelőzésével sem foglalkozik.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:HU:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:HU:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:HU:PDF
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A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és 
munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK irányelv 
(átdolgozott szöveg)1

Ez az irányelv a zaklatást és a szexuális zaklatást a nemi alapon történő megkülönböztetésként 
határozza meg, és elismeri, hogy ezeket nemcsak a munkahelyen, de a munkavállalás, a 
szakképzés és az előmenetel terén is tiltani kellene. Elismeri továbbá a megelőző intézkedések 
fontosságát, mint amelyekkel kezelni lehet a szexuális zaklatás forrását.

A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról 
szóló, 2004. december 13-i 2004/113/EK irányelv2

Az irányelv az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel és azok ellátásával, illetve 
nyújtásával összefüggésben határozza meg a szexuális zaklatást és a megelőző intézkedéseket. 
Ennek az irányelvnek az értelmében a zaklatás és a szexuális zaklatás a nemi alapon történő
megkülönböztetésnek minősül, ezért tilos. 

§ 2: A nőkkel szembeni erőszak elleni büntetőjogi küzdelemről szóló leendő uniós 
jogszabály lehetséges jogalapja

Az előadó mindenekelőtt kellő mértékben figyelembe veszi azt a tényt, hogy a 
büntetőügyekben történő igazságügyi együttműködés keretébe tartozó jogszabályhoz sem az 
Unió céljairól és értékeiről szóló rendelkezések, sem az Alapjogi Charta nem biztosíthat 
jogalapot.

A célokról és értékekről szóló rendelkezések valójában nem biztosítanak konkrét hatáskört a 
jogilag kötelező erejű aktusok elfogadásához, így ezeket a rendelkezéseket jogalapként nem 
lehet felhasználni. Az EUMSZ 8. cikkéről szóló 19. nyilatkozat hasonlóképpen nem 
használható jogalapként, mivel ez egyszerűen csak kinyilvánítja azt a szándékot, hogy a 
családon belüli erőszak elleni küzdelem szerepeljen a különböző szakpolitikákban.

Végezetül, amint azt az 51. cikkének (2) bekezdése kimondja, a Charta „az uniós jog 
alkalmazási körét nem terjeszti ki az Unió hatáskörein túl, továbbá nem hoz létre új 
hatásköröket vagy feladatokat az Unió számára, és nem módosítja a Szerződésekben 
meghatározott hatásköröket és feladatokat”, ami azt jelenti, hogy sem a Charta 21. cikke, sem 
a 23. cikke nem biztosíthat jogalapot.

Mindazonáltal további rendelkezéseket is meg kell vizsgálni, amelyek konkrét fellépési 
lehetőséget kínálnak.

Az EUMSZ 84. cikke

Ez a cikk megfelelő jogalap lehet az információgyűjtéshez és -cseréhez, az érintett 
tisztviselők oktatásához és képzéséhez, a tapasztalatok és a bevált módszerek 

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



PE516.665v01-00 4/7 DT\943990HU.doc

HU

megosztásához, a tájékoztatáshoz és figyelemfelhíváshoz, az alapokhoz1 stb., amennyiben 
a felsoroltak előmozdítják vagy támogatják a tagállamok fellépését.

Az ilyen tevékenységek az európai bűnmegelőzési hálózat (EUCPN) tapasztalataira 
épülhetnének.

Megjegyzés: Ez a cikk kizárja a tagállamok törvényeinek és rendeleteinek bármilyen 
harmonizációját.

Az EUMSZ 83. cikkének (1) bekezdése

Ez a cikk megengedi az emberkereskedelemre, a nők és gyermekek szexuális 
kizsákmányolására és a szervezett bűnözésre (de nem a nőkkel szembeni erőszakra 
általában) vonatkozó büntetőjogi rendelkezéseket. Ez azt jelenti, hogy a nőkkel szemben a 
szexuális kizsákmányolással összefüggésben elkövetett erőszak (azaz a nők szexuális 
kizsákmányolását előkészítő/megkönnyítő/ezzel együtt járó/vagy ezt leplező erőszak) 
esetében a bűncselekményi tényállásokra és a büntetési tételekre vonatkozóan egy irányelv 
révén szabályozási minimumokat lehet előírni, amennyiben ez magára a nők szexuális 
kizsákmányolására vonatkozó büntetőjogi szabályokkal egyidejűleg történik. Ugyanez 
vonatkozik a szervezett bűnözésre.

A bekezdés utolsó mondata egy áthidaló klauzula révén új területekre is lehetőséget nyit
„az olyan különösen súlyos bűncselekmények esetében, amelyek […] több államra kiterjedő
vonatkozásúak”. Ezek lehetnek „jellegüknél vagy hatásuknál fogva több államra kiterjedő
vonatkozásúak” vagy olyanok, „amelyek esetében különösen szükséges, hogy az ellenük 
folytatott küzdelem közös alapokon nyugodjék”. A Tanácsot ezért fel lehetne kérni arra, hogy 
(egyhangú szavazással) aktiválja a klauzulát, és a felsorolásba vegye fel a nemi alapú 
erőszakot. Ezzel a módszerrel új jogalapot lehetne létrehozni a büntetőügyekben.

Az EUMSZ 83. cikkének (2) bekezdése

Ez a cikk csak (különálló) uniós harmonizációs intézkedés megléte alapján teszi lehetővé 
büntetőjogi szabályok elfogadását. A harmonizáció pedig csak bizonyos területekre terjed ki. 
Ezeken a területeken úgy is lehet dönteni, hogy a (nem büntetőjogi) intézkedéseket 
büntetési tételekkel egészítik ki, hogy biztosítsák a hatékonyságukat. Például:

– A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános 
kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv és a férfiak 
és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és 
munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK irányelv 
(átdolgozott szöveg). Ebben az esetben érdemes megjegyezni, hogy az irányelv már 
előirányozza a tagállamok által, de nem feltétlenül a büntetőjog útján alkalmazandó 
büntetéseket.

– A nemek egyenlőségéről szóló irányelv, hivatalosan a nők és férfiak közötti egyenlő

                                               
1 Az alapokról szóló döntéshez szükség lenne egy olyan, az EU által elfogadott jogi aktusra, amely lehetővé teszi 
egy költségvetési sor létrehozását (az uniós költségvetésben). 
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bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok 
értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. december 13-i 
2004/113/EK tanácsi irányelv olyan irányelv, amely az áruk és szolgáltatások biztosításában a 
közvetlen és a közvetett, nemi alapon történő megkülönböztetést egyaránt tiltja az Európai 
Unió területén.

§ 3: Más fellépési lehetőségek a büntetőjog körén kívül

A: Az Európa Tanács nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és 
felszámolásáról szóló egyezményét (Isztambuli Egyezmény) át lehet ültetni egy uniós jogi 
eszközbe?

A Bizottság „a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2010” című
európai parlamenti állásfoglalás 2011. június 22-én elfogadott nyomon követésében 
kijelentette, hogy „mivel az Európa Tanács most véglegesíti a nők elleni és a családon belüli 
erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló egyezményét, a Bizottság gondosan meg 
fogja vizsgálni az elfogadott szöveget és mérlegeli annak lehetőségét, hogy a Tanácsnak 
javasolja az EU egyezményhez való csatlakozását. Az egyezmény ekkor az EU-ra nézve 
jogilag kötelezővé válik, amennyiben a Szerződés szerint hatáskörrel rendelkezik.”

A Bizottság éppen most dolgozik egy belső tanulmányon az EU-nak az egyezményhez való 
csatlakozása megvalósíthatóságáról, valamint ennek jogi következményeiről és hozzáadott 
értékéről.

Az mindenesetre nyilvánvaló, hogy a csatlakozás nyomatékos politikai üzenetet 
hordozna.

B: Statisztika

A Parlament már számos állásfoglalásban szorgalmazta, hogy a tagállamok közöljenek 
adatokat a nőkkel szembeni erőszakról. A Tanács a 2012. decemberi következtetéseiben 
ugyancsak az adatgyűjtés javítására és a nőkkel szembeni erőszak valamennyi formájára 
vonatkozó összehasonlítható, megbízható és rendszeresen frissített adatok terjesztésére 
szólított fel, nemzeti és uniós szinten egyaránt. Egyelőre kevés olyan mutató van, amellyel fel 
lehetne mérni a nőkkel szembeni erőszakot, mivel az EU tagállamai még nem alakították ki a 
bűncselekmények statisztikai használatra szolgáló osztályozási rendszerének elveit, és nincs 
egyeztetett közös módszertan az összehasonlítható közigazgatási adatok megszerzéséhez. Ez 
volt az oka annak is, hogy az EIGE által kidolgozott „nemek közötti egyenlőség indexe” a 
nőkkel szembeni erőszakot nem tudta megfelelően figyelembe venni.

A Bizottság 2011 júniusában a bűnözéssel szembeni biztonságra vonatkozó európai 
statisztikákról szóló rendeletre irányuló javaslatot (COM(2011) 335 végleges) nyújtott be, 
amely az egyes tagállamokban a háztartások/személyek körében végzett felmérés alapján 
közös keretrendszert kívánt teremteni az európai statisztikák előállításához. A LIBE bizottság 
megkérdőjelezte a bizottsági javaslatot, többek között a következő szempontokból: a javasolt 
költségvetése (túl magasnak és indokolatlannak tartják), a statisztikai módszertana (túl 
szubjektívnek tartják) és a 3. cikkben engedélyezett kivétel (miszerint Franciaország és 
Írország nem köteles az ugyanazon háztartás tagjai közötti erőszakra vonatkozó adatok 
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gyűjtésére). Az EP ennek következtében a plenáris ülésen elutasította a javaslatot, és új 
javaslat benyújtását kérte a Bizottságtól. Ezért továbbra is szükség van egy olyan új uniós 
jogalkotási javaslatra, amely összefüggő rendszert alakít ki a nőkkel szembeni erőszakra 
vonatkozó statisztikák összegyűjtéséhez a tagállamokban.

C: A női nemi szervek megcsonkítása

A női nemi szervek megcsonkítását a nemzetközi közvélemény a lányok és nők emberi 
jogainak megsértéseként ismeri el. A csonkítás tükrözi a nemek között mélyen gyökerező
egyenlőtlenséget, és a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés szélsőséges formájának 
minősül. Szinte mindig kiskorúakon hajtják végre, ezért a gyermekek jogait is sérti. A nemi 
alapú erőszaknak kétségtelenül ez az egyik legkegyetlenebb formája.

Az Európai Bizottság ebben az évben nyilvános konzultációt indított a női nemi szervek 
megcsonkításáról, és jelenleg 68 válasz elemzésén dolgozik. Ez, valamint a Nemek Közötti 
Egyenlőség Európai Intézetének a női nemi szervek megcsonkításáról szóló jelentése további 
politikai kezdeményezésekhez fog majd alapul szolgálni, amelyek ezek bel- és külügyekre 
egyaránt ki fognak terjedni. Az említett kezdeményezések elindítása a nőkkel szembeni 
erőszak elleni világnap (november 25.) környékére fog esni, de a pontos formájukról és 
tartalmukról még nem született döntés.

Véleményünk szerint a Bizottság uniós cselekvési tervet javasolhatna a női nemi szervek 
megcsonkítása ellen, amely több kérdéssel, például a megelőzéssel és a védelemmel is 
foglalkozhatna. Ezzel válaszolhatna az uniós szintű közös, összehasonlítható mutatók és 
mechanizmusok kidolgozásának sürgető igényére, amelyekkel ellenőrizni lehetne a női nemi 
szervek megcsonkításának előfordulását az EU-ban, a szakpolitikák és jogszabályok 
végrehajtásának értékelését, valamint az áldozatoknak nyújtott támogató szolgáltatásokat. 

Közös uniós szakpolitikát kell elfogadni azoknak a nőknek és lányoknak az esetére, akik a női 
nemi szervek megcsonkítása miatt kérnek menedékjogot, és ebben figyelembe kell venni a 
nemzetközileg elfogadott normákat, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) 
pedig integrált dimenzióként a női nemi szervek megcsonkítását is felvehetné a képzésekkel 
és információterjesztéssel kapcsolatos munkájába. Az EU-nak ezenkívül a tagsággal nem 
rendelkező államokkal folytatott politikai párbeszéd keretében is aktívan kellene foglalkoznia 
a női nemi szervek megcsonkításának ügyével.

D: A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem európai éve

A Bizottságnak az elkövetkező három évben meg kellene hirdetnie a nőkkel szembeni erőszak 
elleni küzdelem európai évét, hogy felhívja a polgárok figyelmét erre a kérdésre.

E: Uniós koordinátor az emberkereskedelem és az erőszak ellen

Az Európai Bizottság határozatban rögzíthetné, hogy az EU emberkereskedelem elleni 
koordinátorának mandátumát a nőkkel szembeni erőszakra is kiterjeszti. Ezzel lehetővé válna, 
hogy a koordinátor legyen felelős az uniós intézmények, uniós ügynökségek, tagállamok és 
nemzetközi szereplők közötti koordinációért és összhangért, valamint a meglévő és új uniós 
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szakpolitikák kidolgozásáért, nemcsak az emberkereskedelem, hanem a nőkkel szembeni 
erőszak ellen is.

Ez a megoldás amellett, hogy jobb hatékonyságot és kevesebb költséget jelentene, mint egy 
új, erőszak elleni uniós koordinátor kinevezése, az emberkereskedelem elleni koordinátor már 
meglévő tapasztalatait is hasznosíthatná.

§ 4: A jelentésben megvizsgálni kívánt lehetséges kérdések és ajánlások

A jelentés összeállítása érdekében az előadó a következő jogalkotási lehetőségek 
megvalósíthatóságának vizsgálatát javasolja:

1. egy olyan irányelvet kérni, amely intézkedéseket állapít meg az erőszak megelőzése 
területén megvalósuló tagállami fellépés (azaz az információgyűjtés és -csere, az érintett 
tisztviselők képzése, a tapasztalatok és bevált módszerek megosztása, a figyelemfelhívás, az 
alapok stb.) előmozdítására és támogatására.

2. felkérni a Bizottságot arra, hogy az európai statisztikákról szóló rendelethez nyújtson be 
egy felülvizsgált javaslatot, amelyben a nőkkel szembeni erőszakról szóló tagállami 
statisztikák összegyűjtésére szolgáló koherens rendszer is szerepelne.

Az előadó emellett javasolja a következő lehetőségek megvizsgálását is, mivel ezek noha nem 
uniós jogalkotási javaslatok, de fontos jövőbeni előrelépéseket tennének lehetővé:

3. felkérni a Tanácsot arra, hogy aktiválja az áthidaló klauzulát, azaz fogadjon el egyhangú 
határozatot arról, hogy a nemi alapú erőszak (beleértve a női nemi szervek megcsonkítását) is 
a 83. cikk (1) bekezdésében felsorolt bűncselekmények közé tartozik.

4. felkérni a Bizottságot arra, hogy miután értékelte az ebből származó hatásokat, indítsa el az 
eljárást annak érdekében, hogy az EU csatlakozzon a nőkkel szembeni erőszakról szóló 
Isztambuli Egyezményhez.

5. felkérni a Bizottságot arra, hogy nyújtson be az EU egészére kiterjedő stratégiát, valamint 
egy cselekvési tervet a nőkkel szembeni erőszak leküzdésére.

6. felkérni az Európai Bizottságot arra, hogy terjessze ki az EU emberkereskedelem elleni 
koordinátorának mandátumát a nőkkel szembeni erőszakra is terjessze ki.

7. felkérni a Bizottságot arra, hogy az elkövetkező három évben hirdesse meg a nőkkel 
szembeni erőszak elleni küzdelem európai évét.


