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Celem niniejszego dokumentu roboczego jest wyszczególnienie obowiązujących aktów 
prawnych w dziedzinie zwalczania przemocy wobec kobiet (i w pokrewnych dziedzinach), 
określenie ewentualnych podstaw prawnych dla dyrektywy (lub szeregu dyrektyw) i wreszcie 
zaproponowanie innych działań, jakie w tej ważnej kwestii mogłyby zostać podjęte na 
szczeblu unijnym.

Z tego względu stanowi narzędzie służące gromadzeniu pomysłów i rozpoczęciu debaty 
wśród kontrsprawozdawców/kontrsprawozdawczyń Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia (FEMM) i posłów/posłanek do Parlamentu Europejskiego w związku z 
opracowaniem (i przedstawieniem w październiku 2013 r.) sprawozdania w sprawie 
inicjatywy ustawodawczej w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet, które zawierałoby 
zarówno rezolucję, jak i wniosek dotyczący dyrektywy UE.

§ 1: Instrumenty, które zostały już przyjęte w tej dziedzinie

Dyrektywa 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne 
w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową 
Rady 2001/220/WSiSW1.

Głównym celem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie, aby ofiary przestępstwa otrzymywały 
odpowiednie informacje, wsparcie i ochronę oraz by mogły uczestniczyć w postępowaniu 
karnym niezależnie od tego, w którym państwie członkowskim została wyrządzona krzywda. 

W dyrektywie zawarto także wyczerpującą definicję przemocy na tle płciowym (motyw 17) 
i zdefiniowano przemoc w bliskich związkach (motyw 18).

Warto podkreślić, że instrument ten poświęcony jest ochronie ofiar, a nie zapobieganiu 
przemocy, definiowaniu czy ściganiu przestępstw. Zakłada raczej jednolite podejście 
proceduralne.

Dyrektywa 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i 
zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW2

Niniejsza dyrektywa określa minimalne reguły dotyczące określania przestępstw i kar 
dotyczących handlu ludźmi. Wprowadza ona również wspólne przepisy w celu lepszego 
zapobiegania takim przestępstwom i lepszej ochrony ich ofiar, przy uwzględnieniu kwestii 
związanych z płcią (art. 1). 

Dyrektywa 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony 
(europejski nakaz ochrony w sprawach karnych)3

Opiera się na zasadzie wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń sądowych i nie wpływa 
na definicje przestępstw ściganych i podlegających karze zgodnie z przepisami prawa 
krajowego. Niniejsza dyrektywa również nie jest poświęcona zapobieganiu przemocy.

                                               
1http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:PL:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:PL:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:PL:PDF
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Dyrektywa 2006/54/WE z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady 
równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i 
pracy (wersja przeredagowana)1

W dyrektywie zdefiniowano molestowanie oraz molestowanie seksualne jako dyskryminację 
ze względu na płeć i uznano, że powinny być zakazane nie tylko w miejscu pracy, ale również 
w związku z dostępem do zatrudnienia, szkoleń zawodowych i awansu zawodowego. W 
niniejszej dyrektywie uznano także znaczenie działań zapobiegawczych, jakie należy 
podejmować w celu wyeliminowania źródeł molestowania seksualnego.

Dyrektywa 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającą w życie zasadę równego 
traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania 
towarów i usług2

W dyrektywie zdefiniowano molestowanie seksualne oraz określono działania zapobiegawcze 
w kontekście dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług. Molestowanie 
oraz molestowanie seksualne w rozumieniu niniejszej dyrektywy uważa się za dyskryminację 
ze względu na płeć i dlatego jest ono zabronione. 

§ 2: Ewentualna podstawa prawna dla przyszłego ustawodawstwa unijnego w zakresie 
prawa karnego w dziedzinie zwalczania przemocy wobec kobiet

Przede wszystkim sprawozdawczyni zauważa, że ani przepisy określające cele i wartości
unijne, ani Karta praw podstawowych nie mogą stanowić podstawy prawnej dla 
ustawodawstwa w zakresie współpracy sądowej w sprawach karnych.

Przepisy określające cele i wartości nie nadają bowiem konkretnych kompetencji w zakresie 
przyjmowania prawnie wiążących aktów, a zatem nie mogą służyć jako podstawy prawne. 
Podobnie 19. deklaracja odnosząca się do artykułu 8 TFUE nie może służyć jako podstawa 
prawna, gdyż zapowiedziano w niej po prostu zamiar włączenia walki z przemocą w rodzinie 
do różnych polityk. 

W końcu, zgodnie ze swoim art. 51 ust. 2 Karta „nie rozszerza zakresu zastosowania prawa 
Unii poza kompetencje Unii, nie ustanawia nowych kompetencji ani zadań Unii, ani też nie 
zmienia kompetencji i zadań określonych w Traktatach”, co oznacza, że ani art. 21, ani art. 23 
Karty nie mogą służyć jako podstawy prawne.

Należy jednak rozważać przyjęcie kolejnych przepisów, które umożliwiłyby podjęcie 
konkretnych działań.

Artykuł 84 TFUE

Artykuł ten może stanowić właściwą podstawę prawną dla gromadzenia i wymiany 
informacji oraz kształcenia i szkolenia odpowiednich urzędników, wymiany 

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



PE516.665v01-00 4/8 DT\943990PL.doc

PL

doświadczeń i dobrych praktyk, informacji oraz zwiększania świadomości, funduszy1

itp. w stopniu umożliwiającym promowanie i wspieranie działań państw członkowskich.

Doświadczenia Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (ESZP) mogą stanowić 
podstawę takich działań.

Uwaga: wspomniany artykuł wyklucza jakąkolwiek harmonizację przepisów ustawowych i 
wykonawczych państw członkowskich.

Artykuł 83 ust. 1 TFUE

W niniejszym artykule zezwolono na ustanowienie przepisów prawa karnego w 
odniesieniu do handlu ludźmi, seksualnego wykorzystywania kobiet i dzieci oraz 
przestępczości zorganizowanej (lecz nie odnośnie do przemocy wobec kobiet w ogóle). 
Oznacza to, że w kontekście wykorzystywania seksualnego przemoc wobec kobiet (tj. 
przemoc stosowana do przygotowania i umożliwiania wykorzystywania seksualnego kobiet, 
uczestnictwa w wykorzystywaniu seksualnym kobiet oraz ukrywania go) może podlegać 
normom minimalnym przewidzianym w definicjach prawa karnego oraz sankcjom 
wprowadzonym za pośrednictwem dyrektywy, o ile odbywa się to równolegle do stosowania 
jako takich przepisów prawa karnego w zakresie wykorzystywania seksualnego kobiet. Ta 
sama zasada odnosi się do przestępczości zorganizowanej.

Ostatnie zdanie niniejszego ustępu otwiera możliwość określenia nowych dziedzin za 
pomocą klauzuli pomostowej w „dziedzinach szczególnie poważnej przestępczości o 
wymiarze transgranicznym”. Wymiar transgraniczny może wynikać „z rodzaju lub skutków 
tych przestępstw lub ze szczególnej potrzeby wspólnego ich zwalczania”. Z tego względu 
możliwe byłoby zwrócenie się do Rady, aby uruchomiła (w drodze jednomyślności) klauzulę 
i dodała do tej listy przemoc na tle płciowym. Umożliwiłoby to stworzenie nowej podstawy 
prawnej w sprawach karnych.

Artykuł 83 ust. 2 TFUE

W niniejszym artykule zezwolono na przyjmowanie przepisów prawa karnego wyłącznie w 
oparciu o istnienie (oddzielnego) unijnego środka harmonizującego. Harmonizacji podlegają 
jednak tylko pewne obszary. W obszarach tych możliwe jest podjęcie decyzji o 
uzupełnieniu (innych niż karne) środków o sankcje karne w celu zapewnienia 
skuteczności tych środków. Przykładowo:

- dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki 
ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy oraz dyrektywa 2006/54/WE z 
dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego 
traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana). W 
tym przypadku warto zauważyć, że w dyrektywie przewidziano już kary, jakie państwa 
członkowskie mają stosować, jednak niekoniecznie sankcje karne.

- dyrektywa w sprawie równości płci, oficjalnie dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 13 

                                               
1 Podjęcie decyzji w sprawie funduszy wymagałoby przyjęcia przez UE aktu zezwalającego na utworzenie linii 
budżetowej (w ramach budżetu Unii).
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grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w 
zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług jest dyrektywą, która 
zabrania zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej dyskryminacji ze względu na płeć w 
zakresie dostawy towarów i świadczenia usług na terenie Unii Europejskiej.

§ 3: Inne możliwości działań poza prawem karnym

A: Czy konwencję stambulską można transponować do instrumentu unijnego?

W dokumencie przyjętym przez Komisję w dniu 22 czerwca 2011 r. w odpowiedzi na 
rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii 
Europejskiej (2010 r.) Komisja stwierdza, iż „jako że Rada Europy finalizuje obecnie swoją 
Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, 
Komisja podda przyjęty tekst dokładnej rewizji i rozważy możliwość zaproponowania Radzie 
przystąpienia UE do konwencji. Konwencja stanie się wówczas prawnie wiążąca dla UE w 
sytuacjach, w jakich przewidziano jej zastosowanie na mocy Traktatu”.

W rzeczy samej Komisja przygotowuje obecnie wewnętrzną ekspertyzę dotyczącą 
możliwości przystąpienia UE do Konwencji, jego skutków prawnych oraz wartości dodanej.

W każdym razie oczywiste jest, że przystąpienie UE do Konwencji byłoby ważnym 
przesłaniem politycznym.

B: Statystyka

W szeregu rezolucji Parlament wezwał państwa członkowskie do przedstawienia danych na 
temat przemocy wobec kobiet. Ponadto w swojej konkluzji z grudnia 2012 r. Rada wezwała 
do usprawnienia, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym, zbierania i 
rozpowszechniania porównywalnych, wiarygodnych i regularnie aktualizowanych danych 
dotyczących form przemocy wobec kobiet. Obecnie istnieje niewiele wskaźników służących 
do określenia stopnia występowania przemocy wobec kobiet, gdyż nie ustanowiono w UE 
żadnych systemów zasad klasyfikacji przestępstw dla celów statystycznych i nie istnieje 
uzgodniona, wspólna metodyka w zakresie pozyskiwania porównywalnych danych 
administracyjnych. Było to także powodem, dla którego w ramach wskaźnika równości płci 
Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn niemożliwe było właściwe 
uwzględnienie przemocy wobec kobiet.

W czerwcu 2011 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie 
europejskiej statystyki zagrożenia przestępczością (COM(2011)0335 final), mający na celu 
ustanowienie wspólnych ram sporządzania europejskiej statystyki w oparciu o badania 
gospodarstw domowych/osób fizycznych w poszczególnych państwach członkowskich. 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) 
zakwestionowała wniosek Komisji między innymi w odniesieniu do następujących 
elementów: proponowanego budżetu (uznanego za wysoki i nieuzasadniony), metodyki 
statystycznej (uznanej za zbyt subiektywną) oraz wyjątku, który dopuszczono w art. 3 
(zgodnie z którym od Francji i Irlandii nie wymaga się gromadzenia danych na temat 
przemocy między członkami tego samego gospodarstwa domowego). W rezultacie Parlament 
Europejski odrzucił wniosek na swoim posiedzeniu plenarnym i wezwał Komisję do 
przedstawienia nowego wniosku. Z tego względu nadal istnieje potrzeba opracowania 
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nowego wniosku dotyczącego ustawodawstwa unijnego, które wprowadza spójny system 
gromadzenia danych statystycznych dotyczących przemocy wobec kobiet w państwach 
członkowskich.

C: Okaleczanie żeńskich narządów płciowych

Okaleczanie żeńskich narządów płciowych jest międzynarodowo uznawane za naruszenie 
praw człowieka należnych dziewczętom i kobietom. Odzwierciedla głęboko zakorzenioną 
nierówność między płciami i stanowi skrajną formę dyskryminacji kobiet. Prawie zawsze 
dokonywane jest u nieletnich i stanowi naruszenie praw dzieci. Niewątpliwie jest jedną z 
najokrutniejszych form przemocy na tle płciowym.

Komisja Europejska rozpoczęła w tym roku konsultacje społeczne w sprawie okaleczania 
żeńskich narządów płciowych i obecnie analizuje 68 otrzymanych odpowiedzi. Konsultacje 
te, wraz ze sprawozdaniem Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn w 
sprawie okaleczania żeńskich narządów płciowych, zostaną wykorzystane do opracowania 
dalszych inicjatyw politycznych, obejmujących zarówno sprawy wewnętrzne, jak i 
zewnętrzne. Inicjatywy te mogą zostać podjęte w okolicach międzynarodowego dnia walki z 
przemocą wobec kobiet (25 listopada), jednak ich dokładna forma oraz treść nie zostały 
jeszcze określone.

Uważamy, że Komisja mogłaby zaproponować plan działania UE w sprawie okaleczania 
żeńskich narządów płciowych poświęcony szeregowi kwestii, takich jak zapobieganie i 
ochrona. Mogłoby to zaspokoić pilną potrzebę stworzenia na szczeblu unijnym wspólnych i 
porównywalnych wskaźników oraz mechanizmów służących monitorowaniu: występowania 
przypadków okaleczania żeńskich narządów płciowych na terenie UE, oceny wdrażania 
strategii politycznych i przepisów oraz wsparcia udzielanego ofiarom. 

W odniesieniu do kobiet i dziewcząt ubiegających się o azyl ze względu na okaleczenie 
żeńskich narządów płciowych powinna zostać przyjęta wspólna polityka UE, która 
uwzględniałaby standardy uzgodnione na szczeblu międzynarodowym, natomiast Europejski 
Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) mógłby uwzględnić okaleczanie żeńskich 
narządów płciowych, jako zintegrowany wymiar, w pracach związanych ze szkoleniami i z 
rozpowszechnianiem informacji. Ponadto, w ramach dialogu politycznego z państwami 
niebędącymi członkami UE, Unia Europejska powinna aktywnie zająć się kwestią 
okaleczania żeńskich narządów płciowych.

D: Europejski rok działania na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet

W celu zwiększenia świadomości wśród obywateli Komisja powinna w ciągu najbliższych 
trzech lat ustanowić europejski rok działania na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet.

E: Koordynator UE ds. zwalczania handlu ludźmi i przemocy

Komisja Europejska mogłaby podjąć decyzję o rozszerzeniu mandatu koordynatora UE ds. 
zwalczania handlu ludźmi, tak aby obejmował on także przemoc wobec kobiet. Umożliwiłoby 
to uczynienie koordynatora odpowiedzialnym za ulepszanie koordynacji i spójności między 
instytucjami i agencjami unijnymi, państwami członkowskimi i podmiotami 
międzynarodowymi oraz rozwijanie istniejących i tworzenie nowych unijnych strategii 
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politycznych, mających na celu zwalczanie nie tylko handlu ludźmi, ale także przemocy 
wobec kobiet.

Rozwiązanie to niosłoby za sobą lepszą skuteczność oraz mniejsze koszty, niż miałoby to 
miejsce w przypadku utworzenia nowej funkcji – koordynatora UE ds. walki z przemocą, oraz 
oparte byłoby na podstawie istniejącego już doświadczenia koordynatora ds. zwalczania 
handlu ludźmi.

§ 4: Ewentualne kwestie, jakie należałoby rozważyć w sprawozdaniu i zaleceniach

W kontekście tworzenia sprawozdania sprawozdawczyni proponuje zbadanie możliwości 
zrealizowania następujących rozwiązań ustawodawczych:

1. zwrócenie się do Komisji o przedstawienie wniosku dotyczącego dyrektywy ustanawiającej 
środki mające na celu promowanie i wspieranie działań państw członkowskich w obszarze 
zapobiegania przemocy (tj. gromadzenie i wymianę informacji, szkolenia odpowiednich 
urzędników, wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk, zwiększanie świadomości, 
fundusze itp.).

2. zwrócenie się do Komisji o przedstawienie poprawionego wniosku dotyczącego 
rozporządzenia w sprawie europejskiej statystyki, w którym uwzględniono by również spójny 
system gromadzenia danych statystycznych dotyczących przemocy wobec kobiet w 
państwach członkowskich.

Ponadto sprawozdawczyni proponuje także rozważenie następujących możliwości, które, 
chociaż nie stanowią wniosków dotyczących ustawodawstwa unijnego, utorowałyby drogę 
dla ważnych działań w przyszłości:

3. zwrócenie się do Rady o uruchomienie klauzuli pomostowej, tj. przyjęcie jednomyślnej 
decyzji określającej przemoc na tle płciowym (w tym okaleczanie żeńskich narządów 
płciowych), jako dziedzinę przestępczości wymienioną w art. 83 ust. 1.

4. zwrócenie się do Komisji o rozpoczęcie procedury przystąpienia UE do konwencji 
stambulskiej w sprawie przemocy wobec kobiet, po dokonaniu oceny skutków z tym 
związanych.

5. zwrócenie się do Komisji o przedstawienie unijnej strategii i planu działania w zakresie 
zwalczania przemocy wobec kobiet.

6. zwrócenie się do Komisji o rozszerzenie mandatu koordynatora ds. zwalczania handlu 
ludźmi, aby obejmował także przemoc wobec kobiet.

7. zwrócenie się do Komisji o ustanowienie w ciągu najbliższych trzech lat europejskiego 
roku działania na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet.
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