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Prezentul document de lucru este destinat să enumere legislația existentă în domeniul 
combaterii violenței împotriva femeilor (sau domeniile conexe), să identifice eventuale 
temeiuri juridice pentru o directivă (sau un set de directive) și, în cele din urmă, să sugereze 
unele idei de măsuri la nivelul UE cu privire la această problemă-cheie.

Prin urmare, acesta constituie un instrument pentru colectarea de idei și avansarea de 
dezbateri în rândul raportorilor alternativi ai FEMM și al deputaților în Parlamentul European 
cu scopul de a elabora (și a prezenta în octombrie 2013) un raport de inițiativă legislativă 
referitor la combaterea violenței împotriva femeilor care să includă atât o rezoluție, cât și o 
propunere de directivă a UE.

Secțiunea 1: Instrumente deja adoptate în domeniu

Directiva 2012/29/UE din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind 
drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 
2001/220/JAI a Consiliului1.

Obiectivul-cheie al acestei directive este de a garanta că victimele criminalității primesc 
informații, sprijin și protecție corespunzătoare și că pot să participe la procedura penală 
indiferent de locul în care s-a produs dauna în UE. 

Directiva acoperă, de asemenea, o definiție exhaustivă a violenței bazate pe gen
(considerentul 17) și oferă o definiție a violenței săvârșite în cadrul unei relații apropiate 
(considerentul 18).

Trebuie subliniat că acest instrument tratează protecția victimelor și nu prevenirea violenței, 
cu definiția sau urmărirea în justiție a infracțiunilor. Acesta oferă mai degrabă un tratament 
uniform procedural.

Directiva 2011/36/UE din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de 
persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-
cadru 2002/629/JAI a Consiliului2

Prezenta directivă instituie norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor 
penale în materie de trafic de persoane. Directiva introduce, de asemenea, dispoziții comune, 
ținând seama de perspectiva de gen, pentru a asigura o mai bună prevenire în cazul acestei 
categorii de infracțiuni și o mai bună protecție a victimelor acestora (articolul 1). 

Directiva 2011/99/UE din 13 decembrie 2011 privind ordinul european de protecție 3

Aceasta se întemeiază pe principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești și nu 
interferează deloc cu definiția infracțiunilor care sunt urmărite în justiție sau pedepsite în 
legislația națională. De asemenea, directiva nu tratează nici prevenirea violenței.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:RO:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:RO:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:RO:PDF
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Directiva 2006/54/CE din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de 
șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de 
muncă (reformă)1

Prezenta directivă definește hărțuirea și hărțuirea sexuală ca discriminare pe criteriul sexului 
și admite faptul că acestea ar trebui interzise nu numai la locul de muncă, dar și în contextul 
accesului la muncă, la formare și promovare profesională. Aceasta recunoaște, de asemenea, 
importanța acțiunilor preventive cu scopul de a aborda sursele hărțuirii sexuale.

Directiva 2004/113/CE din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de 
tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și 
servicii2

Aceasta oferă o definiție a hărțuirii sexuale și a acțiunilor preventive în contextul accesului la 
bunuri și servicii și al furnizării de bunuri și servicii. Hărțuirea și hărțuirea sexuală în sensul 
prezentei directive sunt considerate discriminări pe criterii de sex și sunt, prin urmare, 
interzise. 

Secțiunea 2: Eventualul temei juridic pentru viitoarea legislație a UE privind 
combaterea violenței împotriva femeilor în domeniul dreptului penal

În primul rând, raportoarea ia în considerare faptul că nici dispozițiile privind obiectivele și 
valorile Uniunii, nici Carta drepturilor fundamentale nu oferă un temei juridic pentru o 
legislație în domeniul cooperării judiciare în materie penală.

De fapt, dispozițiile privind obiectivele și valorile nu conferă competențe concrete pentru a 
adopta acte obligatorii din punct de vedere juridic, prin urmare aceste dispoziții nu pot fi 
folosite ca temei juridic. În mod similar, Declarația nr.°19 privind articolul 8 din TFUE nu 
poate fi folosită ca temei juridic deoarece pur și simplu anunță intenția de a include lupta 
împotriva violenței domestice în diferite politici. 

În cele din urmă, astfel cum se menționează la articolul 51 alineatul (2) din aceasta, carta „nu 
extinde domeniul de aplicare al dreptului Uniunii în afara competențelor Uniunii, nu creează 
nicio competență sau sarcină nouă pentru Uniune și nu modifică competențele și sarcinile 
stabilite de tratate”, ceea ce înseamnă că nici articolul 21, nici articolul 23 din cartă nu pot 
furniza un temei juridic.

Cu toate acestea, sunt examinate dispoziții suplimentare care să deschidă oportunități concrete 
de acțiune.

Articolul 84 din TFUE

Prezentul articol poate constitui un temei juridic pentru colectarea și schimbul de 
informații, pregătirea și formarea funcționarilor implicați, schimbul de experiențe și de 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:RO:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:en:PDF
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bune practici, informare și conștientizare, fonduri1, etc. în măsura în care acestea ar 
promova sau ar sprijini acțiunile statelor membre.

Astfel de activități pot să se bazeze pe experiența Rețelei europene de prevenire a 
criminalității.

De notat că acest articol exclude orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor 
administrative ale statelor membre.

Articolul 83 alineatul (1) din TFUE.

Prezentul articol permite dispoziții în materie penală referitoare la traficul de persoane 
și exploatarea sexuală a femeilor și a copiilor și la criminalitatea organizată (dar nu cu 
privire la violența împotriva femeilor în general). Acest lucru înseamnă că violența împotriva 
femeilor în contextul exploatării sexuale (adică violența în vederea 
pregătirii/facilitării/însoțirii/acoperirii exploatării sexuale a femeilor) poate face obiectul unor 
norme minime privind definițiile și sancțiunile în materie de drept penal prin intermediul unei 
directive, atâta timp cât acest lucru are loc în mod simultan cu normele în materie penală 
privind exploatarea femeilor ca atare. Același lucru este valabil pentru criminalitatea 
organizată.

Ultima teză de la acest alineat deschide posibilitatea unor noi domenii prin intermediul 
unei clauze-pasarelă în cazul „domeniilor criminalității de o gravitate deosebită de 
dimensiune transfrontalieră”. Dimensiunea transfrontalieră poate rezulta din „natura sau 
impactul acestor infracțiuni ori din nevoia specială de a le combate pornind de la o bază 
comună”. Prin urmare, ar fi posibil să se solicite Consiliului să activeze (printr-un vot 
unanim) clauza și să adauge violența bazată pe gen pe această listă. Acest lucru ar constitui o 
modalitate de a crea un nou temei juridic în materie penală.

Articolul 83 alineatul (2) din TFUE.

Prezentul articol permite adoptarea de norme în materie penală pe baza existenței unei măsuri 
de armonizare a UE (separată). Și numai anumite domenii sunt armonizate. În aceste 
domenii, se poate decide completarea măsurilor (nepenale) cu sancțiuni penale cu scopul 
de a asigura eficiența lor. De exemplu:

– Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în 
favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de 
muncă și Directiva 2006/54/CE din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului 
egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în 
muncă și de muncă (reformă). În acest caz, este util să se remarce că directiva prevede deja 
sancțiuni care trebuie aplicate de statele membre, dar nu neapărat prin intermediul dreptului 
penal.

– Directiva cu privire la gen, cunoscută oficial ca Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 

                                               
1 O decizie privind fondurile ar avea nevoie de un act adoptat de UE care să permită instituirea unei linii 
bugetare (în cadrul bugetului Uniunii). 
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13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați 
privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii, este o directivă care 
interzice atât discriminarea sexuală directă, cât și cea indirectă în ceea ce privește furnizarea 
de bunuri și servicii în Uniunea Europeană.

Secțiunea 3: Alte posibilități de acțiune în afara dreptului penal

A: Poate fi transpusă Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței domestice într-un instrument al UE?

În cadrul monitorizării sale a Rezoluției Parlamentului European referitoare la egalitatea între 
femei și bărbați în Uniunea Europeană (2010) adoptată de Comisie la 22 iunie 2011, Comisia 
afirmă că „întrucât Consiliul Europei se află în prezent în curs de finalizare a Convenției 
privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, 
Comisia va reexamina cu atenție textul adoptat și va lua în considerare posibilitatea de a 
propune Consiliului ca UE să adere la Convenție. Prin urmare, convenția va deveni 
obligatorie din punct de vedere juridic pentru UE în cazul în care aceasta are competență în 
temeiul tratatului.”

Într-adevăr, Comisia pregătește chiar în acest moment un studiu intern referitor la fezabilitatea 
aderării UE la convenție, la implicațiile sale juridice și valoarea sa adăugată.

În orice caz, este clar că aderarea ar constitui un mesaj politic fundamental

B: Statistici

Parlamentul a îndemnat statele membre în mai multe rezoluții să furnizeze date cu privire la 
violența împotriva femeilor. Mai mult, în concluzia sa din decembrie 2012, Consiliul a 
solicitat îmbunătățirea colectării și diseminării de date comparabile, fiabile și actualizate 
periodic cu privire la toate formele de violență împotriva femeilor atât la nivel național, cât și 
la nivelul UE. În prezent există câțiva indicatori care pot măsura violența împotriva femeilor 
deoarece în UE nu a fost stabilit niciun principiu al sistemelor de clasificare a infracțiunilor și 
nu există nicio metodologie agreată comună pentru obținerea de date administrative 
comparabile. Acesta a fost și motivul pentru care indicele egalității de gen al Institutului 
European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați nu a putut lua în mod 
corespunzător în considerare violența împotriva femeilor.

În iunie 2011, Comisia a prezentat o propunere de regulament privind statisticile europene de 
securitate față de criminalitate (COM(2011)335 final) care vizează să stabilească un cadru 
comun pentru producerea de statistici europene, în baza unei anchete la nivelul 
gospodăriilor/persoanelor din statele membre respective. În cadrul Comisiei LIBE, 
propunerea Comisiei a fost contestată, printre altele, în ceea ce privește: bugetul său propus 
(considerat a fi ridicat și nejustificat), metodologia sa statistică (considerată a fi prea 
subiectivă) și excepția permisă la articolul 3 (care prevede că Franța și Irlanda nu sunt 
obligate să colecteze date privind violența între membrii aceleiași gospodării). Drept urmare, 
PE a respins propunerea în plen și a solicitat ca o nouă propunere să fie prezentată de către 
Comisie. Prin urmare, încă este necesară o nouă propunere de legislație a UE care să 
stabilească un sistem coerent pentru colectarea statisticilor privind violența împotriva 



PE516.665v02-00 6/7 DT\943990RO.doc

RO

femeilor în statele membre.

C: Mutilările genitale ale femeilor (MGF)

MGF este recunoscută pe plan internațional ca o încălcare a drepturilor omului ale fetelor și 
femeilor. Ea reflectă inegalitatea adânc înrădăcinată dintre sexe și constituie o formă extremă 
de discriminare a femeilor. Aproape întotdeauna este practicată în rândul minorilor și 
reprezintă o încălcare a drepturilor copiilor. Este, fără îndoială, una dintre cele mai crude 
forme de violență bazată de gen.

Comisia Europeană a inițiat în acest an o consultare publică cu privire la MGF și analizează în 
prezent 68 de răspunsuri. Aceasta, precum și raportul Institutului European pentru Egalitatea 
de Șanse între Femei și Bărbați referitor la MGF, vor alimenta alte inițiative politice, care 
acoperă atât aspectele interne, cât și externe. Inițiativele respective pot fi lansate în jurul Zilei 
internaționale a eliminării violenței împotriva femeilor (25 noiembrie), dar formatul exact și 
conținutul urmează să fie decise.

Considerăm că comunicarea ar putea propune un plan de acțiune al UE cu privire la MGF, 
care abordează mai multe aspecte, cum ar fi prevenirea și protecția. Acest lucru ar putea 
aborda nevoia urgentă de a elabora la nivelul UE indicatori comuni, comparabili și 
mecanisme care să monitorizeze: prevalența MGF în cadrul UE, evaluarea punerii în aplicare 
a politicilor și a legislației și a serviciilor de sprijin furnizate victimelor. 

Ar trebui adoptată o politică comună a UE pentru femeile și fetele care solicită azil pe motiv 
de MGF, care să ia în considerare standardele convenite la nivel internațional, iar Biroul 
European de Sprijin pentru Azil (BESA) ar putea include MGF ca dimensiune integrată în 
activitatea de formare și diseminare a informațiilor. În plus, UE ar trebui să abordeze în mod 
activ problema MGF în dialogul său politic cu statele terțe.

D: Anul european de combatere a violenței împotriva femeilor

Comisia ar trebui să stabilească, în următorii cinci ani, un An european de combatere a 
violenței împotriva femeilor, pentru a crește gradul de conștientizare a cetățenilor europeni cu 
privire la această problemă.

E: Un coordonator al UE pentru combaterea traficului de persoane și a violenței

Comisia Europeană ar putea decide să extindă mandatul coordonatorului UE pentru 
combaterea traficului de persoane pentru a acoperi și violența împotriva femeilor. Acest lucru 
ar permite coordonatorului să fie responsabil pentru îmbunătățirea coordonării și a coerenței 
între instituțiile și agențiile UE, statele membre și actorii internaționali și pentru elaborarea de 
politici ale UE actuale și viitoare de combatere nu numai a traficului de persoane, dar și a 
violenței împotriva femeilor.

Această soluție ar implica mai multă eficiență și mai puține costuri în comparație cu stabilirea 
unui nou coordonator al UE pentru combaterea violenței și ar consolida experiența deja 
existentă a coordonatorului pentru combaterea traficului de persoane.
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Secțiunea 4: Eventuale aspecte care să fie examinate în raport și recomandări

În vederea elaborării raportului, raportoarea propune să se exploreze fezabilitatea 
următoarelor opțiuni legislative:

1. să se solicite o directivă care să instituie măsuri pentru promovarea și sprijinirea acțiunii 
statelor membre în domeniul prevenirii violenței (și anume pentru colectarea și schimbul de 
informații, formarea funcționarilor implicați, schimbul de experiențe și de bune practici, 
conștientizare, fonduri etc.).

2. să se solicite Comisiei să prezinte o propunere revizuită de regulament privind statisticile 
europene care să includă, de asemenea, un sistem coerent pentru colectarea de statistici cu 
privire la violența împotriva femeilor în statele membre.

În plus, raportoarea propune să se exploreze și următoarele opțiuni care, cu toate că nu sunt 
propuneri de legislație a UE, ar deschide drumul către viitoarele progrese:

3. să se solicite Consiliului să activeze clauza-pasarelă, adică să adopte o decizie unanimă 
care să identifice violența bazată pe gen (inclusiv MGF) ca domeniu al criminalității enumerat 
la articolul 83 alineatul (1).

4. să se solicite Comisiei să inițieze o procedură pentru aderarea UE la Convenția Consiliului 
Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice, de îndată ce va evalua impactul pe care l-ar avea acest lucru.

5. să solicite Comisiei să prezinte o strategie la nivelul UE și un plan de acțiune pentru 
combaterea violenței împotriva femeilor.

6. să solicite Comisiei să extindă mandatul coordonatorului UE pentru combaterea traficului 
de persoane pentru a acoperi și violența împotriva femeilor.

7. să solicite Comisie să stabilească în următorii trei ani un An european de combatere a 
violenței împotriva femeilor.


