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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών
(2013/2004(INL))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ιδίως τα άρθρα 19 και 23 αυτού,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την καταπολέμηση 
του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην ΕΕ1, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωσή του, της 22ας Απριλίου 2009, σχετικά με την εκστρατεία «Ας 
πούμε ΟΧΙ στη βία κατά των γυναικών»2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την εξάλειψη 
της βίας κατά των γυναικών3, 

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών για την περίοδο 2010-2015, η οποία παρουσιάστηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2010,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου EPSCO «Απασχόληση, Κοινωνική 
Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών,

– έχοντας υπόψη την Εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας4,

– έχοντας υπόψη την από 18 Σεπτεμβρίου 2012 γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με τίτλο «Εξάλειψη της ενδοοικογενειακής 
βίας κατά των γυναικών»5, 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την άσκηση βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών και την καταπολέμηση των κάθε μορφής διακρίσεων 
έναντι αυτών,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση 

                                               
1 EE C 117 E της 6.5.2010, σ. 52.
2. EE C 184 E της 08.07.2010, σ. 131.
3 EE C 285 E της 21.10.2010, σ. 53.
4 PE 504.467.
5 ΕΕ C 351, 15.11.2012, σ. 21.
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της Κωνσταντινούπολης),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της σύμβασης για την εξάλειψη 
κάθε μορφής διάκρισης έναντι των γυναικών, η οποία εγκρίθηκε με το ψήφισμα 34/180 
της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

– έχοντας υπόψη τις διατάξεις των νομικών πράξεων των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως αυτές που αφορούν ειδικά τα δικαιώματα των 
γυναικών, όπως είναι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, η Οικουμενική Διακήρυξη των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα Διεθνή Σύμφωνα για τα Ατομικά και Πολιτικά 
Δικαιώματα και για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα, η 
Σύμβαση για την καταστολή της εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης της 
πορνείας τρίτων, η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των 
γυναικών (CEDAW) και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο, καθώς και η Σύμβαση κατά 
των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 
μεταχείρισης ή τιμωρίας, και η Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, 
και την αρχή της μη επαναπροώθησης,

– έχοντας υπόψη άλλες πράξεις των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη βία κατά των 
γυναικών, όπως τη Διακήρυξη της Βιέννης και το Πρόγραμμα Δράσης της 25ης Ιουνίου 
1993 που εγκρίθηκαν από την Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
(A/CONF. 157/23) και τη Δήλωση για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών της 
20ής Δεκεμβρίου 1993 (A/RES/48/104),

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 12ης 
Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με την «Πρόληψη του εγκλήματος και μέτρα ποινικού 
δικαίου για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών» (A/RES/52/86), της 18ης 
Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη «Δράση για την εξάλειψη των εγκλημάτων τιμής κατά 
γυναικών» (A/RES/57/179), και της 22ας Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με την «Εξάλειψη 
της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών» (A/RES/58/147),

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις των ειδικών εισηγητών του Ύπατου Αρμοστή των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τη βία κατά των γυναικών 
και τη Γενική Σύσταση αριθ. 19 που εξέδωσε η Επιτροπή για την Εξάλειψη των 
Διακρίσεων κατά των Γυναικών (11η σύνοδος, 1992),

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν 
κατά την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις γυναίκες στις 15 Σεπτεμβρίου 1995, 
καθώς και τα ψηφίσματά του Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2000 σχετικά με τη 
συνέχεια που δόθηκε στην Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου1, της 10ης Μαρτίου 2005 
σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για την 
Πλατφόρμα Δράσης υπέρ των Γυναικών (Πεκίνο+10)2 και της 25ης Φεβρουαρίου 2010 
σχετικά με το «Πεκίνο, 15 χρόνια μετά» - Πρόγραμμα δράσης του ΟΗΕ για την ισότητα 
των φύλων3,

                                               
1 ΕΕ C 59, 23.02.2001, σ. 258.
2 EE C 320 E της 15.12.2005, σ. 247.
3 EE C 348 E της 21.12.2010, σ. 11.
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 19ης 
Δεκεμβρίου 2006, με τίτλο «Ένταση των προσπαθειών για την εξάλειψη όλων των 
μορφών βίας κατά των γυναικών» (A/RES/61/143), και τις αποφάσεις 1325 και 1820 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 42 και 48 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2013),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην οδηγία 2012/29/ΕΕ1 για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων 
σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της 
εγκληματικότητας, η βία λόγω φύλου ορίζεται ως βία που στρέφεται κατά προσώπου 
λόγω φύλου, ταυτότητας ή έκφρασης του φύλου του εν λόγω προσώπου ή που θίγει 
δυσανάλογα πρόσωπα συγκεκριμένου φύλου·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία λόγω φύλου ενδέχεται να προκαλέσει τη σωματική, 
σεξουαλική, ψυχική, συναισθηματική ή ψυχολογική βλάβη ή οικονομική ζημία του 
θύματος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία λόγω φύλου νοείται ως μορφή διάκρισης και παραβίαση 
των θεμελιωδών ελευθεριών του θύματος και περιλαμβάνει τη βία στο πλαίσιο στενών 
σχέσεων, τη σεξουαλική βία (συμπεριλαμβανομένων του βιασμού, της σεξουαλικής 
επίθεσης και της σεξουαλικής παρενόχλησης), την εμπορία ανθρώπων, τη δουλεία και 
διάφορες μορφές επιβλαβών πρακτικών όπως οι αναγκαστικοί γάμοι, ο ακρωτηριασμός 
των γεννητικών οργάνων των γυναικών και τα λεγόμενα «εγκλήματα τιμής»·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία λόγω φύλου εμπλέκει θύματα και δράστες ανεξάρτητα
από ηλικία, εκπαίδευση, εισόδημα ή κοινωνική θέση και συνδέεται με την άνιση 
κατανομή εξουσίας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην κοινωνία μας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία είναι τραυματική εμπειρία για κάθε άνδρα, γυναίκα ή 
παιδί, αλλά η βία λόγω φύλου αφορά συχνότερα πράξεις που διαπράττουν άνδρες κατά 
γυναικών και κοριτσιών, αντικατοπτρίζει δε και παράλληλα ενισχύει τις ανισότητες 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και θέτει σε κίνδυνο την υγεία, την αξιοπρέπεια, την 
ασφάλεια και την αυτονομία των θυμάτων της·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντρική βία κατά γυναικών επηρεάζει τη θέση των γυναικών 
στην κοινωνία: την υγεία τους, την πρόσβασή τους σε απασχόληση και εκπαίδευση, την 
ενσωμάτωσή τους στις κοινωνικές και τις πολιτιστικές δραστηριότητες, την οικονομική 
ανεξαρτησία τους, τη συμμετοχή τους στον δημόσιο και τον πολιτικό βίο και τη λήψη 
των αποφάσεων, και τις σχέσεις τους με τους άνδρες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών μπορεί να αφήσει βαθιά ψυχολογικά 
                                               
1 Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη 
θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της 
εγκληματικότητας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 315, 
14.11.2012, σ. 57).
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τραύματα, να βλάψει τη γενική υγεία των γυναικών και των κοριτσιών, 
συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγικής και γενετήσιας υγείας αυτών και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, να επιφέρει τον θάνατο·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτες για τη βία λόγω φύλου, εκτιμάται ότι 
ποσοστό μεταξύ 20% και 25% των γυναικών στην Ευρώπη έχουν υποστεί σωματική 
βία τουλάχιστον μία φορά κατά την ενήλικη ζωή τους, ενώ ποσοστό μεγαλύτερο του 
10% έχει υποστεί σεξουαλική βία υπό την απειλή χρήσης δύναμης· λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνες, παιδιά και νέοι σε ποσοστό 26% καταγγέλλουν ότι 
τους ασκήθηκε σωματική βία κατά τη παιδική τους ηλικία·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης 
Αξίας, το ετήσιο κόστος για την ΕΕ της βίας λόγω φύλου κατά των γυναικών εκτιμάται 
ότι ανήλθε σε 228 δισεκατομμύρια ευρώ το 2011 (ήτοι 1,8% του ΑΕγχΠ της ΕΕ), εκ 
των οποίων 45 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε δημόσιες και κρατικές υπηρεσίες και 
24 δισεκατομμύρια ευρώ σε απολεσθείσα οικονομική παραγωγή·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επισημαίνει στη στρατηγική της για την ισότητα 
των φύλων (2010-2015) ότι η βία με βάση το φύλο είναι ένα από τα κύρια προβλήματα 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική ισότητα των 
φύλων·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών δεν καταπολεμάται με μεμονωμένα 
μέτρα, αλλά ότι ο συνδυασμός μέτρων υποδομής, νομικών και δικαστικών μέτρων, 
μέτρων επιβολής του νόμου, εκπαίδευσης και υγιεινής, και άλλων συναφών ενεργειών 
μπορεί να την περιορίσει σε μεγάλο βαθμό και να αμβλύνει τις συνέπειές της·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των γυναικών από την ανδρική βία στην Ένωση 
δεν είναι παντού ίδια εξαιτίας της ποικιλομορφίας που διακρίνει τις πολιτικές και τις 
νομοθεσίες των κρατών μελών·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που υπήρξαν θύματα βίας λόγω φύλου και τα 
παιδιά τους συχνά χρειάζονται ειδική υποστήριξη και προστασία λόγω του υψηλού 
κινδύνου δευτερογενούς και επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης, εκφοβισμού και 
αντεκδίκησης που συνδέονται με τέτοιου είδους βία·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά, για ποικίλους πολύπλοκους ψυχολογικούς, 
οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς λόγους, οι γυναίκες δεν καταγγέλλουν τα 
περιστατικά βίας των ανδρών εναντίον τους και ορισμένες φορές δεν το κάνουν λόγω 
έλλειψης εμπιστοσύνης στην αστυνομία, το δικαστικό σύστημα και τις κοινωνικές και 
ιατρικές υπηρεσίες·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν γίνεται συστηματική συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων για 
τους διάφορους τύπους βίας κατά των γυναικών στην Ένωση, γεγονός που καθιστά 
δύσκολο να εξακριβωθεί η πραγματική έκταση του προβλήματος και να εξευρεθούν 
κατάλληλες λύσεις·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απόρριψη, στις 12 
Δεκεμβρίου 2012, της πρότασης της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά 
με την ασφάλεια από την εγκληματικότητα1 επαναφέρει την ανάγκη για μια νέα 
πρόταση νομοθετικής πράξης της ΕΕ η οποία να θεσπίζει ένα συνεκτικό σύστημα για 
τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη βία κατά των γυναικών στα κράτη 
μέλη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του τον 
Δεκέμβριο του 2012, ζήτησε βελτιώσεις στη συλλογή και διάδοση συγκρίσιμων, 
αξιόπιστων και τακτικά επικαιροποιημένων στοιχείων σχετικά με όλες τις μορφές βίας 
κατά των γυναικών τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
αναγνωρίζεται διεθνώς ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κοριτσιών και 
των γυναικών, αντανακλά τη βαθιά ριζωμένη ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων, 
αποτελεί μια ακραία μορφή διάκρισης κατά των γυναικών, διενεργείται σχεδόν πάντα 
σε ανηλίκους και αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με τη 
βία κατά των γυναικών και την καταπολέμηση των κάθε μορφής διακρίσεων έναντι των 
γυναικών επισημαίνει τη σαφή πολιτική βούληση της ΕΕ να ασχοληθεί κατά 
προτεραιότητα με το θέμα των δικαιωμάτων της γυναίκας και να αναλάβει 
μακροπρόθεσμη δράση στον τομέα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνοχή μεταξύ των 
εσωτερικών και των εξωτερικών διαστάσεων σε πολιτικές που αφορούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα ενδέχεται ορισμένες φορές να αποκαλύπτει ένα χάσμα μεταξύ λόγων και 
έργων·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας, ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αφορά εκατοντάδες χιλιάδες 
γυναίκες και κορίτσια στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές μεταξύ των 
νομικών διατάξεων που ισχύουν ανά κράτος μέλος οδηγούν στη διάδοση του 
φαινομένου του επονομαζόμενου διασυνοριακού τουρισμού με σκοπό τον 
ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων εντός της ΕΕ·

1. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, έως το τέλος του 2014, βάσει του άρθρου 84 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόταση νομοθετικής πράξης για 
τη θέσπιση μέτρων που θα προωθούν και θα στηρίζουν τη δράση των κρατών μελών 
στον τομέα της πρόληψης της βίας κατά των γυναικών, σύμφωνα με τις λεπτομερείς 
συστάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα·

2. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αναθεωρημένη πρόταση κανονισμού για τις 
ευρωπαϊκές στατιστικές η οποία θα εστιάζει στα βίαια εγκλήματα και θα περιλαμβάνει 
ένα συνεκτικό σύστημα για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη βία λόγω 
φύλου στα κράτη μέλη·

3. ζητεί 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 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0494.
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4. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις κυρώσεις σε εθνικό επίπεδο και να κινήσει τη 
διαδικασία προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης σχετικά με τη 
βία κατά των γυναικών αφού αξιολογήσει τον σχετικό αντίκτυπο και τη σχετική 
προστιθέμενη αξία·

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

6. ενθαρρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει τα πρώτα μέτρα για τη δημιουργία ενός 
Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη Βία κατά των γυναικών, με βάση υπάρχουσες 
θεσμικές δομές (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE))·

7. προτρέπει την Επιτροπή να θεσπίσει, εντός της προσεχούς τριετίας, ευρωπαϊκό έτος για 
την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών·

8. επιβεβαιώνει ότι οι συστάσεις αυτές σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αρχή 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

9. εκτιμά ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της ζητούμενης πρότασης πρέπει να 
καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και τις 
επισυναπτόμενες λεπτομερείς συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και 
στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ :
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σύσταση 1 σχετικά με τον στόχο και το πεδίο εφαρμογής του προς έγκριση κανονισμού

Στόχος του κανονισμού πρέπει να είναι η θέσπιση μέτρων για την προώθηση και τη στήριξη 
της δράσης των κρατών μελών στον τομέα της πρόληψης της βίας λόγω φύλου.
Η βία λόγω φύλου πρέπει να λογίζεται (όπως ήδη αναφέρεται στην οδηγία 2012/29/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση 
ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων 
της εγκληματικότητας, και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου 
2001/220/ΔΕΥ1) ως βία που στρέφεται κατά προσώπου λόγω φύλου, ταυτότητας ή έκφρασης 
του φύλου του εν λόγω προσώπου ή που θίγει δυσανάλογα πρόσωπα συγκεκριμένου φύλου. 
Η βία λόγω φύλου ενδέχεται να προκαλέσει τη σωματική, σεξουαλική, ψυχική, 
συναισθηματική ή ψυχολογική βλάβη ή οικονομική ζημία του θύματος και μπορεί να 
περιλαμβάνει τη βία στο πλαίσιο στενών σχέσεων, τη σεξουαλική βία 
(συμπεριλαμβανομένων του βιασμού, της σεξουαλικής επίθεσης και της σεξουαλικής 
παρενόχλησης), την εμπορία ανθρώπων, τη δουλεία και διάφορες μορφές επιβλαβών 
πρακτικών όπως οι αναγκαστικοί γάμοι, ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των 
γυναικών και τα λεγόμενα «εγκλήματα τιμής».
Τα σχετικά μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν: τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση ολοκληρωμένων στρατηγικών και προγραμμάτων· τη διεξαγωγή έρευνας, 
συμπεριλαμβανομένων της συλλογής δεδομένων και της ανάλυσης· την οργάνωση 
κατάρτισης για τους συμμετέχοντες υπαλλήλους· την ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και 
βέλτιστων πρακτικών· την ευαισθητοποίηση των πολιτών· τη δημιουργία γραμμών παροχής 
βοήθειας· τη δημιουργία και τον εξοπλισμό κέντρων υποδοχής με υποδομές, και τη 
στελέχωση αυτών.
Ο κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται στα κράτη μέλη.

Σύσταση 2 σχετικά με τα μέτρα πρόληψης
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μια σειρά από μέτρα για την πρόληψη της βίας λόγω 
φύλου. Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αφορούν:
- τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ετήσιων ολοκληρωμένων 

στρατηγικών και προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων προγραμμάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για εκπαιδευτικούς με στόχο την άρση των εμποδίων που 
αποτρέπουν τις γυναίκες και τα κορίτσια από το να απολαμβάνουν πλήρως τα 
δικαιώματά τους και την ελευθερία τους, απαλλαγμένες από τον ζυγό της βίας, και την 
αλλαγή της νοοτροπίας των κοινωνιών·

- τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας για τη βία λόγω φύλου, μεταξύ άλλων και σχετικά με τα 
αίτια και τα κίνητρα της βίας, καθώς και τη συλλογή στοιχείων και την ανάλυσή τους, 
συνεχίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες για την τυποποίηση των κριτηρίων για την 
καταγραφή περιστατικών βίας λόγω φύλου, ούτως ώστε να είναι συγκρίσιμα τα δεδομένα 
που συλλέγονται·

                                               
1 ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.
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- την οργάνωση της κατάρτισης των υπαλλήλων που είναι πιθανό να ασχοληθούν με 
περιπτώσεις βίας λόγω φύλου –συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων στους τομείς της 
επιβολής του νόμου, της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας και του προσωπικού των 
κέντρων έκτακτης ανάγκης– με σκοπό τον εντοπισμό, τον προσδιορισμό και την ορθή 
αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες και τα 
δικαιώματα των θυμάτων·

- την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών, πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μέσω 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρόληψης του Εγκλήματος (European Union Crime 
Prevention Network-EUCPN)·

- την καθιέρωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης, κατά περίπτωση σε συνεργασία με ΜΚΟ 
και άλλους ενδιαφερόμενους·

- τη δημιουργία, σε περίπτωση που δεν λειτουργούν ήδη, εθνικών γραμμών παροχής 
βοήθειας χωρίς χρέωση, με εξειδικευμένο προσωπικό·

- τη δημιουργία ειδικών κέντρων υποδοχής, τον εξοπλισμό τους με υποδομές και τη 
στελέχωσή τους, προσφέροντας θέσεις για τουλάχιστον 1 γυναίκα ανά 10.000 κατοίκους.

Σύσταση 3 σχετικά με τον ορισμό εθνικών εισηγητών ή τη δημιουργία ανάλογων 
μηχανισμών
Εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του κανονισμού, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για τον ορισμό εθνικών εισηγητών ή τη δημιουργία ισοδύναμων 
μηχανισμών. Τα καθήκοντα των μηχανισμών αυτών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη 
διεξαγωγή αξιολογήσεων των τάσεων της βίας λόγω φύλου, τη μέτρηση των αποτελεσμάτων 
των μέτρων που λαμβάνονται για την καταπολέμησή της σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, τη 
συλλογή στατιστικών στοιχείων και την υποβολή ετήσιων εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύσταση 4 σχετικά με τον συντονισμό της στρατηγικής της Ένωσης για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
Προκειμένου να συμβάλουν σε μια συντονισμένη και ενοποιημένη στρατηγική της Ένωσης 
για την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή τις πληροφορίες που αναφέρονται στη σύσταση 3.

Σύσταση 5 σχετικά με την υποβολή εκθέσεων
Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και αρχίζοντας από το έτος μετά 
την έναρξη ισχύος του εν λόγω κανονισμού, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με τον εν λόγω κανονισμό.
Στην έκθεση θα απαριθμούνται τα μέτρα που έχουν ληφθεί και θα επισημαίνονται οι τομείς 
στους οποίους εξακολουθεί να απαιτείται η λήψη μέτρων. 

Σύσταση 6 σχετικά με τη δημιουργία ενός φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί εκ του σύνεγγυς διάλογο με τις σχετικές οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και τους αρμόδιους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
καταπολέμησης της βίας λόγω φύλου σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές 
επίπεδο, και συστήνει φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών για τον σκοπό αυτό.
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Το φόρουμ θα αποτελεί μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών και συγκέντρωσης γνώσεων.
Εξασφαλίζει τον εκ του σύνεγγυς διάλογο μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 
ενδιαφερομένων του τομέα.
Το φόρουμ είναι ανοικτό στους σχετικούς ενδιαφερομένους σύμφωνα με την πρώτη 
παράγραφο και πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον άπαξ ετησίως.

Σύσταση 7 σχετικά με την οικονομική στήριξη
Ο κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει την πηγή της οικονομικής στήριξης στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για τις δράσεις που αναφέρονται στην σύσταση 3.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η βία κατά των γυναικών είναι μια κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
μια μορφή διάκρισης λόγω φύλου. Πρόκειται για τη βασική αιτία της ανισότητας των φύλων, 
δεδομένου ότι αποτελεί τροχοπέδη στην πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική, 
κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή. Οι γυναίκες που υφίστανται βία αντιμετωπίζουν 
μακροπρόθεσμα σοβαρά ψυχολογικά και σωματικά τραύματα. Πέραν της σημαντικής 
οικονομικής επιβάρυνσης εξαιτίας του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης, συνεπάγεται 
επίσης έξοδα αστυνόμευσης και νομικά έξοδα, καθώς και απώλεια παραγωγικότητας και 
μισθών. 

Περίπου το 20 έως 25 τοις εκατό των γυναικών στην Ευρώπη έχουν υποστεί πράξεις 
σωματικής βίας τουλάχιστον μία φορά κατά την ενήλικη ζωή τους και πάνω από το 10 τοις 
εκατό έχουν υποστεί σεξουαλική βία υπό την απειλή χρήσης δύναμης. Τουλάχιστον το 
45 τοις εκατό των γυναικών έχουν υποστεί κάποια μορφή βίας· το 12 έως 15 τοις εκατό των 
γυναικών στην Ευρώπη είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας και επτά γυναίκες πεθαίνουν 
κάθε μέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας της βίας αυτής (PE 504.467).

Λόγω των περικοπών στον προϋπολογισμό ως απόρροια της οικονομικής κρίσης, οι χώρες 
προβάλλουν ως συνηθέστερο επιχείρημα ότι δεν μπορούν να διαθέσουν περισσότερους 
πόρους για την καταπολέμηση και την πρόληψη της βίας λόγω φύλου.  Σύμφωνα με μελέτες, 
το οικονομικό κόστος της βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ για το 2011 εκτιμάται σε 228 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, εκ των οποίων 45 δισεκατομμύρια ευρώ για υπηρεσίες, 24 
δισεκατομμύρια ευρώ σε απολεσθείσα οικονομική παραγωγή και 159 δισεκατομμύρια ευρώ 
για σωματική και ψυχική οδύνη. Το κόστος των προληπτικών μέτρων είναι σημαντικά 
μικρότερο από το κόστος της βίας (PE 504.467).

Επιβάλλεται η έκδοση νομοθετικής πράξης της ΕΕ για την προώθηση και τη στήριξη 
της δράσης των κρατών μελών στον τομέα της πρόληψης της βίας κατά των γυναικών

Σήμερα, δεν υπάρχει στην ΕΕ ούτε νομοθετική πράξη για τη θέσπιση μέτρων για την 
προώθηση και τη στήριξη της δράσης των κρατών μελών στον τομέα της πρόληψης της βίας 
κατά των γυναικών ούτε ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών.

Πράγματι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει εδώ και πολλά χρόνια υπέρ μιας πρότασης 
οδηγίας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Το 2010, η εκδήλωση για την 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στο ΕΚ ήταν αφιερωμένη στη βία κατά των γυναικών. Η 
έκθεση της Eva-Britt Svensson σχετικά με τις «προτεραιότητες και τα γενικά χαρακτηριστικά 
ενός νέου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» 
(2010/2209(INI)) που εγκρίθηκε στις 5 Απριλίου 2011 απηύθυνε έκκληση για «μια νέα 
συνολική πολιτική προσέγγιση για την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου, 
συμπεριλαμβανομένης μιας νομοθετικής πράξης ποινικού δικαίου υπό τη μορφή οδηγίας για 
την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου». Το 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε 
για άλλη μια φορά έκκληση για ανάληψη δράσεων, στο πλαίσιο της έκθεσης της Sophie In't 
Veld με θέμα «Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2011» 
(2011/2244(INI)). Στην έκθεση που εγκρίθηκε στις 13 Μαρτίου 2012, το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο επέμεινε στην «ανάγκη να παρουσιάσει η Επιτροπή μια στρατηγική σε επίπεδο 
ΕΕ για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης μιας νομοθετικής 
πράξης ποινικού δικαίου για την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου, όπως έχει ζητηθεί από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διάφορα ψηφίσματα».

Πράγματι, απουσιάζει από την εθνική νομοθεσία ένας κοινός άξονας όσον αφορά την 
ερμηνεία, τον ορισμό και το καθεστώς σχετικά με το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών. 

Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα και τα επίπεδα προστασίας των γυναικών και των κοριτσιών 
από κάθε μορφή βίας μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ διαφέρουν σημαντικά.  Για την 
πρόληψη και την προστασία των θυμάτων της βίας, θα πρέπει αργά ή γρήγορα να τεθεί σε 
εφαρμογή μια ελάχιστη εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ, τουλάχιστον όσον αφορά μια κοινή και 
επικρατούσα ερμηνεία του φαινομένου.

Η βία κατά των γυναικών έχει διασυνοριακή διάσταση και πρέπει να αντιμετωπιστεί σε 
επίπεδο ΕΕ.  Λαμβάνοντας υπόψη την κινητικότητα των ατόμων στην Ευρώπη, τα πιθανά 
θύματα πρέπει να προστατεύονται ανεξάρτητα από την τοποθεσία στην οποία ευρίσκονται 
εντός της ΕΕ, όπως γυναίκες από ένα κράτος μέλος, οι οποίες ζουν σε άλλο κράτος μέλος και 
εργάζονται σε τρίτη χώρα της ΕΕ. Υπάρχει ανάγκη για θέσπιση ελάχιστων προτύπων και 
κοινών ορισμών, ανάγκη για κοινή δράση προκειμένου να καταπολεμηθεί η βία κατά των 
γυναικών και να διασφαλιστεί ότι περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της ΕΕ 
απολαύει πλήρως των οφελών του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας σε ολόκληρη την 
ΕΕ.

Η νομοθετική πράξη πρέπει να θεσπίζει μέτρα 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 συμμετεχόντων υπαλλήλων, την ανταλλαγή 
εμπειριών και ορθών πρακτικών, την ευαισθητοποίηση, τα κονδύλια κ.λπ.). 

Η ΕΕ πρέπει, συνεπώς, να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά την 
πρόληψη της βίας λόγω φύλου και να χρησιμεύσει ως επιτυχημένο παράδειγμα για όλους 
εκείνους ανά τον κόσμο που αγωνίζονται (από νομοθετική, πολιτισμική και πολιτική σκοπιά) 
για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, και κατά των διακρίσεων λόγω φύλου.

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι ο κανονισμός είναι το καλύτερο μέσο για την επίτευξη του στόχου 
αυτού, δεδομένου ότι πρόκειται για νομοθετική πράξη άμεσης εφαρμογής, δεν απαιτεί κανένα 
μέτρο εφαρμογής και καθίσταται άμεσα εκτελεστή ως νόμος σε όλα τα κράτη μέλη.

Προβλήματα όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για τη βία κατά των γυναικών

Σήμερα, σε επίπεδο ΕΕ, υπάρχει προφανής έλλειψη διαθέσιμων και συστηματικά 
συλλεγόμενων στοιχείων για τη βία κατά των γυναικών. Πρώτον, είναι ιδιαιτέρως δύσκολο 
να μετρηθεί η πραγματική έκταση της βίας κατά των γυναικών, δεδομένου ότι τα 
περισσότερα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής κακοποίησης δεν 
καταγγέλλονται. Δεύτερον, είναι δύσκολο να διενεργηθεί συγκριτική ανάλυση, καθώς δεν 
υπάρχει κοινή μεθοδολογία για τη συλλογή διοικητικών στοιχείων.
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Το Κοινοβούλιο έχει, σε πολλά ψηφίσματα, καλέσει τα κράτη μέλη να παράσχουν στοιχεία 
σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και, τον Νοέμβριο του 2011, ζήτησε από τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη συλλογή συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με τη βία 
κατά των γυναικών1. Επίσης, το Συμβούλιο ζήτησε, στα συμπεράσματά του τον Δεκέμβριο 
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.

Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη για μια νέα πρόταση νομοθετικής πράξης 
της ΕΕ σχετικά με τη θέσπιση ενός συνεκτικού συστήματος για τη συλλογή στατιστικών 
στοιχείων σχετικά με τη βία κατά των γυναικών στα κράτη μέλη. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα 
των κυβερνητικών συστημάτων σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ μπορεί να επηρεάζει τον 
τρόπο με τον οποίο ορίζονται τα αδικήματα στη νομοθεσία, τον τρόπο οργάνωσης της 
συλλογής δεδομένων ή το είδος των διαθέσιμων μέτρων για την προστασία και την πρόληψη. 
Η εισηγήτρια επιμένει στην ανάγκη μιας κοινής μεθοδολογίας για τη συλλογή στοιχείων 
σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αναθεωρημένη 
πρόταση κανονισμού για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, στον οποίο θα μπορούσε επίσης να 
περιλαμβάνεται ένα συνεκτικό σύστημα συλλογής στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη βία 
κατά των γυναικών στα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη το έργο του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων όσον αφορά τη συλλογή συγκρίσιμων στοιχείων μέσω της 
έρευνας που διεξήγαγε σε επίπεδο ΕΕ.

Ρήτρα παρέκτασης

Η εισηγήτρια προτείνει την ενεργοποίηση της ρήτρας παρέκτασης, ήτοι την έκδοση 
ομόφωνης απόφασης με την οποία να αναγνωρίζεται η βία λόγω φύλου 
(συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων) ως ένας 
από τους τομείς εγκληματικότητας που παρατίθενται στον κατάλογο του άρθρου 83 
παράγραφος 1.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει στην ΕΕ τη δυνατότητα να θεσπίσει κοινές διατάξεις στον 
τομέα του ποινικού δικαίου, με στόχο την εναρμόνιση. Η ΕΕ έχει επίσης το δικαίωμα να 
θεσπίζει ελάχιστους κανόνες για τον καθορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων 
για ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα με διασυνοριακή διάσταση, με βάση τη φύση ή τον 
αντίκτυπο των αδικημάτων αυτών. Η αρμοδιότητα αυτή ισχύει και στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη για την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με την 
καταπολέμηση του εγκλήματος. Το κείμενο της Συνθήκης περιλαμβάνει ιδιαίτερη αναφορά 
στο εμπόριο ανθρώπων και τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών. Όσον αφορά 
την αστυνομική και τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις με διασυνοριακή 
διάσταση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να θεσπίσουν κοινό 
ελάχιστο πρότυπο. 

Ακρωτηριασμοί των γεννητικών οργάνων γυναικών

                                               
1 Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει προβεί στη διενέργεια έρευνας σε 20 κράτη μέλη της ΕΕ 
σχετικά με τη βία λόγω φύλου, τα αποτελέσματα της οποίας θα δημοσιευθούν κατά τη διάρκεια του 2014.
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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 κατά των γυναικών. Η πρακτική αυτή επιφέρει στα 
θύματα σοβαρές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες σωματικές και ψυχολογικές 
επιπτώσεις. 

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.

Η εισηγήτρια καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 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.

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.

Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 

Η εισηγήτρια καλεί όσα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης σχετικά με τη βία κατά των γυναικών να το πράξουν και ζητεί από την 
Επιτροπή να κινήσει τη διαδικασία προσχώρησης της ΕΕ στην εν λόγω πράξη αφού 
αξιολογήσει τον σχετικό αντίκτυπο.

Μέχρι στιγμής, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης συνιστά την πλέον μεγαλόπνοη νομική 
πράξη για τη βία κατά των γυναικών και παρέχει τη δυνατότητα για αποτελεσματική 
πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στην Ευρώπη και πέραν αυτής. 
Απαιτείται αποφασιστική δράση όσον αφορά την υπογραφή και κύρωση, και πρωτίστως την 
εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη βία κατά των γυναικών και την 
ενδοοικογενειακή βία τόσο από τα επιμέρους κράτη όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
Σύμβαση απαιτεί την υλοποίηση του πλαισίου των έξι παραγόντων (πολιτική, πρόληψη, 
προστασία, ποινική δίωξη, μέριμνα και συνεργασία) που έχει ζητηθεί πολλές φορές από το 
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ΕΚ και ζητεί τη συμμετοχή όλων των αρμοδίων κρατικών φορέων και υπηρεσιών για την 
αντιμετώπιση της βίας με συντονισμένο τρόπο.

Πέραν των νομικών συνεπειών, η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 
θα αποτελούσε ένα πολιτικό μήνυμα κεφαλαιώδους σημασίας. 

Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για τη βία

Η εισηγήτρια προτείνει την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Ινστιτούτου για την Ισότητα 
των Φύλων προκειμένου να εξελιχθεί σταδιακά σε ένα Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για τη βία. 
Θεωρεί καταλληλότερη την ένταξή του στις αρμοδιότητες του Ινστιτούτου για την Ισότητα 
των Φύλων. Η εισηγήτρια αποφάσισε να μην υπαγάγει το ζήτημα στην εντολή του 
Συντονιστή δράσης κατά της εμπορίας στην ΕΕ, διότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα εκλαμβανόταν 
μόνον ως ζήτημα εσωτερικών και διασυνοριακών υποθέσεων και όχι ως ζήτημα ισότητας των 
φύλων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό η εντολή να υπάγεται στο πλαίσιο της 
ισότητας των φύλων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Ευρωπαϊκό Έτος για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Η εισηγήτρια προτείνει στην Επιτροπή να θεσπίσει, εντός της προσεχούς τριετίας, ευρωπαϊκό 
έτος για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των 
πολιτών.


