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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a nők elleni erőszakról
(2013/2004(INL))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 225. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, és különösen annak 19. és 23. cikkére,

– tekintettel „A női nemi szervi csonkítás elleni küzdelemről az EU-ban” című, 2009. 
március 24-i állásfoglalására1, 

– tekintettel a „Mondj nemet a nők elleni erőszakra” kampányról szóló, 2009. április 22-i 
nyilatkozatára2, 

– tekintettel a nők elleni erőszak felszámolásáról szóló, 2009. november 26-i 
állásfoglalására3, 

– tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlőségről szóló, 2010 és 2015 közötti időszakra 
vonatkozó, 2010. szeptember 21-én előterjesztett bizottsági stratégiára,

– tekintettel a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi 
Tanácsnak „A nők elleni erőszak felszámolása az Európai Unióban” című, 2010. március 
8-i következtetéseire,

– tekintettel az európai hozzáadott érték értékelésére4,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak „A nők ellen irányuló családon 
belüli erőszak felszámolása” című, 2012. szeptember 18-i véleményére5, 

– tekintettel a nők és lányok elleni erőszakról, valamint a velük szembeni megkülönböztetés 
valamennyi formája elleni küzdelemről szóló európai uniós iránymutatásokra,

– tekintettel az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni és a családon belüli erőszak 
megelőzéséről és az ellene való küzdelemről szóló egyezményére (Isztambuli 
Egyezmény),

– tekintettel az ENSZ Közgyűlése által az 1979. december 18-i 34/180. számú határozattal 
elfogadott, a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden 
formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény 11. cikke (1) bekezdésének d) pontjára,

                                               
1 HL C 117. E, 2010.5.6., 52. o.
2. HL C 184. E, 2010.7.8., 131. o.
3 HL C 285. E., 2010.10.21., 53. o.
4 PE 504.467.
5 HL C 351., 2012.11.15., 21. o.
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– tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezete jogi eszközeire az emberi jogok, különösen a 
nők jogai terén, mint például az ENSZ Alapokmánya, az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozata, a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya, a gazdasági, 
szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya, az emberkereskedelem, illetve 
mások prostitúciós kizsákmányolásának megszüntetéséről szóló egyezmény, a nőkkel 
szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről 
szóló egyezmény (CEDAW) és annak fakultatív jegyzőkönyve, a kínzás és más kegyetlen, 
embertelen vagy megalázó bánásmód és büntetések elleni egyezmény, valamint a 
menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi genfi egyezmény és a visszaküldés tilalma,

– tekintettel a nőkkel szembeni erőszakról szóló ENSZ-dokumentumokra, például az 1993. 
június 25-i bécsi nyilatkozatra és cselekvési programra, amelyet az Emberi Jogok 
Világkonferenciája fogadott el (A/CONF. 157/23), valamint a nőkkel szembeni erőszak 
felszámolásáról szóló, 1993. december 20-i nyilatkozatra (A/RES/48/104),

– tekintettel a nőkkel szembeni erőszak felszámolására irányuló bűnmegelőzésről és büntető
intézkedésekről szóló, 1997. december 12-i ENSZ közgyűlési határozatra (A/RES/52/86), 
a becsület nevében a nők ellen elkövetett bűncselekmények felszámolásáról szóló, 2002. 
december 18-i ENSZ közgyűlési határozatra (A/RES/57/179), valamint a nők ellen 
elkövetett családon belüli erőszak felszámolásáról szóló, 2003. december 22-i ENSZ 
közgyűlési határozatra (A/RES/58/147),

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogok Főbiztosának Hivatala különelőadójának a nőkkel 
szembeni erőszakról szóló jelentéseire, illetve a nőkkel szembeni megkülönböztetés 
felszámolásával foglalkozó bizottság 19. számú általános ajánlására (11. ülésszak, 1992),

– tekintettel az 1995. szeptember15-én Pekingben, a Nők Negyedik Világkonferenciáján 
elfogadott nyilatkozatra és cselekvési platformra, továbbá a pekingi cselekvési platform 
nyomon követéséről szóló 2000. május 18-i1, a Nők Negyedik Világkonferenciája 
cselekvési platformjának (Peking + 10) nyomon követéséről szóló 2005. március 10-i2, 
valamint a „Peking +15 – az ENSZ cselekvési platformja a nemek közötti egyenlőségért” 
című, 2010. február 25-i3 parlamenti állásfoglalásokra,

– tekintettel a nők elleni erőszak minden formájának megszüntetésére irányuló erőfeszítések 
fokozásáról szóló, 2006. december 19-i ENSZ közgyűlési határozatra (A/RES/61/143) és 
az ENSZ Biztonsági Tanácsa nőkről, békéről és biztonságról szóló 1325. és 1820. sz. 
határozataira,

– tekintettel eljárási szabályzata 42. és 48. cikkére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, 
Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

A. mivel a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról szóló 2012/29/EU irányelv4 értelmében nemi alapú 

                                               
1 HL C 59., 2001.2.23., 258. o.
2 HL C 320. E, 2005.12.15., 247. o.
3 HL C 348. E, 2010.12.21., 11. o.
4 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 2012/29/EU irányelve a bűncselekmények áldozatainak 
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erőszaknak a személy ellen neme, nemi identitása vagy annak kifejezése miatt irányuló 
erőszak, vagy az olyan erőszak minősül, amely aránytalanul nagy számban egy adott 
nemhez tartozó személyek ellen irányul;

B. mivel a nemi alapú erőszak következménye az áldozat által elszenvedett fizikai, szexuális, 
érzelmi vagy pszichológiai károsodás vagy gazdasági hátrány lehet;

C. mivel a nemi alapú erőszak a diszkrimináció egyik formája, valamint az áldozat alapvető
szabadságainak megsértése, és magában foglalja a hozzátartozók közötti erőszakot, a 
szexuális erőszakot (beleértve az erőszakos közösülést, a szemérem elleni erőszakot és a 
szexuális zaklatást), az emberkereskedelmet, a rabszolgaságot és az olyan káros 
gyakorlatok különböző formáit, mint a kényszerházasság, a nők nemi szerveinek 
megcsonkítása, valamint az úgynevezett „becsületbeli” bűncselekmények;

D. mivel a nemi alapú erőszak áldozatai és elkövetői bármely életkori, iskolázottsági, 
jövedelemi vagy társadalmi csoportból kikerülhetnek, és az erőszak e fajtája összefügg 
társadalmunkban a hatalom férfiak és nők közötti egyenlőtlen elosztásával;

E. mivel az erőszak minden férfi, nő vagy gyermek számára traumatikus élmény, de a nemi 
alapú erőszakot elsősorban férfiak követik el nők és lányok ellen – mindez tükrözi és 
hangsúlyozza a nők és a férfiak közötti egyenlőtlenségeket, és veszélyezteti az áldozatok 
egészségét, emberi méltóságát, biztonságát és függetlenségét;

F. mivel a férfiak által nők ellen elkövetett erőszak hatással van a nők társadalomban 
betöltött szerepére: egészségükre, a foglalkoztatáshoz és oktatáshoz való hozzáférésükre, a 
társas és kulturális tevékenységekben való részvételükre, gazdasági függetlenségükre, a 
közéletben és a politikai életben, valamint a döntéshozásban való részvételükre, és a 
férfiakkal való kapcsolataikra;

G. mivel a nők elleni erőszak mély lelki sebeket okozhat, károsíthatja a nők és lányok 
egészségét, beleértve reproduktív és szexuális egészségüket, és bizonyos esetekben halált 
okozhat;

H. mivel a nemi alapú erőszakkal kapcsolatos vizsgálatok becslései alapján az európai nők 
egyötöde-egynegyede szenvedett már el felnőttkorában legalább egyszer fizikai erőszakot, 
és több mint egytizedüket ért szexuális erőszak, amely során fizikai erőt alkalmaztak; 
mivel a kutatásokból az is kiderül, hogy a gyermekek és fiatal felnőttek 26%-a számol be 
gyermekkorban megélt fizikai erőszakról;

I. mivel az európai hozzáadott érték értékelése alapján a nőkkel szembeni nemi alapú 
erőszak éves költsége hozzávetőleg 228 milliárd eurót tett ki az EU-ban (az uniós GDP 
1,8%-a), amelyből évi 45 milliárd eurót költöttek köz- és állami szolgáltatásokra, a kiesett 
gazdasági termelés pedig 24 milliárd eurót tesz ki;

J. mivel a nemek közötti egyenlőség 2010–2015 közötti időszakra vonatkozó stratégiájában 
a Bizottság hangsúlyozza, hogy a nemi alapú erőszak az egyik olyan kulcsfontosságú 

                                                                                                                                                  
jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról (HL L 315., 2012.11.14., 57. o.).



PE522.850v01-00 6/13 PR\1008239HU.doc

HU

probléma, amelyet a nemek közötti valódi egyenlőség megteremtése érdekében meg kell 
oldani;

K. mivel egyetlen intézkedés nem képes megszüntetni a nők elleni erőszakot, de az 
infrastrukturális, jogi, igazságügyi, végrehajtási, oktatási, egészségügyi és szolgáltatáshoz 
kapcsolódó egyéb intézkedések kombinációja jelentős mértékben csökkentheti ezt a 
jelenséget és annak következményeit;

L. mivel a tagállamokban érvényesülő különböző politikák és jogi szabályozás miatt az 
Unióban a nőket nem védik egyenlően a férfiak által elkövetett erőszakos 
cselekményekkel szemben;

M. mivel a nemi alapú erőszak női áldozatai és gyermekeik gyakran különleges támogatást és 
védelmet igényelnek, az ilyen erőszakkal kapcsolatos másodlagos és ismételt áldozattá 
válás, megfélemlítés és megtorlás nagy kockázata miatt;

N. mivel különböző lélektani, gazdasági, társadalmi és kulturális okokból kifolyólag, továbbá 
néha a rendőrség, az igazságszolgáltatás, valamint a szociális és egészségügyi szolgálatok 
iránti bizalom hiánya miatt a nők gyakran nem tesznek feljelentést a férfiak által ellenük 
elkövetett erőszakos cselekményekről;

O. mivel az Unióban a nők ellen elkövetett erőszak különböző típusairól nincs rendszeres és 
összevethető adatgyűjtés, ami megnehezíti a jelenség valós mértékének megállapítását és 
a probléma megfelelő megoldásainak meghatározását;

P. mivel az Európai Parlament 2012. december 12-én elutasította a bűnözéssel szembeni 
biztonságra vonatkozó európai statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló bizottsági javaslatot1, és hangsúlyozta, hogy továbbra is szükség van 
egy olyan új uniós jogalkotási javaslatra, amely összefüggő rendszert alakít ki a nők elleni 
erőszakra vonatkozó statisztikák összegyűjtéséhez a tagállamokban, és mivel 2012. 
decemberi következtetéseiben a Tanács felszólított az adatgyűjtés javítására, valamint a 
nőkkel szembeni erőszak valamennyi formájára vonatkozó összehasonlítható, megbízható 
és rendszeresen frissített adatok terjesztésére, nemzeti és uniós szinten egyaránt;

Q. mivel a női nemi szervek megcsonkítását nemzetközi szinten a nők és lányok emberi 
jogainak megsértéseként ismerik el, amely tükrözi a nemek között mélyen gyökerező
egyenlőtlenséget, és a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés szélsőséges 
formájának minősül; mivel a női nemi szervek megcsonkítását szinte mindig kiskorúakon 
hajtják végre, ezért a gyermekek jogait is sérti;

R. mivel nők és lányok elleni erőszakról, valamint a velük szembeni megkülönböztetés 
valamennyi formája elleni küzdelemről szóló iránymutatások elfogadásával az EU 
kinyilvánította azt az egyértelmű politikai szándékot, hogy a nők jogainak kérdését 
prioritásként kezelje, és e téren hosszú távra szóló fellépést tegyen; mivel az emberi jogi 
politikák belső és külső dimenziói közötti összhang esetenként eltérésekre mutat rá a 
szavak és a tettek között;

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0494.
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S. mivel az Amnesty International jelentései szerint a női nemi szervek megcsonkítása nők 
és lányok százezreit érinti Európában; mivel a tagállami jogi rendelkezések közötti 
eltéréseket kihasználva az EU-ban kialakult az a jelenség, hogy a női nemi szervek 
megcsonkítását más országokban végeztetik el;

1. kéri, hogy a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 84. cikke alapján 
2014 végéig nyújtson be javaslatot, amely intézkedéseket állapít meg a nők elleni erőszak 
megelőzése területén megvalósuló tagállami fellépés előmozdítására és támogatására, az 
alábbi mellékletben meghatározott részletes ajánlásokat követve;

2. felkéri a Bizottságot arra, hogy az európai statisztikákról szóló rendelethez nyújtson be 
egy felülvizsgált javaslatot, amely az erőszakos bűncselekményekkel foglalkozna, és 
amelyben a nemi alapú erőszakról szóló tagállami statisztikák összegyűjtésére szolgáló 
koherens rendszer is szerepelne;

3. felkéri 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 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 83. cikkének (1) 
bekezdésében felsorolt bűncselekmények közé tartozik;

4. felkéri a Bizottságot arra, ösztönözze a tagállami ratifikációkat, és indítsa el az arra 
irányuló eljárást, hogy az EU csatlakozzon a nőkkel szembeni erőszakról szóló Isztambuli 
Egyezményhez, de először értékelje az ebből származó hatásokat és hozzáadott értéket;

5. felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő az EU egészére kiterjedő stratégiát, valamint egy 
cselekvési tervet a nők elleni erőszak leküzdésére;

6. ösztönzi a Bizottságot, hogy tegye meg az első lépéseket a nőkkel szembeni erőszak 
európai megfigyelőközpontja létrehozása érdekében, a meglévő intézményi struktúrákra 
alapozva (Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete, EIGE);

7. sürgeti a Bizottságot, hogy az elkövetkező három évben hirdesse meg a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem európai évét, hogy felhívja a polgárok figyelmét erre a 
problémára;

8. megerősíti, hogy az ajánlások tiszteletben tartják az alapvető jogokat, valamint a 
szubszidiaritás és az arányosság elvét;

9. úgy véli, hogy a kért javaslat pénzügyi vonatkozásait az uniós költségvetésből kell 
fedezni;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a kísérő, részletes ajánlásokat a 
Bizottságnak, a Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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MELLÉKLET AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYHOZ:
A KÉRT JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK

1. ajánlás az elfogadandó rendelet célkitűzéséről és hatályáról
A rendelet célja, hogy intézkedéseket állapítson meg a nemi alapú erőszak megelőzése terén 
megvalósuló tagállami fellépés előmozdítására és támogatására.
Nemi alapú erőszaknak (amint azt a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és 
védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i európai parlamenti és tanácsi irányelv1 is 
megfogalmazta) a személy ellen neme, nemi identitása vagy annak kifejezése miatt irányuló 
erőszak, vagy az olyan erőszak minősül, amely aránytalanul nagy számban egy adott nemhez 
tartozó személyek ellen irányul. A nemi alapú erőszak következménye az áldozat által 
elszenvedett fizikai, szexuális, érzelmi vagy pszichológiai károsodás vagy gazdasági hátrány 
lehet, és magában foglalhatja a hozzátartozók közötti erőszakot, a szexuális erőszakot 
(beleértve az erőszakos közösülést, a szemérem elleni erőszakot és a szexuális zaklatást), az 
emberkereskedelmet, a rabszolgaságot és az olyan káros gyakorlatok különböző formáit, mint 
a kényszerházasság, a nők nemi szerveinek megcsonkítása, valamint az úgynevezett 
„becsületbeli” bűncselekmények.
Az intézkedések a következőkre terjedhetnek ki: átfogó stratégiák és programok kialakítása, 
végrehajtása és értékelése; kutatások folytatása, az adatgyűjtést és -elemzést is ideértve; 
képzések szervezése a részt vevő tisztviselők számára; tapasztalatok, információk és bevált 
gyakorlatok cseréje; tudatosítás; segélyvonalak létrehozása; menedékhelyek létrehozása és 
eszközökkel és személyzettel való ellátása.
E rendeletet alkalmazni kell a tagállamokra.

2. ajánlás a megelőző intézkedésekről
A tagállamoknak számos intézkedést kell kidolgozniuk a nemi alapú erőszak 
megakadályozására. Az intézkedéseknek különösen a következőkre kell irányulniuk:
- éves átfogó stratégiák és programok kialakítása, végrehajtása és értékelése, ideértve 

azokat a közoktatási programokat és tanárképzéseket, amelyek célja, hogy megszüntessék 
azokat az akadályokat, amelyek miatt az erőszakból kifolyólag a nők és lányok nem
élhetnek maradéktalanul jogaikkal és szabadságaikkal, másik célja pedig a társadalom 
gondolkodásmódjának megváltoztatása;

- kutatások végzése a nemi alapú erőszakról, ezen belül az erőszak okairól és indítékairól, 
továbbá adatok gyűjtése és elemzése, eközben törekedve a nemi alapú erőszak 
nyilvántartásba vételének szabványosítására az összegyűjtött adatok 
összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében;

- képzés szervezése a nemi alapú erőszak eseteivel várhatóan kapcsolatba kerülő
tisztviselők – többek között a bűnüldözés, a szociális védelem és az egészségügy terén 
tevékenykedő tisztviselők és a vészhelyzeti központok munkatársai – számára, hogy 
segítsék őket az ilyen esetek felderítésében, azonosításában és megfelelő kezelésében, 
különös figyelmet fordítva az áldozatok szükségleteire és jogaira;

- szakismeretek, tapasztalatok, információk és bevált gyakorlatok cseréje az európai 
                                               
1 HL L 315, 2012.11.14., 57. o.



PR\1008239HU.doc 9/13 PE522.850v01-00

HU

bűnmegelőzési hálózat (EUCPN) keretében;
- tudatosító kampányok végrehajtása, adott esetben nem kormányzati szervekkel és más 

érdekeltekkel együttműködésben;
- ingyenesen hívható, szakemberekkel működtetett országos segélyvonalak létrehozása, 

amennyiben még nincs ilyen;
- különleges menedékhelyek megnyitása és azok eszközökkel és személyzettel való 

ellátása, 10 000 lakos után legalább 1 nőnek helyet biztosítva.

3. ajánlás a nemzeti előadókról vagy ezzel egyenértékű mechanizmusokról
E rendelet hatálybalépésétől számított egy éven belül a tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a nemzeti előadók kijelölésére vagy az azzal egyenértékű mechanizmusok 
létrehozására. Az ilyen mechanizmusok feladatai közé kell tartoznia a nemi alapú erőszakra 
jellemző tendenciák értékelésének, a nemi alapú erőszak leküzdésére nemzeti és helyi szinten 
tett intézkedések eredményei mérésének, a statisztikai adatok gyűjtésének, valamint az 
Európai Bizottságnak és az Európai Parlament illetékes bizottságainak szóló éves 
jelentéstételnek.

4. ajánlás a nőkkel szembeni erőszak elleni uniós stratégia koordinálásáról
A nőkkel szembeni erőszak elleni összehangolt és összevont uniós stratégiához való 
hozzájárulás érdekében a tagállamok továbbítják az Európai Bizottságnak a 3. ajánlásban 
említett információkat.

5. ajánlás a jelentéstételről
A Bizottság az e rendelet hatálybalépését követő évtől kezdve minden év december 31-éig 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli, hogy a 
tagállamok milyen mértékben tették meg a szükséges intézkedéseket az e rendeletnek való 
megfelelés biztosítása érdekében.
A jelentésnek tartalmaznia kell a megtett intézkedéseket, és ki kell emelnie azokat a 
területeket, amelyeken még intézkedésekre van szükség. 

6. ajánlás egy civil társadalmi fórum létrehozásáról
Az Európai Bizottság szoros párbeszédet folytat a nemi alapú erőszak elleni küzdelem 
területén fellépő helyi, regionális, nemzeti, európai vagy nemzetközi szintű érintett civil 
társadalmi szervezetekkel és illetékes szervekkel, és e célból civil társadalmi fórumot hoz 
létre.
A fórum megteremti az információcsere és az ismeretek megosztásának mechanizmusát, és 
biztosítja az uniós intézmények és az érintett érdekeltek közötti szoros párbeszédet. 
A fórumban az első bekezdésben említett érintett érdekelt felek vehetnek részt. A fórum 
évente egyszer ülésezik.

7. ajánlás a pénzügyi támogatásról
A rendeletnek létre kell hoznia a pénzügyi támogatás forrását a 3. ajánlásban felsorolt 
fellépésekre vonatkozó uniós költségvetés keretei között.
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INDOKOLÁS

A nők elleni erőszak az emberi jogok durva megsértése és a nemi alapú megkülönböztetés 
egyik formája. Táptalaja a nemek közötti egyenlőtlenségnek, mivel akadályozza a nők 
gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális életben való részvételét. Az erőszakkal 
szembesülő nők hosszú távon súlyos lelki és fizikai traumákat szenvednek el. A nők elleni 
erőszak ezenkívül jelentős gazdasági terhet jelent az egészségügyi kiadásokat, a rendőrségi és 
jogi költségeket, valamint a kiesett termelést és béreket tekintve. 

Európában a nők 20–25%-ának volt része felnőtt élete során legalább egyszer fizikai 
erőszakban, és több mint 10%-ukat ért szexuális erőszak, amely során fizikai erőt alkalmaztak 
velük szemben. A nők mintegy 45%-a szenvedett el életében valamiféle erőszakot, továbbá 
Európában a nők 12–15%-a családon belüli erőszakot kénytelen elszenvedni, amelybe 
naponta hét nő hal bele az Európai Unióban (PE 504.467)..

A gazdasági válságot követően bevezetett költségvetési megszorítások következtében a 
leggyakoribb érv az, hogy az országok nem képesek több forrást biztosítani a nemi alapú 
erőszak elleni küzdelemre, illetve az ilyen erőszak megakadályozására. Vizsgálatok szerint 
2011-ben az EU-ban a nők elleni erőszak becsült gazdasági költsége éves szinten 
228 milliárd eurót tesz ki – ebből 45 milliárd eurót fordítanak a szolgáltatásokra, a kiesett 
gazdasági termelés 24 milliárd eurót tesz ki, és 159 milliárd eurót fordítanak az elszenvedett 
lelki és fizikai bántalmak ellentételezésére.  A megelőző intézkedések költsége ugyanakkor 
lényegesen alacsonyabb az erőszakkal járó költségeknél (PE 504.467).

Egy uniós jogalkotási aktusra van szükség a nők elleni erőszak megelőzése területén 
megvalósuló tagállami fellépés előmozdítására és támogatására

Jelenleg nincs olyan uniós jogalkotási aktus, amely intézkedéseket állapít meg a nők elleni 
erőszak megelőzése területén megvalósuló tagállami fellépés előmozdítására és támogatására, 
és átfogó stratégia sem létezik a nők elleni erőszak leküzdésére.

Az Európai Parlament évek óta hangoztatja, hogy szükség van egy, a nők elleni erőszak 
felszámolásáról szóló irányelvre irányuló javaslatra. 2010-ben a nemzetközi nőnapon az EP a 
nők elleni erőszakkal foglalkozott. Az Eva-Britt Svensson által kidolgozott, a nők elleni 
erőszakkal szembeni fellépést célzó, új uniós politikai keret prioritásairól és körvonalairól 
szóló, 2011. április 5-én elfogadott jelentés (2010/2209(INI)) „új, átfogó politikai 
megközelítést javasol a nemi alapú erőszak ellen, ideértve […] egy büntetőjogi [eszközt] –
egy [irányelvet] – a nemi alapú erőszak ellen”. 2012-ben az Európai Parlament a 
Sophie In’t Veld által kidolgozott, „A nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai 
Unióban – 2011” című jelentésben (2011/2244(INI)) ismételten intézkedésre szólított fel. A 
2012. március 13-án elfogadott jelentésben az Európai Parlament ismételten hangsúlyozta, 
„hogy a Bizottságnak egy, az egész Unióra kiterjedő stratégiát kell előterjesztenie a nők elleni 
erőszak felszámolása érdekében, ideértve egy a nemi alapú erőszak elleni büntetőjogi 
jogalkotási eszközt, ahogyan ezt a Parlament több állásfoglalásában is kérte”. 

A nemzeti szabályozásban nincs közös megegyezés a nők elleni erőszak kérdésében, ahogyan 
közös fogalommeghatározás és a problémával foglalkozó közös rendszer sincsen. 
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Ezért a nőknek és lányoknak az erőszak minden formájával szembeni védelmének szintjei, 
valamint a védelem terén elért eredmények között hatalmas különbségek vannak az 
EU 28 tagállamában. Az erőszak megelőzése és az erőszak áldozatainak védelme érdekében 
előbb vagy utóbb uniós szinten minimális harmonizációt kell megvalósítani, legalább a 
jelenség közös és átfogó értelmezésének biztosítása érdekében.

A nők elleni erőszak határokon átnyúló jelleggel bír, amit uniós szinten kell kezelni. 
Figyelembe véve a polgárok mobilitását Európában, a lehetséges áldozatok számára védelmet 
kell nyújtani, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak az EU-ban, például azoknak a nőknek, 
akik származási tagállamuktól eltérő tagállamban élnek és egy harmadik uniós országban 
dolgoznak. Minimumszabályokra és közös fogalommeghatározásokra van szükség, közös 
fellépés szükséges a nők elleni erőszak felszámolása és annak biztosítása érdekében, hogy az 
uniós népesség több mint fele maradéktalanul élhessen az uniós szabad mozgás jogával.

A jogalkotási aktusnak elő kell mozdítania és támogatnia kell az erőszak megelőzése területén 
megvalósuló tagállami fellépéseket (azaz információgyűjtés és -csere, az érintett tisztviselők 
képzése, tapasztalatok és bevált módszerek megosztása, figyelemfelhívás, finanszírozás stb.). 

Az EU-nak ezért a vezető nemzetközi szereplővé kell válnia a nemi alapú erőszak 
megakadályozásában, és sikeres példaként kell szolgálnia mindazok számára, akik világszerte 
a nők elleni erőszak és a nemi alapú megkülönböztetés felszámolásáért küzdenek (jogi, 
kulturális és politikai eszközökkel).

Az előadó úgy véli, hogy a rendelet a legalkalmasabb eszköz e cél eléréséhez, mivel 
közvetlenül alkalmazandó, nem igényel végrehajtási intézkedéseket, továbbá törvényként 
azonnal végrehajthatóvá válik valamennyi tagállamban.

A nők elleni erőszakkal kapcsolatos adatgyűjtés problémái

Jelenleg az EU szintjén nyilvánvaló hiány van a nők elleni erőszak témájában rendelkezésre 
álló, szisztematikusan gyűjtött adatokból. Először is nagyon nehéz mérni a nők elleni erőszak 
valódi mértékét, mivel a családon belüli erőszak és a szexuális zaklatás eseteinek többsége 
bejelentetlen marad. Másodszor, nem könnyű összehasonlítható elemzést végezni, mivel nincs 
egyeztetett közös módszertan az összehasonlítható közigazgatási adatok megszerzéséhez.

A Parlament már számos állásfoglalásban szorgalmazta, hogy a tagállamok közöljenek 
adatokat a nőkkel szembeni erőszakról, és 2011. novemberben felkérte az Alapjogi 
Ügynökséget a nőkkel szembeni erőszakkal kapcsolatos összehasonlítható adatok gyűjtésére1. 
A Tanács a 2012. decemberi következtetéseiben felszólított az adatgyűjtés javítására és a 
nőkkel szembeni erőszak valamennyi formájára vonatkozó összehasonlítható, megbízható és 
rendszeresen frissített adatok terjesztésére is, nemzeti és uniós szinten egyaránt.

Ezért továbbra is szükség van egy olyan új uniós jogalkotási javaslatra, amely összefüggő
rendszert alakít ki a nőkkel szembeni erőszakra vonatkozó statisztikák összegyűjtéséhez a 

                                               
1 Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége ezt követően 20 uniós tagállamban végzett felmérést a nemi alapú 
erőszak témájában. A felmérés eredményeit 2014-ben teszik közzé.



PE522.850v01-00 12/13 PR\1008239HU.doc

HU

tagállamokban. Ezenkívül egyes uniós tagállamokban a kormányzati rendszerek összetettsége 
hatással lehet arra, hogy a jogsértéseket miként határozzák meg a jogszabályokban, miként 
szervezik meg az adatgyűjtést vagy hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre a védelem és 
a megelőzés terén.  Az előadó kitart amellett, hogy közös módszertanra van szükség a nők 
elleni erőszakkal kapcsolatos adatok összegyűjtéséhez, és sürgeti a Bizottságot, 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, figyelembe véve az Alapjogi Ügynökség által végzett munkát, 
amelynek során uniós szintű felmérése keretében összehasonlítható adatokat gyűjtött.

Áthidaló klauzula

Az előadó az áthidaló klauzula aktiválását javasolja, azaz egyhangú határozat elfogadását 
arról, hogy a nemi alapú erőszak (beleértve a női nemi szervek megcsonkítását) is a 83. cikk 
(1) bekezdésében felsorolt bűncselekmények közé tartozzon.

A Lisszaboni Szerződés hatáskört biztosított az EU számára ahhoz, hogy harmonizációs céllal
közös rendelkezéseket vezessen be a büntetőjog területén. Az EU-nak ezenkívül joga van a 
bűncselekmények definícióira és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok 
megállapításához olyan súlyos bűncselekmények esetében, amelyek a bűncselekmény jellege 
és hatásai miatt határokon átnyúló cselekménynek minősülnek. Ez a hatáskör azokban az 
esetekben is alkalmazandó, amikor kifejezetten konszenzust kell elérni a bűncselekmények 
elleni fellépés módjáról. A Szerződés szövege kiváltképpen az emberkereskedelmet, valamint 
a nők és gyerekek szexuális kizsákmányolását nevezi meg. A határokon átnyúló dimenzióval 
rendelkező büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés tekintetében 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak lehetősége van közös minimumszabályok 
meghatározására. 

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 nők 
elleni erőszaknak kétségtelenül ez az egyik legkegyetlenebb formája. E gyakorlat rövid és 
hosszú távú, súlyos testi és lelki következményekkel jár az áldozatok számára. 

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 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.

Az előadó sürgeti az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő egy uniós cselekvési tervet a női 
nemi szervek megcsonkításáról, amely több kérdéssel, például a megelőzéssel és a 
védelemmel is foglalkozik.
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Közös uniós szakpolitikát kell elfogadni azokra a nőkre és lányokra vonatkozóan, akik a női 
nemi szervek megcsonkítása miatt kérnek menedékjogot, és ebben figyelembe kell venni a 
nemzetközileg elfogadott normákat, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 
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 kell foglalkoznia a 
női nemi szervek megcsonkításának ügyével.

Az Isztambuli Egyezmény 

Az előadó a nőkkel szembeni erőszakról szóló Isztambuli Egyezmény ratifikálásra sürgeti 
azokat a tagállamokat, amelyek ezt még nem tették meg, és nyomatékosan kéri a Bizottságot, 
hogy indítsa el az arra irányuló eljárást, hogy az EU is csatlakozzon ehhez az eszközhöz, de 
először értékelje az ebből származó hatásokat és hozzáadott értéket.

Ez idáig az Isztambuli Egyezmény a leghatásosabb jogi eszköz a nők elleni erőszak terén, 
amely képes arra, hogy hatékonyan megelőzze a nők elleni erőszakot Európában és azon 
kívül, illetve eredményesen felvegye a küzdelmet az erőszak e formájával szemben. 
Határozott fellépésre van szükség annak érdekében, hogy az egyes államok és az Európai 
Unió aláírják, ratifikálják és – ami a legfontosabb – végrehajtsák az Európa Tanács nők elleni 
erőszakról és a családon belüli erőszakról szóló egyezményét. Az egyezmény az EP által már 
számos alkalommal kért, ún. „hat P” keretet írja elő (policy, prevention, protection, 
prosecution, provision, and partnership, azaz politika, megelőzés, védelem, vádemelés, 
rendelkezés és partnerség), és az erőszak elleni összehangolt fellépés érdekében felszólít az 
összes vonatkozó állami ügynökség és szolgálat részvételére.

A jogi következmények mellett az EU Isztambuli Egyezményhez való csatlakozása rendkívül 
fontos politikai üzenetet hordozna. 

Az erőszakkal foglalkozó európai megfigyelőközpont

Az előadó a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete hatásköreinek kibővítését javasolja, 
hogy az fokozatosan átalakuljon egy erőszakkal foglalkozó európai megfigyelőközponttá. Az 
előadó szerint jobb lenne, ha e megfigyelőközpontot a Nemek Közötti Egyenlőség Európai 
Intézetének hatáskörébe helyeznék. Az előadó úgy döntött, hogy e kérdés ne legyen az 
emberkereskedelem elleni küzdelem európai uniós koordinátora megbízatásának része, mivel 
akkor csak belügyi és határokon átnyúló kérdésnek tekintenék, nem pedig a nemek közötti 
egyenlőséggel és az emberi jogokkal kapcsolatos kérdésnek. Fontos, hogy a megbízatást a 
nemek közötti egyenlőség és az alapvető jogok összefüggésébe helyezzék. 

A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem európai éve
Az előadó javasolja, hogy Bizottság az elkövetkező három évben hirdesse meg a nőkkel 
szembeni erőszak elleni küzdelem európai évét, hogy felhívja a polgárok figyelmét erre a 
problémára.


