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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând recomandări adresate Comisiei privind combaterea violenței împotriva 
femeilor
(2013/2004(INL))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 
19 și 23,

– având în vedere rezoluția sa din 24 martie 2009 referitoare la combaterea mutilării 
genitale a femeilor în UE1, 

– având în vedere declarația sa din 22 aprilie 2009 privind campania „Să spunem NU 
violenței împotriva femeilor”2, 

– având în vedere Rezoluția sa din 26 noiembrie 2009 privind eliminarea violenței 
împotriva femeilor3, 

– având în vedere Strategia Comisiei pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015, 
prezentată la 21 septembrie 2010,

– având în vedere concluziile Consiliului EPSCO din 8 martie 2010 privind eradicarea 
violenței împotriva femeilor,

– având în vedere Evaluarea valorii adăugate europene4,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 septembrie 2012 
privind „Eradicarea violenței domestice împotriva femeilor”5, 

– având în vedere orientările Uniunii Europene privind violența împotriva femeilor și fetelor 
și combaterea tuturor formelor de discriminare împotriva acestora,

– având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul),

– având în vedere articolul 11 alineatul (1) litera (d) din Convenția asupra eliminării tuturor 
formelor de discriminare față de femei, adoptată prin Rezoluția 34/180 din 18 decembrie 
1979 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite,

                                               
1 JO C 117 E, 6.5.2010, p. 52.
2. JO C 184 E, 8.7.2010, p. 131.
3 JO C 285 E, 21.10.2010, p. 53.
4 PE 504.467.
5 JO C 351, 15.11.2012, p.21.



PE522.850v01-00 4/13 PR\1008239RO.doc

RO

– având în vedere dispozițiile instrumentelor juridice ale Organizației Națiunilor Unite în 
domeniul drepturilor omului și în special cele referitoare la drepturile femeii, precum 
Carta ONU, Declarația universală a drepturilor omului, convențiile internaționale privind 
drepturile civile și politice, precum și cele privind drepturile economice, sociale și 
culturale, Convenția pentru combaterea traficului de ființe umane și a exploatării 
prostituției, Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva 
femeilor (CEDAW) și protocolul său opțional, precum și Convenția împotriva torturii și 
altor pedepse ori tratamente crude, inumane sau degradante și Convenția din 1951 privind 
statutul refugiaților și principiul nereturnării,

– având în vedere alte instrumente ale ONU referitoare la violența împotriva femeilor, cum 
ar fi Declarația de la Viena și Programul de acțiune din 25 iunie 1993, adoptate de 
Conferința mondială privind drepturile omului (A/CONF. 157/23) și Declarația privind 
eliminarea violenței împotriva femeilor din 20 decembrie 1993 (A/RES/48/104),

– având în vedere rezoluțiile Adunării Generale a ONU din 12 decembrie 1997, „Prevenirea 
criminalității și măsuri de justiție penală pentru a elimina violența împotriva femeilor” 
(A/RES/52/86), din 18 decembrie 2002, „Conlucrarea în vederea eliminării crimelor 
comise împotriva femeilor în numele onoarei”(A/RES/57/179) și din 22 decembrie 2003, 
„Eliminarea violenței domestice împotriva femeilor” (A/RES/58/147),

– având în vedere rapoartele întocmite de raportorii speciali pe probleme de violență 
împotriva femeilor ai Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului și Recomandarea 
generală nr. 19, adoptată de Comisia pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor (a 
11-a sesiune, 1992),

– având în vedere Declarația de la Beijing și Platforma de acțiune adoptată la a patra 
Conferință mondială privind femeile, la 15 septembrie 1995, precum și rezoluțiile 
Parlamentului din 18 mai 2000, referitoare la urmărirea Platformei de acțiune la Beijing1, 
din 10 martie 2005, referitoare la urmările celei de-a patra Conferințe mondiale privind 
femeile - Platforma de acțiune (Beijing + 10)2 și din 25 februarie 2010, referitoare la 
Beijing +15 - Platforma de acțiune a ONU pentru egalitatea de gen3,

– având în vedere Rezoluția Adunării Generale a ONU din 19 decembrie 2006, 
„Intensificarea eforturilor de eliminare a tuturor formelor de violență împotriva femeilor” 
(A/RES/61/143), precum și Rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU nr. 1325 și 
privind femeile, pacea și securitatea,

– având în vedere articolele 42 și 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitate de gen și avizul 
Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0000/2013),

A. întrucât în Directiva 2012/29/EU4 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, 
                                               
1 JO C 59, 23.2.2001, p.258.
2 JO C 320 E, 15.12.2005, p. 247.
3 JO C 348 E, 21.12.2010, p. 11.
4  Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor 
norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 
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sprijinirea și protecția victimelor criminalității, violența de gen este definită ca violență 
direcționată împotriva unei persoane din cauza genului acesteia din urmă, a identității sale 
de gen sau a expresiei genului, ori care afectează persoanele de un anumit gen în mod 
disproporționat;

B. întrucât violența de gen poate provoca victimei prejudicii fizice, sexuale, emoționale și 
psihologice sau pagube economice;

C. întrucât violența de gen este considerată o formă de discriminare și o încălcare a 
libertăților fundamentale ale victimei și include violența la nivelul relațiilor apropiate, 
violența sexuală (inclusiv violul, agresiunea sexuală și hărțuirea), traficul de ființe umane, 
sclavia, și diferite forme de practici dăunătoare, cum ar fi căsătoriile forțate, mutilarea 
genitală a femeilor și așa-numitele „crime de onoare”;

D. întrucât violența de gen include victime și agresori de toate vârstele, mediile educaționale, 
veniturile și pozițiile sociale și este legată de distribuția inegală a puterii între femei și 
bărbați în societatea noastră;

E. întrucât violența este o experiență traumatică pentru orice bărbat, femeie sau copil, însă 
violența de gen este mai des comisă bărbați asupra femeilor și fetelor, și ambele reflectă și 
agravează inegalitățile între bărbați și femei și afectează sănătatea, demnitatea, securitatea 
și autonomia victimelor;

F. întrucât violențele bărbaților împotriva femeilor afectează locul femeilor în societate: 
sănătatea acestora, accesul la un loc de muncă și la educație, integrarea în activități sociale 
și culturale, independența economică, participarea la viața publică și politică, implicarea 
în procesul decizional și relațiile cu bărbații;

G. întrucât violența împotriva femeilor poate lăsa urme psihologice profunde, poate deteriora 
starea generală de sănătate a femeilor și fetelor, inclusiv sănătatea lor reproductivă și 
sexuală, iar în unele cazuri poate provoca moartea;

H. întrucât studiile dedicate violenței de gen estimează că o cincime până la un sfert din toate 
femeile din Europa au suferit acte de violență fizică cel puțin o dată în viața adultă, iar 
peste o zecime au suferit acte de violență sexuală, care au implicat folosirea forței; întrucât 
cercetările arată că 26 % dintre copii și adolescenți declară că au fost victime ale violenței 
fizice în copilărie;

I. întrucât, în conformitate cu evaluarea valorii adăugate europene, costul anual pentru UE al 
violenței de gen împotriva femeilor este estimat la 228 miliarde EUR în 2011 
(echivalentul a 1,8% din PIB-ul UE), dintre care 45 miliarde EUR anual pentru servicii 
publice și de stat și 24 miliarde EUR pentru scăderea producției economice;

J. întrucât Comisia a subliniat, în Strategia pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-
2015, că violența de gen este una dintre principalele probleme care trebuie abordate în 
vederea realizării egalității de gen reale;

                                                                                                                                                  
2001/220/JAI a Consiliului (JO L 315, 14.11.2012, p. 57).
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K. întrucât nu nicio intervenție izolată nu va elimina violența împotriva femeilor, ci doar o 
combinație de acțiuni legate de infrastructură, judiciare, de aplicare, educaționale, de 
sănătate și alte acțiuni legate de servicii pot reduce semnificativ acest fenomen și 
consecințele sale;

L. întrucât femeile din Uniunea Europeană nu au același grad de protecție împotriva violenței 
comise de bărbați, datorită politicilor și legislațiilor diferite ale statelor membre;

M. întrucât femeile victime ale violenței de gen și copiii lor, au nevoie adeseori de sprijin și 
protecție deosebite din cauza riscului ridicat de victimizare secundară și repetată, a 
riscului de intimidare sau de răzbunare asociat unor astfel de violențe;

N. întrucât, în multe cazuri, femeile nu depun plângeri împotriva actelor de violență de gen la 
care sunt supuse, din motive complexe și diverse, care includ factori psihologici, 
economici, sociali și culturali, iar uneori acestea nu au încredere în poliție, sistemul juridic 
și în serviciile sociale și de sănătate;

O. întrucât nu se colectează în mod regulat date comparabile cu privire la diferite tipuri de 
violență împotriva femeilor în Uniunea, ceea ce face dificilă evaluarea amplorii reale a 
problemei și găsirea unor soluții adecvate;

P. întrucât respingerea de către Parlamentul European, la 12 decembrie 2012, a propunerii 
Comisiei de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile 
europene de siguranță în fața criminalității1 reiterează necesitatea unei noi propuneri de 
act legislativ al UE, care să instituie un sistem coerent pentru colectarea statisticilor 
privind violența împotriva femeilor în statele membre, și întrucât Consiliul, în concluziile 
sale din decembrie 2012, a solicitat îmbunătățirea colectării și diseminării unor date 
comparabile, fiabile și actualizate în mod regulat cu privire la toate formele de violență 
împotriva femeilor, atât la nivel național, cât și la nivelul UE;

Q. întrucât mutilarea genitală a femeilor (MGF) este recunoscută pe plan internațional ca o 
încălcare a drepturilor omului în privința fetelor și femeilor, reflectă o inegalitate adânc 
înrădăcinată între sexe, constituie o formă extremă de discriminare împotriva femeilor, 
este aproape întotdeauna comisă asupra minorelor și constituie o încălcare a drepturilor 
copilului;

R. întrucât adoptarea Orientărilor UE privind violența împotriva femeilor și fetelor și 
combaterea tuturor formelor de discriminare împotriva acestora reflectă voința politică 
clară a UE de a considera drepturile femeii o chestiune prioritară și de a lua măsuri pe 
termen lung în acest domeniu; întrucât coerența între dimensiunea internă și cea externă a 
politicilor referitoare la drepturile omului poate aduce uneori la lumină o discrepanță între 
retorică și comportamente;

S. întrucât, în conformitate cu rapoartele organizației Amnesty International, MGF afectează 
sute de mii de femei și fete din Europa; întrucât neconcordanțele dintre dispozițiile legilor 
din statele membre conduc la așa-numitul fenomen de „turism MGF” transfrontalier în 
UE,

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0494.
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1. solicită Comisiei să prezinte, până la sfârșitul anului 2014, în temeiul articolului 84 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, o propunere de act care să stabilească 
măsuri de încurajare și sprijin pentru acțiunile statelor membre în domeniul prevenirii 
violenței împotriva femeilor, urmând recomandările detaliate prezentate în anexă;

2. invită Comisia să prezinte o propunere revizuită de regulament privind statisticile 
europene referitoare la infracțiunile violente, care să includă un sistem coerent de 
colectare a datelor statistice cu privire la violența de gen în statele membre;

3. solicită Consiliului să activeze clauza pasarelă, prin adoptarea unei decizii în unanimitate 
care să definească violența de gen (inclusiv MGF) ca domeniu infracțional între cele 
enumerate la articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4. invită Comisia să încurajeze ratificările naționale și să lanseze procedura pentru aderarea 
UE la Convenția de la Istanbul privind violența împotriva femeilor, evaluând în prealabil 
impactul și valoarea adăugată a acestei aderări;

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

6. încurajează Comisia să adopte primele măsuri necesare înființării unui Observator 
european al violenței împotriva femeilor, pe baza structurilor instituționale existente 
(Institutul European pentru Egalitatea de Gen (IEEG));

7. solicită insistent Comisiei să instituie, în următorii trei ani, un An UE al eradicării 
violenței împotriva femeilor, în vederea sensibilizării cetățenilor cu privire la această 
problemă;

8. confirmă faptul că recomandările respectă drepturile fundamentale și principiile 
subsidiarității și proporționalității;

9. consideră că implicațiile financiare ale propunerii solicitate ar trebui acoperite din bugetul 
UE;

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție și recomandările 
detaliate din anexă Comisiei și Consiliului, precum și parlamentelor și guvernelor statelor 
membre.
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ANEXĂ LA PROPUNEREA DE REZOLUȚIE
CONȚINÂND RECOMANDĂRI DETALIATE PRIVIND CONȚINUTUL PROPUNERII 

SOLICITATE

Recomandarea 1 privind obiectivul și sfera de aplicare a regulamentului ce urmează a fi 
adoptat
Obiectivul regulamentului ar trebui să fie stabilirea unor măsuri pentru a încuraja și sprijini 
acțiunea statelor membre în domeniul prevenirii violenței de gen.
Violența de gen ar trebui considerată (așa cum s-a indicat deja în Directiva 2012/29/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor standarde 
minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității, și de înlocuire a 
Deciziei-cadru a Consiliului 2001/220/JAI1) violență îndreptată împotriva unei persoane din 
cauza genului acelei persoane, a identității sale de gen sau expresiei de gen, ori care afectează 
persoanele de un anumit gen în mod disproporționat. Aceasta poate provoca victimei 
prejudicii fizice, sexuale, emoționale și psihologice, precum și pierderi economice și poate 
include violența în cadrul relațiilor apropiate, violența sexuală (inclusiv violul, agresiunea 
sexuală și hărțuirea), traficul de ființe umane, sclavia și diferite forme de practici dăunătoare, 
cum ar fi căsătoriile forțate, mutilarea genitală a femeilor și așa-numitele „crime de onoare”.
Măsurile ar trebuie să includă: conceperea, implementarea și evaluarea unor strategii și 
programe cuprinzătoare; cercetare, inclusiv colectarea și analiza datelor; organizarea de 
formări pentru funcționarii implicați; schimbul de experiență, informații și bune practici; 
ridicarea nivelului de conștientizare; crearea unor linii de asistență; deschiderea și dotarea 
unor adăposturi care să dispună de echipamentele și personalul necesar.
Regulamentul ar trebui să se aplice statelor membre.

Recomandarea 2 privind măsurile preventive
Statele membre ar trebui să creeze o serie de măsuri de prevenire a violenței de gen. Concret, 
acestea ar trebui:
- să conceapă, să implementeze și să evalueze strategii și programe cuprinzătoare anuale, 

inclusiv programe de educație publică și de formare a cadrelor didactice, care să 
urmărească înlăturarea obstacolelor cauzate de violență care împiedică femeile și fetele să 
beneficieze pe deplin de drepturile și libertățile lor, precum și schimbarea mentalităților 
societății;

- să efectueze studii relevante asupra violenței de gen, inclusiv cu privire la cauzele și 
motivele violenței, să colecteze și să analizeze datele și să-și continue, în același timp, 
eforturile de a standardiza criteriile pentru înregistrarea violenței de gen, astfel încât 
datele colectate să fie comparabile;

- să organizeze cursuri de formare a funcționarilor susceptibili să intre în contact cu 
cazurile de violență de gen - inclusiv personalul din sectoarele aplicării legii, asistenței 
sociale, sănătății și urgențelor - pentru a detecta, identifica și soluționa în mod 
corespunzător astfel de cazuri, acordând o atenție specială nevoilor și drepturilor 
victimelor;

- să facă schimburi de expertiză, experiență, informații și practici optime prin Rețeaua 
                                               
1 JO L 315, 14.11.2012, p. 57.
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Uniunii Europene de prevenire a infracțiunilor (RUEPI);
- să organizeze campanii de sensibilizare, în colaborare, atunci când este important, cu 

ONG-urile și alți actori;
- să creeze, dacă nu există deja, linii naționale de asistență gratuite, cu personal specializat;
- să deschidă adăposturi specializate și să le doteze cu echipament și personal, oferind 

locuri pentru cel puțin o femeie la 10 000 de locuitori.

Recomandarea 3 privind raportorii naționali sau mecanisme echivalente
În termen de un an de la intrarea în vigoare a regulamentului, statele membre trebuie să ia 
măsurile necesare pentru a desemna raportori naționali sau mecanisme echivalente. Misiunea 
acestor mecanisme ar trebui să includă evaluarea tendințelor în privința violenței de gen, 
măsurarea rezultatelor măsurilor luate pentru combaterea acesteia la nivel național și local, 
colectarea de statistici și informarea anuală a Comisiei Europene și a comisiilor de resort ale 
Parlamentului European.

Recomandarea 4 privind coordonarea strategiei Uniunii de combatere a violenței împotriva 
femeilor
Pentru a contribui la o strategie coordonată și consolidată a Uniunii de combatere a violenței 
de gen, statele membre ar trebui să transmită Comisiei Europene informațiile menționate în 
Recomandarea 3.

Recomandarea 5 privind raportarea
Începând cu anul următor intrării în vigoare a prezentului regulament, în fiecare an, până la 31 
decembrie, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport în 
care să evalueze în ce măsură statele membre au luat măsurile necesare pentru a se conforma 
prezentului regulament.
Raportul va prezenta măsurile luate și va evidenția domeniile în care încă sunt necesare 
măsuri. 

Recomandarea 6 privind crearea unui forum al societății civile
Comisia Europeană trebuie să fie într-un dialog apropiat permanent cu organizațiile relevante 
ale societății civile și cu organismele competente care activează în domeniul combaterii 
violenței de gen la nivel local, regional, național, european sau internațional, și să creeze un 
forum al societății civile în acest scop.
Forumul va constitui o modalitate de schimb de informații și de cumulare a cunoașterii. 
Acesta va asigura un dialog strâns între instituțiile UE și actorii relevanți. 
Forumul va fi deschis acestora din urmă, în conformitate cu primul paragraf, și se va întruni 
cel puțin o dată pe an.

Recomandarea 7 privind sprijinul financiar
Regulamentul ar trebui să stabilească sursa finanțărilor, în cadrul bugetului UE, pentru 
acțiunile enumerate la Recomandarea 3.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Violența împotriva femeilor constituie o încălcare majoră a drepturilor omului și o formă de 
discriminare de gen. Ea constituie cauza principală a inegalității de gen, întrucât constituie un 
obstacol în calea participării depline a femeilor la viața economică, socială, politică și 
culturală. Femeile care suferă violențe rămân pe termen lung cu traume grave psihologice și 
fizice, pe lângă povara economică semnificativă pe care acest lucru o determină în termeni de 
costuri de sănătate, de poliție și juridice, precum și de scădere a productivității și a veniturilor. 

Aproximativ 20-25% dintre femeile adulte din Europa au suferit acte de violență fizică cel 
puțin o dată și peste 10% au suferit acte de violență sexuală implicând folosirea forței. 45% 
dintre femei au suferit o formă de violență; 12-15% dintre femeile din Europa sunt victime ale 
violenței casnice și șapte femei mor în fiecare zi, în Uniunea Europeană, din cauza acesteia 
(PE 504.467).

Ca urmare a reducerilor bugetare cauzate de criza economică, argumentul cel mai curent este 
că statele nu pot aloca mai multe resurse pentru combaterea și prevenirea violenței de gen. 
Conform studiilor, costurile economice ale violenței împotriva femeilor în UE, în 2011, sunt 
estimate la 228 miliarde EUR anual, dintre care 45 miliarde EUR pentru servicii, 24 miliarde 
EUR pentru scăderea randamentului economic și 159 miliarde EUR pentru dureri și suferință. 
Costurile măsurilor preventive sunt substanțial mai scăzute decât costurile violenței (PE 
504.467).

Necesitatea unui act legislativ UE pentru promovarea și susținerea acțiunilor statelor 
membre în domeniul prevenirii violenței împotriva femeilor

În prezent, în UE nu există nici un act legislativ care să stabilească măsuri de promovare și 
susținere a acțiunii statelor membre în domeniul prevenirii violenței împotriva femeilor, nici o 
strategie cuprinzătoare de combatere a violenței împotriva femeilor.

Parlamentul European insistă de mai mulți ani în favoarea unei propuneri de directivă privind 
combaterea violenței împotriva femeilor. În 2010, Ziua internațională a femeii eveniment la 
Parlamentul European a fost dedicată violenței asupra femeilor. În Raportul Eva-Britt
Svensson, intitulat „Prioritățile și structura unui nou cadru al politicii UE de combatere a 
violenței împotriva femeilor” (2010/2209 (INI)), adoptat la 5 aprilie 2011, s-a solicitat „o 
nouă viziune politică globală asupra violenței de gen, care să includă un instrument de drept 
penal în forma unei directive privind combaterea violenței de gen”. În 2012, Parlamentul 
European a făcut încă o dată apel la acțiune, în Raportul Sophie In't Veld privind „Egalitatea 
între femei și bărbați în Uniunea Europeană - 2011” (2011/2244(INI)). În raportul adoptat la 
13 martie 2012, Parlamentul European a insistat asupra „necesității prezentării de către 
Comisie a unei strategii la nivelul întregii Uniuni privind stoparea violenței împotriva 
femeilor, inclusiv un instrument legislativ penal de combatere a violenței de gen, după cum a 
solicitat Parlamentul European într-o serie de rezoluții”.

Într-adevăr, nu există o accepțiune, o definiție și un regim comun al problemei violenței 
împotriva femeilor în legislațiile naționale. 
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Astfel, rezultatele și nivelurile de protecție a femeilor și fetelor împotriva tuturor formelor de 
violență în cele 28 de state membre ale UE diferă semnificativ. Pentru a preveni violența și a 
proteja victimele acesteia, ar trebui realizată mai devreme sau mai târziu o minimă armonizare 
la nivelul UE, cel puțin în privința unei înțelegeri globale a fenomenului.

Violența împotriva femeilor are o dimensiune transfrontalieră și trebuie combătută la nivelul 
UE.  Având în vedere mobilitatea persoanelor în Europa, victimele potențiale ar trebui 
protejate indiferent de locul în care se află în UE, cum ar fi în cazul femeilor care provin 
dintr-un stat membru, locuiesc într-un al doilea stat membru și lucrează într-un al treilea. Sunt 
necesare standarde minime și definiții comune, precum și o acțiune comună de combatere a 
violenței asupra femeilor și trebuie luate măsuri pentru ca mai mult de jumătate din populația 
UE să beneficieze pe deplin de dreptul la liberă circulație pe teritoriul UE.

Actul legislativ trebuie să promoveze și să sprijine acțiunea statelor membre în domeniul 
prevenirii violenței (și anume pentru colectarea și schimbul de informații, instruirea 
funcționarilor implicați, schimbul de experiență și de bune practici, sensibilizare și finanțare).

Prin urmare, UE ar trebui să devină un actor internațional principal în prevenirea violenței de 
gen și să constituie un exemplu de succes pentru actorii din toată lumea care se luptă 
(legislativ, cultural și politic) pentru eradicarea violenței împotriva femeilor și a discriminării 
de gen.

Raportoarea consideră că regulamentul este cel mai bun instrument pentru a realiza acest 
obiectiv, deoarece acesta este un instrument auto-executiv, care nu necesită nicio măsură de 
implementare și care devine imediat executoriu ca lege în toate statele membre.

Probleme în colectarea datelor privind VIF

În prezent, la nivelul UE, există o lipsă evidentă de date disponibile și colectate sistematic cu 
privire la violența împotriva femeilor. În primul rând, este foarte dificilă de evaluat amploarea 
reală a violenței împotriva femeilor, pentru că majoritatea actelor de violență casnică și de 
agresiune sexuală nu sunt denunțate. În al doilea rând, este dificil de efectual o analiză 
comparativă, întrucât nu există o metodologie convenită în comun pentru obținerea de date 
administrative.

Parlamentul a solicitat insistent statelor membre, în mai multe rezoluții, să furnizeze date 
privind violența împotriva femeilor și a solicitat Agenției pentru drepturile fundamentale, în 
noiembrie 2011, să colecteze date comparative privind acest fenomen1. 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.

Prin urmare, încă este necesară o nouă propunere de legislație a UE care să stabilească un 
sistem coerent pentru colectarea statisticilor privind violența împotriva femeilor în statele 
membre. Mai mult, complexitatea sistemelor guvernamentale din unele state membre ale UE 
                                               
1 ADF a efectuat un sondaj privind violența împotriva femeilor în 20 de state membre UE, ale cărui rezultate vor 
fi publicate în cursul anului 2014.
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poate avea un impact asupra modului în care infracțiunile sunt definite în legislație, asupra 
modalităților de colectare a datelor și asupra măsurilor disponibile de prevenire și protecție. 
Raportoarea insistă asupra necesității unei metodologii comune pentru obținerea de date 
privind violența împotriva femeilor și solicită Comisiei să prezinte o propunere revizuită de 
regulament privind statisticile europene, care să includă și un sistem coerent de colectare a 
datelor statistice privind violența împotriva femeilor în statele membre, ținând seama de 
activitatea ADF de colectarea a unor comparabile prin intermediul sondajului efectuat la 
nivelul UE.

Clauza pasarelă

Raportoarea sugerează activarea clauzei pasarelă, și anume adoptarea în unanimitate a unei 
decizii prin care violența de gen (inclusiv MGF) să fie identificată ca una dintre formele de 
infracțiune enumerate la articolul 83 alineatul (1).

Tratatul de la Lisabona extinde competențele UE pentru a introduce dispoziții comune în 
domeniul dreptului penal cu scopul armonizării. UE are, de asemenea, dreptul de a introduce 
norme minime privind definirea infracțiunilor și sancțiunilor penale în cazul infracțiunilor 
deosebit de grave cu o dimensiune transfrontalieră, care rezultă din natura sau impactul 
acestor infracțiuni. Această competență se aplică și în cazurile în care există o necesitate 
precisă de a se ajunge la un consens privind modul de combatere a infracțiunilor. Textul 
tratatului acordă o atenție specială traficului de persoane și exploatării sexuale a femeilor și 
copiilor. În ceea ce privește cooperarea judiciară și polițienească în materie penală cu 
dimensiune transfrontalieră, Parlamentul European și Consiliul pot stabili standarde comune 
minime. 

Mutilarea genitală a femeilor

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 împotriva femeilor  și are consecințe grave, fizice și psihologice, pe termen 
scurt și pe termen lung, pentru victime. 

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.

Raportoarea solicită insistent Comisiei Europene să propună un plan de acțiune al UE cu 
privire la MGF, care să abordeze mai multe aspecte, cum ar fi prevenirea și protecția.

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 
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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.

Convenția de la Istanbul 

Raportoarea îndeamnă statele membre care nu au făcut încă acest lucru să ratifice Convenția 
de la Istanbul cu privire la violența împotriva femeilor și solicită insistent Comisiei să lanseze 
procedura pentru aderarea UE la același instrument, evaluând în prealabil impactul posibil al 
acesteia.

Până în prezent, Convenția de la Istanbul este instrumentul juridic cel mai amplu cu privire la 
violența împotriva femeilor și are potențialul de a preveni și combate în mod eficace violența 
împotriva femeilor în Europa și dincolo de granițele sale. Este necesară o acțiune decisivă în 
privința semnării și ratificării, precum și - cel mai important - a punerii în aplicare a 
Convenției Consiliului Europei privind violența împotriva femeilor și a violenței casnice, de 
către fiecare stat membru și de către Uniunea Europeană. Convenția impune șase aspecte 
(politică, prevenire, protecție, urmărire penală, prevederi și parteneriat), solicitate în repetate 
rânduri de PE și face apel la implicarea tuturor agențiilor și serviciilor relevante ale statului, 
astfel încât violența să fie contracarată în mod coordonat.

Pe lângă implicațiile juridice, aderarea UE la Convenția de la Istanbul ar purta un mesaj 
politic esențial. 

Un Observator european al violenței

Raportoarea propune extinderea competențelor IEEG pentru a deveni treptat un observator 
european al violenței. Raportoarea consideră că ar fi mai potrivit ca acest lucru să fie inclus 
între competențele IEEG. Raportoarea a decis să nu plaseze această chestiune sub mandatul 
Coordonatorului UE pentru combaterea traficului, pentru că ar fi percepută doar ca o 
problemă de afaceri interne și transfrontalieră, și nu ca o problemă de egalitate de gen și de 
drepturile omului. Este important ca mandatul să fie plasat în contextul egalității de gen și a 
drepturilor fundamentale. 

Anul european de combatere a violenței împotriva femeilor
Raportoarea sugerează Comisiei să creeze, în următorii trei ani, un An european al combaterii 
violenței împotriva femeilor. Scopul este creșterea gradului de conștientizare al cetățenilor.


