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B7-0000/2009

az Európai Parlament állásfoglalása a nők elleni erőszak felszámolásáról

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Szövetségének jogi eszközeire az emberi jogok, 
különösképpen a nők jogai terén, mint például az Egyesült Nemzetek Alapokmánya, az 
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a polgári és politikai jogok nemzetközi 
egyezségokmánya, a gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi 
egyezségokmánya, 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,

– tekintettel az ENSZ egyéb, a nőkkel szembeni erőszak ellenében rendelkezésre álló 
eszközeire, mint például az 1993. június 25-i Bécsi Nyilatkozat és Akcióprogram1, a 
nőkkel szembeni erőszak felszámolásáról szóló 1993. december 20-i nyilatkozat2, a nők 
ellen elkövetett családon belüli erőszak felszámolásáról szóló 2003. december 22-i 
állásfoglalás3, a becsület nevében a nők ellen elkövetett bűncselekmények felszámolásáról 
szóló 2003. január 30-i állásfoglalás4, a nők ellen elkövetett családon belüli erőszak 
felszámolásáról szóló 2004. február 19-i állásfoglalás5, a nőkkel szembeni erőszak 
felszámolására irányuló bűnmegelőzésről és büntető intézkedésekről szóló 1998. február 
2-i állásfoglalás6, az ENSZ emberi jogi főbiztossága külön előadójának a nőkkel szembeni 
erőszakról szóló jelentései, illetve a nőkkel szembeni diszkrimináció felszámolásával 
foglalkozó bizottság 19. számú általános ajánlása7

– tekintettel az 1995. szeptember 15-én Pekingben rendezett, a nők helyzetéről szóló 
negyedik világkonferencián elfogadott cselekvési programra, és a pekingi cselekvési 
program nyomon követéséről szóló 2000. május 18-i8, valamint a Negyedik Nőügyi 
Világkonferencia cselekvési programjának (Peking + 10) nyomon követéséről szóló 2005. 
március 10-i9 állásfoglalásaira, 

– tekintettel az ENSZ főtitkárának „A nők elleni erőszak minden formájára vonatkozó 
mélyreható vizsgálat” című, 2006. július 9-i jelentésére10,

                                               
1 Az emberi jogi világkonferencia fogadta el, 1993. június 14-25.
2 Az ENSZ Közgyűlésének 48/104-es számú határozata.
3 Az ENSZ Közgyűlésének 58/147-es számú határozata.
4 Az ENSZ Közgyűlésének 57/179-es számú határozata.
5 ENSZ közgyűlési határozat, A/RES/58/147.
6 Az ENSZ Közgyűlésének 52/86. számú határozata.
7 A CEDAW 11. ülésszaka fogadta el, 1992.
8 HL C 59., 2001.2.23., 258. o.
9 HL C 320. E, 2005.12.15., 247. o.
10 A/61/122/Add.1.
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– tekintettel a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem jelenlegi helyzetéről és a további 
intézkedésekről szóló, 2006. február 2-i állásfoglalására1,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára2,

– tekintettel a nőkkel szembeni erőszak elleni zéró toleranciát hirdető, az Európai Unióra 
kiterjedő kampány szükségességéről szóló 1997. szeptember 16-i állásfoglalására3,

– tekintettel a nők elleni erőszak minden formájának megszüntetésére irányuló erőfeszítések 
fokozásáról szóló 2007. január 30-i ENSZ-határozatra4

– tekintettel az Interparlamentáris Unió állásfoglalására a parlamenteknek a nőkkel 
szembeni erőszak elleni küzdelemben betöltött szerepéről5

– tekintettel a nők elleni erőszak felszámolásáról szóló, a Tanácshoz és a Bizottsághoz 
intézett kérdésekre (O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 – B7-0000/2009,

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) 
bekezdésére,

A. mivel az ENSZ pekingi cselekvési tervében foglalt meghatározás értelmében a nők elleni 
erőszak minden olyan nemi megkülönböztetésen alapuló erőszak, amely a nőknek fizikai, 
szexuális vagy lelki sérülést vagy szenvedést okoz vagy okozhat, beleértve az ilyen 
cselekvésekkel való fenyegetést, a kényszert vagy a szabadságtól való önkényes 
megfosztást,

B. mivel a férfiak által a nők ellen elkövetett erőszak nem csak közegészségügyi probléma, 
hanem összefügg a nők és férfiak közötti egyenlőtlenséggel is, amely olyan terület, ahol 
az EU hatáskörrel rendelkezik a beavatkozáshoz,

C. mivel a férfiak által a nők ellen elkövetett erőszak sérti az emberi jogokat: az élethez, a 
biztonsághoz, a méltósághoz és a fizikai és szellemi sértetlenséghez való jogot,

D. mivel a férfiak által a nők ellen elkövetett erőszak akadályozza a nőket a társadalomban és 
a munkaerőpiacon való részvételben, és marginalizálódásukhoz és elszegényedésükhöz 
vezethet,

E. mivel a nők ellen elkövetett családon belüli erőszak egész Európában elterjedt, strukturális 
probléma, amely koruktól, iskolázottságuktól, jövedelmüktől vagy társadalmi helyzetüktől 
függetlenül érinti az embereket, és összefügg társadalmunkban a hatalom nemek közötti 
egyenlőtlen  elosztásával,

F. mivel a nők elleni erőszak típusai a különböző kultúráknak és hagyományoknak 
megfelelően eltérnek egymástól, és mivel a női nemi szerv megcsonkítása, az úgynevezett 
becsület nevében elkövetett bűncselekmények, valamint a kényszerházasságok 
valóságosan léteznek az EU-ban,

                                               
1 HL C 288. E, 2006.11.25., 66. o.
2 HL C 364., 2000.12.18., 1. o.
3 HL C 304., 1997.10.6., 55. o.
4 Az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 61/143. számú határozata.
5 A 114. Közgyűlés által elfogadott állásfoglalás (Nairobi, 2006. május 12.)
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G. mivel az EU-ban a nők ellen elkövetett erőszak különböző típusairól nincs rendszeres és 
összevethető adatgyűjtés, ami megnehezíti a jelenség valós mértékének megállapítását és 
a probléma megfelelő kezelését, 

H. mivel a nők gyakran nem beszélnek a férfiak által ellenük elkövetett erőszakról, mert nem 
bíznak a rendőrségben, az igazságügyi rendszerben és a szociális szolgálatokban,

I. mivel a Parlament gyakran kérte a nők elleni erőszak felszámolása európai évének 
meghirdetését,

J. mivel az ENSZ november 25-ét a nők elleni erőszak felszámolása nemzetközi napjának 
nyilvánította,

1. sürgeti a tagállamokat, hogy tökéletesítsék a nőkkel szemben elkövetett erőszak elleni 
nemzeti jogszabályokat és politikákat, elsősorban a nőkkel szemben elkövetett erőszak 
elleni átfogó nemzeti cselekvési tervek kidolgozásával;

2. felszólítja a Bizottságot, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó bizottsági 
ütemtervben foglaltaknak megfelelően nyújtson be a Tanácshoz egy, a nőkkel szembeni 
erőszak elleni következetesebb uniós politikai tervet;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy a Parlament többszöri kérésének megfelelően hirdesse meg 
a nők elleni erőszak felszámolásának európai évét;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy a nők elleni erőszakról évente szervezzen magas szintű 
kerekasztal-megbeszélést;

5. emlékeztet arra, hogy továbbra is várja a nemi alapú és a nők elleni erőszakra vonatkozó 
jogszabályokról szóló bizottsági tanulmány eredményeit;

6. kéri a tagállamokat, dolgozzanak ki a közvélemény érzékenységét fokozó és tájékoztató 
programokat a családon belül elkövetett erőszakról, és az oktatás, valamint a média 
közreműködésével csökkentsék a nők társadalmi helyzetével kapcsolatos társadalmi 
sztereotípiákat;

7. hangsúlyozza az erőszakos cselekedeteknek áldozatul eső nőkkel dolgozók, köztük a 
rendőrség, a szociális és jogi szolgálatok képzésének fontosságát;

8. sürgeti a tagállamokat, hogy a nők elleni erőszakra vonatkozó, egész Európában 
összevethető adatok gyűjtése érdekében szorosan együttműködve a Nemek Közötti 
Egyenlőség Európai Intézetével állapodjanak meg a nők elleni erőszakra vonatkozó 
statisztikai adatok gyűjtésének közös alapjaiban; 

9. sürgeti, hogy a tagállamok bűntettnek ismerjék el a házasságon belüli erőszakot, a 
házasságon belül elkövetett nemi erőszakot tekintsék bűncselekménynek, és a nők elleni 
erőszakkal, a becsület nevében elkövetett bűncselekményekkel és a női nemi szerv 
megcsonkításával kapcsolatos ügyekben utasítsák el az adott kultúrában elfogadott 
gyakorlatra vagy a hagyományokra történő hivatkozást mint enyhítő körülményt;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
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tagállamok kormányainak és az ENSZ főtitkárának.


