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B7-0000/2009

Eliminarea violenței împotriva femeilor

Rezoluția Parlamentului referitoare la eliminarea violenței împotriva femeilor

Parlamentul European,

– 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 privind drepturile economice, sociale și culturale, 
Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor 
(CEDAW) și protocolul său opțional, precum și Convenția împotriva torturii și altor 
pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante,

– având în vedere alte instrumente ale ONU cu privire la violența împotriva femeilor, 
precum Declarația și Programul de acțiune de la Viena din 25 iunie 19931, Declarația din 
20 decembrie 1993 privind eliminarea violenței împotriva femeilor2, Rezoluția din 22 
decembrie 2003 referitoare la eliminarea violenței domestice împotriva femeilor3, 
Rezoluția din 30 ianuarie 2003 referitoare la acțiunile de combatere a crimelor de onoare 
împotriva femeilor4, Rezoluția din 19 februarie 2004 referitoare la eliminarea violenței 
domestice împotriva femeilor5, Rezoluția din 2 februarie 1998 referitoare la prevenirea 
infracționalității și măsurile de drept penal pentru eliminarea violenței împotriva 
femeilor6, rapoartele elaborate de raportorii speciali ai Înaltului Comisar ONU pentru 
drepturile omului cu privire la violența împotriva femeilor, precum și Recomandarea 
generală nr. 19 a Comisiei pentru eliminarea discriminării femeilor7, 

– având în vedere Declarația și Programul de acțiune de la Beijing adoptate la 15 septembrie 
1995 în cadrul celei de a IV-a Conferințe mondiale privind femeile, precum și Rezoluția 
din 18 mai 2000 referitoare la măsurile întreprinse ca urmare a Programului de acțiune de 
la Beijing8 și Rezoluția din 10 martie 2005 referitoare la măsurile întreprinse ca urmare a 
celei de a IV-a Conferințe mondiale privind femeile - Program de acțiune (Beijing + 10)9, 

– având în vedere raportul Secretarului General al ONU din 6 iulie 2006 intitulat „Studiu 
aprofundat privind toate formele de violență împotriva femeilor”10,

                                               
1 Adoptate de către Conferința Mondială cu privire la drepturile omului, 14-25 iunie 1993.
2 Rezoluția Adunării Generale a ONU 48/104.
3 Rezoluția Adunării Generale a ONU 58/147.
4 Rezoluția Adunării Generale a ONU 57/179.
5 Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/58/147.
6 Rezoluția Adunării Generale a ONU 52/86.
7 Adoptată la cea de a 11-a sesiune a CEDAW, 1992. 
8 JO C 59, 23.2.2001, p. 258. 
9 JO C 320 E, 15.12.2005, p. 247.
10 A/61/122/Add.1.
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– având în vedere Rezoluția sa din 2 februarie 2006 referitoare la situația actuală a luptei 
împotriva violenței față de femei și acțiunile viitoare1,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene2,

– având în vedere Rezoluția sa din 16 septembrie 1997 referitoare la necesitatea unei 
campanii europene având ca obiectiv o toleranță zero față de violența împotriva femeilor3,

– având în vedere Rezoluția ONU din 30 ianuarie 2007 referitoare la intensificarea 
eforturilor de eliminare a tuturor formelor de violență împotriva femeilor4,

– având în vedere Rezoluția Uniunii Interparlamentare referitoare la rolul parlamentelor în 
combaterea violenței împotriva femeilor5,

– având în vedere întrebările din... adresate Consiliului și Comisiei cu privire la eliminarea 
violenței împotriva femeilor (O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 –
B7-0000/2009),

– având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul 
său de procedură,

A. întrucât Programul de acțiune al ONU adoptat la Beijing definește violența împotriva 
femeilor ca orice act de violență bazat pe criteriul genului, care are sau poate avea ca 
rezultat vătămări sau suferințe de natură fizică, sexuală sau psihologică, inclusiv 
amenințările privind astfel de acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate;

B. întrucât violența bărbaților împotriva femeilor nu este doar o problemă de sănătate 
publică, ci și o chestiune de inegalitate între femei și bărbați, domeniu în care UE are 
competența de a lua măsuri;

C. întrucât violența bărbaților împotriva femeilor reprezintă o încălcare a drepturilor omului: 
dreptul la viață, dreptul la siguranță, dreptul la demnitate și dreptul la integritate fizică și 
mentală;

D. întrucât violența bărbaților împotriva femeilor este un obstacol în calea participării 
femeilor la activitățile sociale și la piața muncii și poate duce la marginalizarea și sărăcia 
femeilor;

E. întrucât violența domestică împotriva femeilor este o problemă structurală și larg 
răspândită în toată Europa, un fenomen care afectează populația, indiferent de vârstă, 
educație, venit sau poziție socială și este legată de distribuția inegală a puterii între sexe în 
societatea noastră;

F. întrucât tipurile de violență împotriva femeilor variază în diverse culturi și tradiții și 
întrucât mutilarea genitală a femeilor, așa-numitele crime de onoare și căsătoriile forțate 

                                               
1 JO C 288 E, 25.11.2006, p. 66.
2 JO C 364, 18.12.2000, p. 1.
3 JO C 304, 6.10.1997, p. 55.
4 Rezoluția Adunării Generale a ONU 61/143.
5 Rezoluția adoptată de către cea de a 114-a Adunare (Nairobi, 12 mai 2006).
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reprezintă o realitate în UE;

G. întrucât nu se înregistrează o activitate de colectare a unor date statistice periodice și 
comparabile cu privire la diversele tipuri de violență împotriva femeilor din UE, ceea ce 
îngreunează procesul de evaluare a dimensiunii reale a fenomenului și identificarea unei 
soluții adecvate pentru această problemă;

H. întrucât în mod frecvent femeile nu raportează actele de violență comise de bărbați 
împotriva lor, deoarece deseori nu au încredere în poliție, sistemul judiciar și serviciile de 
asistență socială;

I. întrucât Parlamentul a solicitat în mod repetat declararea unui An european al eliminării 
violenței împotriva femeilor;

J. întrucât ONU a declarat 25 noiembrie drept Ziua internațională pentru eliminarea violenței 
împotriva femeilor,

1. îndeamnă statele membre să îmbunătățească legislația și politicile naționale privind 
violența împotriva femeii, în special prin elaborarea unor planuri de acțiune naționale de 
anvergură de combatere a violenței împotriva femeilor;

2. solicită Comisiei să prezinte Consiliului un plan de politici mai coerent la nivelul UE 
privind violența împotriva femeilor, în conformitate cu Foaia de parcurs a CE privind 
egalitatea între femei și bărbați;

3. solicită Comisiei să declare un An european al eliminării violenței împotriva femeilor, 
conform solicitărilor repetate ale Parlamentului;

4. solicită Comisiei să organizeze anual o masă rotundă la nivel înalt, care să abordeze 
violența împotriva femeilor;

5. reamintește că așteaptă în continuare rezultatele studiului Comisiei cu privire la legislația 
referitoare la violența pe criterii de gen și violența împotriva femeilor;

6. invită statele membre să dezvolte programe de sensibilizare și de informare a opiniei 
publice cu privire la violența domestică și să combată, prin educație și mass-media, 
stereotipurile sociale referitoare la poziția femeilor în societate;

7. subliniază importanța instruirii tuturor persoanelor care acordă asistență femeilor victime 
ale violenței, inclusiv a poliției și a serviciilor de asistență socială și juridică;

8. îndeamnă statele membre să convină asupra unei baze comune de colectare a datelor 
statistice cu privire la violența împotriva femeilor, în colaborare strânsă cu Institutul 
European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, pentru a strânge date 
comparabile din toată Uniunea cu privire la violența împotriva femeilor; 

9. îndeamnă statele membre să recunoască faptul că violența sexuală în rândul cuplurilor 
căsătorite constituie infracțiune și să sancționeze violul comis în sânul cuplului căsătorit 
drept infracțiune, și să nu accepte nicio referire la practicile culturale sau la tradiții ca 
circumstanțe atenuante în cazurile de violență împotriva femeilor, cazurile de crime de 
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onoare sau de mutilare genitală a femeilor;

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
guvernelor statelor membre și Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite.


