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128. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη, σε 

συνέχεια της κύρωσης της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ, να 

λάβουν ειδικά μέτρα για την 

καταπολέμηση της βίας κατά των 

γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία· 

128. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη, σε 

συνέχεια της κύρωσης της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ, να 

λάβουν ειδικά μέτρα για την 

καταπολέμηση της βίας κατά των 

γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία· 

παροτρύνει την Επιτροπή να εκπονήσει 

μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή 

στρατηγική για την καταπολέμηση της 

βίας κατά των γυναικών, με ιδιαίτερη 

προσοχή στις γυναίκες και τα κορίτσια με 

αναπηρία· 
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  128α. αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες με 

αναπηρία, και ιδίως με διανοητικές 

αναπηρίες, είναι περισσότερο ευάλωτα 

στη βία με βάση το φύλο, τη σεξουαλική 

παρενόχληση ή άλλες μορφές 

κακοποίησης· αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι 

εξαιτίας της θέσης εξάρτησης στην οποία 

βρίσκονται ενδέχεται να μην είναι σε 

θέση να εντοπίσουν ή να αναφέρουν τον 

κακοποιητή· τονίζει την ανάγκη να 

ληφθεί περαιτέρω μέριμνα για την 

εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 

για την αναπηρία η οποία επιτρέπει 

προληπτικά μέτρα που αποβλέπουν στην 

αποφυγή κάθε είδους κακοποίησης και 

στην παροχή ποιοτικής, προσιτής και 

εξατομικευμένης στήριξης στα θύματα 

βίας· 
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  140α. υπογραμμίζει ότι, όταν 

αξιολογείται η ευπάθεια για σκοπούς 

επιλεξιμότητας, πρέπει να υπάρχει 

πρόβλεψη για την επαρκή και εύλογη 

κάλυψη των αναγκών των αιτούντων 

άσυλο, των μεταναστών και των 

προσφύγων με αναπηρία, λαμβάνοντας 

υπόψη τον δισδιάστατο ορισμό της 

αναπηρίας που παρέχεται στην 

UNCPRD· τονίζει περαιτέρω ότι η 

αναπηρία πρέπει να είναι συνέπεια ή αιτία 

εκτοπισμού, φραγμός για την πρόσβαση 

στην προστασία και/ή γενεσιουργός 

παράγοντας για ορισμένες ανάγκες 

επικούρησης που πρέπει να 

ικανοποιούνται σε κέντρα υποδοχής και 

κράτησης· λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη 

την επείγουσα ανάγκη για έγκαιρο 

εντοπισμό, εκτενείς ιατρικές εξετάσεις 

και αγωγή, συμπεριλαμβανομένης της 

ψυχοκοινωνικής στήριξης· 
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