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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη 
σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας
(2019/2855(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 4 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας, που κατατέθηκε προς υπογραφή στις 11 Μαΐου 2011 στην 
Κωνσταντινούπολη (εφεξής «η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης»),

– έχοντας υπόψη την απόφαση (EΕ) 2017/865 του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2017, 
σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας όσον αφορά θέματα που άπτονται της 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις1,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την 
προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Βουλγαρίας, της 27 
Ιουλίου 2018, με την οποία κηρύχθηκε αντισυνταγματική η κύρωση της σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) με τίτλο 
«Βία κατά των γυναικών: Πανευρωπαϊκή έρευνα»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί εκτεταμένο 
φαινόμενο στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες θύματα καταγγέλλουν στην 
αστυνομία το σοβαρότερο περιστατικό άσκησης βίας από σύντροφο το οποίο 
υπέστησαν, σε ποσοστό μόλις 14 % των περιπτώσεων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις τρεις γυναίκες στην ΕΕ, ηλικίας 15 ετών και άνω, έχει 
υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των 
γυναικών έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία τους ή όταν είναι 
ανώτατα επιτελικά στελέχη· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις δέκα γυναίκες έχει 
υποστεί σεξουαλική παρενόχληση ή επίμονη παρακολούθηση μέσω νέων τεχνολογιών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών έχει πολλές διαφορετικές μορφές (βία 
συντρόφου/συζύγου, σεξουαλική παρενόχληση, κυβερνοβία, επίμονη παρακολούθηση, 

1 ΕΕ L 131 της 20.5.2017, σ. 11.
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εγκλήματα τιμής, ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων) και μπορεί 
τελικά να οδηγήσει σε γυναικοκτονία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία εμφανίζεται σε πολλούς διαφορετικούς χώρους (στο 
σπίτι, στην εργασία, στο σχολείο και στον δρόμο), με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο για 
τα θύματα να ευδοκιμήσουν στην κοινωνία, κατά την εκπαίδευση και στην 
απασχόλησή τους·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών μέσω της 
νομοθεσίας και της χάραξης πολιτικής και μέσω της παροχής χρηματοδοτικής στήριξης 
αποτελεί βασική προτεραιότητα για τα κράτη μέλη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων και η καταναγκαστική πορνεία 
συγκαταλέγονται στις χειρότερες δυνατές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και αποτελούν απειλή για τον πολιτισμό μας και συνιστούν κίνδυνο για τις γυναίκες και 
τα κορίτσια·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν εκφράσει επικρίσεις σχετικά με το 
πεδίο εφαρμογής της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και, ως εκ τούτου, πάγωσαν 
την κύρωσή της ή δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την κύρωση της σύμβασης·

1. καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας κατά γυναικών·

2. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να λάβουν κάθε αποτελεσματικό μέτρο για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να στηρίξουν πρωτοβουλίες που καλλιεργούν τον αμοιβαίο σεβασμό 
μεταξύ των φύλων και προωθούν τον εντοπισμό λύσεων για μη βίαιη επίλυση των 
συγκρούσεων·

3. εκφράζει τη λύπη του για τον μεγάλο αριθμό των γυναικοκτονιών και τις άλλες μορφές 
βίας που εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα σε ολόκληρη την ΕΕ·

4. καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των νομοθετικών 
πλαισίων σε ισχύ για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και να αξιολογήσουν τη 
δυνατότητα βελτίωσης των υφιστάμενων μέτρων·

5. τονίζει την ανάγκη να ληφθούν περισσότερο αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη 
της βίας κατά των γυναικών και τη σημασία της προσφοράς μεγαλύτερης υποστήριξης 
στα θύματα·

6. επισημαίνει την ανάγκη ευαισθητοποίησης των γυναικών, προκειμένου να παρέχονται 
οι κατάλληλες πληροφορίες για όλα τα εργαλεία και τα μέτρα στη διάθεση των 
θυμάτων, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, και παροχής βοήθειας στις γυναίκες για να 
αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πράξη βίας·

7. σημειώνει ότι η βία κατά των γυναικών είναι έγκλημα που αναφέρεται στην εθνική 
νομοθεσία των κρατών μελών και εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους, είτε κυρώνουν τις 
διεθνείς συνθήκες είτε όχι·

8. σημειώνει ότι δεν έχουν κυρώσει όλα τα κράτη μέλη τη σύμβαση της 
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Κωνσταντινούπολης, με τις βασικές τους ανησυχίες τους να αφορούν την έλλειψη 
προβλεψιμότητας και την αβεβαιότητα γύρω από τις εθνικές αρμοδιότητες·

9. ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιτρέψουν στα κράτη μέλη να 
διαμορφώσουν την δική τους αντίληψη σχετικά με τη σύμβαση και να μην εξετάσουν 
το ενδεχόμενο καθυστέρησης της προσχώρησης στην ΕΕ, έως ότου όλα τα κράτη μέλη 
επιλέξουν να την επικυρώσουν από δική τους πρωτοβουλία·

10. προτρέπει τα κράτη μέλη να απορρίψουν τον ορισμό του «φύλου» που περιλαμβάνεται 
στο άρθρο 3γ της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, όπου επαναπροσδιορίζεται ως 
ένα κοινωνικό κατασκεύασμα που δεν συνδέεται με τη βιολογία· εκφράζει την 
ανησυχία του για τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας «ταυτότητας φύλου», όπως 
προτείνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης·

11. θεωρεί ότι οι ανησυχίες των κρατών μελών σχετίζονται με τη νομική βάση της 
σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και την έλλειψη σαφήνειας που προσφέρει· θεωρεί 
ότι το αίτημα του Κοινοβουλίου προς το Δικαστήριο για γνωμοδότηση σχετικά με την 
νομιμότητα της επέκτασης της απόφασης του Συμβουλίου φαίνεται να συνιστά ένα 
μέτρο που αποσκοπεί στην εξεύρεση μιας νομικής αιτιολόγησης πέραν των διατάξεων 
της σύμβασης·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις κρατών μελών και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης.


