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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον χαρακτηρισμό της βίας με 
βάση το φύλο ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του 
άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ
(2021/2035(INL))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 10, το άρθρο 83 παράγραφος 1 και το άρθρο 225 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ιδίως τα άρθρα 7, 8, 10, 11, 12, 21, 23, 24, 25, 26 και 47,

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου που εγκρίθηκαν 
από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, στις 15 Σεπτεμβρίου 1995, 
καθώς και τα αντίστοιχα συνακόλουθα έγγραφα που εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους 
των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο+5 (2005), Πεκίνο+15 (2010) και Πεκίνο+20 (2015),   

– έχοντας υπόψη το γλωσσάρι του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων,

– έχοντας υπόψη τα συμφωνηθέντα συμπεράσματα της εξηκοστής πέμπτης συνόδου των 
Ηνωμένων Εθνών για τη θέση της γυναίκας που έλαβε χώρα από τις 15 έως τις 26 
Μαρτίου 2021·

– έχοντας υπόψη τις διατάξεις των νομικών πράξεων των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως εκείνες που αφορούν τα δικαιώματα των 
γυναικών, και άλλων νομικών πράξεων των Ηνωμένων Εθνών για τη βία κατά των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για την 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών της 20ής Δεκεμβρίου 1993,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τίτλο «Βία κατά των γυναικών: μία πανευρωπαϊκή έρευνα», 
που δημοσιεύτηκε το 2014,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014 με συστάσεις προς την 
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Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με πρόταση 
απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την εναντίωση 
στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προσχώρηση 
της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση 
της έμφυλης βίας4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη στρατηγική 
της ΕΕ για την ισότητα των φύλων5,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 47 και 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων (A9-0000/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη 
αξία της ΕΕ, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) βάσει των εξελίξεων 
στον τομέα του εγκλήματος, το Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει απόφαση για τον 
προσδιορισμό άλλων τομέων εγκληματικότητας που πληρούν τα κριτήρια που 
ορίζονται στην εν λόγω παράγραφο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με βάση το φύλο είναι βία στρεφόμενη κατά των 
γυναικών επειδή είναι γυναίκες, τις πλήττει δε δυσανάλογα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης θύματα βίας με βάση το φύλο λόγω του φύλου, της 
ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου και των χαρακτηριστικών φύλου τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με βάση το φύλο έχει τις ρίζες της σε έμφυλα 
στερεότυπα, πατριαρχικές δομές και ασυμμετρία ισχύος·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων ορίζει τη 

1 ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 2.
2 ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 167.
3 ΕΕ C 449 της 23.12.2020, σ. 102.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν. P9_TA(2019)0080.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0025.



PR\1230846EL.docx 5/12 PE692.619v02-00

EL

γυναικοκτονία ως δολοφονία γυναικών και κοριτσιών λόγω του φύλου τους·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη εκτεταμένων και συγκρίσιμων αναλυτικών 
δεδομένων για όλες τις μορφές έμφυλης βίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση της Ένωσης με στόχο την εξάλειψη της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και άλλων μορφών βίας με βάση το φύλο, απαιτεί 
από την Επιτροπή να ακολουθήσει πολλές παράλληλες οδούς·

Αίτια και αντίκτυπος της έμφυλης βίας και διασφάλιση μιας ολιστικής προσέγγισης για την 
πρόληψη της βίας με βάση το φύλο

1. καταδικάζει όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και άλλες 
μορφές βίας με βάση το φύλο, όπως η βία κατά των ΛΟΑΤΙ ατόμων, και αποδοκιμάζει 
το γεγονός ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια εξακολουθούν να εκτίθενται σε ψυχολογική, 
σωματική, σεξουαλική και οικονομική βία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και της εμπορίας ανθρώπων, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου·

2. καταγγέλλει τη γυναικοκτονία ως την πιο ακραία μορφή βίας με βάση το φύλο κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών και ως μια βαρύτατη παραβίαση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

3. τονίζει ότι η βία κατά των γυναικών και άλλες μορφές βίας με βάση το φύλο είναι 
αποτέλεσμα της άνισης κατανομής της εξουσίας, των πατριαρχικών δομών και των 
έμφυλων στερεοτύπων, που έχουν οδηγήσει στην εξουσίαση των γυναικών και σε 
διακρίσεις εις βάρος τους από τους άνδρες· επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή 
επιδεινώνεται από κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες·

4. επισημαίνει το ευρύ φάσμα ψυχολογικών επιπτώσεων που έχει η βία με βάση το φύλο 
στα θύματα, όπως μεταξύ άλλων στρες, προβλήματα συγκέντρωσης, άγχος, κρίσεις 
πανικού, χαμηλή αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, μετατραυματική αγχώδης διαταραχή, 
έλλειψη εμπιστοσύνης και αισθήματος ελέγχου· υπενθυμίζει ότι η βία με βάση το φύλο 
έχει επίσης κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο·

5. τονίζει ότι η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας («Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης») παραμένει το διεθνές πρότυπο και το βασικό εργαλείο για 
την εξάλειψη της βίας με βάση το φύλο, ακολουθώντας μια ολιστική και συντονισμένη 
προσέγγιση που θέτει τα δικαιώματα του θύματος στο επίκεντρο και αντιμετωπίζοντας 
τα προβλήματα από πολλές σκοπιές·

6. καταγγέλλει το γεγονός ότι η καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο επηρεάζεται 
αρνητικά από την επίθεση κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των 
φύλων· καταδικάζει τη δράση των κινημάτων κατά της ισότητας των φύλων και κατά 
των γυναικών στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως που αποσκοπούν στην ανατροπή των 
υφιστάμενων νόμων για τα δικαιώματα των γυναικών και των ΛΟΑΤΙ+ ατόμων·

7. επιμένει στην ανάγκη λήψης μέτρων για την πρόληψη της έμφυλης βίας με την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του 
σεξισμού, των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και των πατριαρχικών αξιών· 
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επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο η ισότητα των φύλων να κατέχει κεντρική θέση στην 
εκπαίδευση αλλά και ότι οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης είναι απαραίτητες·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την τακτική διαθεσιμότητα και 
συγκρισιμότητα ποιοτικών, αναλυτικών δεδομένων για όλες τις μορφές βίας με βάση το 
φύλο μέσω της συνεργασίας με την Eurostat, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων·

Αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας με βάση το φύλο

9. τονίζει την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές για την βελτίωση της κατάστασης των 
επιζώντων που βιώνουν διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων, όπως οι γυναίκες 
πρόσφυγες, οι αιτούσες άσυλο και οι μετανάστριες, οι αυτόχθονες γυναίκες, οι γυναίκες 
που βιώνουν ρατσισμό, οι γυναίκες που ανήκουν σε θρησκευτικές και εθνοτικές 
μειονότητες, οι λεσβίες, οι αμφιφυλόφιλες και οι τρανς γυναίκες, οι ηλικιωμένες 
γυναίκες και οι γυναίκες με αναπηρία·

10. υπενθυμίζει ότι οι παραβιάσεις των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων 
αποτελούν μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

11. σημειώνει ότι η Επιτροπή πρέπει να επιληφθεί της ιδιαίτερης κατάστασης της 
προστασίας των μεταναστριών από την έμφυλη βία, και υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με 
την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου6, 
πρόσβαση σε κατάλληλη προστασία, υπηρεσίες υποστήριξης και αποτελεσματικά μέσα 
έννομης προστασίας πρέπει να έχουν όλα τα θύματα έμφυλης βίας, ανεξάρτητα από το 
καθεστώς διαμονής τους·

Προστασία, υποστήριξη και αποκατάσταση 

12. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση της 
προστασίας των γυναικών και των κοριτσιών σε όλη τους την διαφορετικότητα καθώς 
και όλων των επιζώντων της βίας με βάση το φύλο έναντι κάθε μορφής βίας· 

13. υπογραμμίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίζουν την παροχή 
υποστήριξης και υπηρεσιών στους επιζώντες της έμφυλης βίας· υπενθυμίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη σημασία της στήριξης της ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών και 
των οργανώσεων υποδοχής γυναικών·

14. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν το έργο τους προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα 
θύματα έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να εξασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα του 
θύματος τίθενται στο επίκεντρο προκειμένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις, τα ψυχικά 
τραύματα ή η εκ νέου θυματοποίηση κατά τη διάρκεια δικαστικών, ιατρικών και 
αστυνομικών διαδικασιών·

15. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τους πόρους και την κατάρτιση των 
επαγγελματιών, των αστυνομικών υπαλλήλων και όλων των επαγγελματιών που 

6 Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη 
θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της 
εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
(EΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57). 
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ασχολούνται με θύματα βίας με βάση το φύλο· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ότι τα θύματα δικαιούνται χρηματοδοτούμενης από το κράτος δικαστικής αρωγής, πριν 
και κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας·

Επόμενες ενέργειες σε επίπεδο Ένωσης 

16. τονίζει ότι η βία με βάση το φύλο συνιστά σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη παραβίαση 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και αποφασιστικότητα σε κοινή βάση· τονίζει ότι η βία με βάση το 
φύλο είναι το αποτέλεσμα μίας πατριαρχικής κοινωνίας και αποτελεί φαινόμενο με 
διασυνοριακή διάσταση· εφιστά ιδίως την προσοχή στην αύξηση των κινημάτων κατά 
της ισότητας των φύλων και κατά των γυναικών, τα οποία είναι καλά οργανωμένα και 
έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα·

17. τονίζει ότι η ιδιαίτερη ανάγκη για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και 
των κοριτσιών και άλλων μορφών βίας με βάση το φύλο σε κοινή βάση απορρέει 
επίσης από την ανάγκη να θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες σχετικά με τον ορισμό των 
ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων·

18. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, βάσει του άρθρου 83 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο 
ΣΛΕΕ, πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τον χαρακτηρισμό της βίας με βάση το 
φύλο ως ένα νέο τομέα εγκληματικότητας, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρατίθενται 
στο παρόν παράρτημα, και ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει αυτόν τον νέο 
τομέα εγκληματικότητας ως νομική βάση για μια ολιστική οδηγία με σκοπό την 
πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας με βάση το φύλο·

19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει οδηγία για τη βία με βάση το φύλο, η οποία θα 
εφαρμόζει τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και θα περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία: πρόληψη, μεταξύ άλλων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και απευθύνονται τόσο σε κορίτσια όσο και 
αγόρια, και χειραφέτηση γυναικών και κοριτσιών· υποστηρικτικές υπηρεσίες και μέτρα 
προστασίας για τους επιζώντες· καταπολέμηση όλων των μορφών βίας με βάση το 
φύλο, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων των γυναικών· και ελάχιστα πρότυπα για την 
επιβολή του νόμου·

20. ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει συντονιστή για την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και άλλων μορφών βίας με βάση το φύλο·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και τις συνημμένες 
συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον χαρακτηρισμό της βίας με βάση το φύλο ως ένα νέο τομέα 
εγκληματικότητας που πληροί τα κριτήρια που προβλέπει το άρθρο 83 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 83 
παράγραφος 1,
έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

εκτιμώντας ότι:

(1) Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών βρίσκεται στον πυρήνα των αξιών της Ένωσης 
και αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ένωσης που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και 
αναγνωρίζεται στο άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ο «Χάρτης»).

(2) Το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι 
η Ένωση επιδιώκει, σε όλες τις δράσεις της, να εξαλείψει τις ανισότητες και να προάγει 
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο μπορεί να 
εκδώσει απόφαση για τον προσδιορισμό τομέων, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο 
άρθρο 83 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο ΣΛΕΕ, ιδιαιτέρως σοβαρής εγκληματικότητας 
με διασυνοριακή διάσταση, η οποία απορρέει από τη φύση ή τις επιπτώσεις των 
αδικημάτων αυτών ή λόγω της ειδικής ανάγκης να καταπολεμούνται σε κοινή βάση. 

(4) Όταν το Συμβούλιο εκδίδει μια τέτοια απόφαση δυνάμει του άρθρο 83 παράγραφος 1 
τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ, αποφασίζει ομόφωνα, αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

(5) Η βία με βάση το φύλο είναι βία που στρέφεται κατά των γυναικών διότι είναι γυναίκες 
και τις πλήττει δυσανάλογα. Τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης θύματα έμφυλης βίας λόγω 
του φύλου τους, της ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου και των χαρακτηριστικών 
φύλου· Η βία με βάση το φύλο έχει τις ρίζες της σε έμφυλα στερεότυπα, πατριαρχικές 
δομές και ασυμμετρία ισχύος. 

(6) Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας («Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης»), το φύλο ορίζεται ως «οι κοινωνικά δομημένοι ρόλοι, 
συμπεριφορές, δραστηριότητες και ιδιότητες που μια δεδομένη κοινωνία θεωρεί 
κατάλληλες για γυναίκες και άνδρες», ο ορισμός δε αυτός υπενθυμίζει ότι πολλές μορφές 
βίας κατά των γυναικών έχουν τις ρίζες τους στις ανισότητες εξουσίας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών.
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(7) Η έμφυλη βία συνιστά παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην 
ασφάλεια και το δικαίωμα στη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα που κατοχυρώνονται 
στα άρθρα 6, 2 και 3 του Χάρτη, αντίστοιχα.

(8) Η βία με βάση το φύλο αποτελεί σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη παραβίαση 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και να προσδιοριστεί σε κοινή βάση.

(9) Η έγκριση περιφερειακών και διεθνών πράξεων, όπως η Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης, η Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της βίας κατά 
των γυναικών και άλλα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, καταδεικνύει την ανάγκη 
καταπολέμησης από κοινού όλων των μορφών βίας με βάση το φύλο.

(10) Η ιδιαίτερη ανάγκη για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών καθώς και άλλων μορφών βίας με βάση το φύλο σε κοινή βάση προκύπτει 
επίσης από την ανάγκη να θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες σχετικά με τον ορισμό των 
ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων, καθώς και τα βασικά ζητήματα της πρόληψης, της 
ελλιπούς καταγγελίας, της προστασίας των θυμάτων, της στήριξης και της 
αποκατάστασης, καθώς και της δίωξης των δραστών, τομείς στους οποίους οι 
προσεγγίσεις και το επίπεδο δράσης των κρατών μελών διαφέρουν σημαντικά.

(11) Η έμφυλη βία πληροί τα κριτήρια ώστε να προστεθεί ως νέος τομέας εγκληματικότητας 
απαριθμούμενος στο άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1

Η βία λόγω φύλου χαρακτηρίζεται ως τομέας εγκληματικότητας που πληροί τα κριτήρια του 
άρθρου 83 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

  Για το Συμβούλιο
  Ο Πρόεδρος
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και άλλες μορφές έμφυλης βίας, όπως η βία 
κατά των ΛΟΑΤΙ ατόμων, είναι ριζωμένες σε έμφυλα στερεότυπα, πατριαρχικές δομές και 
ασυμμετρία ισχύος και αποτελούν αναμφίβολα μία από τις μεγαλύτερες παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ιστορία. Η βία με βάση το φύλο πρέπει να εξαλειφθεί 
προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης ισότητα των φύλων. 

Η ανισότητα και η βία που υφίστανται οι γυναίκες και τα κορίτσια τους προκαλούν 
σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική και οικονομική βλάβη που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή 
σε μια δίκαιη και δημοκρατική κοινωνία. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι υπάρχει 
περισσότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, η συνεχιζόμενη μεγάλη διάχυση της βίας με 
βάση το φύλο και οι εξ αυτής κίνδυνοι επηρεάζουν και περιορίζουν παντού τη ζωή των 
γυναικών.

Πολλές γυναίκες υφίστανται διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων, γεγονός που ενισχύει την 
ευαλωτότητά τους, όπως οι γυναίκες πρόσφυγες, οι αιτούσες άσυλο και οι μετανάστριες, οι 
αυτόχθονες γυναίκες, οι γυναίκες που βιώνουν ρατσισμό, οι γυναίκες που ανήκουν σε 
θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες, οι γυναίκες ΛΑΤ, οι ηλικιωμένες γυναίκες και οι 
γυναίκες με αναπηρία. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι για πολλές γυναίκες, η υποβολή 
καταγγελίας κατά του βιαιοπραγούντος συζύγου τους σημαίνει ότι εκτίθενται σε κίνδυνο να 
χάσουν το νομικό καθεστώς τους και να απελαθούν. Αυτό ωστόσο δεν πρέπει να συμβαίνει.

Ομοίως, τα ΛΟΑΤΙ άτομα μπορούν, ως άμεση συνέπεια της κατάλυσης πατριαρχικών 
κανόνων φύλου, να πέσουν θύματα βίας με βάση το φύλο, λόγω του φύλου, της ταυτότητας 
φύλου, της έκφρασης φύλου και των χαρακτηριστικών φύλου τους.

Η πιο ολοκληρωμένη έρευνα σχετικά με τη βία κατά των γυναικών σε επίπεδο ΕΕ 
πραγματοποιήθηκε το 2014 από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Τα 
αποτελέσματα αποτύπωσαν το πρόβλημα σε όλη του την έκταση και τη σκληρότητα. 

Τα στοιχεία της έρευνας καταδεικνύουν ότι το ένα τρίτο των γυναικών στην ΕΕ έχει υποστεί 
σωματική και/ή σεξουαλική βία. Στον ιδιωτικό τομέα, η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι περίπου 50 γυναίκες χάνουν τη ζωή τους λόγω ενδοοικογενειακής βίας σε εβδομαδιαία 
βάση και ότι το 75 % των γυναικών που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή 
καταλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση. 

Παρόλο που η έρευνα αυτή ήταν πολύτιμη για την κατανόηση της σοβαρότητας, της έκτασης 
και της πολυπλοκότητας του προβλήματος, υπάρχει σοβαρή έλλειψη δεδομένων και οι 
σχετικές αναφορές περιστατικών είναι ανεπαρκείς. Για τον λόγο αυτό, είναι ζωτικής 
σημασίας να ζητηθεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα 
και τη συγκρισιμότητα των αναλυτικών δεδομένων ποιότητας για όλες τις μορφές βίας με 
βάση το φύλο. 

Η έμφυλη βία αποτελούσε ανέκαθεν σοβαρή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, 
η COVID-19 έχει επιτείνει τη βία που ασκείται κατά των γυναικών. Οι δημόσιες υπηρεσίες, 
οι ομάδες για τα δικαιώματα των γυναικών και οι εταίροι της κοινωνίας των πολιτών σε 
πολλά κράτη μέλη έχουν καταγράψει μία αύξηση των καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σε συνδυασμό με αυξημένη προσέλευση σε ξενώνες 
φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν χαρακτηρίσει το φαινόμενο 
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αυτό «σκιώδη πανδημία». 

Ταυτόχρονα η πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα έχει περιοριστεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες λόγω της τρέχουσας υγειονομικής 
κατάστασης και των επιπτώσεών της στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και 
λόγω των μέτρων εγκλεισμού που ελήφθησαν για τον περιορισμό της. Υπό την έννοια αυτή, 
ο πλήρης σεβασμός της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων των γυναικών πρέπει να αποτελεί σε κάθε περίπτωση ουσιώδη υποχρέωση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η καταπολέμηση της έμφυλης βίας δεν θα 
είναι αποτελεσματική χωρίς την πλήρη πραγμάτωση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων των γυναικών. 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η εξάλειψη της βίας με βάση το φύλο απαιτεί μια 
προσέγγιση που δεν εξαντλείται στη λήψη μέτρων ποινικού δικαίου και όπου η κύρια έμφαση 
πρέπει να δίδεται σε διαφορετικές στρατηγικές για την ισχυροποίηση της ισότητας των 
φύλων, την ενδυνάμωση και τη στήριξη των επιζώντων, καθώς και την ενίσχυση της 
κοινωνικής και οικονομικής αυτονομίας των γυναικών. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει επίσης να 
ληφθούν ευρύτερα πολιτικά, νομοθετικά, κοινωνικά και οικονομικά μέτρα για την 
καταπολέμηση του διαχωρισμού, της ανισότητας και των διακρίσεων.

Κατά τη διάρκεια της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διαπίστωσε ότι η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων και η ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης, και ότι οι διαφορές μεταξύ των δικαστικών 
συστημάτων παρεμποδίζουν τη χρήση των ευρωπαϊκών εντολών προστασίας.

Επίσης, από το 2009, το Κοινοβούλιο ζητεί μετ΄επιτάσεως από την Επιτροπή να εκπονήσει 
ολοκληρωμένη πρόταση οδηγίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και όλων των άλλων μορφών βίας με βάση το φύλο, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι όλες οι γυναίκες στην ΕΕ απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας από τη βία. Στο 
ψήφισμά του της 25 Φεβρουαρίου 2014 κάλεσε επίσης το Συμβούλιο να συμπεριλάβει τη βία 
κατά των γυναικών στους τομείς των ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων που απαριθμούνται στο 
άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, και ζήτησε από την Επιτροπή να κινήσει διαδικασία 
προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς μια μελλοντική οδηγία της ΕΕ. Ωστόσο, αυτό δεν 
έχει γίνει μέχρι σήμερα. 

Η απουσία ολοκληρωμένης στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας με βάση το 
φύλο, τα κενά και οι αποκλίσεις στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών συνιστούν 
πραγματικό πρόβλημα. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η εκπόνηση μίας οδηγίας προκειμένου 
να κληθούν όλα τα κράτη μέλη να τερματίσουν αυτή τη συστηματική μορφή βίας. Επιπλέον, 
μια οδηγία, προκειμένου να είναι ευρεία, ολιστική και αποτελεσματική, θα πρέπει να εισάγει 
τη βία με βάση το φύλο ως νέο τομέα εγκληματικότητας, προβλεπόμενο στο άρθρο 83 
παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, ο οποίος θα λειτουργεί ως νομική βάση για τη διασφάλιση κοινών 
νομικών ορισμών και κοινών ελάχιστων προτύπων στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ με στόχο 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο στον χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα 
δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των φύλων δέχονται επιθέσεις. Τα κινήματα κατά 
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της ισότητας των φύλων και κατά των γυναικών προσπαθούν να ανατρέψουν τους ισχύοντες 
νόμους για τα δικαιώματα των γυναικών και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ ατόμων. Η 
κατάσταση αυτή συνδέεται επίσης με τη γενικότερη φθορά των δημοκρατικών θεσμών, του 
κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό στη συνάρτηση αυτή να 
τονιστεί ότι κράτος δικαίου και δημοκρατία μπορούν να υπάρχουν μόνο όταν επικρατεί 
ισότητα των φύλων.


