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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la impactul violenței în cuplu și al drepturilor privind încredințarea asupra 
femeilor și copiilor
(2019/2166(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE) și articolele 6 și 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE),

– având în vedere articolele 21, 23 și 24 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene,

– având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul), care 
intrat în vigoare la 1 august 2014,

– având în vedere Convenția ONU cu privire la drepturile copilului (CDC) din 20 
noiembrie 1989,

– având în vedere Comentariul general nr. 13 al Comitetului pentru drepturile copilului 
din 18 aprilie 2011 privind dreptul copilului la protecție împotriva oricărei forme de 
violență,

– având în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale (CEDO) din 4 noiembrie 1950,

– având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare față de femei (CEDAW), adoptată la 18 decembrie 1979,

– având în vedere Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, care a intrat în vigoare la 1 
ianuarie 2016, și, în special, obiectivul său de dezvoltare durabilă (ODD) 5 privind 
egalitatea de gen,

– având în vedere propunerea Comisiei din 4 martie 2016 de decizie a Consiliului privind 
încheierea, de către Uniunea Europeană, a Convenției Consiliului Europei privind 
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice 
(COM(2016)0109),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 5 martie 2020 intitulată „O Uniune a 
egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025” (COM(2020)0152), în special 
primul său obiectiv de a elimina violența împotriva femeilor și fetelor și stereotipurile 
de gen,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 24 iunie 2020 intitulată „Strategia UE 
privind drepturile victimelor (2020-2025)” (COM(2020)0258),
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– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 6 martie 2019 intitulat 
„Raportul pe 2019 privind egalitatea între femei și bărbați în UE” (SWD(2019)0101),

– având în vedere rezoluția sa din 12 septembrie 2017 referitoare la propunerea de decizie 
a Consiliului privind încheierea, de către Uniunea Europeană, a Convenției Consiliului 
Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice1,

– având în vedere rezoluția sa din 28 noiembrie 2019 referitoare la aderarea UE la 
Convenția de la Istanbul și la alte măsuri de combatere a violenței de gen2,

– având în vedere rezoluția sa din 21 ianuarie 2021 referitoare la perspectiva de gen în 
perioada crizei COVID-19 și după această criză3,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 12 iunie 2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în 
materie civilă4,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 
privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie 
matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1347/2000 (Regulamentul Bruxelles IIa)5,

– având în vedere studiul Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați (EIGE) din 12 iunie 2019 intitulat „Understanding intimate partner violence in 
the EU: the role of data” (Să înțelegem violența în cuplu în UE: rolul datelor);

– având în vedere studiul EIGE din 18 noiembrie 2019 intitulat „A guide to risk 
assessment and risk management of intimate partner violence against women for police” 
(Un ghid pentru evaluarea riscurilor și gestionarea riscurilor violenței în cuplu împotriva 
femeilor destinat poliției),

– având în vedere raportul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 
(FRA) din 3 martie 2014 intitulat „Violența împotriva femeilor: o anchetă la nivelul 
UE”,

– având în vedere Platforma mecanismelor de experți independenți privind discriminarea 
și violența împotriva femeilor (EDVAW Platform) și declarația sa din 31 mai 2019 
intitulată „Intimate partner violence against women is an essential factor in the 
determination of child custody” (Violența în cuplu împotriva femeilor este un factor 
esențial la încredințarea copiilor),

– având în vedere declarația din 24 martie 2020 a președintei Grupului de experți în 
intervenția contra violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (GREVIO) al 

1 JO C 337, 20.9.2018, p. 167.
2 Texte adoptate, P9_TA(2019)0080.
3 Texte adoptate, P9_TA(2021)0024.
4 JO L 181, 29.6.2013, p. 4.
5 JO L 338, 23.12.2003, p. 1.
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Consiliului Europei, Marceline Naudi, intitulată „For many women and children, the 
home is not a safe place” (Pentru multe femei și copii, casa nu este un loc sigur), privind 
necesitatea de a respecta standardele Convenției de la Istanbul în perioadele de 
pandemie,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri juridice și ale Comisiei 
pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen, în temeiul articolului 58 din 
Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și al Comisiei pentru drepturile 
femeilor și egalitatea de gen (A9-0000/2021),

A. întrucât egalitatea de gen reprezintă o valoare fundamentală și un obiectiv al UE; 
întrucât violența pe criterii de gen constituie o formă extremă de discriminare împotriva 
femeilor și este unul dintre cele mai mari obstacole în calea instaurării egalității de gen;

B. întrucât, în pofida numeroaselor exemple de recunoaștere formală și a progreselor legate 
de egalitatea de gen, în practică femeile și bărbații nu se bucură de aceleași drepturi, iar 
inegalitățile sociale, economice și culturale persistă;

C. întrucât violența în cuplu se referă la orice act de violență fizică, sexuală, psihologică 
sau economică ce are loc între foști sau actuali soți sau parteneri, indiferent dacă autorul 
împarte/a împărțit sau nu o locuință cu victima; întrucât violența în cuplu este una dintre 
cele mai răspândite forme de violență pe criterii de gen, estimându-se că 22 % dintre 
femei au fost victime ale violenței fizice și/sau sexuale, iar 43 % au fost victime ale 
violenței psihologice din partea partenerului6; întrucât femeile și copiii sunt afectați în 
mod disproporționat de acest tip de violență; întrucât violența domestică este o 
problemă socială gravă și adesea ascunsă care poate cauza traume fizice și psihologice 
sistematice, cu consecințe severe pentru victime, deoarece autorul este o persoană în 
care victima ar trebui să poată avea încredere;

D. întrucât măsurile de izolare și de distanțare socială în timpul pandemiei de COVID-19 
au fost asociate cu o creștere exponențială a prevalenței și intensității cazurilor de 
violență în cuplu în multe state membre, ca urmare a izolării forțate la domiciliu și a 
îngreunării accesului femeilor la protecție și sprijin efectiv; întrucât în ciuda prevalenței 
fenomenului, violența în cuplu împotriva femeilor continuă să nu fie raportată mereu în 
UE și există o lipsă acută de date cuprinzătoare;

E. întrucât copiii pot suferi de pe urma actelor de violență la care au fost martori în mediul 
familial, asistând la orice formă de rele tratamente săvârșite prin acte de violență fizică, 
verbală, psihologică, sexuală și economică împotriva persoanelor de referință sau a altor 
persoane importante din punct de vedere afectiv; întrucât o asemenea violență are 
consecințe foarte grave asupra dezvoltării psihologice și emoționale a copilului și 
întrucât este, prin urmare, esențial să se acorde atenția cuvenită acestui tip de violență în 
cadrul separărilor și al măsurilor privind încredințarea copilului, ținând seama de 
interesul superior al copilului, în special pentru a stabili custodia și drepturile de vizitare 

6 Raportul FRA din 3 martie 2014 intitulat „Violența împotriva femeilor: o anchetă la nivelul UE”.
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în cazurile de separare;

F. întrucât, pentru a aborda chestiunea eradicării violenței pe criterii de gen, este necesar să 
se recurgă la date administrative coerente și comparabile, bazate pe un cadru solid și 
coordonat de colectare a datelor; întrucât datele disponibile în prezent colectate de 
autoritățile de aplicare a legii și autoritățile judiciare din statele membre nu reflectă pe 
deplin amploarea violenței în cuplu, deoarece majoritatea statelor membre nu colectează 
date comparabile defalcate pe genuri privind violența pe criterii de gen și nici nu 
recunosc violența în cuplu ca o infracțiune specifică;

G. întrucât în unele state membre violența în cuplu împotriva femeilor este adesea neglijată 
și pare să predomine regula implicită a custodiei comune la luarea măsurilor și 
deciziilor privind încredințarea copiilor, accesul, contactul și vizitarea; întrucât 
ignorarea acestei violențe poate avea consecințe dezastruoase pentru femei și copii, care 
pot ajunge chiar la femicid și/sau infanticid; întrucât victimele violenței în cuplu au 
nevoie de măsuri de protecție speciale; întrucât situația victimelor se înrăutățește 
probabil dacă acestea sunt dependente din punct de vedere economic sau social de 
autorul faptelor;

H. întrucât dreptul fiecărui copil de a păstra contactul cu ambii părinți, prevăzut la 
articolul 8 din CEDO și la articolul 9 din CDC, poate fi restricționat în interesul superior 
al copilului;

I. întrucât procedurile penale rezultate în urma unei plângeri de violență domestică se 
desfășoară deseori complet separat de procedurile de separare; întrucât acest lucru poate 
însemna că se dispune custodia comună a copiilor și/sau se impun drepturi de vizitare 
care pun în pericol drepturile și siguranța victimei sau ale copiilor;

J. întrucât este de preferat să se evite orice mediere în cazurile de violență împotriva 
femeilor, fie înainte, fie în timpul procesului judiciar, atunci când siguranța victimei 
trebuie să fie un considerent primordial;

K. întrucât Convenția de la Istanbul impune părților să adopte măsuri legislative sau alte 
măsuri necesare pentru a se asigura că incidentele de violență domestică sunt luate în 
considerare la încredințarea copiilor și la stabilirea drepturilor de vizitare și că 
exercitarea drepturilor de vizitare sau de custodie nu pune în pericol drepturile și 
siguranța victimei sau a copiilor săi;

L. întrucât exercitarea autorității părintești de către ambii părinți în situații de violență în 
cuplu expune femeile continuu la o violență care poate fi prevenită, forțându-le să 
rămână în proximitatea geografică a agresorilor lor și expunându-le la violență fizică și 
psihologică, dar și la abuzuri emoționale; întrucât, în cazurile de violență în cuplu, 
dreptul femeilor de a fi protejate și de a trăi o viață lipsită de violență fizică și 
psihologică ar trebui să prevaleze asupra preferinței pentru exercitarea autorității 
părintești de către ambii părinți;

M. întrucât violența în cuplu este indisolubil legată de violența împotriva copiilor și de 
abuzurile asupra copiilor; întrucât copiii expuși la violența domestică vor suporta 
probabil consecințe negative asupra sănătății fizice și mentale care ar putea avea un 
caracter acut și cronic; întrucât victimizarea copiilor în situații de violență împotriva 
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femeilor poate continua și poate escalada în contextul litigiilor dintre părinți legate de 
încredințare și îngrijire;

N. întrucât dezvoltarea copilului și comportamentul său ca adult mai târziu pot fi 
influențate semnificativ dacă acesta crește într-un mediu caracterizat de violență 
domestică; întrucât expunerea la violență în timpul copilăriei, prin supunerea la rele 
tratamente și/sau asistarea la violență în cuplu, constituie un factor de risc pentru a 
deveni vulnerabil la victimizare sau a comite acte de violență ca adult;

O. întrucât procedurile de separare transnaționale au un caracter mai complex;

P. întrucât articolul 82 alineatul (2) din TFUE prevede posibilitatea instituirii unor norme 
minime aplicabile în statele membre în vederea facilitării recunoașterii reciproce a 
hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare, precum și a cooperării polițienești și 
judiciare în materie penală cu dimensiune transfrontalieră, în special cu privire la 
drepturile victimelor criminalității,

1. condamnă ferm toate formele de violență împotriva femeilor și regretă faptul că femeile 
continuă să fie expuse la violență în cuplu, care constituie o încălcare gravă a drepturilor 
omului și a demnității lor;

2. remarcă faptul că, în principiu, exercitarea autorității părintești de către ambii părinți și 
vizitele nesupravegheate sunt de dorit pentru a se asigura că părinții se bucură de 
drepturi și responsabilități egale, dar și pentru a garanta interesul superior al copilului; 
subliniază, însă, că violența în cuplu este în mod clar incompatibilă cu exercitarea 
autorității părintești de către ambii părinți și îngrijirea în comun, din cauza consecințelor 
sale grave pentru femei și copii, printre care riscul unor acte extreme de femicid și 
infanticid; subliniază că la încredințarea copilului și stabilirea drepturilor de vizitare, 
protecția femeilor și copiilor împotriva violenței și interesul superior al copilului trebuie 
să fie primordiale și să prevaleze asupra altor criterii; subliniază, prin urmare, că 
încredințarea exclusivă a copilului partenerului neviolent, de cele mai multe ori mama, 
reprezintă cea mai bună alternativă pentru a preveni continuarea violenței și 
victimizarea secundară a victimelor;

3. solicită o formare specifică obligatorie pentru personalul autorităților judiciare și de 
aplicare a legii cu privire la violența domestică și mecanismele acesteia, inclusiv 
constrângerea, manipularea și violența psihologică, precum și cu privire la relevanța 
violenței în cuplu pentru drepturile copiilor și protecția și bunăstarea acestora, dar și 
pentru a-i oferi personalului competențe adecvate care să îi permită evaluarea situației 
folosind instrumente fiabile de evaluare a riscurilor;

4. recomandă insistent statelor membre să înființeze instanțe și birouri judiciare 
specializate și să instituie legi, formări, proceduri și orientări adecvate pentru toți 
profesioniștii care se ocupă de victime, inclusiv acțiuni de sensibilizare cu privire la 
violența pe criterii de gen, cu scopul de a evita discrepanțele între deciziile judiciare și 
discriminarea sau victimizarea secundară în timpul procedurilor judiciare, medicale și 
polițienești, asigurându-se că copiii și femeile sunt ascultați corespunzător și protecția 
lor are prioritate; subliniază necesitatea de a consolida birourile judiciare specializate și 
justiția favorabilă victimelor femei și copii, limitând competențele discreționare 
excesive ale practicienilor și stabilind verificări ale procedurilor de încredințare a 
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copiilor de către specialiști calificați;

5. subliniază importanța pe care o au în cadrul acestor proceduri medicii care furnizează 
expertiză medico-legală, care trebuie să aibă grijă nu doar de femeile care au fost 
victime ale abuzului sau violenței domestice, ci și de copiii implicați, în special atunci 
când mediul în care trăiesc nu este propice pentru a le proteja sănătatea, demnitatea și 
calitatea vieții; reamintește, prin urmare, că practicienii și profesioniștii din domeniul 
medicinei legale implicați trebuie să poată beneficia, printre altele, de orientări extrase 
dintr-un set de date, din practică și din bune practici la nivel european;

6. subliniază importanța acțiunilor atât la nivelul UE, cât și la nivel național, pentru a 
ajunge la un acord cu privire la definiții juridice comune, deoarece acest tip de violență 
la care se asistă nu este recunoscută în multe sisteme juridice și are un impact direct 
asupra colectării de date în sectorul polițienesc și judiciar și asupra cooperării 
transfrontaliere;

7. invită Comisia și statele membre să furnizeze date de calitate, defalcate pe genuri și 
comparabile, la nivelul UE, privind răspândirea, cauzele, consecințele și gestionarea 
violenței în cuplu și a drepturilor privind încredințarea, utilizând pe deplin capacitatea și 
expertiza EIGE;

8. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că prejudecățile de gen discriminatorii 
deseori duc la o lipsă de încredere în femei, în special în ceea ce privește presupusele 
acuzații false de abuz asupra copiilor și de violență domestică;

9. subliniază că autorii recurg adesea la proceduri judiciare pentru a-și extinde puterea și 
controlul și pentru a continua să își intimideze și să își înspăimânte victimele; subliniază 
că autorii deseori abuzează sau amenință să rănească sau să ia copiii, cu scopul de a le 
face rău partenerilor sau foștilor parteneri;

10. invită statele membre să promoveze un acces mai bun la protecție juridică, audieri 
efective și ordine de restricție, consiliere și fonduri pentru victime destinate femeilor 
care sunt victime ale violenței în cuplu, precum și să aplice proceduri speciale și să 
ofere sprijin mamelor care sunt victime ale violenței domestice, pentru a preveni ca 
acestea să devină din nou victime ca urmare a pierderii custodiei copiilor lor;

11. invită Comisia să promoveze campanii de sensibilizare a publicului la nivelul UE ca 
măsură necesară pentru prevenirea violenței domestice și crearea unui climat de 
toleranță zero față de violență;

12. subliniază că audierea copiilor este importantă pentru a stabili interesul superior al 
copilului în timpul examinării cazurilor de încredințare; evidențiază, cu toate acestea, că 
în fiecare caz, dar mai ales în cazurile în care există suspiciuni de violență în cuplu, 
aceste audieri ar trebui să se desfășoare într-un mediu propice pentru copii, fără presiuni 
sau influențe din partea părinților sau a rudelor, sub conducerea unor profesioniști cu 
formare corespunzătoare, inclusiv în domeniul neuropsihiatriei infantile, astfel încât să 
se evite agravarea traumelor și victimizarea;

13. subliniază importanța schimbului de informații între instanțe, autoritățile centrale ale 
statelor membre și organele de poliție, în special în cazurile transfrontaliere de 
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încredințare a copiilor; speră că normele revizuite în temeiul Regulamentului (UE) 
2019/1111 al Consiliului din 25 iunie 2019 privind competența, recunoașterea și 
executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești și 
privind răpirea internațională de copii7 vor consolida cooperarea dintre sistemele 
judiciare pentru a determina efectiv interesul superior al copilului; invită, în acest 
context, Comisia și statele membre să pună în aplicare efectiv Regulamentul Bruxelles 
IIa;

14. subliniază necesitatea de a se recunoaște faptul că procedurile penale, civile și alte 
proceduri judiciare sunt legate între ele, astfel încât să se coordoneze răspunsurile 
judiciare la violența în cuplu și să se evite discrepanțele dintre deciziile judiciare care 
sunt dăunătoare copiilor și femeilor care sunt victime;

15. îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.

7 JO L 178, 2.7.2019, p. 1.


