
DC\1045509EN.doc PE547.431v01-00

EUROPA-PARLAMENTET 2014 - 2019

9.2.2015 0004/2015

SKRIFTLIG ERKLÆRING
forretningsordenens artikel 136

om oprettelse af et europæisk år for bekæmpelse af vold mod kvinder

Marc Tarabella (S&D), Iratxe García Pérez (S&D), Vilija Blinkevičiūtė 
(S&D), Biljana Borzan (S&D), Barbara Matera (PPE), Constance Le Grip 
(PPE), Mariya Gabriel (PPE), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE), 
Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Catherine Bearder (ALDE), Inês 
Cristina Zuber (GUE/NGL), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Terry 
Reintke (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Jana Žitňanská (ECR)

Frist: 9.5.2015



PE547.431v01-00 2/2 DC\1045509EN.doc

0004/2015

Skriftlig erklæring, jf. forretningsordenens artikel 136, om oprettelse af et europæisk år 
for bekæmpelse af vold mod kvinder1

1. Ved begrebet "vold mod kvinder" forstås enhver kønsbestemt voldshandling, der 
resulterer i eller sandsynligvis vil resultere i fysisk, seksuel, psykisk eller økonomisk 
skade eller lidelse for kvinder, herunder trusler om sådanne handlinger, tvang eller 
vilkårlig frihedsberøvelse, hvad enten den forekommer i det offentlige liv eller privatlivet.

2. Vold mod kvinder omfatter forbrydelser, der rammer kvinder i en uforholdsmæssig høj 
grad, f.eks. seksuelle overgreb, sexchikane, voldtægt, forfølgelse (stalking) og vold i 
hjemmet, og er en krænkelse af kvinders grundlæggende rettigheder med hensyn til 
værdighed, lighed og adgang til domstolsprøvelse.

3. Vold mod kvinder er en stor hindring for ligestilling mellem mænd og kvinder og er en af 
de mest udbredte menneskerettighedskrænkelser, som ikke kender hverken geografiske, 
økonomiske, kulturelle eller sociale grænser.

4. Vold mod kvinder er et alvorligt problem i EU, hvor hver tredje kvinde er offer for 
seksuel og/eller fysisk vold.

5. Kommissionen opfordres derfor til i 2016 at etablere et europæisk år for bekæmpelse af 
vold mod kvinder.

6. Denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne sendes til Kommissionen.

1 I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4 og 5, offentliggør Parlamentet, når et flertal af 
Parlamentets medlemmer har skrevet under på erklæringen, denne i protokollen med underskrivernes navne, og 
Parlamentet sender erklæringen til adressaterne, uden at denne dog er bindende for Parlamentet.


