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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, οι Ευρωπαίοι πολίτες προστατεύονται από τις διακρίσεις·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδηγίες 2011/36/ΕΕ, 2011/99/ΕΕ και 2012/29/ΕΕ συνιστούν 
τη βάση για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας·

1. τονίζει τη σημασία που έχει η διατήρηση μιας διατομεακής προσέγγισης στο πλαίσιο 
της στρατηγικής για την ισότητα των φύλων και η προσθήκη συγκεκριμένων και 
μετρήσιμων δεσμεύσεων, ιδίως όσον αφορά ομάδες που προστατεύονται από τις 
διακρίσεις βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

2. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εγκρίνουν 
σύντομα την οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων·

3. εκφράζει την ανησυχία του για την ευρεία επικράτηση της έμφυλης βίας σε όλες τις 
μορφές της και για την έλλειψη πλήρους πρόσβασης στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα·

4. προτρέπει την ΕΕ να προσχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης· επαινεί την Επιτροπή για τη δέσμευσή της να προτείνει μέτρα για 
την επίτευξη των ίδιων στόχων εάν δεν υπάρξει πρόοδος στο θέμα της προσχώρησης 
στη Σύμβαση·

5. ζητεί να καταρτιστεί ένα σχέδιο δράσης σε επίπεδο ΕΕ για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση όλων των μορφών έμφυλης βίας· ζητεί, για τον σκοπό αυτό, τον 
διορισμό συντονιστή για την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου δράσης·

6. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνέχεια του έργου του Συντονιστή Δράσης 
κατά της Εμπορίας σε επίπεδο ΕΕ, με την παροχή εντολής που θα επιτρέπει την 
ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα στρατηγική 
που πρόκειται να προτείνει η Επιτροπή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· 
ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας 2011/36/ΕΕ ώστε να ποινικοποιηθεί η χρήση 
υπηρεσιών που παρέχονται από θύματα εμπορίας·

7. σημειώνει την απουσία κοινής προσέγγισης ή κοινών ορισμών για τις διάφορες μορφές 
βίας στον κυβερνοχώρο, οι οποίες αποτελούν εκφάνσεις έμφυλης βίας· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει ένα νομοθετικό μέσο για την καταπολέμηση της βίας στον 
κυβερνοχώρο·

8. καλεί τα κράτη μέλη να κατοχυρώσουν και να βελτιώσουν την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας την κατάρτιση του προσωπικού επιβολής 
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του νόμου και του δικαστικού προσωπικού στο θέμα της έμφυλης βίας και των 
εγκλημάτων μίσους, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων που διαπράττονται στο 
διαδίκτυο· καλεί τα κράτη μέλη να κατοχυρώσουν ασφαλείς συνθήκες για την υποβολή 
καταγγελιών, να καταπολεμήσουν το φαινόμενο της ανεπαρκούς καταγγελίας και να 
παράσχουν νομική αρωγή, καθώς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης και 
καταφύγια·

9. σημειώνει με ανησυχία το θέμα της συρρίκνωσης του χώρου δράσης των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας των φύλων, των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων και των γυναικών και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και 
των συναφών δικαιωμάτων.


