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Θέμα: H προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 

Την παραμονή της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος για την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της βίας με βάση το φύλο. 

Η βία κατά των γυναικών και η βία λόγω φύλου αποτελούν παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και μια ακραία μορφή διάκρισης, η οποία είναι τόσο η αιτία και η συνέπεια των ανισοτήτων μεταξύ των 
φύλων. 

Στις 4 Μαρτίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης, το πρώτο νομικά δεσμευτικό μέσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών σε διεθνές επίπεδο.  Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ την έχουν υπογράψει, αλλά 
μόνο δεκατέσσερα από αυτά την έχουν κυρώσει.    Η προσχώρηση της ΕΕ θα παράσχει μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και συνοχή στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της για την καταπολέμηση 
και πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και τη βίας λόγω φύλου σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς 
και τη διασφάλιση της καλύτερης εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ, των προγραμμάτων και τα 
ταμείων που θεσπίζονται για το σκοπό αυτό. Θα συμβάλει στους ευρύτερους στόχους της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων, την καταπολέμηση των διακρίσεων, τη δημόσια υγεία και την οικονομική 
ανάπτυξη. Θα ενισχύσει τη λογοδοσία της ΕΕ και τον ρόλο της στην καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της βίας με βάση το φύλο στη διεθνή σκηνή. Θα εξασφαλίσει επίσης περισσότερη και 
καλύτερη συλλογή δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τη φύση και την έκταση της βίας κατά 
των γυναικών.  Τέλος, η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης θα ανανεώσει 
την πολιτική πίεση στα κράτη μέλη να επικυρώσουν αυτό το μέσο. 

– Ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά τη διαπραγμάτευση της υπογραφής προσχώρησης της ΕΕ 
και την ολοκλήρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης; 
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– Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που η Επιτροπή έχει αναλάβει για να επιταχύνει τις 
διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο; 

– Σύμφωνα με την Επιτροπή, πόσο θα χρειαστεί για να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της 
προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση;  

– Ποιο ρόλο επιφυλάσσει η Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία 
παρακολούθησης της Σύμβασης; 

– Ποια άλλα συγκεκριμένα μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα 
υπογράψουν και θα επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης;  Και, όσον αφορά τα 
κράτη μέλη που την έχουν ήδη επικυρώσει, ποιες ενέργειες προβλέπονται για την κατάλληλη 
εφαρμογή αυτού του μέσου; 

– Ποια είναι τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα που προβλέπει η Επιτροπή για την εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών και της βίας με βάση το φύλο, εκτός από την εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης στην οποία συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;  
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