
Δ
ελ

τί
α 

Τύ
π

ου

EL Υπηρεσία Τύπου
Διεύθυνση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Διευθυντής - Εκπρόσωπος Τύπου : Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός αναφοράς:20160129IPR11946
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000

 

Μηδενική ανοχή στη βία κατά των γυναικών
Σύνοδος Ολομέλειας [04-02-2016 - 11:17]

 
Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης και της βίας
κατά των γυναικών σε δημόσιους χώρους, την Τετάρτη το βράδυ με την Επίτροπο
Corina  Crețu.  Ζήτησαν  να  γίνει  κάθε  δυνατή  προσπάθεια  για  την  εύρεση  και
προσαγωγή  των  υπευθύνων,  ανεξαρτήτως  καταγωγής  και  φυλής.
 
Ορισμένοι ευρωβουλευτές, ωστόσο, υπογράμμισαν ότι το φαινόμενο της άσκησης βίας
κατά των γυναικών δεν είναι καινούριο στην Ευρώπη και δεν ευθύνονται για αυτό μόνο οι
ξένοι.
 
Οι ευρωβουλευτές επανέλαβαν την έκκλησή τους για την παρουσίαση μιας ευρωπαϊκής
οδηγίας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Την ίδια έκκληση απηύθυναν
και  το  2014.  Επεσήμαναν ότι  έχει  συντελεστεί  πολύ μικρή πρόοδος  στον  τομέα της
εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών και κάλεσαν τα κράτη μέλη της ΕΕ να επικυρώσουν
τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, το συντομότερο το δυνατόν (16 από τα 28 κράτη
μέλη δεν την έχουν ακόμη επικυρώσει).
 
Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν ακόμη να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την κοινωνική
ενσωμάτωση των μεταναστών μέσω της εκπαίδευσης και του σεβασμού των ευρωπαϊκών
αξιών από όλους, ανεξαρτήτως φυλής και προέλευσης.
 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη εδώ
 
Σημείωμα για τους συντάκτες
 
 
 
Τον Φεβρουάριο του 2014 το Κοινοβούλιο υπερψήφισε μία νομοθετική πρωτοβουλία με
την οποία  κάλεσε την  Επιτροπή να προτείνει  μια  στρατηγική σε  ευρωπαϊκό επίπεδο,
συμπεριλαμβανομένου ενός νομοσχεδίου με δεσμευτικά μέτρα για την προστασία των
γυναικών από τη βία.
 
 
 
Τον  Μάιο  του  2014,  η  προηγούμενη  Επιτροπή απάντησε  ότι  δεν  έκρινε  σκόπιμο  να
υποβάλει  νομοθετική  πρόταση  για  το  ζήτημα  αυτό.
 
 
 
Σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, το ένα τρίτο των
γυναικών στην ΕΕ, δηλαδή 62 εκατομμύρια γυναίκες,  έχουν υποστεί  σωματική ή /και
σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών.
 
Σύνδεσμοι
• Παρακολουθήστε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη: http://www.europarl.europa.eu/ep-

live/el/plenary/video?debate=1454528751925&streamingLanguage=
• EbS+:

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=02/03/2016
• Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014 με συστάσεις προς την Επιτροπή

σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-
0126+0+DOC+XML+V0//EL

• Βία κατά των γυναικών - μια πανευρωπαϊκή έρευνα : http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-
against-women-eu-wide-survey-main-results-report
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Επικοινωνία 
 

• Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μετά το 2015:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-
0218+0+DOC+XML+V0//EL

• Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ : http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/La-
violence-envers-les-femmes-EN.pdf

• Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης  – Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και
Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας :
http://www.coe.int/web/istanbul-convention/home

• Συμβούλιο της Ευρώπης - πλήρης λίστα με τις χώρες που έχουν υπογράψει/επικυρώσει τη σύμβαση :
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures

• Φάκελος διαδικασίας:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2094(INI)&l=en

• Οπτικοακουστικό υλικό για τους επαγγελματίες των Μέσων Ενημέρωσης:
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I115905
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