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   Σύμβαση Κωνσταντινούπολης: όλα τα κράτη μέλη να την επικυρώσουν άμεσα     
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 Το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές κείμενο που θέτει κριτήρια για την πρόληψη
της έμφυλης βίας 

 Το Κοινοβούλιο θέλει να συμπεριληφθεί η βία κατά των γυναικών στη λίστα των
αναγνωρισμένων εγκλημάτων της ΕΕ 

 Μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική βία, σεξουαλική βία, ή και τις δύο
μορφές βίας 

Για να δοθεί τέλος στη βία εναντίον των γυναικών, οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ και τα
κράτη  μέλη  να  προσχωρήσουν  στη  Σύμβαση  της  Κωνσταντινούπολης  και  να  την
επικυρώσουν άμεσα.

Το μη νομοθετικό ψήφισμα, που υιοθετήθηκε με 500 ψήφους υπέρ, 91 κατά και 50 αποχές
σήμερα Πέμπτη, καλεί το Συμβούλιο να ολοκληρώσει επειγόντως τη διαδικασία επικύρωσης
της «Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της βίας
κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας», η οποία είναι γνωστή ως  Σύμβαση της
Κωνσταντινούπολης. Παροτρύνει δε τα επτά κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση
αλλά  δεν την έχουν επικυρώσει ακόμη (Βουλγαρία,  Τσεχία,  Ουγγαρία,  Λιθουανία, Λετονία,
Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο) να το πράξουν χωρίς χρονοτριβή.

Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν τις επιθέσεις και τις εκστρατείες εναντίον της Σύμβασης σε
κάποιες  χώρες,  οι  οποίες  στηρίζονται  στην  εσκεμμένη  παρερμηνεία  και  την
παραπληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενό της.

Ζητούν  επίσης  από την  Επιτροπή να προσθέσει  την  καταπολέμηση της  έμφυλης  βίας  στις
προτεραιότητες  της  επόμενης  Ευρωπαϊκής  Στρατηγικής  για  το  Φύλο  και  να  υποβάλει
νομοθετική  πράξη  για  την  αντιμετώπιση  όλων  των  εκφάνσεων  της  έμφυλης  βίας
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΛΕΩΦ. ΒΥΡΩΝΟΣ 30, 1096 ΛΕΥΚΩΣΙΑ  -   ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ.: +357 22870500 -  Φαξ: +357 22396499  -  epnicosia@ep.europa.eu  - www.europarl.cy

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/plenary
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20191121IPR67113/sumvasi-konstantinoupolis-ola-ta-krati-meli-na-tin-epikurosoun-amesa
https://www.europarl.europa.eu/news/el/agenda/briefing/2019-11-25
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/plenary


(συμπεριλαμβανομένης  της  διαδικτυακής  παρενόχλησης  και  της  ψηφιακής  βία),
απευθύνοντας  ταυτόχρονη  έκκληση  να  συμπεριληφθεί  η  βία  κατά  των  γυναικών  στον
κατάλογο των αναγνωρισμένων εγκλημάτων της ΕΕ.

Όλα  τα  κράτη  μέλη  θα  πρέπει  να  διασφαλίσουν  ότι  η  Σύμβαση θα  ενσωματωθεί  και  θα
εφαρμοστεί  ορθά  στο  εθνικό  τους  νομοθετικό  πλαίσιο,  μέσω  της  κατανομής  κατάλληλων
οικονομικών και ανθρώπινων πόρων στις αρμόδιες υπηρεσίες. Κρίνεται ουσιώδης δε η παροχή
κατάλληλης εκπαίδευσης σε όλους τους επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με τα θύματα
(γιατροί, αστυνομικοί, δημόσιοι λειτουργοί κλπ.).

Το Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει ακόμη μια φορά τη θέση του υπέρ της απόδοσης 193,6 εκ.
ευρώ  για  δράσεις  πρόληψης  και  καταπολέμησης  της  έμφυλης  βίας  στο  πλαίσιο  του
προγράμματος Δικαιώματα και Αξίες.

Σχετικές πληροφορίες
Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το
2011, τέθηκε σε ισχύ το 2014 και υπογράφηκε από την ΕΕ το 2017. Είναι το πρώτο διεθνώς
νομικά  δεσμευτικό  κείμενο  του  είδους  του  -  τα  κράτη  που  την  επικυρώνουν  πρέπει  να
ακολουθούν  ενδελεχή,  δεσμευτικά  κριτήρια  για  την  πρόληψη  της  έμφυλης  βίας,  την
προστασία των θυμάτων και την τιμωρία των αυτουργών.

Σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για το 2014, μία στις
τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική βία, σεξουαλική βία, ή και τις δύο μορφές βίας από την
ηλικία των 15 ετών και  έπειτα.  Το 55% των γυναικών έχουν βρεθεί  αντιμέτωπες με μία ή
περισσότερες  μορφές  σεξουαλικής  παρενόχληση,  ενώ  το  11%  έχει  υποστεί  ψηφιακή
παρενόχληση. Μία στις είκοσι έχει βιαστεί.

Σύνδεσμοι 
 Το κείμενο του ψηφίσματος θα είναι διαθέσιμο εδώ (28.11.2019)        
 Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένη τη συζήτηση (25.11.2019)        
 Ψήφισμα του ΕΚ (12 Σεπτεμβρίου 2017) για την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της   

Κωνσταντινούπολης        
 Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ «Violence against women in the EU: state of play» (στα   

αγγλικά - 02.09.2019)        
 Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ «At a glance: The Istanbul Convention, a tool to tackle   

violence against women and girls» (στα αγγλικά - Νοέμβριος 2019)        
 Φάκελος διαδικασίας        
 Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό   
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