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Sprawozdanie nr 113 / 2016

Sprawozdanie z debaty i nt. rezolucji PE ws. Konwencji Stambulskiej
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
Strasburg, 23-24 listopada 2016 r.

1. Debata podczas sesji plenarnej – 23 listopada 2016 r.
W dniu 23 listopada 2016 roku podczas sesji plenarnej PE omówił „pytanie ustne”
skierowane do Rady i Komisji - zgłoszone przez 85 posłów z grup EPP, S & D, ALDE,
Zieloni, ECR i GUE dotyczące kwestii przystąpienia UE do Konwencji Stambulskiej o
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Minister Korcok,
reprezentujący prezydencję słowacką, przedstawił stan prac w Radzie i omówił starania
prezydencji, aby osiągnąć znaczny postęp przed końcem roku. Komisarz Jourova zgodziła
się co do potrzeby szybkiego ratyfikowania Konwencji Stambulskiej, podzielając frustrację
europosłów z powodu wolnego tempa krajowych ratyfikacji i wdrażania. Przystąpienie UE do
Konwencji poprawi spójność polityki poprzez lepsze gromadzenie danych i monitorowanie.
Podkreśliła, że w związku z pogorszeniem klimatu społecznego w naszych społeczeństwach
rok 2017 będzie poświęcony w szczególności ukierunkowanym działaniom na rzecz
zwalczania przemocy wobec kobiet.
Podczas debaty eurodeputowani poruszyli kwestię przemocy wobec kobiet, w przeddzień
Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (przypadającego w dniu 25
listopada). Nie było zgodności wśród eurodeputowanych co do tego, że przemoc wobec
kobiet w Europie jest powszechna i powinna być zwalczana bardziej skutecznie. Wezwali do
ratyfikacji Konwencji Stambulskiej przez UE i do dalszych działań na poziomie UE.
Niektórzy eurodeputowani z grup ECR, EFDD i EPP wyrazili sprzeciw wobec Konwencji
Stambulskiej, ponieważ nie zgadzali się z określeniem „gender” (płci) zawartym w
Konwencji albo dlatego, że uznawali, że kwestie te leżą w gestii państw członkowskich.
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W dniu 24 listopada wspólny projekt rezolucji został przyjęty 516 głosami za, przy 54 głosach
przeciw i 52 wstrzymujących się.
Minister Ivan Korcok powtórzył zobowiązanie Rady do zapobiegania i zwalczania wszelkich
formom przemocy wobec kobiet. Przedstawił stan prac w Radzie w sprawie przystąpienia UE
do Konwencji Stambulskiej. Podkreślił, że mimo iż jest szerokie poparcie wśród państw
członkowskich dla przystąpienia UE do Konwencji, wciąż istnieją rozbieżne poglądy
dotyczące dokładnego zakresu tego przystąpienia. Wyraził nadzieję, że znaczny postęp będzie
możliwy od osiągnięcia przed końcem roku, aby wniosek dotyczący podpisania Konwencji w
imieniu Unii Europejskiej mógł zostać przyjęty przez Radę.
Komisarz Vera Jourova przedstawiła przegląd ostatnich działań Komisji, w szczególności
udział w konferencji ONZ na temat statusu kobiet i podkreśliła, że wiele działań
koncentrowało się w ostatnim czasie na osiągnięciu porozumienia politycznego w Radzie w
sprawie ratyfikacji Konwencji Stambulskiej. Celem Komisji jest wzmocnienie i uzupełnienie
istniejących ram prawnych w wielu obszarach polityki. Wyraziła nadzieję, że porozumienie
nadal może zostać osiągnięte w roku 2016. W związku z przeplatającymi się kompetencjami
UE i państw członkowskich, jedynie wspólny udział miałby sens z punktu widzenia
politycznego i prawnego. Państwa członkowskie mogłyby polegać na europejskich
programach finansowania. Komisja monitoruje wdrażanie odpowiednich instrumentów
prawnych, a mianowicie dotyczących praw ofiar i transgranicznego uznawania nakazów
ochrony. Rok 2017 będzie poświęcony specjalnie ukierunkowanym działaniom na rzecz
zwalczania przemocy wobec kobiet. Komisarz przedstawiła również przegląd wsparcia
finansowego, które Komisja Europejska przewidziała na finansowanie takich działań.
Wypowiedzi w imieniu grup politycznych
Eurodeputowana Constance Le Grip (EPP, Francja) wyraziła rozczarowanie z powodu
niewielkiego postępu w eliminowaniu przemocy wobec kobiet w państwach członkowskich
UE. Konwencja Stambulska stanowi ważny krok naprzód i zmobilizuje UE i jej instytucje, jak
również wywrze dodatkową presję na państwa członkowskie, w celu ratyfikowania i
wdrożenia Konwencji.
Eurodeputowana Iratxe García Pérez (S & D, Hiszpania) przypomniała, że przemoc wobec
kobiet i dziewcząt jest zjawiskiem wszechobecnym na całym świecie, a według niektórych
badań - z braku jednorodnej ogólnoeuropejskiej statystyki - około jedna trzecia kobiet w
Europie staje się ofiarami takiej przemocy. W uzupełnieniu do ratyfikacji Konwencji
Stambulskiej wezwała również do przygotowania dyrektywy przeciwko przemocy wobec
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kobiet, która zobowiązałaby instytucje publiczne do aktywnego zwalczania przemocy wobec
kobiet.
Eurodeputowana Julie Girling (ECR, Wielka Brytania) podkreśliła, że przemoc wobec kobiet
jest formą przemocy uwarunkowanej płcią i łamaniem praw człowieka. Ze względu na
złożoną naturę i formy, które przyjmuje, żadna pojedyncza interwencja nie spowoduje jej
eliminacji. Połączenie działań edukacyjnych, prawnych, kulturowych i społecznych jest
konieczne, w tym wymiana najlepszych praktyk między państwami członkowskimi. Wezwała
państwa członkowskie do ratyfikowania i wdrożenia Konwencji Stambulskiej.
Eurodeputowana Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE, Włochy) wezwała do ratyfikacji
Konwencji zarówno przez UE, jak i państwa członkowskie. Te państwa członkowskie,
którym do tej pory nie udało się tego zrobić, zasługują na wskazanie i piętnowanie.
Eurodeputowana Konstandina Kuneva (GUE, Grecja) również wezwała do ratyfikacji
Konwencji, a poza tym – jako że sama jest ofiarą ataku kwasem – do zmian w kulturze i
edukacji, aby wysłać wyraźny sygnał do społeczeństwa.
Eurodeputowany Ernest Urtasun (Zieloni, Hiszpania) podkreślił, że ratyfikacja Konwencji
Stambulskiej stworzy pierwszy w całej UE i prawnie wiążący instrument, tworząc podstawę
dla przyszłych wspólnych ram prawnych. Wezwał również do ratyfikacji krajowych.
Eurodeputowana Daniela Aiuto (EFDD, Włochy) uznała, że przyczyną braku ratyfikacji
Konwencji stambulskiej przez szereg państw członkowskich była definicja płci („gender”),
która jest przedmiotem trudnych debat w niektórych państwach członkowskich. Definicja ta
zresztą nie ma nic wspólnego z eliminacją przemocy wobec kobiet. Nacisk powinien raczej
zostać położony na przyjęcie skutecznych środków na poziomie państw członkowskich, w
szczególności tych, których celem jest zapobieganie przemocy wobec kobiet.
Eurodeputowana Janice Atkinson (ENF, Wielka Brytania) ubolewała, że „w oficjalnych
statystykach dotyczących przemocy wobec kobiet występuje nieproporcjonalnie dużo
imigrantów o korzeniach muzułmańskich” i że „wszystko to jest czynione w imię szariatu”,
ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii. Dopóki podobne sytuacje, występujące
także w innych państwach członkowskich, nie zostaną wyeliminowane i nie zajmiemy się
nimi w odpowiedni sposób, sytuacja nie ulegnie poprawie. Domagała się - podobnie jak to
zapowiada prezydent elekt Trump - większej kontroli imigrantów wpuszczanych na teren UE
i „odpuszczenia sobie poprawności politycznej’.
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Inni europosłowie w dużej mierze powtarzali stanowiska wyrażone w imieniu swoich grup
politycznych. Niektórzy posłowie EPP i ECR wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec
Konwencji Stambulskiej, ponieważ nie zgadzali się z określeniem płci zawartym w
Konwencji lub dlatego, że kwestia ta leży według nich w kompetencjach państw
członkowskich.
W swoich uwagach końcowych komisarz Vera Jourova powiedziała, że pod wieloma
względami pogorszenie klimatu społecznego w naszych społeczeństwach przyczyniło się do
wzrostu przemocy, nie tylko wobec kobiet, ale wszystkich grup słabszych i najbardziej
narażonych. Ważne jest monitorowanie wdrożenia Konwencji w państwach członkowskich.
Podzieliła frustrację posłów z powodu powolnego tempa krajowych ratyfikacji i wdrażania.
Przystąpienie UE do Konwencji Stambulskiej nie zmniejszy kompetencji państw
członkowskich, ale raczej zwiększy spójność polityki jako całości w Europie poprzez lepsze
gromadzenie danych i monitoring.
Wypowiedzi polskich posłów
Jadwiga Wiśniewska (ECR) zaznaczyła, że wszyscy jesteśmy przeciwni przemocy wobec
kobiet, a wobec ich cierpienia nie wolno nam przechodzić obojętnie. Dodała, iż nie wolno
nam jeszcze jednego - udawać, że ten koszmar zakończy ideologiczna Konwencja
Stambulska. „Przystąpienie do niej przez UE doprowadzi do tego, że we wszystkich
państwach członkowskich definicje przestępstw objętych Konwencją skazi ideologia gender”
– przekonywała. W opinii Wiśniewskiej ideologia ta zakłada zarówno, że przemoc jest
uwarunkowana płcią społeczno-kulturową, jak i że wynika z rzekomo patriarchalnego
społeczeństwa, które trzeba przekuć na jedynie słuszną lewicową modłę. „Jak bzdurne jest to
założenie można zobaczyć w wielu państwach zachodniej Europy, które tą ścieżką podążają
od lat, a gdzie statystyki dotyczące przemocy są zatrważające” – dodała Jadwiga Wiśniewska.
Zdaniem eurodeputowanej ratyfikacja przekreśli wszystkie zastrzeżenia do Konwencji
zgłoszone przez państwa członkowskie, a unijne instytucje postawi na straży chorej wizji
społeczeństwa.
Marek Jurek (ECR): „O konwencji stambulskiej dyskutujemy długo, tym bardziej, że w
wielu krajach – na przykład w Niemczech – konwencja ta nie została ciągle ratyfikowana.
Oczywiście jest to dokument ideologiczny, nacechowany marksistowskimi uprzedzeniami
wobec rodziny traktowanej jako przestrzeń przemocy. Jest to oczywiście również dokument
obłudny, który ignoruje przemoc w takich środowiskach, jak na przykład związki chwilowe,
albo towarzyszącą takim zjawiskom, jak pornografia. Ale dzisiaj nie rozmawiamy o treści tej
konwencji – ta dyskusja toczyła się albo wciąż się toczy w naszych państwach. Dzisiaj
rozmawiamy o tym, czy wyposażyć Unię Europejską w jeszcze jeden instrument ingerencji w
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politykę naszych państw, a na to nikt, kto naprawdę ceni demokrację, suwerenność,
odpowiedzialność polityczną i debatę publiczną, nie powinien się zgadzać. Zachęcam tych
kolegów, którzy jeszcze nie ratyfikowali konwencji – prowadźcie tę dyskusję u siebie w
kraju, a ten Parlament zostawcie w spokoju!”.
2. Rezolucja PE - PE wzywa UE do ratyfikacji konwencji stambulskiej
W przeddzień Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet PE wezwał
Unię do przystąpienia do konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet
i przemocy domowej. Budynki PE w Strasburgu i Brukseli zostały podświetlone na
pomarańczowo - w ten sposób PE włącza się w 16-dniową inicjatywę ONZ, która będzie
trwała do dnia 10 grudnia, kiedy obchodzony jest Dzień Praw Człowieka, i ma na celu
zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy
domowej (tzw. konwencja stambulska) jest najdalej idącą umową międzynarodową zajmującą
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się tym poważnym naruszeniem praw człowieka. Zapobieganie przemocy, ochrona jej ofiar i
ściganie sprawców to fundament konwencji.
Konwencja nakłada na państwa-strony takie obowiązki jak m.in.:


zapewnienie oficjalnej infolinii dla ofiar przemocy działającej 24 h oraz portalu z
informacjami dla ofiar przemocy;



zapewnienie odpowiedniej liczby schronisk dla ofiar przemocy oraz ośrodków
wsparcia;



przygotowanie procedur przesłuchań policyjnych chroniących przed wtórną
wiktymizacją;



monitorowanie, zbieranie danych na temat przestępstw z uwzględnieniem płci;



przeprowadzenie szeroko zakrojonych akcji informacyjnych w zakresie
przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, w tym szkoleń i informacji dla chłopców i
mężczyzn;



przeszkolenie osób zajmujących się wsparciem dla ofiar przemocy oraz pracujących
ze sprawcami przemocy;



zapewnienie trybu ścigania za gwałt z urzędu oraz izolacji sprawcy przemocy od
ofiary (eksmisja z mieszkania, zakaz zbliżania).

Konwencja weszła w życie w sierpniu 2014 roku. Chociaż wszystkie państwa UE ją
podpisały, to tylko 14 z nich ją ratyfikowało. W tym tygodniu przewodniczący Martin Schulz
skierował do państw członkowskich list, w którym wezwał do przyspieszenia procesu
ratyfikacji na poziomie UE oraz do ratyfikacji te państwa, które jeszcze tego nie uczyniły.
„Przemoc wobec kobiet jest poważnym przestępstwem, szeroko r0zpowszechnionym w
Europie. Każdego dnia - w domu, w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych kobiety i dziewczęta są narażone na przemoc, dyskryminację i molestowanie. W naszej
rezolucji wzywamy państwa członkowskie do ratyfikacji i wdrożenia konwencji stambulskiej
oraz Radę do przyspieszenia procesu przystąpienia UE do konwencji” - wyjaśniała
współsprawozdawczyni Anna Maria Corazza Bildt (EPP, Szwecja).
„Przemoc wobec kobiet jest ekstremalną formą dyskryminacji i pogwałceniem praw
człowieka. To ważne, by UE ratyfikowała konwencję stambulską, która zawiera konkretne
środki, by lepiej zapobiegać przemocy, chronić ofiary i skazywać winnych” – mówiła
współsprawozdawczyni Christine Revault D'allonnes Bonnefoy (S&D, Francja).
Opracowała:
Dr Magdalena Skulimowska
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Parlament Europejski
2014-2019

TEKSTY PRZYJĘTE
Wydanie tymczasowe

P8_TA-PROV(2016)0451
Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i
zwalczania przemocy wobec kobiet
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
przystąpienia UE do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej (konwencji stambulskiej) (2016/2966(RSP))
Parlament Europejski,
–

uwzględniając art. 2 i art. 3 ust. 3 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz
art. 8, 19, 157 i 216 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE);

–

uwzględniając art. 21, 23, 24 i 25 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–

uwzględniając deklarację pekińską i pekińską platformę działania, przyjęte podczas
czwartej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet w dniu 15 września 1995 r., oraz
późniejsze dokumenty końcowe przyjęte na posiedzeniach specjalnych Organizacji
Narodów Zjednoczonych Pekin +5 (2000 r.), Pekin +10 (2005 r.), Pekin +15 (2010 r.)
oraz Pekin +20 (2015 r.),

–

uwzględniając postanowienia instrumentów prawnych ONZ dotyczących praw
człowieka, a w szczególności praw kobiet, takich jak Karta Narodów Zjednoczonych,
Powszechna deklaracja praw człowieka, Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i
politycznych oraz Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i
kulturalnych, Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji
prostytucji, Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz
fakultatywny protokół do niej, jak również Konwencja w sprawie zakazu tortur oraz
innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania, Konwencja
dotycząca statusu uchodźców z 1951 r. i zasada non-refoulement, a także Konwencja
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,

–

uwzględniając art. 11 ust. 1 lit. d) Konwencji w sprawie eliminacji wszelkich form
dyskryminacji kobiet, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji nr 34/180
z dnia 18 grudnia 1979 r.,

–

uwzględniając swą rezolucję z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie strategii UE na rzecz

równości kobiet i mężczyzn w okresie po 2015 r.1,
–

uwzględniając swą rezolucję z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie eliminacji przemocy
wobec kobiet2, rezolucję z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie priorytetów oraz zarysu
ram nowej polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet3 oraz rezolucję z
dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie 57. sesji Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ: likwidacja
wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt i zapobieganie wszelkim jej
formom4,

_

uwzględniając swą rezolucję z dnia 25 lutego 2014 r. zawierającą zalecenia dla Komisji
w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet5,

–

uwzględniając europejski pakt na rzecz równości płci (2011–2020), przyjęty przez Radę
Unii Europejskiej w marcu 2011 r.,

–

uwzględniając wytyczne UE w sprawie aktów przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz
zwalczania wszelkich form ich dyskryminacji,

–

uwzględniając ocenę europejskiej wartości dodanej6,

–

uwzględniając program „Prawa, równość i obywatelstwo” na okres 2014–2020,

–

uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 3 grudnia 2015 r. zatytułowany
„Strategic engagement for gender equality 2016–2019” [Strategiczne zaangażowanie na
rzecz równouprawnienia płci w latach 2016–2019] (SWD(2015)0278),

–

uwzględniając deklarację trzech kolejnych prezydencji UE w sprawie
równouprawnienia płci z dnia 7 grudnia 2015 r. wydaną przez Holandię, Słowację i
Maltę,

–

uwzględniając sprawozdanie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej pt.
„Przemoc wobec kobiet: badanie na poziomie UE”, opublikowane w marcu 2014 r.,

–

uwzględniając dyrektywę 2012/29/UE ustanawiającą normy minimalne w zakresie
praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw7,

_

uwzględniając dyrektywę 2011/99/UE w sprawie europejskiego nakazu ochrony8 oraz
rozporządzenie (UE) nr 606/2013 w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony
w sprawach cywilnych9,

_

uwzględniając dyrektywę 2011/36 w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i

1

Dz.U. C 407 z 4.11.2016, s. 2.
Dz.U. C 285 E z 21.10.2010, s. 53.
3
Dz.U. C 296 E z 2.10.2012, s. 26.
4
Dz.U. C 24 z 22.1.2016, s. 8.
5
Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0126.
6
PE 504.467.
7
Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 57.
8
Dz.U. L 338 z 21.12.2011, s. 2.
9
Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 4.
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zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar1 oraz dyrektywę 2011/92/UE w sprawie
zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania
seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępującą decyzję ramową Rady
2004/68/WSiSW2,
–

uwzględniając Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska),

–

uwzględniając plan działania Komisji dotyczący możliwości przystąpienia UE do
konwencji stambulskiej opublikowany w październiku 2015 r.,

–

uwzględniając wnioski Komisji dotyczące decyzji Rady w sprawie zawarcia i
podpisania przez Unię Europejską Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i
zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (COM(2016)0111 i
COM(2016)0109),

–

uwzględniając pytania do Rady i Komisji w sprawie przystąpienia UE do konwencji
stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy
domowej (O-000121/2016 – B8-1805/2016 i O-000122/2016 – B8-1806/2016),

–

uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.

mając na uwadze, że równouprawnienie płci stanowi podstawową wartość UE zapisaną
w traktatach i Karcie praw podstawowych, którą UE zobowiązała się uwzględniać we
wszystkich swoich działaniach, a także mając na uwadze, że równouprawnienie płci
jako cel strategiczny ma istotne znacznie dla realizacji ogólnych celów strategii „Europa
2020”, a mianowicie pobudzenia wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i zapewnienia
integracji społecznej;

B.

mając na uwadze, że prawo do równego traktowania i niedyskryminacji jest prawem
podstawowym, uznanym w traktatach unijnych i głęboko zakorzenionym w
społeczeństwie europejskim, a także że prawo to jest nieodzowne dla dalszego rozwoju
społeczeństwa i powinno być stosowane w ustawodawstwie, praktyce, orzecznictwie i
w życiu codziennym;

C.

mając na uwadze, że zgodnie z dyrektywą 2012/29/UE ustanawiającą normy minimalne
w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw, przemoc na tle płciowym
określana jest jako przemoc, która jest skierowana przeciwko osobie ze względu na jej
płeć, tożsamość płciową lub ekspresję płciową bądź której ofiarami stają się w
przeważającej mierze osoby danej płci; mając na uwadze, że przemoc ta może być
przyczyną szkód fizycznych, seksualnych, emocjonalnych lub psychologicznych bądź
strat ekonomicznych ze strony ofiar, a także może wywrzeć wpływ na ich rodziny i
krewnych oraz całe społeczeństwo; mając na uwadze, że przemoc uwarunkowana płcią
stanowi skrajną formę dyskryminacji oraz jest pogwałceniem praw podstawowych i
swobód ofiary, co jest zarówno przyczyną, jak i konsekwencją różnic w traktowaniu
kobiet i mężczyzn; mając również na uwadze, że przemoc wobec kobiet i dziewcząt
obejmuje przemoc w bliskich związkach, przemoc seksualną (w tym gwałt, napaść na
tle seksualnym i molestowanie seksualne), handel ludźmi, niewolnictwo, w tym nowe
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formy nadużyć wobec kobiet i dziewcząt w internecie, a także różne formy szkodliwych
praktyk, takich jak przymusowe małżeństwa, okaleczanie żeńskich narządów płciowych
oraz tzw. zbrodnie w imię honoru;
D.

mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet i przemoc na tle płciowym są nadal
powszechnym zjawiskiem w UE; mając na uwadze, że w badaniu Agencji Praw
Podstawowych na temat przemocy wobec kobiet z 2014 r., podobnie jak w innych
przeprowadzonych badaniach, stwierdzono, że jedna trzecia wszystkich kobiet w
Europie doświadczyła przemocy fizycznej lub przemocy seksualnej co najmniej raz w
ciągu dorosłego życia, 20 % młodych kobiet (w wieku od 18 do 29 lat) doświadczyło
molestowania seksualnego w internecie, jedna na pięć kobiet (18 %) doświadczyła
uporczywego nękania, jedna na 20 kobiet została zgwałcona oraz więcej niż jedna na 10
kobiet padła ofiarą przemocy seksualnej charakteryzującej się brakiem zgody lub
użyciem siły; mając na uwadze, że w badaniu wyjaśniono, że większość przypadków
przemocy nie została zgłoszona jakimkolwiek władzom, co dowodzi, że badania
wiktymizacyjne, podobnie jak statystyki administracyjne, są niezbędne, aby uzyskać
pełny obraz różnych form przemocy wobec kobiet; mając na uwadze, że konieczne są
dalsze środki na rzecz zachęcania kobiet będących ofiarami przemocy do zgłaszania
swych doświadczeń i ubiegania się o pomoc, a także na rzecz gwarantowania, że organy
udzielające pomocy mogą spełnić potrzeby ofiar i poinformować je o przysługujących
im prawach i dostępnych formach wsparcia;

E.

mając na uwadze, że zgodnie z oceną europejskiej wartości dodanej roczny koszt, jaki
Unia Europejska poniosła w związku z przemocą wobec kobiet i przemocą na tle
płciowym w 2011 r. szacuje się na 228 mld EUR (tj. 1,8 % unijnego PKB), z czego
45 mld EUR rocznie wyniósł koszt usług publicznych i państwowych, a 24 mld EUR to
koszt związany z utratą potencjału gospodarczego;

F.

mając na uwadze, że Komisja podkreśliła w swym strategicznym zaangażowaniu na
rzecz równouprawnienia płci na lata 2016–2019, że przemoc wobec kobiet oraz
przemoc uwarunkowana płcią, która niszczy zdrowie i dobrostan kobiet, ich życie
zawodowe, niezależność finansową i ekonomiczną, to jeden z głównych problemów,
jaki należy rozwiązać, aby osiągnąć rzeczywiste równouprawnienie płci;

G.

mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet i mężczyzn jest zbyt często uważana za
sprawę prywatną i zbyt łatwo tolerowana; mając na uwadze, że w rzeczywistości jest to
pogwałcenie praw podstawowych i poważne przestępstwo, które musi być karane jako
takie; mając na uwadze, że należy położyć kres bezkarności sprawców oraz przerwać
zaklęty krąg milczenia i samotności kobiet i dziewcząt, które stały się ofiarami
przemocy;

H.

mając na uwadze, że eliminacja przemocy wobec kobiet i przemocy uwarunkowanej
płcią możliwa jest nie dzięki pojedynczemu działaniu, ale dzięki połączeniu działań o
charakterze infrastrukturalnym, prawnym, sądowym, organów ścigania, kulturowym,
edukacyjnym, społecznym, zdrowotnym oraz innych działań związanych ze
świadczeniem pomocy, które mogą w znacznym stopniu pogłębić wiedzę o problemie
oraz ograniczyć przemoc i jej konsekwencje;

I.

mając na uwadze, że ze względu na takie czynniki, jak pochodzenie etniczne, religia lub
przekonania, zdrowie, stan cywilny, własność nieruchomości, status migranta, wiek,
niepełnosprawność, klasa społeczna, orientacja seksualna, tożsamość płciowa lub

ekspresja płciowa, kobiety mogą mieć specyficzne potrzeby i być w większym stopniu
narażone na dyskryminację z wielu przyczyn jednocześnie, co oznacza że powinny
zostać objęte specjalną ochroną;
J.

mając na uwadze, że przyjęcie wytycznych UE w sprawie zwalczania przemocy wobec
kobiet i dziewcząt oraz zwalczania wszelkich form ich dyskryminacji, jak również
konkretny rozdział dotyczący ochrony kobiet przed przemocą na tle płciowym
znajdujący się w strategicznych ramach i planie działania UE dotyczącym praw
człowieka, dowodzą wyraźnej woli politycznej UE, by traktować temat praw kobiet
jako jeden z priorytetów i podejmować długoterminowe działania w tym zakresie;
mając na uwadze, że spójność wymiaru wewnętrznego i zewnętrznego strategii
politycznych dotyczących praw człowieka może czasami uwidocznić rozbieżności
między retoryką a postępowaniem;

K.

mając na uwadze, że obywatele oraz mieszkańcy Unii nie są w równym stopniu
chronieni przed przemocą uwarunkowaną płcią ze względu na brak spójnych ram oraz
różne strategie i przepisy prawne w państwach członkowskich, m.in. jeżeli chodzi o
definicję naruszeń i zakres uregulowań prawnych, dlatego też są w mniejszym stopniu
chronieni przed przemocą;

L.

mając na uwadze, że w dniu 4 marca 2016 r. Komisja zaproponowała przystąpienie UE
do konwencji stambulskiej, która jest pierwszym prawnie wiążącym instrumentem
międzynarodowym dotyczącym zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet;

M.

mając na uwadze, że wszystkie państwa członkowskie UE podpisały wspomnianą
konwencję, ale zaledwie 14 ją ratyfikowało;

N.

mając na uwadze, że ratyfikacja konwencji nie da rezultatów, jeżeli nie zapewni się
właściwego jej wykonania oraz nie przeznaczy się odpowiednich zasobów finansowych
i ludzkich na zapobieganie przemocy wobec kobiet i przemocy uwarunkowanej płcią i
walkę z nią oraz na ochronę ofiar;

O.

mając na uwadze, że konwencja stambulska jest zgodna z podejściem całościowym,
potraktowaniem kwestii przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz przemocy
uwarunkowanej płcią z wielu różnych perspektyw, takich jak zapobieganie
dyskryminacji i walka z nią, środki prawa karnego w walce z bezkarnością, ochrona i
wspieranie ofiar, ochrona dzieci, ochrona kobiet ubiegających się o azyl i uchodźczyń
oraz efektywniejsze gromadzenie danych; mając na uwadze, że podejście to oznacza
przyjęcie zintegrowanej polityki, łączącej w sobie działania w wielu dziedzinach
prowadzone przez wiele zainteresowanych podmiotów (wymiar sprawiedliwości,
policja, opieka społeczna, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i samorządy
lokalne i regionalne itp.) na wszystkich szczeblach sprawowania rządów;

P.

mając na uwadze, że konwencja stambulska to porozumienie mieszane, do którego
mogą jednocześnie przystąpić zarówno UE, jak i państwa członkowskie, jako że UE
posiada kompetencje w takich dziedzinach, jak prawa ofiar i nakazy ochrony, azyl i
migracja, a także współpraca sądownicza w sprawach karnych;

1.

przypomina, że postanowienia art. 2 TUE i Karty praw podstawowych zobowiązują
Komisję do podejmowania działań na rzecz równouprawnienia płci, do gwarantowania
równouprawnienia oraz promowania go;

2.

z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie podpisania konwencji
stambulskiej oraz sfinalizowania przystąpienia do niej UE, jednak ubolewa nad faktem,
że negocjacje w Radzie nie odbywają się w tym samym tempie;

3.

podkreśla, że przystąpienie UE do konwencji zapewni spójne europejskie ramy prawne
umożliwiające zapobieganie przemocy wobec kobiet i przemocy uwarunkowanej płcią
oraz walkę z nią, a także ochronę ofiar przemocy; podkreśla, że przystąpienie do
konwencji zapewni większą spójność i skuteczność unijnej polityki wewnętrznej i
zewnętrznej, zagwarantuje skuteczniejszą interpretację i wdrażanie prawa UE, unijnych
programów oraz wydatkowania funduszy UE dotyczących konwencji i skuteczniejszy
nadzór nad nimi, a także zaowocuje efektywniejszym gromadzeniem
odpowiedniejszych, porównywalnych zdesegregowanych danych dotyczących
przemocy wobec kobiet i przemocy uwarunkowanej płcią na szczeblu UE oraz
wzmocni odpowiedzialność UE na szczeblu międzynarodowym; podkreśla ponadto, że
przystąpienie UE do tej konwencji zaowocuje ponownym wywarciem presji politycznej
na państwa członkowskie, by ratyfikowały ten instrument;

4.

wzywa Radę i Komisję do przyspieszenia negocjacji w sprawie podpisania i zawarcia
konwencji stambulskiej;

5.

w pełni i bez zastrzeżeń wspiera przystąpienie UE do tej konwencji;

6.

wzywa Komisję i Radę do zapewnienia, że Parlament zostanie w pełni zaangażowany w
proces monitorowania konwencji stambulskiej po przystąpieniu do niej UE, zgodnie z
postanowieniami art. 218 TFUE;

7.

przypomina, że przystąpienie UE do tej konwencji nie zwalnia państw członkowskich z
jej ratyfikacji na szczeblu krajowym; wzywa zatem wszystkie państwa członkowskie,
które jeszcze tego nie uczyniły, do szybkiego ratyfikowania konwencji stambulskiej;

8.

wzywa państwa członkowskie, by zapewniły właściwe wdrażanie konwencji oraz
przeznaczyły odpowiednie zasoby finansowe i kadrowe na zapobieganie przemocy
wobec kobiet i przemocy uwarunkowanej płcią oraz walkę z nią, a także na ochronę
ofiar;

9.

jest zdania, że wysiłki UE na rzecz wykorzenienia przemocy wobec kobiet i dziewcząt
muszą być częścią kompleksowego planu walki ze wszystkimi formami nierówności
płci; domaga się unijnej strategii walki z przemocą wobec kobiet i przemocą
uwarunkowaną płcią;

10.

ponawia wezwanie skierowane do Komisji zawarte w rezolucji z dnia 25 lutego 2014 r.
zawierającej zalecenia w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet, by przedstawiła
akt prawny zapewniający spójny system gromadzenia danych statystycznych oraz
aktywniejsze podejście w państwach członkowskich do zapobiegania wszelkim formom
przemocy wobec kobiet i dziewcząt, przemocy uwarunkowanej płcią i do zwalczania tej
przemocy oraz by umożliwiła łatwiejszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości;

11.

zwraca się do Rady o uruchomienie tzw. klauzuli pomostowej przez przyjęcie
jednomyślnej decyzji określającej przemoc wobec kobiet i dziewcząt (oraz inne formy
przemocy uwarunkowanej płcią) jako dziedzinę przestępczości wymienioną w art. 83
ust. 1 TFUE;

12.

uznaje ogrom pracy wykonanej przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego w
zakresie zapobiegania przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz walki z nią, a także
ochrony ofiar przemocy i udzielania im pomocy;

13.

wzywa państwa członkowskie i zainteresowane podmioty współpracujące z Komisją i
organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką kobiet, a także
organizacjami społeczeństwa obywatelskiego do pomocy w zakresie upowszechniania
informacji dotyczących konwencji, programów unijnych oraz funduszy dostępnych w
ramach tych funduszy na walkę z przemocą wobec kobiet i ochronę ofiar;

14.

wzywa Komisję i Radę do współpracy z Parlamentem w zakresie identyfikacji
postępów w dziedzinie równouprawnienia płci oraz zwraca się do trzech prezydencji o
podjęcie aktywnych działań na rzecz realizacji ich zobowiązań w tym względzie;
apeluje o zorganizowanie unijnego szczytu poświęconego równouprawnieniu płci i
prawom kobiet i dziewcząt z myślą o podjęciu nowych zobowiązań;

15.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie,
Komisji, rządom państw członkowskich oraz Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady
Europy.

