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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον αντίκτυπο της ενδοσυντροφικής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας 
στις γυναίκες και τα παιδιά
(2019/2166(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), καθώς και τα άρθρα 6 και 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 21, 23 και 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘΔ),

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2014,

– έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, της 20ής Νοεμβρίου 1989,

– έχοντας υπόψη την από 18ης Απριλίου 2011 γενική παρατήρηση αριθ. 13 της 
Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού να είναι 
απαλλαγμένο από κάθε μορφή βίας,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και 
των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ) της 4ης Νοεμβρίου 1950,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) που εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1979,

– έχοντας υπόψη το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη που τέθηκε σε ισχύ 
την 1η Ιανουαρίου 2016, και ειδικότερα τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) 5 
σχετικά με την ισότητα των φύλων,

– έχοντας υπόψη την από 4ης Μαρτίου 2016 πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του 
Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (COM(2016)0109),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Μια 
Ένωση ισότητας – Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025» 
(COM(2020)0152), και ιδίως τον πρώτο στόχο της για την απαλλαγή των γυναικών και 
των κοριτσιών από τη βία και τα στερεότυπα,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2020, με τίτλο 
«Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων (2020-2025)» (COM(2020)0258),
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– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 6ης Μαρτίου 
2019, με τίτλο «2019 Report on equality between women and men in the EU» (Έκθεση 
όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2019 στην ΕΕ) 
(SWD(2019)0101),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με πρόταση 
απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της σύμβασης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προσχώρηση 
της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση 
της έμφυλης βίας2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη διάσταση του 
φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων 
προστασίας σε αστικές υποθέσεις4,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης 
Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση 
αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 («ο κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα»)5,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων 
(EIGE), της 12ης Ιουνίου 2019, με τίτλο «Understanding intimate partner violence in 
the EU: the role of data» (Κατανόηση της ενδοσυντροφικής βίας στην ΕΕ: ο ρόλος των 
δεδομένων),

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του EIGE, της 18ης Νοεμβρίου 2019, με τίτλο «A guide to 
risk assessment and risk management of intimate partner violence against women for 
police» (Οδηγός εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου για την αστυνομία όσον αφορά 
την ενδοσυντροφική βία κατά των γυναικών),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), της 3ης Μαρτίου 2014, με τίτλο «Βία κατά των γυναικών: 
Πανευρωπαϊκή έρευνα»,

– έχοντας υπόψη την Πλατφόρμα Ανεξάρτητων Μηχανισμών Εμπειρογνωμόνων για τις 
Διακρίσεις και τη Βία κατά των Γυναικών (πλατφόρμα EDVAW) και τη δήλωσή της, 
της 31ης Μαΐου 2019, με τίτλο «Intimate partner violence against women is an essential 
factor in the determination of child custody» (Η ενδοσυντροφική βία κατά των 

1 ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 167.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0080.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0024.
4 ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 4.
5 ΕΕ L 338 της 23.12.2003, σ. 1.
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γυναικών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για τον καθορισμό της επιμέλειας των 
παιδιών),

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της 24ης Μαρτίου 2020 της προέδρου της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη δράση για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (GREVIO), 
Marceline Naudi, με τίτλο «For many women and children, the home is not a safe 
place» (Για πολλές γυναίκες και παιδιά το σπίτι δεν είναι ασφαλές μέρος), σχετικά με 
την ανάγκη τήρησης των προτύπων της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης σε 
περιόδους πανδημίας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, σύμφωνα με το 
άρθρο 58 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A9-0000/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αξία και στόχο της 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία αποτελεί ακραία μορφή διάκρισης κατά των 
γυναικών και ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην προσπάθεια να υπάρξει ισότητα των 
φύλων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις πολυάριθμες περιπτώσεις επίσημης αναγνώρισης και 
σημείωσης προόδου όσον αφορά την ισότητα των φύλων, οι γυναίκες και οι άνδρες δεν 
απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα στην πράξη και εξακολουθούν να υφίστανται 
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές ανισότητες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδοσυντροφική βία αφορά κάθε πράξη σωματικής, 
σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονομικής βίας που λαμβάνει χώρα μεταξύ πρώην ή νυν 
συζύγων ή συντρόφων, ανεξαρτήτως αν ο δράστης μοιράζεται ή μοιραζόταν την ίδια 
κατοικία με το θύμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδοσυντροφική βία είναι μία από τις 
πιο διαδεδομένες μορφές έμφυλης βίας, καθώς εκτιμάται ότι το 22 % των γυναικών 
έχουν υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική βία, ενώ το 43 % εξ αυτών έχουν υποστεί 
ψυχολογική βία από τον σύντροφό τους6· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα 
παιδιά πλήττονται δυσανάλογα από αυτό το είδος βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενδοοικογενειακή βία αποτελεί σοβαρό και συχνά συγκεκαλυμμένο κοινωνικό 
πρόβλημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει συστηματικό σωματικό και ψυχολογικό 
τραύμα με σοβαρές συνέπειες για τα θύματα, καθώς ο δράστης είναι πρόσωπο το οποίο 
ευλόγως έχει την εμπιστοσύνη του θύματος·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας και κοινωνικής 
αποστασιοποίησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 έχουν συνδεθεί με την 
εκθετική αύξηση της συχνότητας και της έντασης των περιστατικών ενδοσυντροφικής 
βίας σε πολλά κράτη μέλη, λόγω του αναγκαστικού εγκλεισμού στο σπίτι, 
δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των γυναικών σε αποτελεσματική προστασία και 

6 Έκθεση του FRA, της 3ης Μαρτίου 2014, με τίτλο «Βία κατά των γυναικών: Πανευρωπαϊκή έρευνα».
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υποστήριξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την επικράτηση του φαινομένου, η 
ενδοσυντροφική βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να μην καταγγέλλεται επαρκώς 
στην ΕΕ και υπάρχει σημαντική έλλειψη ολοκληρωμένων δεδομένων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά μπορεί να υπάρξουν «αυτόπτες μάρτυρες βίας» στο 
οικογενειακό περιβάλλον, βιώνοντας οποιαδήποτε μορφή κακομεταχείρισης η οποία 
διαπράττεται με πράξεις σωματικής, λεκτικής, ψυχολογικής, σεξουαλικής και 
οικονομικής βίας σε βάρος προσώπων αναφοράς ή άλλων συναισθηματικά σημαντικών 
προσώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία αυτή έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για την 
ψυχολογική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και ότι, ως εκ τούτου, είναι 
απαραίτητο να δοθεί η δέουσα προσοχή σε αυτό το είδος βίας κατά τους χωρισμούς και 
τις ρυθμίσεις γονικής μέριμνας, με συνεκτίμηση του υπέρτατου συμφέροντος του 
παιδιού, ιδίως προκειμένου να καθοριστούν τα δικαιώματα επιμέλειας και επισκέψεων 
σε περιπτώσεις χωρισμού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της εξάλειψης της 
έμφυλης βίας, είναι αναγκαία η συνεκτίμηση συνεκτικών και συγκρίσιμων διοικητικών 
δεδομένων, με βάση ένα ισχυρό και συντονισμένο πλαίσιο συλλογής δεδομένων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρέχοντα διαθέσιμα δεδομένα που συλλέγονται από τις 
αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές των κρατών μελών δεν 
αντικατοπτρίζουν την πλήρη έκταση της ενδοσυντροφικής βίας, καθώς τα περισσότερα 
κράτη μέλη δεν συλλέγουν συγκρίσιμα δεδομένα διαχωρισμένα με βάση το φύλο 
σχετικά με την έμφυλη βία ούτε αναγνωρίζουν την ενδοσυντροφική βία ως ειδικό 
αδίκημα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η ενδοσυντροφική βία κατά των 
γυναικών συχνά παραμελείται και ο βασικός κανόνας της συνεπιμέλειας φαίνεται να 
υπερισχύει σε περιπτώσεις επιμέλειας παιδιών, καθώς και σε ρυθμίσεις και αποφάσεις 
σχετικά με την πρόσβαση και τις επισκέψεις σε αυτά, και την επικοινωνία μαζί τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράβλεψη αυτής της βίας μπορεί να έχει καταστροφικές 
συνέπειες για τις γυναίκες και τα παιδιά, οι οποίες ενδεχομένως να κλιμακωθούν έως τη 
γυναικοκτονία και/ή την παιδοκτονία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα 
ενδοσυντροφικής βίας χρήζουν ειδικών μέτρων προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάσταση των θυμάτων ενδέχεται να επιδεινωθεί εάν εξαρτώνται οικονομικά ή 
κοινωνικά από τον δράστη·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα κάθε παιδιού να διατηρεί επαφή και με τους δύο 
γονείς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της ΕΣΔΑ και στο άρθρο 9 της Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, μπορεί να περιορίζεται από το υπέρτατο συμφέρον του 
παιδιού·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ποινικές διαδικασίες που προκύπτουν από καταγγελίες 
ενδοοικογενειακής βίας συχνά εξετάζονται εντελώς χωριστά από τις διαδικασίες 
χωρισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να σημαίνει πως διατάσσεται 
συνεπιμέλεια των παιδιών και/ή επιβάλλονται δικαιώματα επισκέψεων που θέτουν σε 
κίνδυνο τα δικαιώματα και την ασφάλεια του θύματος ή των παιδιών·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προτιμότερο να αποφεύγεται κάθε διαμεσολάβηση σε 
περιπτώσεις βίας κατά των γυναικών, είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της δικαστικής 
διαδικασίας, όπου πρωταρχική σημασία πρέπει να έχει η ασφάλεια του θύματος·
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ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης απαιτεί από τα 
συμβαλλόμενα μέρη να εγκρίνουν νομοθετικά ή άλλα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσουν ότι τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας λαμβάνονται υπόψη κατά τον 
καθορισμό των δικαιωμάτων επιμέλειας και επισκέψεων σε σχέση με παιδιά, και ότι η 
άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος επισκέψεων ή επιμέλειας δεν θέτει σε κίνδυνο τα 
δικαιώματα και την ασφάλεια του θύματος ή των παιδιών του·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεπιμέλεια σε καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας εκθέτει 
τις γυναίκες σε ένα φάσμα βίας που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, εξαναγκάζοντάς 
τες να παραμένουν σε γεωγραφική εγγύτητα με αυτούς που τις κακοποιούν, και 
υποβάλλοντάς τες σε περαιτέρω έκθεση σε σωματική και ψυχολογική βία, καθώς και σε 
συναισθηματική κακοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περιπτώσεις 
ενδοσυντροφικής βίας, το δικαίωμα των γυναικών να προστατεύονται και να ζουν 
χωρίς σωματική και ψυχολογική βία θα πρέπει να υπερισχύει έναντι της προτίμησης για 
συνεπιμέλεια·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδοσυντροφική βία συνδέεται εγγενώς με τη βία κατά των 
παιδιών και την κακοποίηση παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που εκτίθενται 
σε ενδοοικογενειακή βία είναι πιθανό να υποστούν αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική 
και σωματική υγεία τους οι οποίες θα μπορούσαν να είναι οξείας και χρόνιας φύσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η θυματοποίηση παιδιών σε καταστάσεις βίας κατά των 
γυναικών μπορεί να συνεχιστεί και να κλιμακωθεί στο πλαίσιο των οικογενειακών 
διαφορών σχετικά με την επιμέλεια και τη μέριμνα·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε βίαιο οικογενειακό περιβάλλον 
αντιμετωπίζουν σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στη μετέπειτα συμπεριφορά 
τους κατά την ενηλικίωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση στη βία ως παιδί, μέσω 
της κακομεταχείρισης και/ή της παρακολούθησης ενδοσυντροφικής βίας, αποτελεί 
παράγοντα κινδύνου για να καταστεί το παιδί ευάλωτο στη θυματοποίηση ή στη 
διάπραξη βίας ως ενήλικος·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρατικές διαδικασίες χωρισμού είναι πιο περίπλοκες ως 
προς τον χαρακτήρα τους·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 82 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ προβλέπεται η δυνατότητα 
θέσπισης ελάχιστων κανόνων εφαρμοστέων στα κράτη μέλη, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών, καθώς 
και η αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις που έχουν 
διασυνοριακές διαστάσεις, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων της 
εγκληματικότητας·

1. καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών και εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι οι γυναίκες συνεχίζουν να εκτίθενται σε ενδοσυντροφική βία η 
οποία συνιστά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς 
τους·

2. επισημαίνει ότι, κατ’ αρχήν, η συνεπιμέλεια και οι επισκέψεις χωρίς επιτήρηση είναι 
επιθυμητές προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι γονείς διαθέτουν ίσα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις, καθώς και για να διαφυλάσσεται το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η ενδοσυντροφική βία είναι σαφώς ασυμβίβαστη με τη 
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συνεπιμέλεια και την κοινή μέριμνα, λόγω των σοβαρών συνεπειών της για τις γυναίκες 
και τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου ακραίων πράξεων γυναικοκτονίας 
και παιδοκτονίας· τονίζει ότι, κατά τη θέσπιση των ρυθμίσεων για την κατανομή της 
επιμέλειας και για τα δικαιώματα επισκέψεων, η προστασία των γυναικών και των 
παιδιών από τη βία και το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού πρέπει να είναι υψίστης 
σημασίας και να υπερισχύουν άλλων κριτηρίων· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η ανάθεση 
της αποκλειστικής επιμέλειας στον μη βίαιο σύντροφο, ο οποίος είναι συχνότερα η 
μητέρα, αποτελεί την καλύτερη εναλλακτική λύση για την πρόληψη περαιτέρω βίας και 
δευτερογενούς θυματοποίησης των θυμάτων·

3. ζητεί την υποχρεωτική στοχευμένη κατάρτιση του δικαστικού και του αστυνομικού 
προσωπικού σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία και τους μηχανισμούς της, 
συμπεριλαμβανομένων του εξαναγκασμού, της χειραγώγησης και της ψυχολογικής 
βίας, καθώς και σχετικά με τη σημασία της ενδοσυντροφικής βίας για τα δικαιώματα 
των παιδιών, όπως και για την προστασία και την ευημερία τους, καθώς και την παροχή 
επαρκών δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν στο προσωπικό αυτό να αξιολογεί την 
κατάσταση χρησιμοποιώντας αξιόπιστα εργαλεία εκτίμησης κινδύνου·

4. συνιστά ένθερμα στα κράτη μέλη να θεσπίσουν εξειδικευμένα δικαστήρια και 
δικαστικά αξιώματα, καθώς και κατάλληλη νομοθεσία, κατάρτιση, διαδικασίες και 
κατευθυντήριες γραμμές για όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα θύματα, 
συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης σχετικά με την έμφυλη βία, προκειμένου 
να αποφεύγονται οι αποκλίσεις μεταξύ δικαστικών αποφάσεων και οι διακρίσεις ή η 
δευτερογενής θυματοποίηση κατά τη διάρκεια δικαστικών, ιατρικών και αστυνομικών 
διαδικασιών, διασφαλίζοντας ότι τα παιδιά και οι γυναίκες ακούγονται δεόντως και ότι 
δίνεται προτεραιότητα στην προστασία τους· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν τα 
ειδικά δικαστικά αξιώματα και η φιλική προς τα παιδιά και τις γυναίκες θύματα 
δικαιοσύνη, με περιορισμό της υπερβολικής διακριτικής ευχέρειας των επαγγελματιών 
και θέσπιση ελέγχων σχετικά με τις διαδικασίες επιμέλειας παιδιών από ειδικευμένους 
επαγγελματίες·

5. τονίζει τη σημασία που έχει σε αυτές τις διαδικασίες ο ρόλος του ιατρού που παρέχει 
εγκληματολογική εμπειρογνωμοσύνη στη φροντίδα όχι μόνο των γυναικών που 
πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή μη βίας, αλλά και των παιδιών που 
εμπλέκονται, ιδίως όταν το περιβάλλον στο οποίο ζουν δεν είναι κατάλληλο για την 
προστασία της υγείας, της αξιοπρέπειας και της ποιότητας ζωής τους· υπενθυμίζει, ως 
εκ τούτου, την ανάγκη οι εμπλεκόμενοι ιατροδικαστές και επαγγελματίες να μπορούν 
να επωφελούνται, μεταξύ άλλων, από κατευθυντήριες γραμμές που προκύπτουν από 
ένα σύνολο δεδομένων, έμπρακτης δράσης και βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

6. τονίζει τη σημασία της ανάληψης δράσης τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό 
επίπεδο για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με κοινούς νομικούς ορισμούς, δεδομένου 
ότι αυτό το είδος αυτοπτών μαρτύρων βίας δεν αναγνωρίζεται σε πολλά νομικά 
συστήματα και έχει άμεσο αντίκτυπο στη συλλογή δεδομένων στον αστυνομικό και 
δικαστικό τομέα, καθώς και στη διασυνοριακή συνεργασία·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν ποιοτικά, διαχωρισμένα με βάση 
το φύλο και συγκρίσιμα δεδομένα σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τη συχνότητα, τα αίτια, τις 
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συνέπειες και τη διαχείριση της ενδοσυντροφικής βίας και των δικαιωμάτων 
επιμέλειας, με πλήρη χρήση της ικανότητας και της εμπειρογνωμοσύνης του EIGE·

8. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η μεροληπτική μεταχείριση λόγω φύλου 
οδηγεί συχνά σε έλλειψη εμπιστοσύνης στις γυναίκες, ιδίως όσον αφορά εικαζόμενες 
ψευδείς καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών και ενδοοικογενειακή βία·

9. επισημαίνει ότι οι δράστες συχνά προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για να επεκτείνουν την 
εξουσία και τον έλεγχό τους, καθώς και για να συνεχίσουν να εκφοβίζουν τα θύματά 
τους και να υποκινούν τον φόβο σε αυτά· τονίζει ότι οι δράστες συχνά κακοποιούν ή 
απειλούν να βλάψουν ή να πάρουν παιδιά, προκειμένου να βλάψουν τους νυν και 
πρώην συντρόφους τους·

10. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την καλύτερη πρόσβαση στη νομική προστασία, 
στις αποτελεσματικές ακροάσεις και στα περιοριστικά μέτρα, στην παροχή συμβουλών 
και στα ταμεία για τις γυναίκες που πέφτουν θύματα ενδοσυντροφικής βίας, καθώς και 
να εφαρμόσουν ειδικές διαδικασίες και να παράσχουν στήριξη στις μητέρες που είναι 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας, προκειμένου οι τελευταίες να μην καταστούν εκ νέου 
θύματα λόγω της απώλειας της επιμέλειας των παιδιών τους·

11. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πανευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίησης του 
κοινού ως απαραίτητο μέτρο για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας και τη 
δημιουργία κλίματος μηδενικής ανοχής έναντι της βίας·

12. τονίζει ότι η ακρόαση του παιδιού είναι σημαντική προκειμένου να διαπιστωθεί τι είναι 
προς το συμφέρον του κατά την εξέταση υποθέσεων επιμέλειας· επισημαίνει, ωστόσο, 
ότι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά κυρίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υπόνοια 
ενδοσυντροφικής βίας, οι ακροάσεις αυτές θα πρέπει να διεξάγονται σε φιλικό προς τα 
παιδιά περιβάλλον, χωρίς πίεση ή επιρροή των γονέων ή των συγγενών, από 
καταρτισμένους επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ειδίκευση στην 
παιδονευροψυχιατρική, ώστε να αποφεύγεται η επιδείνωση του τραύματος και της 
θυματοποίησης·

13. υπογραμμίζει τη σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ δικαστηρίων, 
κεντρικών αρχών των κρατών μελών και αστυνομικών αρχών, ιδίως σε σχέση με 
διασυνοριακές υποθέσεις επιμέλειας· ελπίζει ότι οι αναθεωρημένοι κανόνες βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2019 για τη διεθνή 
δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και 
διαφορές γονικής μέριμνας και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών7 θα ενισχύσουν τη 
συνεργασία μεταξύ δικαστικών συστημάτων για τον αποτελεσματικό προσδιορισμό του 
υπέρτατου συμφέροντος των παιδιών· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τον κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙα·

14. τονίζει την ανάγκη να αναγνωριστεί η διασύνδεση των ποινικών, αστικών και άλλων 
δικαστικών διαδικασιών προκειμένου να συντονιστούν οι διάφοροι τρόποι δικαστικής 
αντιμετώπισης της ενδοσυντροφικής βίας και να αποφευχθούν αποκλίσεις μεταξύ των 
δικαστικών αποφάσεων που είναι επιζήμιες για τα παιδιά και τις γυναίκες θύματα·

7 ΕΕ L 178 της 2.7.2019, σ. 1.
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15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.


