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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
РЕЗОЛЮЦИЯ
за приключване на разискванията по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

относно пространството на свобода, сигурност и правосъдие за 
гражданите

Teresa Jimenez-Becerril Barrio
от името на комисията по правата на жените и равенството между 
половете
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Резолюция на Европейския парламент относно пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие за гражданите

Европейският парламент,

– като взе предвид изявления на Съвета и на Комисията относно пространството на 
свобода, сигурност и правосъдие за гражданите,

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

1. приветства оказването на подкрепа на жертвите на престъпления, включително на 
жени, подлагани на насилие, като приоритет за шведското председателство; 
настоятелно призовава Съвета да включи в Стокхолмската програма специален 
раздел относно правата на жертвите на престъпления, както и за по-усилено 
оказване на подкрепа на жертвите на престъпления, и по-специално на младите 
момичета, които все по-често стават жертви на тежки престъпления;

2. признава изключителната уязвимост на жените като непреки жертви на тероризма, 
тъй като съществува опасност като вдовици те да бъдат подложени на изолация, 
ако останат да отглеждат децата си сами у дома, без подкрепа от страна на 
правителството; призовава ЕС да признае достойнството, смелостта и страданията 
на непреките жертви на тероризма и изтъква, че защитата и насърчаването на 
правата на жертвите на тероризма следва да бъдат приоритет;

3. приветства отдаденото в Стокхолмската програма значение на програмата "Дафне", 
в контекста на предоставяне на по-голяма защита на жените-жертви на насилие, 
както и на зависимите от тях лица; настоява този проблем да бъде подложен на 
систематично разглеждане в контекста на плана за действие, който ще приложи 
Стокхолмската програма и призовава държавите-членки да предприемат ефективни 
действия, предоставяйки необходимата подкрепа на жертвите на насилие;

4. изтъква, че домашното насилие е основната причина за заболеваемост при жените 
на възраст между 19 и 44 години: повече отколкото войните, раковите заболявания 
или пътно-транспортните произшествия; призовава държавите-членки да отдадат 
дължимото внимание на особените обстоятелства, в които са поставени жените 
имигранти, по-специално младите момичета, които са добре интегрирани в ЕС и 
които в семействата или в интимните си връзки са жертви на физическо насилие и 
психически тормоз на религиозна основа, както и да гарантират ефективния достъп 
до подкрепа и приемането на защитни механизми;

5. счита, че е от съществено значение държавите-членки да приемат мерки за 
прилагане за възстановяването на жертвите на трафика на хора, както за 
предоставянето на правна помощ, която да даде възможност за вземане под 
внимание на интересите им в подходящ етап на наказателното производство срещу 
нарушителите, по начин, който да не е в ущърб на правата на защита;
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6. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, както и за 
сведение - на Европейския съвет и на Комисията.


