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Usnesení Evropského parlamentu o prostoru svobody, bezpečnosti a práva ve službách 
občanům

Evropský parlament,

– s ohledem na prohlášení Rady a Komise o prostoru svobody, bezpečnosti a práva 
ve službách občanům,

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

1. vítá skutečnost, že švédské předsednictví přikládá podpoře obětí trestné činnosti i 
podpoře žen, které byly vystaveny násilí, prvořadý význam; naléhavě žádá Radu, aby 
do stockholmského programu zařadila zvláštní oddíl věnovaný právům obětí trestné 
činnosti a aby zlepšila pomoc poskytovanou obětem trestné činnosti, zejména mladým 
dívkám, na nichž jsou stále častěji páchány závažné trestné činy;

2. je si vědom obrovské zranitelnosti žen jako nepřímých obětí terorismu, neboť se může 
stát, že jako vdovy budou čelit vyloučení, zůstanou-li bez jakékoli podpory vlády samy 
doma s dětmi; vyzývá EU, aby uznala hrdost, odvahu a utrpení nepřímých obětí 
terorismu, a zdůrazňuje, že ochraně a podpoře práv obětí terorismu by měla být věnována 
prvořadá pozornost; 

3. vítá skutečnost, že ve stockholmském programu je přikládán velký význam programu 
Daphne v tom smyslu, že ženám, které byly vystaveny násilí, a osobám, které jsou 
na nich závislé, je nabízena větší ochrana; trvá na tom, aby tato problematika byla 
systematicky přezkoumána s ohledem na akční plán, kterým se bude provádět 
stockholmský program, a vyzývá členské státy, aby přijaly účinná opatření a poskytly 
obětem násilí dostatečnou podporu;

4. zdůrazňuje, že nejčastější příčinou zdravotních potíží žen ve věku 19 až 44 let nejsou 
války, rakovina ani dopravní nehody, nýbrž domácí násilí; vyzývá členské státy, aby 
náležitě zohlednily zvláštní situaci žen z řad přistěhovalců, zejména mladých dívek, které 
jsou již v EU dobře integrovány a které ze strany rodičů či partnera čelí fyzickému násilí 
a psychologickému zneužívání z náboženských důvodů, a aby přijaly opatření, která by 
těmto ženám zajistila účinný přístup k pomoci a ochraně; 

5. domnívá se, že je nezbytné, aby členské státy přijaly prováděcí opatření, která by zajistila 
zotavení těch, kteří se stali oběťmi obchodování s lidmi, a poskytla právní pomoc, jež by 
těmto obětem umožnila, aby v příslušných etapách trestního řízení byly zohledněny jejich 
obavy způsobem, který by nepoškozoval práva pachatelů na obhajobu;  

6. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a pro informaci Evropské radě 
a Komisi.


