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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας 
και δικαιοσύνης στην υπηρεσία του πολίτη 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με ένα χώρο 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία του πολίτη ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

1. χαιρετίζει την ανάδειξη της παροχής υποστήριξης προς τα θύματα εγκληματικών 
πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών που υφίστανται βία, ως θέματος 
προτεραιότητας για την Σουηδική Προεδρία· παροτρύνει το Συμβούλιο να συμπεριλάβει 
στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης επί μέρους τμήμα για τα δικαιώματα των θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων και να εντείνει την υποστήριξη που παρέχεται στα θύματα του 
εγκλήματος, ιδίως δε στα νεαρά κορίτσια εις βάρος των οποίων διαπράττονται ολοένα και 
περισσότερα σοβαρά εγκλήματα·

2. αναγνωρίζει την άκρως δεινή θέση στην οποία ευρίσκονται οι γυναίκες που υφίστανται 
εμμέσως τις συνέπειες της τρομοκρατίας, όταν, έχοντας χηρεύσει, αντιμετωπίζουν τον 
κίνδυνο του αποκλεισμού διότι βρίσκονται στην ανάγκη να παραμείνουν στην 
οικογενειακή εστία για να αναθρέψουν μόνες τα παιδιά τους χωρίς κυβερνητική 
υποστήριξη· καλεί την ΕΕ να αναγνωρίσει την αξιοπρέπεια και το θάρρος που 
επιδεικνύουν αλλά και τα δεινά που αντιμετωπίζουν τα έμμεσα θύματα της τρομοκρατίας 
και επισημαίνει ότι η προάσπιση και η προαγωγή των δικαιωμάτων των θυμάτων της
τρομοκρατίας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για την μεγάλη σημασία που αποδίδεται στο πρόγραμμα
Daphne στο πλαίσιο του Προγράμματος της Στοκχόλμης προκειμένου να παράσχεται 
μεγαλύτερη προστασία στις γυναίκες που υφίστανται βία και στα εξαρτώμενα μέλη των 
οικογενειών τους· τονίζει ότι πρόκειται για ζήτημα που χρήζει συστηματικής μελέτης στο 
πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την υλοποίηση του Προγράμματος της Στοκχόλμης και 
καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν αποτελεσματική δράση παρέχοντας επαρκή 
υποστήριξη στα θύματα της βίας·

4. επισημαίνει ότι η οικογενειακή βία αποτελεί την σοβαρότερη αιτία θανάτου για τις 
γυναίκες της ηλικιακής ομάδας 19 έως 44 ετών, με περισσότερα θύματα από τον πόλεμο, 
τον καρκίνο ήτα αυτοκινητιστικά ατυχήματα· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν δεόντως 
υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες, συγκεκριμένα δε τα 
νεαρά κορίτσια που είναι πλήρως ενταγμένα στην κοινωνική πραγματικότητα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά πέφτουν θύματα φυσικής και ψυχολογικής βίας στις 
οικογενειακές ή προσωπικές τους σχέσεις για θρησκευτικούς λόγους· καλεί εξάλλου τα 
κράτη μέλη να λάβουν μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής πρόσβαση στους 
διαύλους συνδρομής και να θεσπιστούν προστατευτικοί μηχανισμοί·
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5. εκτιμά ότι είναι απολύτως απαραίτητο να εγκρίνουν τα κράτη μέλη εκτελεστικά μέτρα για
την αποκατάσταση των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων και για την παροχή νομικής 
συνδρομής που θα λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα της κατάστασής τους στα 
κατάλληλα στάδια της ποινικής διαδικασίας εναντίον των κατηγορουμένων χωρίς ωστόσο 
να παραβιάζεται το δικαίωμα υπεράσπισης αυτών·

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την ανά χείρας σύσταση 
στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


