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Euroopa Parlamendi resolutsioon kodanikku teeniva vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva ala kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ja komisjoni avaldusi kodanikku teeniva vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajaneva ala kohta;

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

1. kiidab heaks kuriteoohvrite, sealhulgas vägivalla all kannatavate naiste toetamise kui 
eesistujariigi Rootsi prioriteedi; nõuab tungivalt, et nõukogu lisaks Stockholmi 
programmi eraldi jao kuriteoohvrite õiguste ja kuriteoohvrite jõulisema toetamise kohta, 
eriti mis puudutab noori tüdrukuid, kes on järjest sagedamini tõsiste kuritegude ohvrid;

2. tunnistab naiste kui terrorismi kaudsete ohvrite äärmist kaitsetust, kuna leskedena võib 
neid ohustada sotsiaalne tõrjutus, kui nad jäävad koju, kuna nad peavad oma lapsi üksi ja 
valitsuse toetuseta kasvatama; palub ELil tunnustada terrorismi kaudsete ohvrite 
väärikust, vaprust ja kannatusi ning rõhutab, et terrorismiohvrite õiguste kaitsmine ja 
suurendamine peaksid olema prioriteetsed;

3. kiidab heaks Daphne programmi esiletõstmist Stockholmi programmis seoses vägivalla 
all kannatavatele naistele ja nende lähedastele suurema kaitse pakkumisega; nõuab, et 
antud teemat uuritaks süstemaatiliselt seoses Stockholmi programmi rakendava 
tegevuskavaga, ja palub liikmesriikidel võtta mõjuvaid meetmeid, et tagada 
vägivallaohvritele asjakohane toetus;

4. rõhutab, et koduvägivald on 19–44aastaste naiste seas kõige sagedasem surmapõhjus, 
sagedasem kui sõda, vähk või liiklusõnnetused; palub liikmesriikidel võtta arvesse 
naissoost sisserändajate erilist olukorda, eriti mis puudutab ELis hästi integreerunud noori 
tüdrukuid, kes on oma suhetes vanematega või intiimsuhetes usulistel põhjustel füüsilise 
vägivalla ja psühholoogilise kuritarvituse ohvrid, ja kindlustada, et loodaks juurdepääs 
tõhusale abile ja kaitsemehhanismidele; 

5. peab möödapääsmatuks, et liikmesriigid kehtestaksid rakendusmeetmed, mille alusel 
toetatakse inimkaubanduse ohvrite taastumist ja antakse õigusabi, et nende probleemid 
kuulataks ära süüdlaste vastu algatatud kriminaalmenetluse sobival etapil sellisel viisil, 
mis ei kahjustaks nende õigust kaitsele; 

6. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsiooni ettepanek nõukogule ning 
teavitamise eesmärgil Euroopa Ülemkogule ja Euroopa Komisjonile.


