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Euroopan parlamentin päätöslauselma vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueesta 
kansalaisia varten

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston ja komission julkilausumat vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueesta kansalaisia varten,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

1. pitää myönteisenä, että Ruotsi asettaa puheenjohtajakaudellaan etusijalle rikoksen uhrien, 
myös väkivallan kohteeksi joutuneiden naisten, tukemisen; vaatii neuvostoa 
sisällyttämään Tukholman ohjelmaan erityisen osion rikoksen uhrien oikeuksista ja tuen 
lisäämisestä rikoksen uhreille ja etenkin nuorille tytöille, jotka joutuvat yhä useammin 
vakavien rikosten uhreiksi;

2. tunnustaa naisten äärimmäisen haavoittuvaisen aseman terrorismin välillisinä uhreina, 
koska leskeksi jäätyään he saattavat jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle kasvattaessaan 
lapsia yksin ilman valtion tukea; kehottaa Euroopan unionia tunnustamaan terrorismin 
välillisten uhrien ihmisarvon, rohkeuden ja kärsimyksen, ja korostaa, että terrorismin 
uhrien oikeuksien puolustamisen ja edistämisen pitäisi olla ensisijainen tehtävä;

3. pitää myönteisenä Daphne-ohjelman painottamista Tukholman ohjelmassa sen suhteen, 
että väkivallan naispuolisille uhreille ja heidän vastuullaan oleville lapsille tarjotaan 
parempaa suojelua; vaatii tämän kysymyksen järjestelmällistä tutkimista Tukholman 
ohjelman täytäntöönpanoa koskevan toimintasuunnitelman yhteydessä ja kehottaa 
jäsenvaltioita ryhtymään tehokkaisiin toimiin antamalla riittävää tukea väkivallan 
uhreille;

4. korostaa, että perheväkivalta on 19–44-vuotiaiden naisten yleisin kuolinsyy, yleisempi 
kuin sota, syöpä tai liikenneonnettomuudet; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
asiaankuuluvalla tavalla huomioon naispuolisten maahanmuuttajien erityisolosuhteet, 
mikä tarkoittaa etenkin Euroopan unioniin hyvin integroituneita nuoria tyttöjä, joiden 
vanhemmat tai läheiset turvautuvat fyysiseen ja henkiseen väkivaltaan uskonnollisista 
syistä; kehottaa myös varmistamaan, että tehokkaita apu- ja suojelumekanismeja on 
saatavilla;

5. pitää oleellisen tärkeänä, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön ihmiskaupan uhrien toipumista 
edistävät täytäntöönpanotoimet sekä tarjoavat oikeusavustajan, jotta uhrien näkemykset 
voidaan ottaa huomioon rikoksentekijöitä vastaan käynnistetyn rikosoikeudellisen 
prosessin asianmukaisessa vaiheessa, mutta kuitenkin siten, ettei puolustuksen oikeuksia 
rikota;

6. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja tiedoksi 
Eurooppa-neuvostolle ja komissiolle.


