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az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

a polgárok szolgálatában működő, a szabadság, a biztonság és a jog 
érvényesülésén alapuló térségről

Teresa Jimenez-Becerril Barrio
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében



PE428.280v01-00 2/3 RE\790922HU.doc

HU

B7-0000/2009

az Európai Parlament állásfoglalása a polgárok szolgálatában működő, a szabadság, a 
biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térségről

Az Európai Parlament,

– tekintettel a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térségről szóló tanácsi 
és bizottsági közleményekre,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

1. üdvözli, hogy a svéd elnökség prioritásként kezeli a bűncselekmények áldozatainak –
többek között az erőszak veszélyének kitett nőknek – nyújtott támogatást; ösztönzi a 
Tanácsot, hogy a stockholmi programba illesszen be a bűncselekmények áldozatai 
jogairól, valamint a bűncselekmények áldozatainak – különösen a jelentős 
bűncselekményeknek egyre gyakrabban áldozatul eső fiatal lányoknak – nyújtott 
támogatás megerősítéséről szóló külön részt;

2. elismeri, hogy a nők a terrorizmus közvetett áldozataiként különösen veszélyeztetettek, 
mivel özvegyként kirekeszthetik őket, ha a kormány támogatása nélkül egyedül maradnak 
otthon gyermekeiket felnevelni;  felkéri az EU-t, hogy ismerje el a terrorizmus közvetett 
áldozatainak méltóságát, bátorságát és szenvedését, továbbá hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a terrorizmus áldozatai jogainak védelmét és előmozdítását;

3. üdvözli, hogy az erőszak női áldozatainak és hozzátartozóiknak nyújtott nagyobb 
védelem összefüggésében a Daphne-program hangsúlyos szerepet kapott a stockholmi 
programon belül; ragaszkodik ahhoz, hogy ezt a kérdést a stockholmi programot 
végrehajtó cselekvési terv összefüggésében módszeresen vizsgálják, és felkéri a 
tagállamokat, hogy az erőszak áldozatainak nyújtott megfelelő támogatás biztosítása 
révén tanúsítsanak hatékony fellépést;

4. hangsúlyozza, hogy a 19–44 év közötti nők legnagyobb halálozási oka a családon belüli 
erőszak, nagyobb mint a háborúé, a ráké vagy a közlekedési baleseteké; felkéri a 
tagállamokat, hogy vegyék kellőképpen figyelembe a női bevándorlók különleges 
körülményeit – nevezetesen azt, hogy az EU-ba jól beilleszkedett fiatal nők szüleikkel 
fenntartott vagy intim kapcsolatukban vallási okokból elkövetett testi vagy lelki erőszak 
áldozatai –, és biztosítsák, hogy megvalósuljon az érdemi hozzáférés a támogatási és 
védelmi mechanizmusokhoz;

5. létfontosságúnak véli, hogy a tagállamok az emberkereskedelem áldozatainak felépülését 
szolgáló végrehajtó intézkedéseket fogadjanak el, illetve biztosítsanak jogi 
segítségnyújtást, amely révén lehetővé válik, hogy az elkövetők ellen folytatott 
büntetőeljárás megfelelő szakaszaiban figyelembe vegyék az áldozatok aggodalmait, a 
védekezési jog sérelme nélkül;

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalásra irányuló indítványt a Tanácsnak, és 
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tájékoztatás céljából az Európai Tanácsnak, valamint a Bizottságnak.


