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Europos Parlamento rezoliucija dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės piliečių labui

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvės piliečių labui,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

1. teigiamai vertina pagalbą nusikaltimų aukoms, įskaitant smurtą patyrusioms moterims, 
nes tai yra prioritetinis pirmininkaujančios Švedijos tikslas; ragina Tarybą į Stokholmo 
programą įtraukti atskirą skirsnį dėl nusikaltimo aukų teisių, sustiprinant paramą 
nusikaltimo aukoms, ypač jaunoms merginoms, kurios vis dažniau tampa sunkių 
nusikaltimų aukomis;

2. pripažįsta ypatingą moterų kaip netiesioginių terorizmo aukų pažeidžiamumą, nes jos, 
būdamos našlės gali patirti atskirtį, jei be vyriausybės paramos lieka vienos namuose 
auginti vaikus; kviečia ES pripažinti netiesioginių terorizmo aukų orumą, drąsą ir kančią 
ir pabrėžia, kad svarbiausia ginti ir remti terorizmo aukų teises, 

3. džiaugiasi, kad Stokholmo programoje skiriamas dėmesys Daphne programai, užtikrinant 
geresnę apsaugą nusikaltimo aukoms moterims bei nuo jų priklausomiems šeimos 
nariams, primygtinai reikalauja, kad atsižvelgiant į veiksmų planą, pagal kurį bus 
įgyvendinama Stokholmo programa, šis klausimas būtų nuolat svarstomas ir ragina 
valstybes nares imtis veiksmingų priemonių, suteikiant atitinkamą pagalbą smurto 
aukoms;

4. pabrėžia, kad smurtas namuose, o ne karas, vėžys ar motorinių transporto priemonių 
avarijos labiausiai sąlygoja 19–44 metų amžiaus moterų mirtingumą; kviečia valstybės 
nares tinkamai atsižvelgti į specifinę moterų imigrančių, būtent jaunų merginų, kurios 
gerai integravęsi ES ir kurios tėvų šeimoje ar turėdamos intymius ryšius dėl religinių 
priežasčių tampa fizinio smurto ir psichologinio išnaudojimo aukomis padėtį ir užtikrinti, 
kad jos galėtų veiksmingai naudotis pagalbos ir apsaugos priemonėmis;

5. mano, kad ypač svarbu, kad valstybės narės priimtų įgyvendinimo priemones, kuriomis 
siekiama, kad nuo prekybos žmonėmis nukentėję asmenys atsigautų, taip pat, kad 
valstybės narės suteiktų teisinę pagalbą, siekdamos užtikrinti, kad į nukentėjusiųjų 
problemas būtų atsižvelgta tinkamuose baudžiamųjų bylų prieš nusikaltėlius etapuose, 
taip kad nebūtų pažeistos teisės į gynybą;

6. paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir susipažinti Europos Vadovų 
Tarybai ir Europos Komisijai.


