
RE\790922LV.doc PE428.280v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Sesijas dokuments

22.9.2009 B7-0000/2009

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
Noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

ievērojot Reglamenta 110. panta 2. punktu,

par brīvības, drošības un tiesiskuma telpu pilsoņu interesēs

Teresa Jimenez-Becerril Barrio
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā



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

LV

B7-0000/2009

Eiropas Parlamenta rezolūcija par brīvības, drošības un tiesiskuma telpu pilsoņu 
interesēs

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes un Komisijas paziņojumus par brīvības, drošības un tiesiskuma telpu 
pilsoņu interesēs,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

1. atzinīgi vērtē to, ka atbalsts noziegumu upuriem, tostarp sievietēm, kas ir pakļautas 
vardarbībai, ir viens no Zviedrijas prezidentūras prioritārajiem jautājumiem; mudina
Padomi iekļaut Stokholmas programmā īpašu sadaļu par noziegumu upuru tiesībām un 
atbalsta stiprināšanu noziegumu upuriem, jo īpaši jaunām meitenēm, kas arvien vairāk 
kļūst par smagu noziegumu upuriem;

2. atzīst sieviešu kā terorisma netiešo upuru ārkārtīgo neaizsargātību, jo, būdamas atraitnes, 
viņas var saskarties ar atstumtību, ja mājās vienas audzina bērnus, nesaņemot valsts 
atbalstu; aicina ES atzīt terorisma netiešo upuru cieņu, drosmi un ciešanas un uzsver, ka 
terorisma upuru tiesību aizsargāšanai un veicināšanai ir jābūt prioritātei;

3. atzinīgi vērtē uzmanību, kas veltīta programmai „Daphne” Stokholmas programmā 
saistībā ar lielākas aizsardzības nodrošināšanu sievietēm, kas ir vardarbības upuri, un 
viņu apgādājamiem; pieprasa šī jautājuma sistemātisku izskatīšanu saistībā ar rīcības 
plānu, ar ko īstenos Stokholmas programmu, un aicina dalībvalstis efektīvi rīkoties, 
nodrošinot pienācīgu atbalstu vardarbības upuriem;

4. uzsver, ka attiecībā uz sievietēm vecumā no 19 līdz 44 gadiem izplatītākais saslimstības 
cēlonis ir vardarbība ģimenē; šis rādītājs pārsniedz attiecīgos rādītājus saistībā ar karu, 
vēzi un ceļu satiksmes negadījumiem; aicina dalībvalstis veltīt pienācīgu vērību sieviešu 
imigranšu, proti, to jauno meiteņu īpašajiem apstākļiem, kuras ir sekmīgi integrējušās ES 
un kuras attiecībās ar vecākiem vai partneri ir pakļautas fiziskai vai psiholoģiskai 
vardarbībai reliģisku apsvērumu dēļ, un nodrošināt efektīvu mehānismu ieviešanu 
palīdzības un aizsardzības pieejamībai;

5. uzskata, ka dalībvalstīm ir svarīgi pieņemt īstenošanas noteikumus, lai nodrošinātu 
cilvēku tirdzniecības upuru rehabilitāciju, kā arī juridisko palīdzību, lai varētu ņemt vērā 
viņu intereses attiecīgajos posmos kriminālprocesā pret likumpārkāpējiem, neskarot 
tiesības uz aizstāvību;

6. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un informēšanas nolūkā 
Eiropadomei un Komisijai.


