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Resolutie van het Europees Parlement over een ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid in dienst van de burger

Het Europees Parlement,

– gezien de verklaringen van de Raad en de Commissie over een ruimte van vrijheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid in dienst van de burger,

– gelet op artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

1. is tevreden met het feit dat steun voor misdaadslachtoffers, met name vrouwen die het 
slachtoffer zijn van geweld, een prioritaire kwestie voor het Zweedse voorzitterschap is; 
dringt er bij de Raad op aan in het Stockholm-programma een specifieke sectie over de 
rechten van misdaadslachtoffers op te nemen en de steun voor misdaadslachtoffers, met 
name jonge meisjes, die steeds meer het slachtoffer van ernstige misdaden zijn, op te voeren;

2. erkent dat vrouwen uiterst kwetsbaar zijn als indirect slachtoffer van terrorisme, omdat zij als 
weduwe getroffen kunnen worden door uitsluiting, als zij thuisblijven om alleen, zonder 
overheidssteun, hun kinderen groot te brengen; verzoekt de EU de waardigheid, de moed en 
het lijden van indirecte slachtoffers van terrorisme te erkennen en benadrukt dat de 
verdediging en bevordering van de rechten van terrorismeslachtoffers een prioriteit moet 
zijn;

3. is tevreden met de nadruk die het Daphne-programma in het Stockholm-programma krijgt, in 
het kader van het bieden van meer steun aan vrouwelijke slachtoffers van geweld en degenen 
die van hen afhankelijk zijn; dringt er op aan dat deze kwestie in het kader van het actieplan 
ter uitvoering van het Stockholm-programma systematisch wordt onderzocht en verzoekt de 
lidstaten effectieve actie te ondernemen door geweldslachtoffers adequate steun te verlenen;

4. benadrukt dat huiselijk geweld de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen van 19 tot 44 is, 
belangrijker dan oorlog, kanker en ongevallen met motorvoertuigen;  verzoekt de lidstaten 
naar behoren rekening te houden met de speciale omstandigheden van vrouwelijke 
immigranten, met name jonge meisjes die goed geïntegreerd zijn in de EU en die als ouder of 
in intieme relaties het slachtoffer zijn van fysiek en psychologisch geweld om religieuze 
redenen, en ervoor te zorgen dat effectieve toegang tot hulp- en beschermingsmechanismen 
is gegarandeerd;

5. acht het van essentieel belang dat de lidstaten uitvoeringsmaatregelen voor hulp aan de 
slachtoffers van mensenhandel goedkeuren, alsmede juridische steun verstrekken, opdat de 
problemen van de genoemde slachtoffers in de passende fasen van de strafrechtelijke 
procedures tegen de misdadigers aan bod kunnen komen, zonder dat de rechten van de 
verdediging hierbij worden geschonden;

6. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en, ter informatie, aan 
de Europese Raad en de Commissie.


