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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości w służbie obywateli

Parlament Europejski,

– uwzględniając oświadczenia Rady i Komisji w sprawie przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości w służbie obywateli,

– uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

1. z zadowoleniem przyjmuje wsparcie dla ofiar przestępstw, w tym kobiet, które padły 
ofiarą przemocy, jako priorytetowe zagadnienie dla prezydencji szwedzkiej; wzywa 
Komisję, by uwzględniła w programie sztokholmskim rozdział poświęcony prawom ofiar 
przestępstw, wzmacniając wsparcie dla ofiar przestępstw, w szczególności młodych 
dziewcząt, które coraz częściej stają się ofiarami poważnych przestępstw;

2. uznaje szczególną podatność kobiet jako pośrednich ofiar terroryzmu, ponieważ jako 
wdowy cierpią one z powodu wykluczenia społecznego, gdy pozostają w domu 
wychowując dzieci bez wsparcia ze strony rządu; wzywa UE do uznania godności, 
odwagi oraz cierpienia pośrednich ofiar terroryzmu oraz podkreśla, że ochrona i 
promowanie praw ofiar terroryzmu winno stać się priorytetem;

3. z zadowoleniem przyjmuje nacisk, jaki kładzie się na program Daphne w ramach 
programu sztokholmskiego w kontekście zwiększenia ochrony kobiet, które padły ofiarą 
przemocy oraz pozostających na ich utrzymaniu dzieci; nalega na systematyczną analizę 
tej kwestii w kontekście planu działania wdrażającego program sztokholmski oraz wzywa 
państwa członkowskie do podjęcia skutecznych działań zmierzających do udzielenia 
odpowiedniego wsparcia ofiarom przemocy;

4. podkreśla, że przemoc domowa jest najpowszechniejszą przyczyną śmiertelności kobiet 
w wieku 19-44 lat, poważniejszą niż wojna, nowotwory czy wypadki samochodowe; 
wzywa państwa członkowskie do należytego wzięcia pod uwagę specjalnych warunków, 
w jakich żyją imigrantki, a mianowicie młode dziewczęta, które dobrze zintegrowały się 
w społeczeństwie UE i które w związkach uczuciowych i relacjach rodzicielskich padają 
ofiarą przemocy fizycznej i psychologicznej ze względów religijnych oraz do 
zagwarantowania przyjęcia skutecznych mechanizmów dostępu do pomocy i ochrony;

5. uznaje za istotne, by państwa członkowskie przyjęły środki wykonawcze pozwalające 
ofiarom handlu ludźmi na powrót do normalności oraz środki pomocy prawnej 
umożliwiające uwzględnienie problemów tych osób na odpowiednich etapach 
postępowania karnego wytaczanego przeciwko przestępcom, w sposób niewykluczający 
prawa do obrony;

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
przedstawienia jej – tytułem informacji – Radzie Europejskiej i Komisji.


