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Resolução do Parlamento Europeu sobre um espaço de liberdade, de segurança e de 
justiça ao serviço dos cidadãos

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as declarações do Conselho e da Comissão sobre um espaço de liberdade, 
de segurança e de justiça ao serviço dos cidadãos,

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 110.º do seu Regimento,

1. Congratula-se pelo facto de o apoio às vítimas da criminalidade, incluindo às mulheres 
vítimas de violência, representar uma questão prioritária para a Presidência sueca; exorta o 
Conselho a incluir no programa de Estocolmo uma secção específica sobre os direitos das 
vítimas da criminalidade e o reforço do apoio às mesmas, em especial às jovens, que são 
cada vez mais objecto de uma criminalidade significativa; 

2. Reconhece a extrema vulnerabilidade das mulheres enquanto vítimas indirectas do
terrorismo, dado que, uma vez viúvas, podem ficar sujeitas à exclusão se permanecerem 
em casa, criando os filhos sozinhas, sem qualquer apoio do governo; convida a UE a 
reconhecer a dignidade, a coragem e o sofrimento das vítimas indirectas do terrorismo e 
salienta que a defesa e a promoção dos direitos dessas vítimas deve ser uma prioridade; 

3. Congratula-se com a ênfase dada ao Programa Daphne no programa de Estocolmo, no 
contexto da oferta de uma maior protecção às mulheres vítimas de violência e aos que 
delas dependem; insiste em que esta questão seja examinada de forma sistemática no 
âmbito do plano de acção que irá implementar o programa de Estocolmo e solicita aos 
Estados-Membros que tomem medidas eficazes, facultando um apoio adequado às vítimas 
de violência; 

4. Salienta que, mais do que a guerra, o cancro ou os acidentes de viação, a violência 
doméstica é a principal causa de morte nas mulheres com idade compreendida entre os 19 
e os 44 anos; solicita aos Estados-Membros que tenham em devida conta as circunstâncias 
especiais das mulheres imigrantes, nomeadamente das jovens que estão bem integrados na 
UE e que, nas relações parentais ou íntimas, são vítimas de violência física e abuso 
psicológico por motivos religiosos, e que garantam um acesso efectivo à assistência e a 
adopção de mecanismos de protecção;

5. Considera essencial que os Estados-Membros adoptem medidas de execução que 
prevejam a recuperação das vítimas do tráfico de seres humanos, bem como a assistência 
jurídica, para que as suas preocupações sejam tidas em conta nas fases adequadas do 
processo penal contra os infractores, de uma forma que não seja prejudicial aos direitos da 
defesa; 

6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e, para 
informação, ao Conselho Europeu e à Comissão.


