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Rezoluția Parlamentului European referitoare la spațiul de libertate, securitate și 
justiție în serviciul cetățenilor

Parlamentul European,

– având în vedere declarațiile Consiliului și Comisiei referitoare la spațiul de libertate, 
securitate și justiție în serviciul cetățenilor,

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

1. salută faptul că sprijinul acordat victimelor infracționalității, inclusiv femeilor victime ale 
actelor de violență, figurează printre prioritățile Președinției suedeze; îndeamnă Consiliul 
să includă în Programul de la Stockholm o secțiune specifică referitoare la drepturile 
victimelor infracționalității și la sporirea sprijinului acordat victimelor criminalității, în 
special tinerelor, care sunt din ce în ce mai des victime ale infracțiunilor grave;

2. recunoaște vulnerabilitatea extremă a femeilor ca victime indirecte ale terorismului, 
deoarece, atunci când rămân văduve, acestea se confruntă cu fenomenul excluziunii, dacă 
rămân acasă pentru a-și crește singure copiii, fără sprijin din partea administrației; invită 
UE să recunoască demnitatea, curajul și suferința victimelor indirecte ale terorismului și 
subliniază faptul că apărarea și promovarea drepturilor victimelor terorismului ar trebui 
să constituie o prioritate;

3. salută importanța acordată Programului Daphne în cadrul Programului de la Stockholm în 
contextul extinderii protecției acordate victimelor feminine ale actelor de violență și 
persoanelor aflate în întreținerea acestora; insistă ca această problematică să fie 
examinată sistematic din perspectiva planului de acțiune prin care se va pune în aplicare 
Programul de la Stockholm și invită statele membre să ia măsuri concrete, asigurându-le 
sprijinul corespunzător victimelor actelor de violență; 

4. subliniază faptul că violența în familie reprezintă cea mai importantă cauză de 
morbiditate în rândul femeilor cu vârste cuprinse între 19 și 44 de ani,  mai frecventă 
decât războiul, cancerul sau accidentele rutiere; invită statele membre să țină seama în 
măsura cuvenită de situația specială a femeilor imigrante, în special a tinerelor care s-au 
integrat pe deplin în UE și care, în cadrul relațiilor parentale sau intime, sunt victime ale 
violenței fizice și abuzurilor psihologice pe motive religioase, precum și să garanteze 
adoptarea unor dispozitive care să permită accesul concret la asistență și protecție; 

5. consideră esențială adoptarea de către statele membre a unor măsuri de punere în aplicare 
destinate să asigure recuperarea victimelor traficului de persoane și să le ofere asistență 
juridică, astfel încât preocupările lor să poată fi luate în considerare în etapele 
corespunzătoare ale procedurilor penale inițiate împotriva delincvenților, într-un mod 
care să nu prejudicieze dreptul la apărare; 

6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului și, 
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spre informare, Consiliului European și Comisiei.


