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Uznesenie Európskeho parlamentu o priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 
pre občanov

Európsky parlament,

– so zreteľom na vyhlásenia Rady a Komisie o priestore slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti pre občanov,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1. víta skutočnosť, že podpora obetiam trestných činov vrátane žien vystavených násiliu 
predstavuje pre švédske predsedníctvo prioritnú otázku; naliehavo vyzýva Radu, aby 
do štokholmského programu zaradila práva obetí trestných činov a aby posilnila podporu 
obetiam trestných činov, najmä mladým ženám, ktoré sa čoraz častejšie stávajú obeťami 
závažnej trestnej činnosti;

2. uznáva mimoriadnu zraniteľnosť žien ako nepriamych obetí terorizmu, pretože ako vdovy 
môžu byť vylúčené zo spoločnosti v prípade, že zostanú doma vychovávať deti bez 
podpory štátu; vyzýva EÚ, aby uznala dôstojnosť, odvahu a utrpenie nepriamych obetí 
terorizmu a zdôrazňuje, že obhajoba a podpora práv obetí terorizmu by sa mala stať 
prioritou;

3. víta skutočnosť, že v rámci štokholmského programu sa kladie dôraz na program Daphne, 
pokiaľ ide o ponúknutie väčšej ochrany ženám, ktoré sa stanú obeťami násilia a ich 
rodinným príslušníkom; trvá na tom, aby sa táto otázka neustále prehodnocovala 
v kontexte akčného plánu, ktorým sa bude realizovať štokholmský program a vyzýva 
členské štáty, aby prijali účinné opatrenia a poskytli primeranú podporu obetiam násilia;

4. zdôrazňuje, že najčastejšou príčinou úmrtia žien vo veku od 19 do 44 rokov nie sú vojny, 
rakovina či dopravné nehody, ale domáce násilie; vyzýva členské štáty, aby náležite 
zohľadnili špecifickú situáciu prisťahovalkýň, najmä mladých žien, ktoré sa riadne 
začlenili do spoločnosti v EÚ a ktoré sú v príbuzenskom alebo partnerskom vzťahu 
vystavené z náboženských dôvodov fyzickému násiliu a psychologickému nátlaku a aby 
zabezpečili prijatie mechanizmov pomoci a ochrany a účinný prístup k nim;

5. považuje za nevyhnutné, aby členské štáty prijali vykonávacie opatrenia s cieľom 
zabezpečiť obetiam obchodovania s ľuďmi zotavenie, ale aj právnu pomoc v snahe 
umožniť, aby sa v jednotlivých etapách trestného konania zohľadnili obavy týchto obetí 
spôsobom, ktorý by nepoškodzoval práva páchateľov na obhajobu;

6. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a pre informáciu Európskej 
rade a Komisii.


