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Europaparlamentets resolution om ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i 
allmänhetens tjänst

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets och kommissionens uttalanden om ett område med frihet, 
säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst,

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen.

1. Europaparlamentet välkomnar det svenska ordförandeskapets prioritering av stöd till 
brottsoffer, bland annat kvinnor som utsätts för våld. Parlamentet uppmanar rådet att i 
Stockholmsprogrammet inbegripa ett särskilt avsnitt om brottsoffers rättigheter och 
förstärkt stöd till brottsoffer, i synnerhet unga flickor, som allt oftare faller offer för 
grövre brott.

2. Europaparlamentet konstaterar att kvinnor är extremt sårbara som indirekta offer för 
terrorism, eftersom de som änkor riskerar social utestängning om de stannar hemma och 
tar hand om barnen ensamma utan hjälp från staten. Parlamentet uppmanar EU att 
erkänna indirekta terroroffers värdighet, mod och lidande och framhåller att försvaret och 
främjandet av terroroffers rättigheter bör vara en prioritering.

3. Europaparlamentet välkomnar Stockholmsprogrammets betoning av Daphne-programmet 
när det gäller att förstärka skyddet till kvinnliga brottsoffer och deras anhöriga. Denna 
fråga bör granskas systematiskt inom ramen för den handlingsplan som ska förverkliga 
Stockholmsprogrammet, och parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta konkreta 
åtgärder genom att ge brottsoffer adekvat stöd.

4. Europaparlamentet framhåller att våld i hemmet är den vanligaste dödsorsaken bland 
kvinnor i åldrarna 19–44 år, alltså vanligare än både krig, cancer och trafikolyckor. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta vederbörlig hänsyn till de särskilda 
förhållandena för kvinnliga invandrare, inte minst för unga flickor som är välintegrerade i 
EU och som i föräldra- eller kärleksrelationer utsätts för fysiskt våld och psykisk 
misshandel på religiösa grunder. Medlemsstaterna uppmanas även att säkerställa effektiv 
tillgång till stöd- och skyddsmekanismer.

5. Europaparlamentet anser det angeläget att medlemsstaterna vidtar genomförandeåtgärder 
för att ge offer för människohandel möjlighet till rehabilitering och tillhandahålla 
juridiskt bistånd, så att offrens sak kan prövas på lämplig nivå i straffrättsliga förfaranden 
mot förövarna på ett sätt som samtidigt inte åsidosätter rätten till försvar.

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och, för 
kännedom, till Europeiska rådet och kommissionen.


