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Tarkistus 322
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Näiden palvelujen on tarjottava 
vähintään

2. Nämä palvelut voivat tarjota muun 
muassa

Or. nl

Tarkistus 323
Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tietoa asiantuntijapalveluista ja tarpeen 
mukaan ohjaaminen 
asiantuntijapalveluun;

b) tietyntyyppisten rikosten uhrien 
ohjausta suoraan 
asiantuntijatukipalveluun, jotta voidaan 
varmistaa, että heitä ei tarvitse ohjata tai 
heidän ei tarvitse antaa lausuntoja useaan 
kertaan;

Or. es

Tarkistus 324
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tietoa asiantuntijapalveluista ja tarpeen 
mukaan ohjaaminen asiantuntijapalveluun;

b) suora ohjaaminen asiantuntijapalveluun
uhreille, joilla on erityistarpeita, jotta 
vältetään se, että uhrit ohjataan näihin 
palveluihin useaan kertaan ja he joutuvat 
kertomaan rikoksesta useaan kertaan;
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Or. en

Tarkistus 325
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) uhrin tukena oleminen 
rikosoikeudenkäyntimenettelyssä.

Or. en

Tarkistus 326
Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on helpotettava uhrin 
ohjaamista tukipalveluihin.

3. Jäsenvaltioiden on helpotettava uhrin 
ohjaamista tukipalveluihin toimivaltaisen 
viranomaisen ja rikosilmoituksen 
vastaanottaneiden muiden 
asiaankuuluvien yksiköiden toimesta. 
Tietyntyyppisten rikosten uhrit on 
ohjattava suoraan 
asiantuntijatukipalveluun, jotta voidaan 
varmistaa, että heitä ei ohjata useaan
kertaan. 

Or. es

Tarkistus 327
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on helpotettava uhrin 
ohjaamista tukipalveluihin.

3. Jäsenvaltioiden on helpotettava uhrin 
ohjaamista tukipalveluihin toimivaltaisen 
viranomaisen ja rikosilmoituksen 
vastaanottaneiden muiden 
asiaankuuluvien yksiköiden toimesta. 
Päällekkäisiä tukipalveluihin ohjaamisia 
on vältettävä, ja uhrit, joilla on 
erityistarpeita, on ohjattava suoraan 
erityispalvelujen piiriin.

Or. en

Tarkistus 328
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on edistettävä uhrien 
yleisten tukipalvelujen lisäksi
asiantuntijatukipalvelujen perustamista ja 
kehittämistä.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
uhrien yleisten tukipalvelujen lisäksi
perustetaan ja kehitetään 
asiantuntijatukipalveluja, mukaan 
luettuina turvakodit sekä 
asiantuntijapalvelut sukupuoleen 
perustuvan väkivallan ja läheisväkivallan 
uhreille sekä heidän perheenjäsenilleen.

Or. en

Tarkistus 329
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on edistettävä uhrien 4. Jäsenvaltioiden on edistettävä uhrien 
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yleisten tukipalvelujen lisäksi 
asiantuntijatukipalvelujen perustamista ja 
kehittämistä.

yleisten tukipalvelujen lisäksi 
asiantuntijatukipalvelujen perustamista ja 
kehittämistä. Uhrin tukipalvelut voidaan 
järjestää kokopäivätyön tai 
vapaaehtoisuuden pohjalta.

Or. de

Perustelu

Monessa jäsenvaltiossa vapaaehtoistyö on keskeistä uhrien tukemisessa ja siksi se olisi 
erityisesti mainittava 7 artiklassa.

Tarkistus 330
Nathalie Griesbeck

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on edistettävä uhrien 
yleisten tukipalvelujen lisäksi 
asiantuntijatukipalvelujen perustamista ja 
kehittämistä.

4. Jäsenvaltioiden on edistettävä uhrien 
yleisten tukipalvelujen lisäksi 
asiantuntijatukipalvelujen perustamista ja 
kehittämistä kaikille 18 artiklassa 
määritellyille erityistarpeita omaaville 
uhreille, mukaan luettuina 
asiantuntijapalvelut lapsille, sukupuoleen 
perustuvan väkivallan ja läheisväkivallan 
uhreille sekä heidän perheenjäsenilleen.

Or. fr

Tarkistus 331
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on edistettävä uhrien 
yleisten tukipalvelujen lisäksi 
asiantuntijatukipalvelujen perustamista ja 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
uhrien yleisten tukipalvelujen lisäksi
perustetaan ja kehitetään 
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kehittämistä. asiantuntijatukipalveluja kaikille 
18 artiklassa tarkoitetuille uhreille, joilla 
on erityistarpeita, mukaan luettuina 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja
läheisväkivallan uhrit sekä heidän 
perheenjäsenensä.

Or. en

Tarkistus 332
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on edistettävä uhrien 
yleisten tukipalvelujen lisäksi 
asiantuntijatukipalvelujen perustamista ja 
kehittämistä.

4. Jäsenvaltiot voivat edistää uhrien 
yleisten tukipalvelujen lisäksi 
asiantuntijatukipalvelujen perustamista ja 
kehittämistä.

Or. nl

Tarkistus 333
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jos rikoksen uhrin iästä ei ole varmuutta 
ja on syytä epäillä, että kyseessä on lapsi, 
kyseistä henkilöä kohdellaan lapsena ja 
hänelle annetaan välittömästi apua, tukea 
ja suojelua tämän direktiivin mukaisesti.

Or. it
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Tarkistus 334
Judith Sargentini
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on annettava 
hallituksesta riippumattomille järjestöille, 
joilla on perusteltu intressi, mahdollisuus 
toimia rikosoikeudenkäynnissä uhrin tai 
uhrien tukena tai puolesta, kun rikos on 
johtanut ympäristöhaittaan tai on 
rikkonut yleistä etua vahingoittamalla 
tarkemmin määrittelemätöntä suurta 
henkilöiden joukkoa.

Or. en

Tarkistus 335
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
uhrit saavat apua ja tukea ennen 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjä, niiden 
aikana ja soveltuvan ajanjakson ajan 
niiden päättymisen jälkeen. 
Jäsenvaltioiden on erityisesti toteutettava 
tarvittavia toimenpiteitä niiden lasten 
suojelemiseksi, jotka ilmoittavat 
pahoinpitelytapauksista perheessä.

Or. it

Tarkistus 336
Izaskun Bilbao Barandica
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Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 artikla
Oikeus kevyempään hallinnolliseen 
rasitukseen ja vähäisempään 
byrokratiaan
Tehokkaan ja kattavan uhrien 
tukijärjestelmän luominen edellyttää, että 
yhdistetään hallinnon eri tasojen, 
jäsenvaltioiden sekä alue- ja 
paikallisviranomaisten tarjoamat palvelut. 
On siis yksinkertaistettava mekanismeja 
palvelujen saamiseksi, koordinoitava 
paremmin tiedottamista ja toteutettava 
toimia, joilla yksinkertaistetaan 
hallinnollisia menettelyjä, joita uhrien on 
noudatettava palveluja saadakseen. 
Jäsenvaltioiden on siten pyrittävä:
a) ottamaan käyttöön hallinnoinnista ja 
tiedottamisesta huolehtiva keskitetty 
asiointipiste, josta uhrit saavat yhdellä 
käynnillä kaikki julkisen hallinnon 
tarjoamat palvelut; asiointipisteiden on 
tarjottava uhreille tuen saamiseen ja 
korvauksiin liittyvää edustusta tai 
neuvontaa, johon uhreilla on oikeus 
riippumatta hallinnon tasosta, jolla 
palvelu tosiasiassa tarjotaan;
b) sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan 
nämä neuvontapalvelut oikeusistuimiin, 
tai mahdollisimman lähelle niitä, 
poliisiasemille tai sosiaalipalveluja 
tarjoaviin tiloihin ja antamaan niiden 
hoitaminen niille viranomaisille, jotka 
ovat lähimpänä kansalaisia, tai sille 
hallinnon tasolle, joka parhaiten soveltuu 
jäsenvaltioiden sisäisten järjestelmien 
hoitamiseen sen mukaan, kuinka suuri on 
uhreille tarjottavien palvelujen määrä;
c) edistämään yhden ilmoittautumisen 
periaatteen noudattamista, jotta voidaan 
varmistaa, että uhrin tarvitsee esittää 
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tilaansa tai olosuhteitaan todistavat 
perusasiakirjat vain kerran, paitsi jos ne 
muuttuvat, ja että kaikki rikoksen uhrille 
tukea tai palveluja tarjoavat viranomaiset 
hyväksyvät kyseiset asiakirjat;
d) antamaan viranomaisten 
verkkopalveluissa etusija uhrin 
tukipalveluille;
e) varmistamaan, että kun näitä hallinto-
ja neuvontapalveluita tarjotaan, ne ovat 
saatavina puhelimitse eurooppalaisesta 
hätänumerosta 112.
Komissio antaa ehdotuksen yhtenäisestä 
eurooppalaisesta merkinnästä, jolla nämä 
keskitetyt asiointipisteet tunnistetaan ja 
joka on esillä asiointipisteiden 
sijaintipaikoissa ja verkkopalvelussa.  

Or. es

Tarkistus 337
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että uhri 
saa kirjallisen vahvistuksen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
tekemästään rikosilmoituksesta.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että
jokainen uhri saa kirjallisen vahvistuksen 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
tekemästään rikosilmoituksesta.

Or. en

Tarkistus 338
Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että uhria
voidaan kuulla
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä ja että
hän voi toimittaa todisteita.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että uhria
kuullaan
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä ja että
hänellä on oikeus toimittaa todisteita.

Or. es

Tarkistus 339
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että uhria
voidaan kuulla
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä ja että
hän voi toimittaa todisteita.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että uhria
kuullaan
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä ja että
hänellä on oikeus toimittaa todisteita.

Or. en

Perustelu

Uhreja koskevassa direktiivissä on hyvin tärkeää, että uhreja on kuultava ja heillä on oikeus 
toimittaa todisteita; tämä on prosessioikeuksien minimi.

Tarkistus 340
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että uhria 
voidaan kuulla 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä ja että 
hän voi toimittaa todisteita.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
jokaista uhria voidaan kuulla 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä ja että 
hän voi toimittaa todisteita.

Or. en
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Tarkistus 341
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että uhria 
voidaan kuulla 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä ja että 
hän voi toimittaa todisteita.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että
jokaista uhria voidaan tarvittaessa 
henkilökohtaiset olosuhteet ja 
erityistarpeet huomioon ottaen kuulla 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä ja että 
hän voi toimittaa todisteita. Jokaista lasta 
olisi kohdeltava tutkimusten valossa 
pätevänä todistajana eikä lapsen 
todistajanlausuntoa pitäisi pitää 
pätemättömänä tai epäluotettavana 
yksinomaan lapsen iän perusteella, jos 
hänen ikänsä ja kypsyytensä antavat 
mahdollisuuden esittää ymmärrettävä ja 
uskottava todistajanlausunto 
asianmukaisten kommunikaation 
apuvälineiden ja laitteiden avulla tai 
ilman niitä.

Or. en

Tarkistus 342
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että uhria 
voidaan kuulla 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä ja että 
hän voi toimittaa todisteita.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että uhria 
voidaan kuulla 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä ja että 
hän voi milloin tahansa toimittaa 
todisteita.

Or. it
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Tarkistus 343
Nathalie Griesbeck

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lapsiuhreille on annettava mahdollisuus 
osallistua aktiivisesti 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin, jotta 
heidän todistajanlausuntonsa voidaan 
ottaa huomioon.

Or. fr

Tarkistus 344
Judith Sargentini
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrilla on oikeus vaatia 
syyttämättäjättämispäätöksen 
uudelleentarkastelua.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
jokaisella uhrilla on oikeus vaatia 
syyttämättäjättämispäätöksen 
uudelleentarkastelua.

Or. en

Tarkistus 345
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhri saa riittävästi tietoa voidakseen 

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että
jokainen uhri saa riittävästi tietoa 



PE483.724v01-00 14/104 AM\893900FI.doc

FI

päättää, vaatiiko hän 
syyttämättäjättämispäätöksen 
uudelleentarkastelua.

voidakseen päättää, vaatiiko hän 
syyttämättäjättämispäätöksen 
uudelleentarkastelua.

Or. en

Tarkistus 346
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhri saa riittävästi tietoa voidakseen 
päättää, vaatiiko hän 
syyttämättäjättämispäätöksen 
uudelleentarkastelua.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhri saa kaikki tarvittavat tiedot
voidakseen päättää, vaatiiko hän 
syyttämättäjättämispäätöksen 
uudelleentarkastelua.

Or. it

Tarkistus 347
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Oikeus sovittelua ja muita korjaavan 
oikeuden palveluja koskeviin takeisiin

Oikeus turvallisiin ja päteviin korjaavan 
oikeuden palveluihin

Or. en

Tarkistus 348
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Oikeus sovittelua ja muita korjaavan 
oikeuden palveluja koskeviin takeisiin

Oikeus turvallisiin ja päteviin korjaavan 
oikeuden palveluihin

Or. en

Tarkistus 349
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava uhrin 
suojelemista pelottelulta tai uudelleen 
uhriksi joutumiselta koskevat 
vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan
sovittelun tai muiden korjaavan oikeuden 
palvelujen tarjoamiseen. Näissä 
vähimmäisvaatimuksissa on määrättävä
vähintään seuraavista:

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 
uhrilla on oikeus turvallisiin ja päteviin 
korjaavan oikeuden palveluihin, jotka 
suojaavat uhria pelottelulta tai uudelleen 
uhriksi joutumiselta, ja joita sovelletaan 
korjaavan oikeuden palvelujen 
tarjoamiseen Tällaisten toimenpiteiden on 
sisällettävä vähintään seuraavat:

Or. en

Tarkistus 350
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava uhrin 
suojelemista pelottelulta tai uudelleen 
uhriksi joutumiselta koskevat 
vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan 
sovittelun tai muiden korjaavan oikeuden 
palvelujen tarjoamiseen. Näissä 
vähimmäisvaatimuksissa on määrättävä 
vähintään seuraavista:

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 
uhrilla, joka valitsee korjaavan oikeuden 
palveluihin osallistumisen, on oikeus 
turvallisiin ja päteviin korjaavan 
oikeuden palveluihin, jotka suojaavat 
uhria uudelleen uhriksi joutumiselta.
Näissä vähimmäisvaatimuksissa on 
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määrättävä vähintään seuraavista:

Or. en

Tarkistus 351
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava uhrin 
suojelemista pelottelulta tai uudelleen 
uhriksi joutumiselta koskevat 
vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan 
sovittelun tai muiden korjaavan oikeuden 
palvelujen tarjoamiseen. Näissä 
vähimmäisvaatimuksissa on määrättävä
vähintään seuraavista:

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 
uhrilla, joka valitsee korjaavan oikeuden 
palveluihin osallistumisen, on oikeus 
turvallisiin ja päteviin korjaavan 
oikeuden palveluihin, jotka suojaavat 
uhria uudelleen uhriksi joutumiselta.
Tällaisten toimenpiteiden on sisällettävä
vähintään seuraavat:

Or. en

Tarkistus 352
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava uhrin 
suojelemista pelottelulta tai uudelleen 
uhriksi joutumiselta koskevat 
vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan 
sovittelun tai muiden korjaavan oikeuden 
palvelujen tarjoamiseen. Näissä 
vähimmäisvaatimuksissa on määrättävä 
vähintään seuraavista:

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava uhrin 
suojelemista pelottelulta tai uudelleen 
uhriksi joutumiselta koskevat 
vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan 
sovittelun tai muiden korjaavan oikeuden 
palvelujen tarjoamiseen. Näihin 
vähimmäisvaatimuksiin voi kuulua

Or. nl
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Tarkistus 353
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sovittelua tai korjaavan oikeuden 
palveluja käytetään ainoastaan, jos niiden 
käyttö on uhrin edun mukaista ja hän on 
antanut siihen vapaan ja tietoisen
suostumuksensa; suostumus voidaan 
peruuttaa milloin tahansa;

a) korjaavan oikeuden palveluja tarjotaan 
kaikille rikoksen uhreille, jotka päättävät 
valita ne oman etunsa nimissä 
turvallisuusseikat huomioon ottaen sekä 
uhrin vapaan ja tietoisen suostumuksen 
pohjalta; suostumus voidaan peruuttaa 
milloin tahansa;

Or. en

Tarkistus 354
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sovittelua tai korjaavan oikeuden 
palveluja käytetään ainoastaan, jos niiden 
käyttö on uhrin edun mukaista ja hän on 
antanut siihen vapaan ja tietoisen
suostumuksensa; suostumus voidaan 
peruuttaa milloin tahansa;

a) korjaavan oikeuden palveluja tarjotaan 
kaikille rikoksen uhreille, jotka päättävät 
valita ne oman etunsa nimissä 
turvallisuusseikat huomioon ottaen sekä
vapaan ja tietoisen suostumuksen 
pohjalta; suostumus voidaan peruuttaa 
milloin tahansa;

Or. en

Tarkistus 355
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) sovittelua tai korjaavan oikeuden 
palveluja käytetään ainoastaan, jos niiden 
käyttö on uhrin edun mukaista ja hän on 
antanut siihen vapaan ja tietoisen
suostumuksensa; suostumus voidaan 
peruuttaa milloin tahansa;

a) korjaavan oikeuden palveluja tarjotaan 
kaikille rikoksen uhreille, jotka päättävät 
valita ne oman etunsa nimissä 
turvallisuusseikat huomioon ottaen sekä
uhrin vapaan ja tietoisen suostumuksen 
pohjalta; suostumus voidaan peruuttaa 
milloin tahansa;

Or. en

Tarkistus 356
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ennen kuin uhri on antanut 
suostumuksensa osallistua tähän prosessiin, 
hänelle annetaan perusteelliset ja 
puolueettomat tiedot prosessista ja sen 
mahdollisista tuloksista sekä tiedot 
menettelyistä, joiden avulla mahdollisen 
sopimuksen noudattamista valvotaan;

b) ennen kuin uhri on antanut 
suostumuksensa osallistua tähän prosessiin, 
hänelle annetaan perusteelliset tiedot 
prosessista ja sen mahdollisista tuloksista 
sekä tiedot menettelyistä, joiden avulla 
mahdollisen sopimuksen noudattamista 
valvotaan;

Or. en

Tarkistus 357
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ennen kuin uhri on antanut 
suostumuksensa osallistua tähän prosessiin, 
hänelle annetaan perusteelliset ja 
puolueettomat tiedot prosessista ja sen 
mahdollisista tuloksista sekä tiedot 

b) ennen kuin uhri on antanut 
suostumuksensa osallistua tähän prosessiin, 
hänelle annetaan hänen ymmärtämällään 
kielellä perusteelliset ja puolueettomat 
tiedot prosessista ja sen mahdollisista 
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menettelyistä, joiden avulla mahdollisen 
sopimuksen noudattamista valvotaan;

tuloksista sekä tiedot menettelyistä, joiden 
avulla mahdollisen sopimuksen 
noudattamista valvotaan;

Or. en

Tarkistus 358
Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) epäillyn tai syytetyn henkilön tai 
rikoksentekijän on täytynyt ottaa vastuu 
teostaan;

c) epäillyn tai syytetyn henkilön tai 
rikoksentekijän on täytynyt ottaa vastuu 
teostaan ja hänen on oltava valmis 
suorittamaan täysi hyvitys, johon 
sisältyvät kustannukset aiheutetusta 
vahingosta ja korvaus tappioista tai 
vauriosta;

Or. es

Tarkistus 359
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) epäillyn tai syytetyn henkilön tai
rikoksentekijän on täytynyt ottaa vastuu 
teostaan;

c) rikoksentekijän on täytynyt tunnustaa 
tapauksen perusseikat;

Or. en

Tarkistus 360
Kyriacos Triantaphyllides
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) epäillyn tai syytetyn henkilön tai
rikoksentekijän on täytynyt ottaa vastuu 
teostaan;

c) rikoksentekijän on täytynyt ottaa vastuu 
teostaan;

Or. en

Tarkistus 361
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) sellaiset sovittelun tai muun korjaavan 
oikeuden palvelun yhteydessä käytävät 
keskustelut, joita ei käydä julkisesti, ovat 
luottamuksellisia eikä niiden sisältöä 
paljasteta myöhemminkään muutoin kuin 
osapuolten suostumuksella tai jos 
kansallinen lainsäädäntö sitä vaatii erittäin 
tärkeän yleisen edun vuoksi.

e) sellaiset sovittelun tai muun korjaavan 
oikeuden palvelun yhteydessä käytävät 
keskustelut, joita ei käydä julkisesti, ovat 
luottamuksellisia eikä niiden sisältöä 
paljasteta myöhemminkään paitsi jos 
syytetty syyllistyy prosessin aikana 
tekoihin, joilla on rikosoikeudellisia tai 
muita seuraamuksia, tai muutoin kuin 
osapuolten suostumuksella tai jos 
kansallinen lainsäädäntö sitä vaatii erittäin 
tärkeän yleisen edun vuoksi.

Or. en

Tarkistus 362
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) sellaiset sovittelun tai muun korjaavan 
oikeuden palvelun yhteydessä käytävät 
keskustelut, joita ei käydä julkisesti, ovat 

e) sellaiset korjaavan oikeuden palvelun 
yhteydessä käytävät keskustelut, joita ei 
käydä julkisesti, ovat luottamuksellisia eikä 
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luottamuksellisia eikä niiden sisältöä 
paljasteta myöhemminkään muutoin kuin 
osapuolten suostumuksella tai jos 
kansallinen lainsäädäntö sitä vaatii erittäin 
tärkeän yleisen edun vuoksi.

niiden sisältöä paljasteta myöhemminkään 
muutoin kuin osapuolten suostumuksella 
tai jos kansallinen lainsäädäntö sitä vaatii 
erittäin tärkeän yleisen edun vuoksi.

Or. en

Tarkistus 363
Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) uhrilla on oltava oikeus tukihenkilön 
antamaan neuvontaan 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen koko 
keston ajan ja myös oikeus olla 
tapaamatta syytettyä.

Or. es

Tarkistus 364
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) uhreilla olisi oltava oikeus 
tukihenkilöön kaikissa korjaavan 
oikeuden menettelyissä.

Or. en

Tarkistus 365
Carmen Romero López



PE483.724v01-00 22/104 AM\893900FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on helpotettava
tapausten siirtämistä sovitteluun tai 
muihin korjaavan oikeuden palveluihin 
muun muassa vahvistamalla siirtämisen 
edellytyksiä koskevat ohjeet.

2. Jäsenvaltioiden on edistettävä ja
helpotettava uhrien mahdollisuuksia
korjaavan oikeuden palveluihin muun 
muassa vahvistamalla siirtämisen 
edellytyksiä koskevat suuntaviivat.

Or. en

Tarkistus 366
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on helpotettava
tapausten siirtämistä sovitteluun tai 
muihin korjaavan oikeuden palveluihin 
muun muassa vahvistamalla siirtämisen 
edellytyksiä koskevat ohjeet.

2. Jäsenvaltioiden on edistettävä ja
helpotettava uhrien mahdollisuuksia
korjaavan oikeuden palveluihin muun 
muassa vahvistamalla siirtämisen 
edellytyksiä koskevat ohjeet.

Or. en

Tarkistus 367
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on helpotettava
tapausten siirtämistä sovitteluun tai 
muihin korjaavan oikeuden palveluihin 
muun muassa vahvistamalla siirtämisen 
edellytyksiä koskevat ohjeet.

2. Jäsenvaltioiden on edistettävä ja
helpotettava uhrien mahdollisuuksia
korjaavan oikeuden palveluihin muun 
muassa vahvistamalla siirtämisen 
edellytyksiä koskevat suuntaviivat.

Or. en
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Tarkistus 368
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
henkilöillä, jotka tarjoavat tällaisia 
palveluja, on hyväksytty ja 
asianmukaisesti tunnustettu koulutustaso, 
erityisesti kun on kyse valtiosta 
riippumattomien järjestöjen ja muiden 
kuin viranomaisorganisaatioiden 
henkilöstöstä.

Or. es

Tarkistus 369
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos muut kuin viranomaiset tarjoavat 
näitä palveluja, jäsenvaltioiden on 
huolehdittava erityisesti, että palveluihin 
käytettävät varat myönnetään avoimella, 
oikeudenmukaisella ja riippumattomalla 
tavalla, ja vaadittava palvelujen tarjoajilta 
vuosittaiset kertomukset tuloksista.

Or. es

Tarkistus 370
Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrilla on oikeus vaatia, että asian 
sopimista tuomioistuimen ulkopuolella 
koskevaa päätöstä tarkastellaan 
uudelleen.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhri saa riittävästi tietoa voidakseen 
päättää, vaatiiko hän asian sopimista 
tuomioistuimen ulkopuolella koskevan 
päätöksen uudelleentarkastelua.

Or. es

Tarkistus 371
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Korjaavan oikeuden palveluja ei 
pitäisi soveltaa tapauksissa, joissa uhrin 
fyysistä, sukupuolista tai psykologista 
koskemattomuutta on rikottu vakavasti tai 
toistuvasti.

Or. en

Tarkistus 372
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrilla on kansallisen lainsäädännön 
menettelyjen mukaisesti mahdollisuus
oikeusapuun, jos hän on 

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrilla on kansallisen lainsäädännön 
menettelyjen mukaisesti oikeus
oikeusapuun, jos hän on 
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rikosoikeudenkäyntimenettelyjen osapuoli. rikosoikeudenkäyntimenettelyjen osapuoli.

Or. en

Tarkistus 373
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrilla on kansallisen lainsäädännön 
menettelyjen mukaisesti mahdollisuus 
oikeusapuun, jos hän on 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen osapuoli.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
jokaisella uhrilla on kansallisen 
lainsäädännön menettelyjen mukaisesti 
mahdollisuus oikeusapuun, jos hän on 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen osapuoli.

Or. en

Tarkistus 374
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että
uhrilla on kansallisen lainsäädännön 
menettelyjen mukaisesti mahdollisuus 
oikeusapuun, jos hän on 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
osapuoli.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että
vakavien rikosten, kuten 
seksuaalirikosten tai henkirikosten 
(yritysten) uhrit saavat oikeusapua 
riippumatta heidän tuloistaan tai 
varallisuudestaan.

Or. de

Perustelu

Vakavien rikosten uhrien ei pitäisi joutua käyttämään omia ansiotuloista saamiaan varoja tai 
varallisuutta oikeuksiensa käyttämisestä aiheutuvien kustannusten kantamaiseen.
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Tarkistus 375
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrilla on kansallisen lainsäädännön 
menettelyjen mukaisesti mahdollisuus 
oikeusapuun, jos hän on 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen osapuoli.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrilla on kansallisen lainsäädännön 
menettelyjen mukaisesti mahdollisuus 
oikeusapuun, jos hän on 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen osapuoli. 
Lapsilla on oikeus omaan 
oikeusavustajaan ja edustukseen omissa 
nimissään menettelyissä, joissa lapsen ja 
vanhempien tai muiden osapuolten välillä 
on tai saattaa ilmetä eturistiriita.

Or. en

Tarkistus 376
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrilla on kansallisen lainsäädännön 
menettelyjen mukaisesti mahdollisuus 
oikeusapuun, jos hän on 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen osapuoli.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että
viattomalla uhrilla on kansallisen 
lainsäädännön menettelyjen mukaisesti 
mahdollisuus oikeusapuun, jos hän on 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen osapuoli.

Or. it

Tarkistus 377
Kinga Göncz

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrilla on kansallisen lainsäädännön 
menettelyjen mukaisesti mahdollisuus 
oikeusapuun, jos hän on 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen osapuoli.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrilla on kansallisen lainsäädännön 
menettelyjen mukaisesti mahdollisuus 
oikeusapuun, mukaan luettuna oikeus 
asianajajaan koko menettelyjen ajan, jos 
hän on rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
osapuoli.

Or. en

Tarkistus 378
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
kansallisen lainsäädännön menettelyjen 
mukaisesti uhrille mahdollisuus saada 
korvausta kuluista, joita hänelle on 
aiheutunut osallistumisesta 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin, mukaan 
lukien oikeudenistuntoon.

Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
kansallisen lainsäädännön menettelyjen 
mukaisesti uhrille mahdollisuus saada 
korvausta kuluista, joita hänelle on 
aiheutunut osallistumisesta 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin, mukaan 
lukien oikeudenistuntoon. Ennen 
oikeudenkäyntimenettelyjä 
jäsenvaltioiden on tiedotettava uhreille, 
erityisesti niille, jotka ovat toisen 
jäsenvaltion kansalaisia, korvauksen 
edellytyksistä, aikataulusta ja 
asiakirjoista, joita uhrien on esitettävä 
saadakseen kuluilleen hyväksyntä, ja 
huolehdittava, että näiden asiakirjojen 
esittäminen sisällytetään 
oikeudenkäyntimenettelyyn ja siten 
vähennetään uhrien hallinnollista 
rasitusta.

Or. es
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Tarkistus 379
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
kansallisen lainsäädännön menettelyjen 
mukaisesti uhrille mahdollisuus saada 
korvausta kuluista, joita hänelle on 
aiheutunut osallistumisesta 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin, mukaan 
lukien oikeudenistuntoon.

Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
kansallisen lainsäädännön menettelyjen 
mukaisesti viattomalle uhrille 
mahdollisuus saada korvausta kuluista, 
joita hänelle on aiheutunut osallistumisesta 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin, mukaan 
lukien oikeudenistuntoon.

Or. it

Tarkistus 380
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on myönnettävä
kansallisen lainsäädännön menettelyjen 
mukaisesti uhrille mahdollisuus saada 
korvausta kuluista, joita hänelle on 
aiheutunut osallistumisesta 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin,
mukaan lukien oikeudenistuntoon.

Jäsenvaltiot voivat myöntää kansallisen 
lainsäädännön menettelyjen mukaisesti 
uhrille mahdollisuuden saada korvausta 
kuluista, joita hänelle on aiheutunut 
osallistumisesta 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin, myös 
mahdollisesta osallistumisesta
oikeudenistuntoon.

Or. nl

Tarkistus 381
Angelika Werthmann

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
takavarikoitu uhrin omaisuus, joka on 
palautettavissa, palautetaan hänelle
viipymättä, jollei sitä tarvita menettelyissä.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
takavarikoitu uhrin omaisuus, joka on 
palautettavissa, palautetaan uhrille
viipymättä, jollei sitä tarvita menettelyissä
tai jos sen omistus on kiistanalainen.

Or. en

Tarkistus 382
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
takavarikoitu uhrin omaisuus, joka on 
palautettavissa, palautetaan hänelle 
viipymättä, jollei sitä tarvita menettelyissä.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
takavarikoitu uhrin omaisuus palautetaan 
hänelle viipymättä, jollei sitä tarvita 
menettelyissä.

Or. it

Tarkistus 383
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
takavarikoitu uhrin omaisuus, joka on 
palautettavissa, palautetaan hänelle
viipymättä, jollei sitä tarvita menettelyissä.

Jäsenvaltiot voivat huolehtia, että 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
takavarikoitu uhrin omaisuus, joka on 
palautettavissa, palautetaan viipymättä, 
jollei sitä tarvita menettelyissä.

Or. nl
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Tarkistus 384
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Tuomioista aiheutuva oikeudenmenetys

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavia 
toimia sen varmistamiseksi, että 
luonnollista henkilöä, joka on tuomittu 
rikoksesta, joka antaa aiheen uhrin 
suojelemiseen, kielletään ainakin 
harjoittamasta pysyvästi tai tilapäisesti 
ammattia, jonka yhteydessä rikoksentekijä 
on säännöllisesti suorassa kontaktissa 
uhriin, varsinkin jos tämä on lapsi. 
Tämän järjestelyn tarkoituksena on 
välttää rikoksen uusimista.

Or. it

Tarkistus 385
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrilla on oikeus saada 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
yhteydessä kohtuullisessa ajassa päätös 
rikoksentekijän velvoittamisesta 
maksamaan korvausta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 386
Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kansallisessa lainsäädännössä on 
säädetty hyvityksen tai korvauksen 
myöntämisestä muulla tavoin, ensimmäistä 
alakohtaa ei sovelleta.

Jos kansallisessa lainsäädännössä on 
säädetty hyvityksen tai korvauksen 
myöntämisestä muulla tavoin, ensimmäistä 
alakohtaa ei sovelleta. Uhria ei kuitenkaan 
saa ohjata siviilituomioistuimeen 
hyvityksen tai korvauksen vaatimiseksi, 
koska se todennäköisesti palauttaisi 
hänen mieleensä traumaattiset 
kokemukset sekä lisäisi stressiä ja muuta 
kohtuutonta taakkaa.

Or. es

Tarkistus 387
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kansallisessa lainsäädännössä on 
säädetty hyvityksen tai korvauksen 
myöntämisestä muulla tavoin, ensimmäistä 
alakohtaa ei sovelleta.

Jos kansallisessa lainsäädännössä on 
säädetty hyvityksen tai korvauksen 
myöntämisestä muulla tavoin, ensimmäistä 
alakohtaa ei sovelleta. Uhria ei kuitenkaan 
ohjata siviilioikeudelliseen menettelyyn 
hyvityksen tai korvauksen vaatimiseksi, 
koska se voisi altistaa hänet uudelle 
traumalle, stressille tai muulle 
kohtuuttomalle taakalle.

Or. en

Perustelu

Uhrit, jotka rikosoikeudellinen tuomioistuin ohjaa siviilituomioistuimeen hyvityksen ja 
korvauksen hakemiseksi, useimmiten luopuvat kanteesta; he eivät kykene käymään läpi uusia 
oikeudellisia menettelyjä, joissa he joutuvat uudelleen kohtaamaan syylliset.
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Tarkistus 388
Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä sen edistämiseksi, että 
rikoksentekijä maksaa uhrille 
asianmukaiset korvaukset.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla rikoksentekijät 
velvoitetaan maksamaan uhrille 
asianmukaiset korvaukset.

Or. es

Tarkistus 389
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä sen edistämiseksi, että 
rikoksentekijä maksaa uhrille 
asianmukaiset korvaukset.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla rikoksentekijät 
velvoitetaan maksamaan uhrille 
asianmukaiset korvaukset.

Or. en

Tarkistus 390
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä sen edistämiseksi, että 
rikoksentekijä maksaa uhrille 
asianmukaiset korvaukset.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä sen edistämiseksi, että 
rikoksentekijä maksaa uhrille 
asianmukaiset korvaukset, ja annettava 
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mahdollisuus käyttää prosessioikeuden tai 
aineellisen oikeuden mahdollisesti 
tarjoamia etuja (syytteestä sopiminen, 
lieventävät asianhaarat, vankilaolojen 
lieventämien, jne.) vain tapauksissa, 
joissa rikoksentekijä kykenee niihin ja on 
täysin hyvittänyt uhrille ja tämän 
perheenjäsenille aiheutuneen vahingon. 

Or. it

Tarkistus 391
Janusz Wojciechowski

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrin esittämistä korvausvaatimuksista ei 
peritä oikeudenkäyntikuluja.

Or. pl

Tarkistus 392
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Takavarikko ja menetetyksi 

tuomitseminen
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavia 
toimenpiteitä, joilla toimivaltaiset 
viranomaiset valtuutetaan 
takavarikoimaan ja tuomitsemaan 
menetetyiksi rikoksen, joka on johtanut 
uhrin suojelemiseen, tekemisessä käytetyt 
välineet ja rikoksen tuottama hyöty.
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Or. it

Tarkistus 393
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 
toteuttaa tarvittavat toimenpiteet niiden 
vaikeuksien lieventämiseksi, jotka 
aiheutuvat uhrin asumisesta jossain muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa rikos on 
tapahtunut, erityisesti kun on kyse 
oikeudenkäynnin järjestämisestä. Sen 
jäsenvaltion viranomaisten, jossa rikos on 
tapahtunut, on voitava tällöin

1. Jäsenvaltiot voivat huolehtia, että 
niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 
toteuttaa tarvittavat toimenpiteet niiden 
vaikeuksien lieventämiseksi, jotka 
aiheutuvat uhrin asumisesta jossain muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa rikos on 
tapahtunut, erityisesti kun on kyse 
oikeudenkäynnin järjestämisestä. Sen 
jäsenvaltion viranomaiset, jossa rikos on 
tapahtunut, voivat tällöin

Or. nl

Tarkistus 394
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ottaa vastaan uhrin todistajanlausunto
välittömästi sen jälkeen, kun rikosilmoitus 
on tehty toimivaltaiselle viranomaiselle;

– ottaa vastaan uhrin todistajanlausunnon
välittömästi sen jälkeen, kun rikosilmoitus 
on tehty toimivaltaiselle viranomaiselle

Or. nl

Tarkistus 395
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– soveltaa ulkomailla asuvien uhrien 
kuulemisessa mahdollisuuksien mukaan
keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 
29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn 
yleissopimuksen määräyksiä video- ja 
puhelinneuvotteluista.

– soveltaa ulkomailla asuvien uhrien 
kuulemisessa keskinäisestä oikeusavusta 
rikosasioissa Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä 
toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen 
määräyksiä video- ja puhelinneuvotteluista.

Or. nl

Tarkistus 396
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
rikoksen uhriksi muussa kuin 
asuinjäsenvaltiossaan joutunut henkilö voi 
tehdä rikosilmoituksen asuinjäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille, jos hän ei 
ole voinut tehdä tai, kun on kyse 
kansallisessa lainsäädännössä vakavaksi 
määritellystä rikoksesta, jos hän ei ole 
halunnut tehdä rikosilmoitusta 
jäsenvaltiossa, jossa rikos tehtiin.

2. Jäsenvaltiot voivat huolehtia, että 
rikoksen uhriksi muussa kuin 
asuinjäsenvaltiossaan joutunut henkilö voi 
tehdä rikosilmoituksen asuinjäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille, jos hän ei 
ole voinut tehdä tai, kun on kyse 
kansallisessa lainsäädännössä vakavaksi 
määritellystä rikoksesta, jos hän ei ole 
halunnut tehdä rikosilmoitusta 
jäsenvaltiossa, jossa rikos tehtiin.

Or. nl

Tarkistus 397
Rosario Crocetta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Uhrilla, todistajalla tai 
terroristiryhmien, 
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rikollisorganisaatioiden, mafiaperheiden 
tai rikollisryhmien – niiden 
organisointitavasta riippumatta –
jatkuvasti uhkaamilla luonnollisilla 
henkilöillä on, riippumatta siitä, minkä 
jäsenvaltion he ovat valinneet 
asuinpaikakseen, oltava asuinvaltiossaan
oikeus heihin kohdistuvan vaaran asteen 
mukaiseen suojelujärjestelmään, joka 
antaa heille mahdollisuuden normaaliin 
sosiaaliseen ja julkiseen elämään.

Or. it

Tarkistus 398
Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
niillä on käytössään toimenpiteitä uhrin ja 
hänen perheenjäsentensä suojelemiseksi
kostolta, pelottelulta tai uudelleen uhriksi 
joutumiselta.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
niillä on käytössään toimenpiteitä, joilla 
yksilöidään mahdolliset riskit, jotka 
liittyvät kostoon, pelottelun jatkumiseen 
tai uudelleen uhriksi joutumiseen, sekä 
suojellaan uhria ja hänen
perheenjäseniään kostolta, pelottelulta tai 
uudelleen uhriksi joutumiselta, kuten 
väliaikaiset kieltotuomiot tai 
suojelumääräykset ja lähestymiskiellot, 
jotka voivat tulla voimaan ensimmäisestä 
yhteydenotosta asiasta vastaavaan 
viranomaiseen ja joita sovelletaan 
rikosoikeudellisten ja muiden asiaan 
liittyvien oikeudellisten menettelyjen 
aikana ja niiden päättymisen jälkeen.

Or. es

Tarkistus 399
Carmen Romero López



AM\893900FI.doc 37/104 PE483.724v01-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
niillä on käytössään toimenpiteitä uhrin ja 
hänen perheenjäsentensä suojelemiseksi
kostolta, pelottelulta tai uudelleen uhriksi 
joutumiselta.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
niillä on käytössään toimenpiteitä, joilla 
yksilöidään mahdolliset riskit, jotka 
liittyvät kostoon, pelottelun jatkumiseen 
tai uudelleen uhriksi joutumiseen, sekä 
suojellaan uhria ja hänen
perheenjäseniään kostolta, pelottelulta tai 
uudelleen uhriksi joutumiselta, kuten 
väliaikaiset kieltotuomiot tai 
suojelumääräykset ja lähestymiskiellot, 
jotka voivat tulla voimaan ensimmäisestä 
yhteydenotosta asiasta vastaavaan 
viranomaiseen ja joita sovelletaan 
rikosoikeudellisten ja muiden asiaan 
liittyvien oikeudellisten menettelyjen 
aikana ja niiden päättymisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 400
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
niillä on käytössään toimenpiteitä uhrin ja 
hänen perheenjäsentensä suojelemiseksi 
kostolta, pelottelulta tai uudelleen uhriksi 
joutumiselta.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
niillä on käytössään toimenpiteitä uhrin ja 
hänen perheenjäsentensä suojelemiseksi 
kostolta, pelottelulta tai uudelleen uhriksi 
joutumiselta ennen rikosoikeudenkäynnin 
alkamista, sen aikana ja jälkeen niin 
kauan kuin on tarpeen.

Or. it

Tarkistus 401
Nathalie Griesbeck
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Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
niillä on käytössään toimenpiteitä uhrin ja 
hänen perheenjäsentensä suojelemiseksi 
kostolta, pelottelulta tai uudelleen uhriksi 
joutumiselta.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
niillä on käytössään toimenpiteitä uhrin ja 
hänen perheenjäsentensä suojelemiseksi 
kostolta, pelottelulta tai uudelleen uhriksi 
joutumiselta. Uhrin sitä pyytäessä näihin 
toimenpiteisiin sisältyy 18 artiklassa 
tarkoitetussa henkilökohtaisessa arviossa 
huomioon otettujen henkilökohtaisten 
ominaisuuksien salassapito.

Or. en

Tarkistus 402
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
niillä on käytössään toimenpiteitä uhrin ja 
hänen perheenjäsentensä suojelemiseksi
kostolta, pelottelulta tai uudelleen uhriksi 
joutumiselta.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
niillä on käytössään toimenpiteitä uhrin ja 
hänen perheenjäsentensä turvallisuuden ja 
arvokkuuden suojaamiseksi kostolta, 
pelottelulta tai uudelleen uhriksi 
joutumiselta alkaen ensimmäisestä 
yhteydenpidosta toimivaltaiseen 
viranomaiseen ja jatkuen 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
sekä niiden päättymisen jälkeen. Uhrin 
sitä pyytäessä näihin toimenpiteisiin 
sisältyy 18 artiklassa tarkoitetussa 
henkilökohtaisessa arviossa huomioon 
otettujen henkilökohtaisten 
ominaisuuksien salassapito.

Or. en
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Tarkistus 403
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
niillä on käytössään toimenpiteitä uhrin ja 
hänen perheenjäsentensä suojelemiseksi 
kostolta, pelottelulta tai uudelleen uhriksi 
joutumiselta.

Jäsenvaltiot voivat huolehtia, että niillä on 
käytössään toimenpiteitä uhrin ja hänen 
perheenjäsentensä suojelemiseksi kostolta, 
pelottelulta tai uudelleen uhriksi 
joutumiselta.

Or. nl

Tarkistus 404
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin on luettava erityisesti 
menetelmät uhrin ja hänen 
perheenjäsentensä fyysiseksi 
suojelemiseksi, toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että rikoksentekijän ja 
uhrin kohtaaminen
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
tapahtumapaikoilla voidaan välttää, ja 
toimenpiteet, joiden avulla minimoidaan 
riski, että uhrille aiheutuu kuulustelun tai 
todistajanlausunnon antamisen yhteydessä 
psyykkistä tai emotionaalista haittaa, ja 
varmistetaan hänen turvallisuutensa ja 
ihmisarvonsa.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin on luettava erityisesti 
menetelmät uhrin ja hänen 
perheenjäsentensä fyysiseksi 
suojelemiseksi, kuten tilapäiset 
kieltotuomiot, suojelumääräykset ja 
lähestymiskiellot, toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että rikoksentekijän ja 
uhrin ja tämän perheenjäsenten
kohtaaminen voidaan välttää
ilmoittamisesta lähtien 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen ja 
muiden oikeudenkäyntimenettelyjen 
aikana ja niiden jälkeen, ja toimenpiteet, 
joiden avulla minimoidaan riski, että 
uhrille aiheutuu kuulustelun tai 
todistajanlausunnon antamisen yhteydessä 
psyykkistä tai emotionaalista haittaa, ja 
varmistetaan hänen turvallisuutensa ja 
ihmisarvonsa.
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Or. en

Tarkistus 405
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin on luettava erityisesti 
menetelmät uhrin ja hänen 
perheenjäsentensä fyysiseksi 
suojelemiseksi, toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että rikoksentekijän ja 
uhrin kohtaaminen
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
tapahtumapaikoilla voidaan välttää, ja 
toimenpiteet, joiden avulla minimoidaan 
riski, että uhrille aiheutuu kuulustelun tai 
todistajanlausunnon antamisen yhteydessä 
psyykkistä tai emotionaalista haittaa, ja 
varmistetaan hänen turvallisuutensa ja 
ihmisarvonsa.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin on luettava erityisesti
toimenpiteet ja menetelmät uhrin ja hänen 
perheenjäsentensä fyysiseksi 
suojelemiseksi, toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että rikoksentekijän ja 
uhrin ja hänen perheenjäsentensä
kohtaaminen voidaan välttää
ilmoittamisesta lähtien 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen ja 
muiden oikeudenkäyntimenettelyjen 
aikana ja niiden jälkeen esimerkiksi 
tilapäisillä kieltotuomioilla tai 
suojelumääräyksillä ja 
lähestymiskielloilla. Tällaiset tuomiot, 
määräykset ja kiellot ovat erityisen 
tärkeitä parisuhdeväkivallan naisuhreille 
ja perheväkivallan uhreille tapauksissa,
joissa uhri ja syytetty asuvat yhdessä. 
Toimenpiteisiin on myös sisällyttävä 
toimenpiteitä, joiden avulla minimoidaan 
riski, että uhrille aiheutuu kuulustelun tai 
todistajanlausunnon antamisen yhteydessä 
psyykkistä tai emotionaalista haittaa, ja 
varmistetaan hänen turvallisuutensa ja 
ihmisarvonsa.

Or. en

Tarkistus 406
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin on luettava erityisesti 
menetelmät uhrin ja hänen 
perheenjäsentensä fyysiseksi 
suojelemiseksi, toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että rikoksentekijän ja 
uhrin kohtaaminen 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
tapahtumapaikoilla voidaan välttää, ja 
toimenpiteet, joiden avulla minimoidaan 
riski, että uhrille aiheutuu kuulustelun tai 
todistajanlausunnon antamisen yhteydessä 
psyykkistä tai emotionaalista haittaa, ja 
varmistetaan hänen turvallisuutensa ja 
ihmisarvonsa.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin on luettava erityisesti 
menetelmät uhrin ja hänen 
perheenjäsentensä fyysiseksi 
suojelemiseksi, toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että rikoksentekijän ja 
uhrin kohtaaminen 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
tapahtumapaikoilla voidaan välttää, ja 
toimenpiteet, joiden avulla minimoidaan 
riski, että uhrille aiheutuu kuulustelun tai 
todistajanlausunnon antamisen yhteydessä 
psyykkistä tai emotionaalista haittaa, ja 
varmistetaan hänen turvallisuutensa ja 
ihmisarvonsa. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä myös uhrien suojeluun 
väkivaltaiselta vainolta (järjestäytyneeltä 
pelottelulta).

Or. es

Tarkistus 407
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin on luettava erityisesti
menetelmät uhrin ja hänen 
perheenjäsentensä fyysiseksi 
suojelemiseksi, toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että rikoksentekijän ja 
uhrin kohtaaminen 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
tapahtumapaikoilla voidaan välttää, ja 
toimenpiteet, joiden avulla minimoidaan 
riski, että uhrille aiheutuu kuulustelun tai 
todistajanlausunnon antamisen yhteydessä 
psyykkistä tai emotionaalista haittaa, ja 
varmistetaan hänen turvallisuutensa ja 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin voidaan lukea menetelmät 
uhrin ja hänen perheenjäsentensä 
fyysiseksi suojelemiseksi, toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että rikoksentekijän ja 
uhrin kohtaaminen 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
tapahtumapaikoilla voidaan välttää, ja 
toimenpiteet, joiden avulla minimoidaan 
riski, että uhrille aiheutuu kuulustelun tai 
todistajanlausunnon antamisen yhteydessä 
psyykkistä tai emotionaalista haittaa, ja 
varmistetaan hänen turvallisuutensa ja 
ihmisarvonsa.
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ihmisarvonsa.

Or. nl

Tarkistus 408
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Haavoittuvan uhrin tunnistaminen (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. bg

Tarkistus 409
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä katsotaan seuraavat 
uhriryhmät haavoittuviksi 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa 
vuoksi:

Poistetaan.

a) lapset;
b) vammaiset.

Or. lt

Tarkistus 410
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä katsotaan seuraavat 
uhriryhmät haavoittuviksi
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa 
vuoksi:

1. Tässä direktiivissä seuraavilla 
uhriryhmillä katsotaan muun muassa 
olevan erityistarpeita henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa vuoksi:

Or. en

Tarkistus 411
Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä katsotaan seuraavat 
uhriryhmät haavoittuviksi 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa 
vuoksi:

1. Tässä direktiivissä katsotaan seuraavat 
uhriryhmät haavoittuviksi 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi
(luettelo ei ole tyhjentävä):

Or. en

Tarkistus 412
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vammaiset. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 413
Nathalie Griesbeck

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) turvapaikanhakijat ja pakolaiset;

Or. fr

Tarkistus 414
Nathalie Griesbeck

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) ikääntyneet;

Or. fr

Tarkistus 415
Nathalie Griesbeck

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b c) ilman huoltajaa olevat alaikäiset;

Or. fr

Tarkistus 416
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä direktiivissä katsotaan seuraavat 
uhriryhmät haavoittuviksi sen rikoksen 
luonteen tai lajin perusteella, jonka 

Poistetaan.
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kohteeksi uhrit ovat joutuneet:
a) seksuaalisen väkivallan uhrit;
b) ihmiskaupan uhrit.

Or. lt

Tarkistus 417
Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä direktiivissä katsotaan seuraavat 
uhriryhmät haavoittuviksi sen rikoksen 
luonteen tai lajin perusteella, jonka 
kohteeksi uhrit ovat joutuneet:

2. Tässä direktiivissä katsotaan seuraavat 
uhriryhmät haavoittuviksi sen rikoksen 
luonteen tai lajin perusteella, jonka 
kohteeksi uhrit ovat joutuneet (luettelo ei 
ole tyhjentävä):

Or. en

Tarkistus 418
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) seksuaalisen väkivallan uhrit; a) seksuaalisen väkivallan uhrit ja lapsiin 
tai henkilöihin, jotka eivät voi puolustaa 
itseään, kohdistuvan väkivallan uhrit;

Or. de

Tarkistus 419
Angelika Werthmann

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

a a) sukupuoleen perustuvan väkivallan 
uhrit;

Or. en

Tarkistus 420
Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) sukupuoleen perustuvan väkivallan 
uhrit;

Or. en

Tarkistus 421
Angelika Werthmann

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) perheväkivallan uhrit;

Or. en

Tarkistus 422
Angelika Werthmann

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a c) läheisväkivallan uhrit;
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Or. en

Tarkistus 423
Angelika Werthmann

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – a d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a d) terrorismin uhrit;

Or. en

Tarkistus 424
Ádám Kósa

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ihmiskaupan uhrit. b) ihmiskaupan ja elinkaupan uhrit.

Or. hu

Tarkistus 425
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b. ihmiskaupan uhrit. b. terrorismin ja ihmiskaupan uhrit.

Or. de

Tarkistus 426
Izaskun Bilbao Barandica
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Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) rikollisorganisaatioiden, kuten 
terroristiryhmien, mafiajärjestöjen ja 
huumeita salakuljettavien 
organisaatioiden, uhrit;

Or. es

Tarkistus 427
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) ennakkoluuloihin perustuvien 
rikosten uhrit;

Or. en

Perustelu

Ominaisuuden perusteella kohteeksi joutuneet uhrit, motiivina syrjintä.

Tarkistus 428
Nathalie Griesbeck

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kidutuksen tai epäinhimillisen tai 
halventavan kohtelun uhrit;

Or. fr
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Tarkistus 429
Kinga Göncz

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) viharikosten uhrit.

Or. en

Tarkistus 430
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. murhayrityksen uhrit tai murhatun 
omaiset;

Or. de

Tarkistus 431
Janusz Wojciechowski

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tässä direktiivissä seuraavat 
uhriryhmät katsotaan haavoittuviksi 
henkilökohtaisten erityisolosuhteidensa 
vuoksi:
a) henkilöt, joilta on riistetty vapaus;
b) henkilöt, joilla ei muusta syystä ole 
mahdollisuutta määrätä omasta 
kohtalostaan.

Or. pl
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Tarkistus 432
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. muut rikosten uhrit, joille rikos on 
aiheuttanut vakavaa ruumiillista tai 
henkistä vahinkoa ja jotka eivät kykene 
tai joiden ei voida odottaa kykenevän 
riittävällä tavalla huolehtimaan omista 
eduistaan.

Or. de

Tarkistus 433
Manfred Weber

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
kaikista muista uhreista tehdään hyvissä 
ajoin kansallisten menettelyjen mukaisesti
henkilökohtainen arvio sen 
selvittämiseksi, ovatko he 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai 
rikoksen olosuhteiden, lajin tai luonteen 
vuoksi alttiita toissijaiselle tai toistuvalle 
uhriksi joutumiselle tai pelottelulle.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 434
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että
kaikista muista uhreista tehdään hyvissä 
ajoin kansallisten menettelyjen mukaisesti 
henkilökohtainen arvio sen selvittämiseksi, 
ovatko he henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa tai rikoksen
olosuhteiden, lajin tai luonteen vuoksi 
alttiita toissijaiselle tai toistuvalle uhriksi 
joutumiselle tai pelottelulle.

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että uhreista tehdään hyvissä ajoin 
kansallisten menettelyjen mukaisesti 
henkilökohtainen arvio sen selvittämiseksi, 
ovatko he henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa tai olosuhteiden,
rikoksen lajin tai luonteen vuoksi alttiita 
toissijaiselle tai toistuvalle uhriksi 
joutumiselle tai pelottelulle.

Or. en

Tarkistus 435
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
kaikista muista uhreista tehdään hyvissä 
ajoin kansallisten menettelyjen mukaisesti 
henkilökohtainen arvio sen selvittämiseksi,
ovatko he henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa tai rikoksen
olosuhteiden, lajin tai luonteen vuoksi
alttiita toissijaiselle tai toistuvalle uhriksi 
joutumiselle tai pelottelulle.

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että kaikista muista uhreista tehdään
hyvissä ajoin kansallisten menettelyjen 
mukaisesti henkilökohtainen arvio sen 
selvittämiseksi, vaikuttavatko heidän 
henkilökohtaiset ominaisuutensa, 
suhteensa epäiltyyn tai rikoksen
olosuhteet, laji tai luonne siten, että he 
ovat alttiita toissijaiselle tai toistuvalle 
uhriksi joutumiselle tai pelottelulle.

Or. en

Tarkistus 436
Axel Voss
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Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että
kaikista muista uhreista tehdään hyvissä 
ajoin kansallisten menettelyjen mukaisesti 
henkilökohtainen arvio sen 
selvittämiseksi, ovatko he 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai 
rikoksen olosuhteiden, lajin tai luonteen 
vuoksi alttiita toissijaiselle tai toistuvalle 
uhriksi joutumiselle tai pelottelulle.

3. Toimivailtaisen viranomaisen on 
kaikissa menettelyn vaiheissa päätettävä 
uhrin haavoittuvuudesta kussakin
yksittäisessä tapauksessa. Toimivaltaisen 
elimen on määriteltävä, mitä 21 ja 
22 artiklassa säädettyjä toimenpiteitä 
uhrin hyväksi olisi toteutettava. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä haavoittuvassa 
asemassa olevan uhrin ihmisarvoon ja 
mahdolliseen toiveeseen, että hänen 
hyväkseen ei toteuteta erityistoimenpiteitä.

Or. de

Perustelu

Kaikki arviot merkitsevät sitä, että uhrin on jälleen elettävä koettelemus uudelleen ja 
käsiteltävä ahdistusta ja stressiä. Arviot tunkeutuvat syvälle uhrin yksityisyyteen ja voivat 
lisätä stressiä ja uhriksi joutumisen tunnetta. Sen vuoksi arviontien olisi oltava poikkeuksia ja 
ne olisi tehtävä uhrin kannalta mahdollisimman hienotunteisesti.

Tarkistus 437
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
kaikista muista uhreista tehdään hyvissä 
ajoin kansallisten menettelyjen mukaisesti 
henkilökohtainen arvio sen selvittämiseksi, 
ovatko he henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa tai rikoksen 
olosuhteiden, lajin tai luonteen vuoksi 
alttiita toissijaiselle tai toistuvalle uhriksi 
joutumiselle tai pelottelulle.

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
kaikista uhreista tehdään hyvissä ajoin 
kansallisten menettelyjen mukaisesti 
henkilökohtainen arvio sen selvittämiseksi, 
ovatko he henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa tai rikoksen 
olosuhteiden, lajin tai luonteen vuoksi 
alttiita toissijaiselle tai toistuvalle uhriksi 
joutumiselle tai pelottelulle.

Or. lt
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Tarkistus 438
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
kaikista muista uhreista tehdään hyvissä 
ajoin kansallisten menettelyjen mukaisesti 
henkilökohtainen arvio sen selvittämiseksi, 
ovatko he henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa tai rikoksen 
olosuhteiden, lajin tai luonteen vuoksi 
alttiita toissijaiselle tai toistuvalle uhriksi 
joutumiselle tai pelottelulle.

3. Jäsenvaltiot voivat huolehtia, että 
kaikista muista uhreista tehdään hyvissä 
ajoin kansallisten menettelyjen mukaisesti 
henkilökohtainen arvio sen selvittämiseksi, 
ovatko he henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa tai rikoksen 
olosuhteiden, lajin tai luonteen vuoksi 
alttiita toissijaiselle tai toistuvalle uhriksi 
joutumiselle tai pelottelulle.

Or. nl

Tarkistus 439
Marina Yannakoudakis, Timothy Kirkhope, Andrea Češková

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on tunnustettava, että 
miehet voivat olla perheväkivallan uhreja 
siinä missä naisetkin ja että seuraukset 
ovat yhtä haitallisia molemmille 
sukupuolille.

Or. en

Tarkistus 440
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
uhrien oikeuksien moitteeton 
toteutuminen tapauksissa, joissa rikos 
aiheuttaa joukkouhreja.

Or. en

Tarkistus 441
Marina Yannakoudakis, Timothy Kirkhope, Andrea Češková

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltioita kannustetaan ottamaan 
huomioon laajempi perheyksikkö, kun on 
tapahtunut väkivaltainen ja fyysinen 
rikos, koska tällainen rikos vaikuttaa 
paitsi itse uhriin niin mahdollisesti myös 
uhrin puolisoon, vanhempiin ja lapsiin.

Or. en

Tarkistus 442
Manfred Weber

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
kaikista 1–3 kohdassa tarkoitetulla tavalla 
haavoittuviksi tunnistetuista uhreista 
tehdään kansallisten menettelyjen 
mukaisesti hyvissä ajoin henkilökohtainen 
arvio sen selvittämiseksi, mitä 21 ja 
22 artiklassa tarkoitetuista 
erityistoimenpiteistä heidän hyväkseen 
voidaan toteuttaa. Tässä arviossa on 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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otettava huomioon haavoittuvan uhrin 
toiveet myös siinä tapauksessa, että hän ei 
halua, että hänen hyväkseen toteutetaan 
erityistoimenpiteitä.

Or. de

Tarkistus 443
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että
kaikista 1–3 kohdassa tarkoitetulla tavalla 
haavoittuviksi tunnistetuista uhreista 
tehdään kansallisten menettelyjen 
mukaisesti hyvissä ajoin 
henkilökohtainen arvio sen 
selvittämiseksi, mitä 21 ja 22 artiklassa 
tarkoitetuista erityistoimenpiteistä heidän 
hyväkseen voidaan toteuttaa. Tässä 
arviossa on otettava huomioon 
haavoittuvan uhrin toiveet myös siinä 
tapauksessa, että hän ei halua, että hänen 
hyväkseen toteutetaan 
erityistoimenpiteitä.

4. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että
3 ja 4 kohdassa tarkoitetut 
henkilökohtaiset arviot tehdään 
yhteistyössä uhrin kanssa säännöllisesti 
koko rikosoikeudenkäyntimenettelyn 
aikana, jotta voidaan ottaa huomioon 
mahdolliset muutokset uhrin 
riskitekijöissä, henkilökohtaisissa 
ominaisuuksissa tai olosuhteissa, 
tarpeissa ja toiveissa. Henkilökohtaisissa 
arvioissa otetaan huomioon seuraavat 
seikat:

a) rikoksen laji tai luonne, syytetyn 
aiheuttama riski, vaikutukset ja 
seuraukset uhrin kannalta, rikoksen 
aiheuttama trauma, koston ja uudelleen 
uhriksi joutumisen riski;
b) uhrin henkilökohtaiset ominaisuudet 
kuten ikä, sukupuoli ja sukupuoli-
identiteetti, etninen alkuperä, rotu, 
uskonto, seksuaalinen suuntautuminen, 
terveys, vammaisuus, oikeudellinen 
asema, kommunikaatiovaikeudet, suhde 
tai riippuvuussuhde epäiltyyn tai 
syytettyyn ja aiemmat kokemukset 
rikoksista;
c) rikoksen olosuhteet kuten joutuminen 
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uhriksi toisessa maassa;
d) rikoksen laji tai luonne, esimerkiksi se, 
onko uhria käytetty hyväksi fyysisesti tai 
seksuaalisesti;
e) haavoittuvan uhrin toiveet myös siinä 
tapauksessa, että hän ei halua, että hänen 
hyväkseen toteutetaan 
erityistoimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että uhri otetaan mukaan tähän, jotta vältetään se, että uhri tuntee itsensä vielä 
voimattomammaksi, ja jotta taataan, että toimenpiteet vastaavat uhrin oikeuksia ja tarpeita.

Tarkistus 444
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
kaikista 1–3 kohdassa tarkoitetulla tavalla 
haavoittuviksi tunnistetuista uhreista 
tehdään kansallisten menettelyjen 
mukaisesti hyvissä ajoin henkilökohtainen 
arvio sen selvittämiseksi, mitä 21 ja 
22 artiklassa tarkoitetuista 
erityistoimenpiteistä heidän hyväkseen 
voidaan toteuttaa. Tässä arviossa on 
otettava huomioon haavoittuvan uhrin 
toiveet myös siinä tapauksessa, että hän ei 
halua, että hänen hyväkseen toteutetaan 
erityistoimenpiteitä.

4. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
kaikista 1–3 kohdassa tarkoitetulla tavalla 
haavoittuviksi tunnistetuista uhreista 
tehdään kansallisten menettelyjen 
mukaisesti ammattilaisen tekemä
henkilökohtainen arvio sen selvittämiseksi, 
mitä 21 ja 22 artiklassa tarkoitetuista 
erityistoimenpiteistä heidän hyväkseen 
voidaan toteuttaa. Tässä arviossa on 
otettava huomioon haavoittuvan uhrin 
toiveet myös siinä tapauksessa, että hän ei 
halua, että hänen hyväkseen toteutetaan 
erityistoimenpiteitä.

Or. es

Tarkistus 445
Antonyia Parvanova
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Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
kaikista 1–3 kohdassa tarkoitetulla tavalla 
haavoittuviksi tunnistetuista uhreista 
tehdään kansallisten menettelyjen 
mukaisesti hyvissä ajoin henkilökohtainen 
arvio sen selvittämiseksi, mitä 21 ja 
22 artiklassa tarkoitetuista 
erityistoimenpiteistä heidän hyväkseen 
voidaan toteuttaa. Tässä arviossa on 
otettava huomioon haavoittuvan uhrin 
toiveet myös siinä tapauksessa, että hän ei 
halua, että hänen hyväkseen toteutetaan 
erityistoimenpiteitä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. bg

Tarkistus 446
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
kaikista 1–3 kohdassa tarkoitetulla tavalla
haavoittuviksi tunnistetuista uhreista 
tehdään kansallisten menettelyjen 
mukaisesti hyvissä ajoin henkilökohtainen 
arvio sen selvittämiseksi, mitä 21 ja 
22 artiklassa tarkoitetuista 
erityistoimenpiteistä heidän hyväkseen 
voidaan toteuttaa. Tässä arviossa on 
otettava huomioon haavoittuvan uhrin 
toiveet myös siinä tapauksessa, että hän ei 
halua, että hänen hyväkseen toteutetaan 
erityistoimenpiteitä.

4. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
kaikista haavoittuviksi tunnistetuista 
uhreista tehdään kansallisten menettelyjen 
mukaisesti hyvissä ajoin henkilökohtainen 
arvio sen selvittämiseksi, mitä 21 ja 
22 artiklassa tarkoitetuista 
erityistoimenpiteistä heidän hyväkseen 
voidaan toteuttaa. Tässä arviossa on 
otettava huomioon haavoittuvan uhrin 
toiveet myös siinä tapauksessa, että hän ei 
halua, että hänen hyväkseen toteutetaan 
erityistoimenpiteitä.

Or. lt
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Tarkistus 447
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
kaikista 1–3 kohdassa tarkoitetulla tavalla 
haavoittuviksi tunnistetuista uhreista 
tehdään kansallisten menettelyjen 
mukaisesti hyvissä ajoin henkilökohtainen 
arvio sen selvittämiseksi, mitä 21 ja 
22 artiklassa tarkoitetuista 
erityistoimenpiteistä heidän hyväkseen 
voidaan toteuttaa. Tässä arviossa on 
otettava huomioon haavoittuvan uhrin 
toiveet myös siinä tapauksessa, että hän ei 
halua, että hänen hyväkseen toteutetaan 
erityistoimenpiteitä.

4. Jäsenvaltiot voivat huolehtia, että 
kaikista 1–3 kohdassa tarkoitetulla tavalla 
haavoittuviksi tunnistetuista uhreista 
tehdään kansallisten menettelyjen 
mukaisesti hyvissä ajoin henkilökohtainen 
arvio sen selvittämiseksi, mitä 21 ja 
22 artiklassa tarkoitetuista 
erityistoimenpiteistä heidän hyväkseen 
voidaan toteuttaa. Tässä arviossa voidaan 
ottaa huomioon haavoittuvan uhrin toiveet 
myös siinä tapauksessa, että hän ei halua, 
että hänen hyväkseen toteutetaan 
erityistoimenpiteitä.

Or. nl

Tarkistus 448
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
3 ja 4 kohdassa tarkoitetut 
henkilökohtaiset arviot tehdään 
yhteistyössä uhrin kanssa säännöllisin 
välein koko 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn aikana, 
jotta voidaan ottaa huomioon mahdolliset 
muutokset uhrin henkilökohtaisissa 
ominaisuuksissa tai olosuhteissa, 
tarpeissa ja toiveissa. Henkilökohtaisissa 
arvioissa otetaan huomioon seuraavat 
seikat:
a) rikoksen laji tai luonne, syytetyn 
aiheuttama riski, rikoksen aiheuttama 
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trauma, koston ja uudelleen uhriksi 
joutumisen riski;
b) uhrin henkilökohtaiset ominaisuudet 
kuten ikä, sukupuoli, sukupuoli-
identiteetti, etninen alkuperä, rotu, 
uskonto, seksuaalinen suuntautuminen, 
terveys, vammaisuus, oikeudellinen 
asema, kommunikaatiovaikeudet, suhde 
tai riippuvuussuhde epäiltyyn tai 
syytettyyn ja aiemmat kokemukset 
rikoksista;
c) rikoksen olosuhteet kuten se seikka, 
että henkilö on joutunut uhriksi toisessa 
maassa;
d) rikoksen laji tai luonne, esimerkiksi se, 
onko uhria käytetty hyväksi fyysisesti tai 
seksuaalisesti;
e) erityistarpeita omaavan uhrin toiveet 
myös siinä tapauksessa, että hän ei halua, 
että hänen hyväkseen toteutetaan 
erityistoimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 449
Nathalie Griesbeck

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
3 ja 4 kohdassa tarkoitetut 
henkilökohtaiset arviot tehdään 
säännöllisin väliajoin koko 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn aikana, 
jotta voidaan ottaa huomioon mahdolliset 
muutokset uhrin henkilökohtaisissa 
ominaisuuksissa tai olosuhteissa, 
tarpeissa ja toiveissa. Henkilökohtaisissa 
arvioissa otetaan huomioon seuraavat 
seikat:
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a) uhrin henkilökohtaiset ominaisuudet 
kuten ikä, sukupuoli, sukupuoli-
identiteetti, etninen alkuperä, rotu, 
uskonto, seksuaalinen suuntautuminen, 
terveydentila, vammaisuus, 
kommunikaatiovaikeudet, suhde tai 
riippuvuussuhde epäiltyyn tai syytettyyn ja 
aiemmat kokemukset rikoksista;
b) rikoksen laji ja luonne, se seikka, että 
rikoksen motiivit olivat syrjiviä ja liittyivät 
uhrin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin 
kuten ikään, sukupuoleen, sukupuoli-
identiteettiin, etniseen alkuperään, 
rotuun, uskontoon, seksuaaliseen 
suuntautumiseen, terveydentilaan, 
vammaisuuteen, 
kommunikaatiovaikeuksiin, suhde tai 
riippuvuussuhde epäiltyyn tai syytettyyn ja 
aiemmat kokemukset rikoksista;
c) rikoksen olosuhteet kuten se seikka, 
että henkilö on joutunut uhriksi toisessa 
maassa;
d) rikoksen laji tai luonne, esimerkiksi se, 
onko uhria käytetty hyväksi fyysisesti tai 
seksuaalisesti;
e) erityistarpeita omaavan uhrin toiveet 
myös siinä tapauksessa, että hän ei halua, 
että hänen hyväkseen toteutetaan 
erityistoimenpiteitä.

Or. fr

Tarkistus 450
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
3 ja 4 kohdassa tarkoitetut 
henkilökohtaiset arviot tehdään 
säännöllisin väliajoin koko 
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rikosoikeudenkäyntimenettelyn aikana, 
jotta voidaan ottaa huomioon mahdolliset 
muutokset uhrin henkilökohtaisissa 
ominaisuuksissa tai olosuhteissa, 
tarpeissa ja toiveissa. Henkilökohtaisissa 
arvioissa otetaan huomioon seuraavat 
seikat:
a) uhrin henkilökohtaiset ominaisuudet 
kuten ikä, sukupuoli ja sukupuoli-
identiteetti, etninen alkuperä, rotu, 
uskonto, seksuaalinen suuntautuminen, 
terveys, vammaisuus, oikeudellinen 
asema, kommunikaatiovaikeudet, suhde 
tai riippuvuussuhde epäiltyyn tai 
syytettyyn ja aiemmat kokemukset 
rikoksista;
b) rikoksen laji tai luonne, kuten 
viharikos tai se, että sen motiivin 
muodostaa ennakkoluulo tai syrjintä, joka 
perustuu uhrin henkilökohtaisiin 
ominaisuuksiin kuten ikä, sukupuoli ja 
sukupuoli-identiteetti, etninen alkuperä, 
rotu, uskonto, seksuaalinen 
suuntautuminen, terveydentila, 
vammaisuus, oikeudellinen asema, 
kommunikaatiovaikeudet, suhde tai 
riippuvuussuhde epäiltyyn tai syytettyyn ja 
aiemmat kokemukset rikoksista;
c) rikoksen olosuhteet kuten se seikka, 
että henkilö on joutunut uhriksi toisessa 
maassa;
d) rikoksen laji tai luonne, esimerkiksi se, 
onko uhria käytetty hyväksi fyysisesti tai 
seksuaalisesti;
e) erityistarpeita omaavan uhrin toiveet 
myös siinä tapauksessa, että hän ei halua, 
että hänen hyväkseen toteutetaan 
erityistoimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 451
Sonia Alfano, Gianni Vattimo
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Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
3 ja 4 kohdassa tarkoitetut 
henkilökohtaiset arviot tehdään 
säännöllisin väliajoin koko 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn aikana, 
jotta voidaan ottaa huomioon mahdolliset 
muutokset uhrin henkilökohtaisissa 
ominaisuuksissa tai olosuhteissa, 
tarpeissa ja toiveissa. Henkilökohtaisissa 
arvioissa otetaan huomioon seuraavat 
seikat:
– uhrin henkilökohtaiset ominaisuudet 
kuten ikä, sukupuoli, sukupuoli-
identiteetti ja sukupuolinen ilmaisu, 
etninen alkuperä, rotu, uskonto, 
seksuaalinen suuntautuminen, terveys, 
vammaisuus, oikeudellinen asema, 
kommunikaatiovaikeudet, suhde tai 
riippuvuussuhde epäiltyyn tai syytettyyn ja 
aiemmat kokemukset rikoksista;
– rikoksen laji tai luonne, kuten se, että 
sen motiivina on syrjintä, joka perustuu 
uhrin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin 
kuten ikä, sukupuoli, sukupuoli-
identiteetti ja sukupuolinen ilmaisu, 
etninen alkuperä, rotu, uskonto, 
seksuaalinen suuntautuminen, terveys, 
vammaisuus, oikeudellinen asema, 
kommunikaatiovaikeudet, suhde tai 
riippuvuussuhde epäiltyyn tai syytettyyn ja 
aiemmat kokemukset rikoksista;
– rikoksen olosuhteet kuten se seikka, että 
henkilö on joutunut uhriksi toisessa 
maassa;
– rikoksen laji tai luonne, esimerkiksi se, 
onko uhria käytetty hyväksi fyysisesti tai 
seksuaalisesti;
– erityistarpeita omaavan uhrin toiveet 
myös siinä tapauksessa, että hän ei halua, 
että hänen hyväkseen toteutetaan 
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erityistoimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 452
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Arvioinnin laajuutta voidaan 
mukauttaa rikoksen vakavuuden ja uhrin 
kärsimän ilmeisen vahingon asteen 
perusteella.

Poistetaan.

Or. lt

Tarkistus 453
Manfred Weber

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Arvioinnin laajuutta voidaan mukauttaa 
rikoksen vakavuuden ja uhrin kärsimän 
ilmeisen vahingon asteen perusteella.

5. Arvioinnin laajuutta voidaan mukauttaa 
rikoksen vakavuuden ja uhrin kärsimän 
ilmeisen vahingon asteen perusteella ja 
tarvittaessa voidaan kuulla asiantuntijaa.

Or. de

Tarkistus 454
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
vammaisilla on pääsy uusiin 
tuomioistuinrakennuksiin ja niissä on 
erillisiä odotustiloja uhreille.

Or. en

Tarkistus 455
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että kun on toteutettu 
erityisiä toimia haavoittuviksi katsottujen 
uhrien auttamiseksi, kunkin tähän 
ryhmään kuuluvan uhrin erityisolosuhteet 
arvioidaan yksilöllisesti ja otetaan 
asianmukaisesti huomioon hänen 
näkemyksensä, tarpeensa ja pelkonsa.

Or. it

Tarkistus 456
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Oikeus saada sukupuoleen perustuvan 
väkivallan ja läheisväkivallan uhreille 
tarkoitettuja erityisiä tukipalveluja
1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
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sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
läheisväkivallan uhrilla ja hänen 
perheenjäsenillään on mahdollisuus 
tarpeidensa ja mieltymystensä mukaan 
käyttää maksutta luottamuksellisia uhrien 
asiantuntijatukipalveluja,
a) jotka perustuvat väkivallan 
tarkasteluun sukupuolinäkökulmasta ja 
keskittyvät uhrin ihmisoikeuksiin ja 
turvallisuuteen;
b) jotka perustuvat integroituun 
lähestymistapaan, jossa otetaan 
huomioon uhrin, rikoksentekijän, lasten 
ja heidän laajemman sosiaalisen 
ympäristönsä suhde;
c) joilla pyritään välttämään toissijaisesti
uhriksi joutuminen;
d) joilla pyritään väkivallan uhrien 
voimaannuttamiseen ja taloudelliseen 
riippumattomuuteen;
e) jotka tarvittaessa antavat 
mahdollisuuden käyttää monenlaisia 
suojelu- ja tukipalveluja samoissa tiloissa;
f) joissa käsitellään uhrien, myös 
lapsiuhrien, erityistarpeita;
g) jotka ovat vammaisten uhrien 
käytettävissä.
2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
hyvissä ajoin tarjottavasta taloudellisesta 
tuesta sukupuoleen perustuvan väkivallan 
ja läheisväkivallan uhreille ja kiellettävä 
tällaista väkivaltaa kokeneiden 
kaikenlainen, muun muassa työhön, 
omaisuuteen tai asumiseen ja 
sosiaaliturvaetuuksiin liittyvä syrjintä.

Or. en

Tarkistus 457
Raül Romeva i Rueda
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Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Uhrin oikeus välttää rikoksentekijän
kohtaaminen

Uhrin oikeus välttää syylliseksi väitetyn
kohtaaminen

Or. en

Tarkistus 458
Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on asteittain luotava 
olosuhteet, joilla vältetään uhrin ja 
syytetyn tai epäillyn kohtaaminen kaikissa 
sellaisissa tiloissa, joissa uhri voi joutua 
ottamaan uhrin ominaisuudessaan 
henkilökohtaisesti yhteyttä viranomaisiin, 
ja erityisesti tiloissa, joissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyt käydään.

Jäsenvaltioiden on luotava olosuhteet, 
joilla vältetään uhrin, hänen sukulaistensa
ja syytetyn, epäillyn tai rikoksentekijän
kohtaaminen kaikissa sellaisissa tiloissa, 
joissa uhri voi joutua ottamaan uhrin 
ominaisuudessaan henkilökohtaisesti 
yhteyttä toimivaltaisiin viranomaisiin, ja 
erityisesti tiloissa, joissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyt käydään, ja 
joissa korjaavan oikeuden palveluja 
tarjotaan, paitsi jos uhri sitä pyytää.

Or. es

Tarkistus 459
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on asteittain luotava 
olosuhteet, joilla vältetään uhrin ja 
syytetyn tai epäillyn kohtaaminen kaikissa 
sellaisissa tiloissa, joissa uhri voi joutua 

Jäsenvaltioiden on luotava olosuhteet, 
joilla vältetään uhrin ja syytetyn tai 
epäillyn kohtaaminen kaikissa sellaisissa 
tiloissa, joissa uhri voi joutua ottamaan 
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ottamaan uhrin ominaisuudessaan 
henkilökohtaisesti yhteyttä viranomaisiin, 
ja erityisesti tiloissa, joissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyt käydään.

uhrin ominaisuudessaan henkilökohtaisesti 
yhteyttä viranomaisiin, ja erityisesti 
tiloissa, joissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyt käydään.

Or. it

Tarkistus 460
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on asteittain luotava 
olosuhteet, joilla vältetään uhrin ja 
syytetyn tai epäillyn kohtaaminen kaikissa 
sellaisissa tiloissa, joissa uhri voi joutua 
ottamaan uhrin ominaisuudessaan 
henkilökohtaisesti yhteyttä viranomaisiin, 
ja erityisesti tiloissa, joissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyt käydään.

Jäsenvaltioiden on asteittain luotava 
olosuhteet, joilla vältetään uhrin ja 
syytetyn tai epäillyn kohtaaminen kaikissa 
sellaisissa tiloissa, joissa uhri voi joutua 
ottamaan uhrin ominaisuudessaan 
henkilökohtaisesti yhteyttä viranomaisiin, 
jos uhri sitä pyytää, ja erityisesti tiloissa, 
joissa rikosoikeudenkäyntimenettelyt 
käydään, etenkin 
tuomioistuinrakennuksissa ja 
poliisiasemilla.

Or. en

Tarkistus 461
Raül Romeva i Rueda

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on asteittain luotava 
olosuhteet, joilla vältetään uhrin ja 
syytetyn tai epäillyn kohtaaminen kaikissa 
sellaisissa tiloissa, joissa uhri voi joutua 
ottamaan uhrin ominaisuudessaan 
henkilökohtaisesti yhteyttä viranomaisiin, 
ja erityisesti tiloissa, joissa 

Jäsenvaltioiden on asteittain luotava 
olosuhteet, joilla vältetään uhrin ja
syylliseksi väitetyn, syytetyn tai epäillyn 
kohtaaminen kaikissa sellaisissa tiloissa, 
joissa uhri voi joutua ottamaan uhrin 
ominaisuudessaan henkilökohtaisesti 
yhteyttä viranomaisiin, ja erityisesti 
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rikosoikeudenkäyntimenettelyt käydään. tiloissa, joissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyt käydään.
Tämä oikeus ei saa haitata syylliseksi 
väitetyn oikeuksia.

Or. en

Tarkistus 462
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on asteittain luotava
olosuhteet, joilla vältetään uhrin ja 
syytetyn tai epäillyn kohtaaminen kaikissa 
sellaisissa tiloissa, joissa uhri voi joutua 
ottamaan uhrin ominaisuudessaan 
henkilökohtaisesti yhteyttä viranomaisiin, 
ja erityisesti tiloissa, joissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyt käydään.

Jäsenvaltiot voivat luoda olosuhteet, joilla 
vältetään uhrin ja syytetyn tai epäillyn 
kohtaaminen kaikissa sellaisissa tiloissa, 
joissa uhri voi joutua ottamaan uhrin 
ominaisuudessaan henkilökohtaisesti 
yhteyttä viranomaisiin, ja erityisesti 
tiloissa, joissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyt käydään.

Or. nl

Tarkistus 463
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sukupuoleen perustuvan väkivallan 
tapauksessa jäsenvaltioiden on 
kunnioitettava uhrin oikeutta olla 
vastaamatta syyllisen kysymyksiin 
tuomioistuimessa. 

Or. en
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Tarkistus 464
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että Jäsenvaltiot voivat huolehtia, että:

Or. nl

Tarkistus 465
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) uhrin mukana voi olla hänen 
oikeudellinen edustajansa tai tarvittaessa
hänen valitsemansa henkilö, ellei kyseisen 
henkilön osalta ole tehty päinvastaista 
päätöstä perustelluista syistä.

c) uhrin mukana voi olla hänen 
oikeudellinen edustajansa, jos hänellä 
sellainen on, ja hänen valitsemansa 
henkilö, ellei kyseisen henkilön osalta ole 
tehty päinvastaista päätöstä perustelluista 
syistä.

Or. en

Tarkistus 466
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) uhrin mukana voi olla hänen 
oikeudellinen edustajansa tai tarvittaessa 
hänen valitsemansa henkilö, ellei kyseisen 
henkilön osalta ole tehty päinvastaista 
päätöstä perustelluista syistä.

c) uhrin mukana voi olla hänen
oikeudellinen edustajansa tai tarvittaessa 
hänen valitsemansa henkilö, ellei kyseisen 
henkilön osalta ole tehty päinvastaista 
päätöstä perustelluista syistä. Kun uhria 
kuullaan todistajana väitetyn rikoksen 
käsittelyn yhteydessä, häneltä ei saa 
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kieltää oikeudellisen edustajan läsnäoloa.

Or. en

Tarkistus 467
Ádám Kósa

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) uhrin mukana voi olla hänen 
oikeudellinen edustajansa tai tarvittaessa 
hänen valitsemansa henkilö, ellei kyseisen 
henkilön osalta ole tehty päinvastaista 
päätöstä perustelluista syistä.

c) uhrin mukana voi olla hänen 
oikeudellinen edustajansa, hänen 
käyttämänsä viittomakielen tulkki tai 
tarvittaessa hänen valitsemansa henkilö, 
ellei kyseisen henkilön osalta ole tehty 
päinvastaista päätöstä perustelluista syistä.

Or. hu

Tarkistus 468
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kuulusteluihin käytetyt tilat ovat 
uhrin kannalta mukavat. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä lapsiuhreihin, 
jotka olisi sijoitettava lapsiystävällisiin 
tiloihin, jotka eivät vaikuta uhkaavilta;

Or. en

Tarkistus 469
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) jos väkivallasta ilmoittaminen 
viivästyy kostotoimien, nöyryytyksen tai 
leimatuksi tulemisten pelon takia, 
viivästys ei anna aihetta minkäänlaisiin 
kielteisiin päätelmiin uhrista, paitsi jos 
tällainen viivästyminen itse on rikos.

Or. it

Tarkistus 470
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) lääkärintarkastuksia olisi tehtävä 
vain, kun ne ovat ehdottoman 
välttämättömiä erityisesti kun kyseessä 
ovat lapset tai uhrit, joilla on 
erityistarpeita.

Or. en

Tarkistus 471
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
18 artiklassa tarkoitettujen haavoittuvien 
uhrien hyväksi toteutetaan jäljempänä 2 ja 
3 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä 
18 artiklan 4 kohdassa säädetyn 
henkilökohtaisen arvion perusteella ja 
oikeudellista harkintavaltaa koskevien 
sääntöjen mukaisesti.

1. Jäsenvaltiot voivat huolehtia siitä, että 
18 artiklassa tarkoitettujen haavoittuvien 
uhrien hyväksi toteutetaan jäljempänä 2 ja 
3 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä 
18 artiklan 4 kohdassa säädetyn 
henkilökohtaisen arvion perusteella ja 
oikeudellista harkintavaltaa koskevien 
sääntöjen mukaisesti.
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Or. nl

Tarkistus 472
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Haavoittuvalle uhrille on tarjottava
seuraavien toimenpiteiden toteuttamista 
rikostutkinnan aikana:

2. Haavoittuvalle uhrille voidaan tarjota
seuraavien toimenpiteiden toteuttamista 
rikostutkinnan aikana:

Or. nl

Tarkistus 473
Ádám Kósa

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) uhria kuulustellaan tähän tarkoitukseen 
suunnitelluissa tai muunnetuissa tiloissa;

a) uhria kuulustellaan tähän tarkoitukseen 
suunnitelluissa tai muunnetuissa
soveltuvissa tiloissa;

Or. hu

Perustelu

Tilojen on sovelluttava heikkokuuloisten (kuurojen) henkilöiden käyttöön, mikä tarkoittaa sitä, 
että niissä on oltava muun muassa tarvittavat edellytykset asianmukaiseen kommunikointiin.

Tarkistus 474
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) uhria kuulustellaan tähän tarkoitukseen 
suunnitelluissa tai muunnetuissa tiloissa;

a) uhria kuulustellaan tähän tarkoitukseen 
suunnitelluissa tai muunnetuissa tiloissa ja 
tiloissa, jotka on erityisesti räätälöity 
yksittäisen uhrin tarpeita vastaaviksi;

Or. en

Tarkistus 475
Ádám Kósa

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) samat henkilöt hoitavat kaikki uhrin 
kuulustelut, jollei tämä ole hyvän 
oikeudenkäytön vastaista;

c) samat henkilöt hoitavat kaikki uhrin 
kuulustelut, ja jos on kyse viittomakieltä 
käyttävästä uhrista, hänen viittomakielen 
tulkkinsa avustamana, jos uhri tätä 
pyytää, jollei tämä ole hyvän 
oikeudenkäytön vastaista

Or. hu

Perustelu

Yksi edellytys heikkokuuloisen henkilön, joka käyttää viittomakieltä, auttamiseksi tuntemaan 
itsensä turvatuksi ja varmistaa esteetön osallistuminen menettelyyn on, että tulkki ei vaihdu, 
mikäli kyseinen uhri pitää sitä tärkeänä.

Tarkistus 476
Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) naisilla, jotka ovat joutuneet 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
uhreiksi, on oltava oikeus kuulusteluun 
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naispuolisen viranomaisen kanssa, jolla 
on asianmukainen alan koulutus;

Or. es

Tarkistus 477
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kaikki seksuaalisen väkivallan uhrin 
kuulustelut hoitaa samaa sukupuolta oleva 
henkilö.

d) kaikki seksuaalisen väkivallan uhrin 
kuulustelut hoitaa uhrin valitsemaa
sukupuolta oleva tai sukupuoli-
identiteettiä edustava henkilö.

Or. es

Tarkistus 478
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kaikki seksuaalisen väkivallan uhrin 
kuulustelut hoitaa samaa sukupuolta oleva 
henkilö.

d) kaikki seksuaalisen väkivallan uhrin 
kuulustelut hoitaa samaa sukupuolta oleva 
henkilö, jollei uhri toisin päätä.

Or. en

Tarkistus 479
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) kaikki seksuaalisen väkivallan uhrin 
kuulustelut hoitaa samaa sukupuolta oleva 
henkilö.

d) kaikki seksuaalisen väkivallan uhrin 
kuulustelut hoitaa samaa sukupuolta oleva 
henkilö, jollei uhri toisin pyydä.

Or. it

Tarkistus 480
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) on toteutettava toimia, joilla 
varmistetaan, että tutkintaa johtavat 
henkilöt ymmärtävät näitä haavoittuvien 
uhrien ryhmiä.

Or. es

Tarkistus 481
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Haavoittuvalle uhrille on tarjottava
seuraavien toimenpiteiden toteuttamista 
tuomioistuinkäsittelyn aikana:

3. Haavoittuvalle uhrille voidaan tarjota
seuraavien toimenpiteiden toteuttamista 
tuomioistuinkäsittelyn aikana:

Or. nl

Tarkistus 482
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis
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Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d) toimenpiteet sen mahdollistamiseksi, 
että asia käsitellään ilman 
tiedotusvälineiden läsnäoloa.

Or. en

Tarkistus 483
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
yksityisyyden suojelu on lapsiuhrien 
tapauksessa pakollista, erityisesti 
rajoittamalla lapsiuhrin mahdolliseen 
tunnistamiseen johtavien tietojen 
paljastamista.

Or. en

Tarkistus 484
Silvia Costa

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jos uhri on lapsi, jäsenvaltioiden on edellä 
21 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden 
toteuttamisen lisäksi huolehdittava, että

Tätä direktiiviä sovellettaessa etusijalla on 
lapsen etu, ja jos uhri on lapsi, 
jäsenvaltioiden on edellä 21 artiklassa 
säädettyjen toimenpiteiden toteuttamisen 
lisäksi huolehdittava, että

Or. en
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Tarkistus 485
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jos uhri on lapsi, jäsenvaltioiden on edellä 
21 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden 
toteuttamisen lisäksi huolehdittava, että

Jos uhri on lapsi, jäsenvaltiot voivat edellä 
21 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden 
toteuttamisen lisäksi huolehtia siitä, että

Or. nl

Tarkistus 486
Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rikostutkinnassa kaikki uhrin kuulustelut 
voidaan tallentaa videolle ja että
kuulustelujen videotallenteita voidaan 
käyttää todistusaineistona 
rikosoikeudenkäynnissä kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti;

a) rikostutkinnassa kaikki uhrin kuulustelut 
voidaan tallentaa audiovisuaaliselle 
välineelle ja että kuulusteluja voidaan 
käyttää todistusaineistona 
rikosoikeudenkäynnissä kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, mutta syytetty 
tai hänen edustajansa ei saa kopioida 
niitä;

Or. es

Tarkistus 487
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
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toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
toimien, joilla pyritään auttamaan ja 
tukemaan lapsiuhreja tämän direktiivin 
mukaisten oikeuksiensa hyödyntämisessä, 
jälkeen kunkin lapsiuhrien 
erityistilanteesta tehdään yksilöllinen 
arvio, jossa otetaan asianmukaisesti 
huomioon lapsen näkemykset, tarpeet ja 
pelot.

Or. it

Tarkistus 488
Nathalie Griesbeck

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jollei puolustuksen oikeuksista 
muuta johdu, jäsenvaltioiden on 
rikostutkinnan aikana toteutettava toimia, 
joilla varmistetaan, että
a) lapsiuhrin kuulustelu tehdään ilman 
aiheetonta viivytystä sen jälkeen kun 
tosiasiat on ilmoitettu toimivaltaisille 
viranomaisille;
b) lapsiuhria kuulustellaan tarvittaessa 
tähän tarkoitukseen suunnitelluissa tai 
muunnetuissa tiloissa;
c) lapsiuhria kuulustelevat tai siihen 
osallistuvat ammattihenkilöt, joilla on 
tähän sopiva koulutus;
d) samat henkilöt hoitavat kaikki 
lapsiuhrin kuulustelut, jos se on 
mahdollista ja tarkoituksenmukaista;
e) kuulustelujen lukumäärä pidetään 
mahdollisimman pienenä ja kuulusteluja 
järjestetään vain, jos se on ehdottoman 
välttämätöntä rikostutkinnan ja 
rikosoikeudenkäynnin kannalta;
f) lapsiuhrin mukana voi olla hänen 
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oikeudellinen edustajansa tai tarvittaessa 
lapsen valitsema aikuinen, ellei kyseisen 
henkilön osalta ole tehty päinvastaista 
päätöstä perustelluista syistä.

Or. fr

Tarkistus 489
Nathalie Griesbeck

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
kyseessä olevassa oikeusjärjestelmässä 
sovellettavan uhrien aseman mukaisesti, 
että lapsiuhrit saavat viipymättä 
maksutonta lainopillista neuvontaa ja 
maksuttoman oikeudellisen edustuksen, 
myös korvausten vaatimista varten, paitsi, 
jos heillä on riittävät taloudelliset varat.

Or. fr

Tarkistus 490
Nathalie Griesbeck

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimia, joilla varmistetaan, että 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
tuomari voi määrätä, että
a) asia käsitellään suljetuin ovin;
b) lapsiuhria voidaan kuulla oikeudessa 
ilman hänen henkilökohtaista 
läsnäoloaan asianmukaisen 
viestintätekniikan avulla.
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Or. fr

Tarkistus 491
Nathalie Griesbeck

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet lapsiuhrien edun 
vaatimusten mukaisesti ja ottaen 
huomioon muut ehdottoman 
välttämättömät edut heidän 
yksityisyytensä, identiteettinsä ja kuvansa 
suojaamiseksi sekä kaiken sellaisen 
tiedon yleisen jakamisen estämiseksi, joka 
voisi johtaa heidän tunnistamiseensa.

Or. fr

Tarkistus 492
Nathalie Griesbeck

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
lainkäyttöviranomaiset voivat 
tuomioistuinkäsittelyn aikana hyväksyä 
asianmukaisia toimenpiteitä uhrin ja hänen 
perheenjäsentensä yksityisyyden ja 
valokuvien suojaamiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
lainkäyttöviranomaiset voivat 
tuomioistuinkäsittelyn aikana hyväksyä 
asianmukaisia toimenpiteitä uhrin ja hänen 
perheenjäsentensä yksityisyyden, 
henkilötietojen ja valokuvien 
suojaamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 493
Auke Zijlstra
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Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
lainkäyttöviranomaiset voivat 
tuomioistuinkäsittelyn aikana hyväksyä 
asianmukaisia toimenpiteitä uhrin ja hänen 
perheenjäsentensä yksityisyyden ja 
valokuvien suojaamiseksi.

1. Jäsenvaltiot voivat huolehtia, että 
lainkäyttöviranomaiset voivat 
tuomioistuinkäsittelyn aikana hyväksyä 
asianmukaisia toimenpiteitä uhrin ja hänen 
perheenjäsentensä yksityisyyden ja 
valokuvien suojaamiseksi.

Or. nl

Tarkistus 494
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet lapsiuhrin edun 
mukaisesti – erityisesti jos uhria pidetään 
haavoittuvana – ja ottaen huomioon muut 
ehdottoman välttämättömät edut, jotta 
voidaan suojella uhrin yksityisyyttä, 
identiteettiä ja kuvaa sekä estää 
kaikenlaisen uhrin tunnistamisen 
mahdollistavan tiedon levittäminen 
julkisuuteen.

Or. it

Tarkistus 495
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
tiedotusvälineitä toteuttamaan 
itsesääntelytoimenpiteitä uhrien 
yksityisyyden, henkilökohtaisen 
koskemattomuuden ja henkilötietojen 
suojaamiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
tiedotusvälineitä toteuttamaan 
itsesääntelytoimenpiteitä uhrien 
yksityisyyden, henkilökohtaisen 
koskemattomuuden ja henkilötietojen 
suojaamiseksi. Näiden toimenpiteiden on 
oltava julkisia, niistä on ilmoitettava 
ennen täytäntöönpanoa ja niihin on 
liityttävä pakotteita ja avoimia 
mekanismeja, joiden avulla 
riippumattomat viranomaiset voivat 
seurata täytäntöönpanoa. 
Itsesääntelytoimenpiteiden 
täytäntöönpanon tulokset on julkaistava 
säännöllisin väliajoin.

Or. es

Tarkistus 496
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
tiedotusvälineitä toteuttamaan 
itsesääntelytoimenpiteitä uhrien 
yksityisyyden, henkilökohtaisen 
koskemattomuuden ja henkilötietojen 
suojaamiseksi.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 497
Auke Zijlstra
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Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on kannustettava
tiedotusvälineitä toteuttamaan 
itsesääntelytoimenpiteitä uhrien 
yksityisyyden, henkilökohtaisen 
koskemattomuuden ja henkilötietojen 
suojaamiseksi.

2. Jäsenvaltiot voivat kannustaa
tiedotusvälineitä toteuttamaan 
itsesääntelytoimenpiteitä uhrien 
yksityisyyden, henkilökohtaisen 
koskemattomuuden ja henkilötietojen 
suojaamiseksi.

Or. nl

Tarkistus 498
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
23 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a artikla
Ennaltaehkäisy

1. Jäsenvaltioiden on internetiä ja muita 
välineitä käyttäen toteutettava tarvittaessa 
yhteistyössä asiaankuuluvien 
kansalaisjärjestöjen ja muiden osapuolien 
kanssa tarkoituksenmukaisia toimia, 
kuten tiedotus-. ja valistuskampanjoita 
sekä tutkimusohjelmia, joilla pyritään 
parantamaan tietoisuutta tässä 
direktiivissä säädetyistä oikeuksista ja 
niiden ymmärtämistä.
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavia toimia, joilla edistetään 
koulutus- ja täydennyskoulutusalalla 
tiedotuskampanjoita, joilla pyritään 
lisäämään tietoisuutta tässä direktiivissä 
säädetyistä oikeuksista ja niiden 
ymmärtämistä.

Or. it
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Tarkistus 499
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
23 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a artikla
Rikoksesta ilmoittamisen helpottaminen

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittaessa yhteistyössä asiaankuuluvien 
kansalaisjärjestöjen ja muiden osapuolien 
kanssa toimia, joilla helpotetaan uhrien 
mahdollisuuksia ilmoittaa rikoksesta ja 
kannustetaan heitä ilmoittamiseen.

Or. it

Tarkistus 500
Kinga Göncz

Ehdotus direktiiviksi
23 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a artikla
Ennaltaehkäisy

Jäsenvaltioiden on estettävä vihapuhe ja 
viharikokset tehokkaalla lainsäädännöllä 
sekä nostettava tietoisuutta tällaisten 
rikosten arkaluontoisuudesta.

Or. en

Tarkistus 501
Axel Voss
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Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Lainkäyttäjien koulutus Lainkäyttäjien ja uhreja vapaaehtoisina 
auttavien henkilöiden koulutus.

Or. de

Tarkistus 502
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
poliisit, syyttäjät ja tuomioistuinten 
henkilöstö saavat sekä yleistä että 
asiantuntijakoulutusta sellaiselle tasolle
asti, jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, jotta he tiedostavat uhrien 
tarpeet ja kohtelevat heitä puolueettomasti, 
kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti.

1. Ammattitaitoisen henkilöstön, joka on 
yhteydessä uhriin ja jolla on mahdollisuus 
osallistua prosessiin, jolla aletaan korjata 
uhrille aiheutunutta haittaa, sekä
jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
poliisit, syyttäjät, tuomioistuinten 
henkilöstö, juristit ja muut uhrien kanssa 
mahdollisesti tekemisiin joutuvat 
viranomaiset saavat tarvittavaa tukea ja 
koulutusta sellaiselle tasolle, jota heidän 
yhteytensä uhreihin edellyttävät, jotta he 
tiedostavat uhrien tarpeet ja kohtelevat 
heitä puolueettomasti, kunnioittavasti,
ammattitaitoisesti ja voimaannuttavasti ja 
osaltaan alkavat korjata vahinkoja ja 
jälleenrakentaa luottamusta.

Or. en

Tarkistus 503
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
poliisit, syyttäjät ja tuomioistuinten 
henkilöstö saavat sekä yleistä että 
asiantuntijakoulutusta sellaiselle tasolle
asti, jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, jotta he tiedostavat uhrien 
tarpeet ja kohtelevat heitä puolueettomasti, 
kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
poliisit, syyttäjät, tuomioistuinten 
henkilöstö, juristit ja muut uhrien kanssa 
mahdollisesti tekemisiin joutuvat 
viranomaiset saavat sekä yleistä
koulutusta että asiantuntijakoulutusta ja 
suuntaviivoja sellaiselle tasolle, jota 
heidän yhteytensä uhreihin edellyttävät, 
jotta he oppivat tuntemaan ja tiedostavat 
uhrien oikeudet ja tarpeet ja kohtelevat 
heitä puolueettomasti, kunnioittavasti,
ammattitaitoisesti ja voimaannuttavasti.

Or. en

Tarkistus 504
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
poliisit, syyttäjät ja tuomioistuinten 
henkilöstö saavat sekä yleistä että 
asiantuntijakoulutusta sellaiselle tasolle 
asti, jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, jotta he tiedostavat uhrien 
tarpeet ja kohtelevat heitä puolueettomasti, 
kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
poliisit, syyttäjät ja tuomioistuinten 
henkilöstö saavat sekä yleistä että 
asiantuntijakoulutusta sellaiselle tasolle 
asti, jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, erityisesti silloin kun uhrit 
ovat lapsia, jotta he tiedostavat uhrien 
tarpeet ja kohtelevat heitä puolueettomasti, 
kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti.

Or. it

Tarkistus 505
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
poliisit, syyttäjät ja tuomioistuinten 
henkilöstö saavat sekä yleistä että 
asiantuntijakoulutusta sellaiselle tasolle 
asti, jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, jotta he tiedostavat uhrien 
tarpeet ja kohtelevat heitä puolueettomasti, 
kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
poliisit, syyttäjät ja tuomioistuinten 
henkilöstö saavat sekä yleistä että 
asiantuntijakoulutusta sellaiselle tasolle 
asti, jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, jotta he tiedostavat uhrien 
tarpeet ja kohtelevat heitä puolueettomasti, 
kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti, ja 
varmistettava, että kyseinen henkilöstö 
osaa ohjata uhrit tukipalveluihin, 
mieluiten keskitettyihin palvelupisteisiin, 
jotka tarjoavat uhreille erityisneuvontaa 
ja auttavat heitä selviytymään 
monimutkaisista hallinnollisista 
muodollisuuksista.

Or. es

Tarkistus 506
Ádám Kósa

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
poliisit, syyttäjät ja tuomioistuinten 
henkilöstö saavat sekä yleistä että 
asiantuntijakoulutusta sellaiselle tasolle 
asti, jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, jotta he tiedostavat uhrien 
tarpeet ja kohtelevat heitä puolueettomasti, 
kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
poliisit, syyttäjät ja tuomioistuinten 
henkilöstö saavat sekä yleistä että 
asiantuntijakoulutusta, viittomakielen 
opetus mukaan luettuna, sellaiselle tasolle 
asti, jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, jotta he tiedostavat uhrien 
tarpeet ja kohtelevat heitä puolueettomasti, 
kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti.

Or. hu

Perustelu

Tarkennuksella pyritään varmistamaan uhrien sellaiset oikeudet, jotka liittyvät vammaisten 
liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä Euroopan vammaisstrategiasta 2010–2020 
25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman johdanto-osan 
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L kohtaan sekä 11 ja 37 kohtaan.

Tarkistus 507
Nathalie Griesbeck

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
poliisit, syyttäjät ja tuomioistuinten 
henkilöstö saavat sekä yleistä että 
asiantuntijakoulutusta sellaiselle tasolle 
asti, jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, jotta he tiedostavat uhrien 
tarpeet ja kohtelevat heitä puolueettomasti, 
kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
poliisit, syyttäjät, tuomarit,
tuomioistuinten henkilöstö, juristit, 
ensiapupalvelujen, terveyspalvelujen ja 
sosiaalipalvelujen henkilöstö sekä muut 
henkilöt, jotka todennäköisesti joutuvat 
kohtaamaan uhreja, saavat sekä yleistä 
että asiantuntijakoulutusta sellaiselle 
tasolle asti, jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, jotta he tiedostavat uhrien 
tarpeet ja kohtelevat heitä puolueettomasti, 
kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti.

Or. fr

Tarkistus 508
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
poliisit, syyttäjät ja tuomioistuinten 
henkilöstö saavat sekä yleistä että 
asiantuntijakoulutusta sellaiselle tasolle 
asti, jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, jotta he tiedostavat uhrien 
tarpeet ja kohtelevat heitä puolueettomasti, 
kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
poliisit, syyttäjät ja tuomioistuinten 
henkilöstö, juristit ja muut uhrien kanssa 
mahdollisesti tekemisiin joutuvat 
viranomaiset, saavat sekä yleistä että 
asiantuntijakoulutusta sellaiselle tasolle, 
jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, jotta he tiedostavat uhrien 
tarpeet ja kohtelevat heitä puolueettomasti, 
kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti.
Tällaisen erityiskoulutuksen on 
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sisällettävä kaikkien virkamiesten 
osallistuminen prosessiin, jossa 
yksilöidään 18 artiklassa tarkoitetut uhrit, 
joilla on erityistarpeita.

Or. en

Tarkistus 509
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
poliisit, syyttäjät ja tuomioistuinten 
henkilöstö saavat sekä yleistä että 
asiantuntijakoulutusta sellaiselle tasolle
asti, jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, jotta he tiedostavat uhrien 
tarpeet ja kohtelevat heitä puolueettomasti, 
kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
poliisit, syyttäjät, tuomioistuinten 
henkilöstö, juristit ja muut uhrien kanssa 
mahdollisesti tekemisiin joutuvat 
viranomaiset saavat sekä yleistä
koulutusta että asiantuntijakoulutusta 
sellaiselle tasolle, jota heidän yhteytensä 
uhreihin edellyttävät, jotta he tiedostavat 
uhrien tarpeet ja kohtelevat heitä 
puolueettomasti, kunnioittavasti ja 
ammattitaitoisesti. Tällaisen 
erityiskoulutuksen on sisällettävä 
kaikkien virkamiesten osallistuminen 
prosessiin, jossa yksilöidään 18 artiklassa 
tarkoitetut uhrit, joilla on erityistarpeita.

Or. en

Tarkistus 510
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
poliisit, syyttäjät ja tuomioistuinten 
henkilöstö saavat sekä yleistä että 

1. Jäsenvaltiot voivat huolehtia, että 
poliisit, syyttäjät ja tuomioistuinten 
henkilöstö saavat sekä yleistä että 
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asiantuntijakoulutusta sellaiselle tasolle 
asti, jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, jotta he tiedostavat uhrien 
tarpeet ja kohtelevat heitä puolueettomasti, 
kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti.

asiantuntijakoulutusta sellaiselle tasolle 
asti, jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, jotta he tiedostavat uhrien 
tarpeet ja kohtelevat heitä puolueettomasti, 
kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti.

Or. nl

Tarkistus 511
Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
poliisit, syyttäjät ja tuomioistuinten 
henkilöstö saavat sekä yleistä että 
asiantuntijakoulutusta sellaiselle tasolle
asti, jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, jotta he tiedostavat uhrien 
tarpeet ja kohtelevat heitä puolueettomasti, 
kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
poliisit, terveydenhoitohenkilöstö,
syyttäjät, tuomioistuinten henkilöstö ja 
muu henkilöstö saavat sekä yleistä
koulutusta että asiantuntijakoulutusta 
sellaiselle tasolle, jota heidän yhteytensä 
uhreihin edellyttävät, jotta he tiedostavat 
uhrien tarpeet ja kohtelevat heitä 
puolueettomasti, kunnioittavasti ja 
ammattitaitoisesti.

Or. en

Tarkistus 512
Nathalie Griesbeck

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on laadittava 
soveltuvaa lapsiuhreja, sukupuoleen 
perustuvan väkivallan uhreja ja 
läheisväkivallan uhreja koskevaa 
asiantuntijakoulutusta ja kannustettava 
osallistumaan siihen. 
Ammattihenkilöstön, joka todennäköisesti 
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joutuu tekemisiin tällaisten uhrien kanssa 
on saatava soveltuvaa koulutusta eri 
ikäryhmiin kuuluvien lasten oikeuksista 
ja tarpeista sekä menettelyistä, jotka 
parhaiten soveltuvat kyseisten lasten 
tarpeisiin.

Or. fr

Tarkistus 513
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
tuomioistuimen jäsenillä on mahdollisuus 
saada sekä yleistä että 
asiantuntijakoulutusta, jotta he tiedostavat 
uhrien tarpeet ja kohtelevat heitä 
puolueettomasti, kunnioittavasti ja 
ammattitaitoisesti.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
tuomioistuimen jäsenillä on mahdollisuus 
saada sekä yleistä koulutusta että 
asiantuntijakoulutusta, jotta he tiedostavat
ja oppivat tuntemaan uhrien oikeudet ja
tarpeet ja kohtelevat heitä puolueettomasti, 
kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti.

Or. en

Tarkistus 514
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
tuomioistuimen jäsenillä on mahdollisuus 
saada sekä yleistä että 
asiantuntijakoulutusta, jotta he tiedostavat 
uhrien tarpeet ja kohtelevat heitä 
puolueettomasti, kunnioittavasti ja 
ammattitaitoisesti.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
tuomioistuimen jäsenillä on mahdollisuus 
saada sekä yleistä että 
asiantuntijakoulutusta, erityisesti silloin, 
kun uhrit ovat lapsia, jotta he tiedostavat 
uhrien tarpeet ja kohtelevat heitä 
puolueettomasti, kunnioittavasti ja 
ammattitaitoisesti.
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Or. it

Tarkistus 515
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
tuomioistuimen jäsenillä on mahdollisuus 
saada sekä yleistä että 
asiantuntijakoulutusta, jotta he tiedostavat 
uhrien tarpeet ja kohtelevat heitä 
puolueettomasti, kunnioittavasti ja 
ammattitaitoisesti.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
tuomioistuimen jäsenillä ja juristeilla on 
mahdollisuus saada sekä yleistä että 
asiantuntijakoulutusta, jotta he tiedostavat 
uhrien tarpeet ja kohtelevat heitä 
puolueettomasti, kunnioittavasti ja 
ammattitaitoisesti.

Or. it

Tarkistus 516
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
tuomioistuimen jäsenillä on mahdollisuus 
saada sekä yleistä että 
asiantuntijakoulutusta, jotta he tiedostavat 
uhrien tarpeet ja kohtelevat heitä 
puolueettomasti, kunnioittavasti ja 
ammattitaitoisesti.

2. Jäsenvaltiot voivat huolehtia, että 
tuomioistuimen jäsenillä on mahdollisuus 
saada sekä yleistä että 
asiantuntijakoulutusta, jotta he tiedostavat 
uhrien tarpeet ja kohtelevat heitä 
puolueettomasti, kunnioittavasti ja 
ammattitaitoisesti.

Or. nl

Tarkistus 517
Carmen Romero López
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Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
uhrin tukipalveluja ja korjaavan oikeuden 
palveluja antavat henkilöt saavat 
asianmukaista koulutusta sellaiselle tasolle
asti, jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, ja noudattavat ammatillisia 
vaatimuksia varmistaakseen, että nämä 
palvelut annetaan puolueettomasti, 
kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti.

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
uhrin tukipalveluja ja korjaavan oikeuden 
palveluja antavat henkilöt ja muut 
rikoksen uhrien kanssa tekemisiin 
joutuvat viranomaiset, kuten 
terveydenhoitoviranomaiset, saavat 
asianmukaista koulutusta sellaiselle tasolle, 
jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, ja noudattavat ammatillisia 
vaatimuksia varmistaakseen, että nämä 
palvelut annetaan puolueettomasti, 
kunnioittavasti, ammattitaitoisesti ja 
voimaannuttavasti.

Or. en

Tarkistus 518
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
uhrin tukipalveluja ja korjaavan oikeuden 
palveluja antavat henkilöt saavat 
asianmukaista koulutusta sellaiselle tasolle 
asti, jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, ja noudattavat ammatillisia 
vaatimuksia varmistaakseen, että nämä 
palvelut annetaan puolueettomasti, 
kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti.

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
uhrin tukipalveluja ja korjaavan oikeuden 
palveluja antavat henkilöt saavat 
asianmukaista koulutusta sellaiselle tasolle 
asti, jota heidän yhteytensä uhreihin ja 
uhrien ikä edellyttävät, ja noudattavat 
ammatillisia vaatimuksia varmistaakseen, 
että nämä palvelut annetaan 
puolueettomasti, kunnioittavasti ja 
ammattitaitoisesti.

Or. it
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Tarkistus 519
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
uhrin tukipalveluja ja korjaavan oikeuden 
palveluja antavat henkilöt saavat 
asianmukaista koulutusta sellaiselle tasolle 
asti, jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, ja noudattavat ammatillisia 
vaatimuksia varmistaakseen, että nämä 
palvelut annetaan puolueettomasti, 
kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti.

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
uhrin tukipalveluja ja korjaavan oikeuden 
palveluja antavat henkilöt saavat 
asianmukaista koulutusta sellaiselle tasolle 
asti, jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, ja noudattavat ammatillisia 
vaatimuksia varmistaakseen, että nämä 
palvelut annetaan puolueettomasti, 
kunnioittavasti, henkilökohtaisesti ja 
ammattitaitoisesti. Niiden on varmistettava 
myös, että asiantunteva henkilöstö 
huolehtii erityisesti haavoittuvista 
uhreista.

Or. es

Tarkistus 520
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
uhrin tukipalveluja ja korjaavan oikeuden 
palveluja antavat henkilöt saavat 
asianmukaista koulutusta sellaiselle tasolle 
asti, jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, ja noudattavat ammatillisia
vaatimuksia varmistaakseen, että nämä 
palvelut annetaan puolueettomasti, 
kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti.

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
uhrin tukipalveluja ja korjaavan oikeuden 
palveluja antavat henkilöt saavat 
asianmukaista koulutusta sellaiselle tasolle 
asti, jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, ja noudattavat vaatimuksia 
varmistaakseen, että nämä palvelut 
annetaan puolueettomasti, kunnioittavasti 
ja ammattitaitoisesti.

Or. de
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Perustelu

Koulutustoimenpiteiden on koskettava myös uhreja vapaaehtoisina auttavia.

Tarkistus 521
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
uhrin tukipalveluja ja korjaavan oikeuden 
palveluja antavat henkilöt saavat 
asianmukaista koulutusta sellaiselle tasolle 
asti, jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, ja noudattavat ammatillisia 
vaatimuksia varmistaakseen, että nämä 
palvelut annetaan puolueettomasti, 
kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti.

3. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
uhrin tukipalveluja ja korjaavan oikeuden 
palveluja antavat henkilöt saavat 
asianmukaista koulutusta sellaiselle tasolle 
asti, jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, ja noudattavat ammatillisia 
vaatimuksia varmistaakseen, että nämä 
palvelut annetaan puolueettomasti, 
kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti.

Or. nl

Tarkistus 522
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Koulutuksessa on käsiteltävä 
työtehtävien sekä lainkäyttäjän ja uhrin 
välisten yhteyksien luonteen ja tason 
mukaan vähintään rikoksen vaikutuksia 
uhriin, pelottelun sekä toissijaisesti tai 
toistuvasti uhriksi joutumisen vaaraa ja 
sitä, miten näitä voidaan välttää, sekä 
uhrien tukipalvelujen saatavuutta ja 
merkitystä.

4. Koulutuksessa on käsiteltävä 
työtehtävien sekä lainkäyttäjän ja uhrin 
välisten yhteyksien luonteen ja tason 
mukaan vähintään uhrin oikeuksia,
rikoksen vaikutuksia uhriin, pelottelun sekä 
toissijaisesti tai toistuvasti uhriksi 
joutumisen vaaraa ja sitä, miten näitä 
voidaan välttää, sekä uhrien tukipalvelujen 
saatavuutta ja merkitystä.

Or. en
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Tarkistus 523
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Koulutuksessa on käsiteltävä 
työtehtävien sekä lainkäyttäjän ja uhrin 
välisten yhteyksien luonteen ja tason 
mukaan vähintään rikoksen vaikutuksia 
uhriin, pelottelun sekä toissijaisesti tai 
toistuvasti uhriksi joutumisen vaaraa ja 
sitä, miten näitä voidaan välttää, sekä 
uhrien tukipalvelujen saatavuutta ja 
merkitystä.

4. Koulutuksessa on käsiteltävä 
työtehtävien sekä lainkäyttäjän ja uhrin 
välisten yhteyksien luonteen ja tason 
mukaan vähintään uhrin avustamisen 
edellyttämiä taitoja, tietoja ja asenteita,
rikoksen vaikutuksia uhriin, pelottelun sekä 
toissijaisesti tai toistuvasti uhriksi 
joutumisen vaaraa ja sitä, miten näitä 
voidaan välttää, sekä uhrien tukipalvelujen 
saatavuutta ja merkitystä.

Or. en

Tarkistus 524
Nathalie Griesbeck

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Koulutuksessa on käsiteltävä 
työtehtävien sekä lainkäyttäjän ja uhrin 
välisten yhteyksien luonteen ja tason 
mukaan vähintään rikoksen vaikutuksia 
uhriin, pelottelun sekä toissijaisesti tai 
toistuvasti uhriksi joutumisen vaaraa ja 
sitä, miten näitä voidaan välttää, sekä
uhrien tukipalvelujen saatavuutta ja 
merkitystä.

4. Koulutuksessa on käsiteltävä 
työtehtävien sekä lainkäyttäjän ja uhrin 
välisten yhteyksien luonteen ja tason 
mukaan vähintään rikoksen vaikutuksia 
uhriin, pelottelun sekä toissijaisesti tai 
toistuvasti uhriksi joutumisen vaaraa ja
sitä, miten näitä voidaan välttää, uhrien 
tukipalvelujen saatavuutta ja merkitystä
sekä uhrien auttamisessa tarvittavaa 
ammattipätevyyttä, tietoja ja 
käyttäytymistä.

Or. fr
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Tarkistus 525
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Koulutuksessa on käsiteltävä
työtehtävien sekä lainkäyttäjän ja uhrin 
välisten yhteyksien luonteen ja tason 
mukaan vähintään rikoksen vaikutuksia 
uhriin, pelottelun sekä toissijaisesti tai 
toistuvasti uhriksi joutumisen vaaraa ja 
sitä, miten näitä voidaan välttää, sekä 
uhrien tukipalvelujen saatavuutta ja 
merkitystä.

4. Koulutuksessa voidaan käsitellä
työtehtävien sekä lainkäyttäjän ja uhrin 
välisten yhteyksien luonteen ja tason 
mukaan rikoksen vaikutuksia uhriin, 
pelottelun sekä toissijaisesti tai toistuvasti 
uhriksi joutumisen vaaraa ja sitä, miten 
näitä voidaan välttää, sekä uhrien 
tukipalvelujen saatavuutta ja merkitystä.

Or. nl

Tarkistus 526
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
tehostaakseen uhrin oikeuksien ja etujen 
suojaamista 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
tuomioistuinjärjestelmään suoraan 
kytkeytyvien verkostojen tai uhrien 
tukijärjestöjen välisten yhteyksien pohjalta 
sekä uhreihin liittyviä kysymyksiä 
käsittelevien eurooppalaisten verkostojen 
avulla.

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
tehostaakseen uhrin oikeuksien ja etujen 
suojaamista 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
tuomioistuinjärjestelmään suoraan 
kytkeytyvien verkostojen tai uhrien 
tukijärjestöjen välisten yhteyksien pohjalta 
sekä uhreihin liittyviä kysymyksiä 
käsittelevien eurooppalaisten verkostojen 
avulla. EU:n viranomaisten on 
huolehdittava, että nämä järjestöt ja 
verkostot toimivat täysin riippumattomasti 
ja puolueettomasti, että niiden rahoitus on 
täysin avointa ja että niiden kaikkien 
jäsenten toimia koordinoidaan 
luotettavalla tavalla tukipalvelujen ja 
rikosten ehkäisemisen tehostamiseksi. 
Tähän ennaltaehkäisevään toimintaan 
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olisi kuuluttava väkivaltaisten ääri-
ideologioiden torjuminen, sillä ne ovat 
perussyynä terroristijärjestöjen tekemille 
hyökkäyksille ja rikoksille.

Or. es

Tarkistus 527
Angelika Werthmann

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
tehostaakseen uhrin oikeuksien ja etujen 
suojaamista 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
tuomioistuinjärjestelmään suoraan 
kytkeytyvien verkostojen tai uhrien 
tukijärjestöjen välisten yhteyksien pohjalta 
sekä uhreihin liittyviä kysymyksiä 
käsittelevien eurooppalaisten verkostojen 
avulla.

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
tehostaakseen uhrin oikeuksien ja etujen 
suojaamista 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
tuomioistuinjärjestelmään suoraan 
kytkeytyvien verkostojen tai uhrien 
tukijärjestöjen välisten yhteyksien pohjalta, 
yksittäistapauksissa toteutettavin 
kuulemisin sekä uhreihin liittyviä 
kysymyksiä käsittelevien eurooppalaisten 
verkostojen avulla.

Or. en

Tarkistus 528
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
tehostaakseen uhrin oikeuksien ja etujen 
suojaamista 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
tuomioistuinjärjestelmään suoraan 
kytkeytyvien verkostojen tai uhrien 
tukijärjestöjen välisten yhteyksien pohjalta 

1. Jäsenvaltiot voivat tehdä yhteistyötä 
tehostaakseen uhrin oikeuksien ja etujen 
suojaamista 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
tuomioistuinjärjestelmään suoraan 
kytkeytyvien verkostojen tai uhrien 
tukijärjestöjen välisten yhteyksien pohjalta 
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sekä uhreihin liittyviä kysymyksiä 
käsittelevien eurooppalaisten verkostojen 
avulla.

sekä uhreihin liittyviä kysymyksiä 
käsittelevien eurooppalaisten verkostojen 
avulla.

Or. nl

Tarkistus 529
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että ne 
viranomaiset, jotka työskentelevät uhrien 
parissa tai antavat heille tukea, 
työskentelevät yhdessä koordinoidakseen 
uhrien kohtelua ja minimoidakseen 
rikoksen kielteiset vaikutukset, 
toissijaisesti ja toistuvasti uhriksi 
joutumisen vaaran sekä rasitukset, jotka 
aiheutuvat uhrille vuorovaikutuksesta 
rikosoikeudellisten elinten kanssa.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että ne 
viranomaiset, jotka työskentelevät uhrien 
parissa tai antavat heille tukea, 
työskentelevät yhdessä koordinoidakseen 
uhrien kohtelua, varmistaakseen uhrien 
yksilöinnin erityistarpeiden perusteella 
18 artiklan mukaisesti, mahdollistaakseen 
rikoksista ilmoittamiseen ja 
minimoidakseen rikoksen kielteiset 
vaikutukset, toissijaisesti ja toistuvasti 
uhriksi joutumisen vaaran sekä rasitukset, 
jotka aiheutuvat uhrille vuorovaikutuksesta 
rikosoikeudellisten elinten kanssa.

Or. en

Tarkistus 530
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
ne viranomaiset, jotka työskentelevät 
uhrien parissa tai antavat heille tukea, 
työskentelevät yhdessä koordinoidakseen 
uhrien kohtelua ja minimoidakseen 
rikoksen kielteiset vaikutukset, 

2. Jäsenvaltiot voivat huolehtia, että ne 
viranomaiset, jotka työskentelevät uhrien 
parissa tai antavat heille tukea, 
työskentelevät yhdessä koordinoidakseen 
uhrien kohtelua ja minimoidakseen 
rikoksen kielteiset vaikutukset, 
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toissijaisesti ja toistuvasti uhriksi 
joutumisen vaaran sekä rasitukset, jotka 
aiheutuvat uhrille vuorovaikutuksesta 
rikosoikeudellisten elinten kanssa.

toissijaisesti ja toistuvasti uhriksi 
joutumisen vaaran sekä rasitukset, jotka 
aiheutuvat uhrille vuorovaikutuksesta 
rikosoikeudellisten elinten kanssa.

Or. nl

Tarkistus 531
Nathalie Griesbeck

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
uhrien tukipalvelujen välisen yhteistyön 
tutkimusta ja innovatiivisia hankkeita, 
joilla voidaan parantaa taitoja ja uhreille 
annettavaa tukea sekä jakaa alan 
kokemuksia.

Or. fr

Tarkistus 532
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
25 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

25 a artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uhrien ja heidän perheidensä kanssa 
työskentelevien tai heitä tukevien 
viranomaisten välillä huolehditaan 
rajatylittävissä tapauksissa riittävästä 
koordinoinnista, jotta mahdollistetaan 
tietojen vaihtaminen ja yhteistyö.

Or. en
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Tarkistus 533
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla

Komission teksti Tarkistus

Saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä

Poistetaan.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät 
lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [kahden vuoden 
kuluttua sen hyväksymisestä].
2. Jäsenvaltioiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina tässä 
direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä 
antamansa kansalliset säännökset sekä 
kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko.
3. Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän 
direktiiviin tai niihin on liitettävä 
tällainen viittaus, kun ne virallisesti 
julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
siitä, miten viittaukset tehdään.

Or. nl

Tarkistus 534
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tietojen ja tilastojen toimittaminen Poistetaan.
Jäsenvaltioiden on toimitettava Euroopan 
komissiolle tiedot kansallisten 
menettelyjen soveltamisesta rikoksen 
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uhreihin viimeistään [kahden vuoden 
kuluttua direktiivin hyväksymisestä].

Or. nl

Tarkistus 535
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava Euroopan 
komissiolle tiedot kansallisten 
menettelyjen soveltamisesta rikoksen 
uhreihin viimeistään [kahden vuoden 
kuluttua direktiivin hyväksymisestä].

Jäsenvaltioiden on toimitettava Euroopan 
komissiolle tiedot kansallisten 
menettelyjen soveltamisesta rikoksen 
uhreihin, mukaan luettuina vähintään 
ilmoitettujen rikosten määrä, uhrien ja 
tekijöiksi epäiltyjen sukupuoli ja ikä, 
uhrien kansalaisuus, rikoksentekijän 
suhde uhriin, ilmoitettujen rikosten 
määrä, tyyppi tai luonne, syyttömäksi 
julistamiset ja tuomioiden määrä, 
määrätyt suojatoimet sekä uhreille 
tarjottujen palvelujen tyyppi viimeistään ... 
*.

Or. en

Tarkistus 536
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava Euroopan 
komissiolle tiedot kansallisten 
menettelyjen soveltamisesta rikoksen 
uhreihin viimeistään [kahden vuoden 
kuluttua direktiivin hyväksymisestä].

Jäsenvaltioiden on kerättävä ja
toimitettava Euroopan komissiolle tiedot 
kansallisten menettelyjen soveltamisesta 
rikoksen uhreihin, mukaan luettuina 
vähintään ilmoitettujen rikosten määrä, 
tyyppi ja luonne, uhrien ja tekijöiden 
sukupuoli ja ikä, uhrien kansalaisuus, 
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rikoksentekijän suhde uhriin, 
maantieteellinen sijainti sekä uhreille 
tarjottujen palvelujen tyyppi. 
Jäsenvaltioiden on annettava myös tiedot 
vapauttavien ja langettavien tuomioiden 
määrästä, uhrien suojelemiseksi 
määrätyistä suojatoimista ja tämän 
direktiivin täytäntöönpanosta.

Or. en

Perustelu

Euroopan neuvoston yleissopimuksen perusteluissa suositellaan, että uhreista ja tekijöistä 
tallennetut tiedot olisi eriteltävä käyttäen perusteina sukupuolta, ikää, väkivallan tyyppiä sekä 
rikoksentekijän suhdetta uhriin, maantieteellistä sijaintia ja muita osapuolten relevantteina 
pitämiä tekijöitä (76 kohta).

Tarkistus 537
Ádám Kósa

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava Euroopan 
komissiolle tiedot kansallisten 
menettelyjen soveltamisesta rikoksen 
uhreihin viimeistään [kahden vuoden 
kuluttua direktiivin hyväksymisestä].

Jäsenvaltioiden on toimitettava Euroopan 
komissiolle tiedot kansallisten 
menettelyjen soveltamisesta rikoksen 
uhreihin viimeistään [kahden vuoden 
kuluttua direktiivin hyväksymisestä], 
mukaan luettuina tiedot vammaisista 
henkilöistä ja viittomakielen käyttäjistä –
siis tiedot, jotka tähän asti ovat
puuttuneet.

Or. hu

Tarkistus 538
Nathalie Griesbeck

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava Euroopan 
komissiolle tiedot kansallisten 
menettelyjen soveltamisesta rikoksen 
uhreihin viimeistään [kahden vuoden 
kuluttua direktiivin hyväksymisestä].

Jäsenvaltioiden on toimitettava Euroopan 
komissiolle tiedot kansallisten 
menettelyjen soveltamisesta rikoksen 
uhreihin viimeistään [kahden vuoden 
kuluttua direktiivin hyväksymisestä], 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
yksityisyyttä ja henkilötietojen 
suojaamista koskevat periaatteet  

Or. fr


